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RESUMO 

Inserido no plano de estudos do 2º ano de Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, o Estágio Profissional permite colocar em prática os 

conhecimentos e competências adquiridas no decorrer da formação inicial num 

contexto de ensino real, onde existe um confronto diário com os 

constrangimentos que a profissão docente acarreta. De igual forma, possibilita 

uma entrada progressiva na docência, sendo orientado por profissionais 

experientes. O presente documento, Relatório de Estágio, pretende manifestar 

o processo evolutivo do professor estagiário, à medida que encontra novas 

responsabilidades, problemas, soluções e/ou dilemas, entre outros, retratando 

uma experiência pessoal ao longo do ano letivo.  A construção deste documento 

foi estruturada em diferentes capítulos. É iniciado através de uma Introdução, 

que enquadra o documento e informa acerca dos objetivos propostos. De 

seguida surge o Enquadramento Biográfico, ele mostra um lado mais pessoal, 

permitindo uma reflexão sobre o passado e a influência nos objetivos propostos 

hoje, naquilo que foram as escolhas de carreira e as expetativas para a mesma. 

O terceiro ponto engloba o Enquadramento Institucional, que mostra o contexto 

no qual foi realizado o Estágio Profissional e como as suas caraterísticas 

moldaram o que fui enquanto docente. Após os enquadramentos, surge a 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, área na qual se baliza a 

realização dos grandes processos pedagógicos, e a Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade, onde se remete para a influência desta participação 

no desenvolvimento global do perfil do professor estagiário. Por último, 

Conclusões e Perspetivas Futuras encerram o documento, apresentando 

ambições e realizando um balanço através das ilações retiradas do ano de 

estágio. A concretização desta etapa é o culminar de mais um objetivo traçado 

e que me permitiu uma evolução gritante naquilo que serei, não só como 

professor, mas em todos os parâmetros da minha vida. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, ENSINO E APRENDIZAGEM, MODELOS 

DE ENSINO.
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ABSTRACT  

As part of the study plan for the 2nd year of the Master in Physical Education 

Teaching in Elementary and Secondary Education at the Faculty of Sports of the 

University of Porto, the Professional Internship allows to put into practice the 

knowledge and skills acquired during the initial formation in a real teaching 

context, where a daily confrontation with the constraints that the teaching 

profession entails exists. Likewise, it allows a progressive entry into the career, 

being guided by experienced professionals. This document, Internship Report, 

intends to manifest the evolutionary process of the trainee teacher, as he finds 

new responsibilities, problems, solutions and/or dilemmas, among others, 

portraying his personal experience throughout the school year. The construction 

of this document was structured in different chapters. It begins with an 

Introduction, which frames the document and informs about the proposed 

objectives. Then comes the Biographical Framework, it shows a more personal 

side, allowing a reflection on the past and the influence on the objectives 

proposed today, on what were the career choices and expectations for the same. 

The third point encompasses the Institutional Framework, which shows the 

context in which the Professional Internship was carried out and how its 

characteristics shaped what I was as a teacher. After the framing, arises the 

Organization and Management of Teaching and Learning, an area in which the 

great pedagogical processes are carried out, and Participation in School and 

Relationship with the Community, which refers to the influence of this participation 

in the global development of the profile the trainee teacher. Finally, Conclusions 

and Future Perspectives close the document, presenting ambitions and making 

a balance through the lessons learned from the internship year. The realization 

of this stage is the culmination of yet another objective, which has allowed me a 

striking evolution in what I will be, not only as a teacher, but in all parameters of 

my life. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP, TEACHING-LEARNING, 

INSTRUCTIONAL MODELS
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1. Introdução 

O presente documento, denominado de Relatório de Estágio Profissional, 

foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio Profissional (EP) do 2º 

ciclo de estudos conducente à obtenção do Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). O Relatório de Estágio é o elemento que 

complementa o processo de Prática de Ensino Supervisionada, servindo como 

elemento que cumpre o processo de reflexão aliado à componente investigativa. 

Por sua vez, a Prática de Ensino Supervisionada permite ao professor estagiário 

aceder ao complexo processo de ensino e aprendizagem num contexto similar 

ao que encontrará no momento de exercer a profissão, tendo ainda a 

oportunidade de vivenciar em primeira pessoa as caraterísticas que materializam 

a profissão. 

 Esta unidade curricular (UC) proporciona ao professor estagiário 

momentos e situações onde poderá construir e consolidar destrezas, atitudes e 

saberes práticos essenciais para o desempenho da profissão (Queirós, 2014), o 

que o torna extremamente rico como primeiro contacto profissional. De forma a 

exponenciar o que o EP pode oferecer, o professor estagiário é devidamente 

acompanhado por um Professor Cooperante (PC), professor empregado na 

Escola Cooperante (EC), e um Professor Orientador (PO), afeto à faculdade. O 

Núcleo de Estágio (NE), por sua vez, permite aos professores estagiários estar, 

desde o primeiro momento em que entram na escola, rodeado por pares com 

objetivos semelhantes, que partilham gostos e se encontram em condições 

semelhantes no início de carreira. Dadas as visões diferentes de cada um, 

permite uma reflexão constante, culminando no desenvolvimento do próprio 

núcleo. 

 O EP marca o início de carreira, tornando-se um período marcante pela 

passagem de aluno a professor, no qual lhe são colocadas todas as 

responsabilidades inerentes à profissão. Este documento relata o que foi vivido 

durante o ano de EP, as experiências passadas, os desafios superados, os 

sentimentos vividos, os dilemas encontrados, tendo todos eles permitido adquirir 
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aprendizagens essenciais da profissão. Desta forma, o documento é estruturado 

em diferentes capítulos, objetivando realçar as diversas vivências durante o ano 

e tornando-se mais um momento de reflexão importante no desenvolvimento do 

professor estagiário.  

  O Relatório de Estágio Profissional é iniciado através de uma Introdução, 

que enquadra o documento e informa acerca dos objetivos propostos. De 

seguida surge o Enquadramento Biográfico, ele mostra um lado mais pessoal, 

permitindo uma reflexão sobre o passado e a influência nos objetivos propostos 

hoje, naquilo que foram as escolhas de carreira e as expetativas para a mesma. 

O terceiro ponto engloba o Enquadramento Institucional, que mostra o contexto 

no qual foi realizado o Estágio Profissional e como as suas caraterísticas 

moldaram o que fui enquanto docente. Após os enquadramentos, surge a 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, área na qual se baliza a 

realização dos grandes processos pedagógicos, e a Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade, onde se remete para a influência desta participação 

no desenvolvimento global do perfil do professor estagiário. Por último, 

Conclusões e Perspetivas Futuras encerram o documento, apresentando 

ambições e realizando um balanço através das ilações retiradas do ano de 

estágio.  

  Concluo afirmando que este documento reflete a realidade daquela que 

foi a minha caminhada no primeiro momento de contacto com a profissão, uma 

experiência desafiante, mas enriquecedora em todos os sentidos. 
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2. Enquadramento Biográfico 

Cada indivíduo constrói a sua história e a história de um professor de EF 

não é diferente. A identidade do professor de EF começa a ser construída desde 

cedo. “O professor constrói a sua performance a partir de inúmeras referências. 

Entre elas estão a sua história familiar, a sua trajetória escolar e académica, a 

sua convivência com o ambiente de trabalho, a sua inserção cultural no tempo e 

no espaço” (Lima et al., 2014, p. 2). Construir uma identidade significa, para 

Erikson (cit. por Schoen-Ferreira et al., 2003, p. 107), “definir quem a pessoa é, 

quais são os seus valores e quais as direções que deseja seguir pela vida. O 

autor entende que identidade é uma conceção de si mesmo, composta de 

valores, crenças e metas com os quais o indivíduo está solidamente 

comprometido”.  

Desta forma, objetivo, através deste enquadramento pessoal, 

contextualizar quem sou, bem como os motivos que me levaram a ser quem sou 

hoje, pois tal como Dubar (1997) refere, a nossa construção de identidade 

profissional é afetada pelas sucessivas socializações que vivenciamos ao longo 

da vida. Além disto, servirá como meio justificativo da escolha da minha carreira 

na área do desporto e do ensino. 

2.1. “Eu”  

 O meu nome é Carlos Filipe Azevedo Moleiro e nasci no dia 4 de maio de 

1995, no Hospital São Francisco de Xavier, situado na freguesia de Belém, em 

Lisboa. Como é que vim parar aqui? Bem, tal como se costuma dizer, “a vida dá 

muitas voltas” e a verdade é que, no meu percurso de vida, em parte devido à 

situação profissional dos meus pais, a minha já deu várias e acabei por residir 

em vários locais. Lisboa, Bragança, Logroño (Espanha), Braga, Melgaço, 

Varsóvia (Polónia) e Porto, todos eles me fizeram crescer e me tornaram aquilo 

que sou hoje.  

Os meus pais, um brasileiro a viver em Portugal desde a infância e uma 

minhota que, por circunstâncias profissionais, se mudou para a capital 

portuguesa. Os dois, uns trabalhadores incansáveis, com uma resiliência 

extraordinária e, apesar de tudo aquilo que viveram, de um otimismo contagiante. 
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Surge, talvez, daí a minha faceta otimista, bem como a resiliência, já a 

capacidade de trabalhar da forma que eles fizeram e fazem até hoje, ainda não 

consegui atingir o seu nível. Além destas caraterísticas, outras que me definem 

são a competitividade, serenidade, empatia e abertura a coisas novas. Por outro 

lado, considero-me também algo inseguro e, por vezes, demasiado sereno, o 

que se pode tornar negativo. 

2.1.1. A contribuição do meu passado no que sou hoje 

 Tal como afirma Brustad (1992), são os pais a grande influência 

relativamente à motivação e perceção perante o desporto.  Bandura (citado por 

Pritchard & Woollard, 2010) refere que as pessoas aprendem observando 

modelos na sua vida cotidiana. No meu caso, a ligação ao desporto surge 

através do meu pai, não por ter sido jogador ou por vê-lo como um role model 

em termos de capacidades motoras, mas pelo amor que demonstrava 

relativamente ao desporto. Foi quem me mostrou indiretamente, quando eu 

ainda nada percebia, a sua beleza, o transfer que este tem para a vida, tal como 

a luta, o falhanço, o sacrifício, entre muitos outros que este envolve. Ali dei o 

clique e nunca mais o larguei. Desde os meus cinco anos até hoje que o pratico 

de maneira federada e não há um momento em que me arrependa de ter entrado 

neste mundo. 

Se foi o meu pai que me fez iniciar neste mundo, a minha mãe foi quem 

me permitiu e sempre me deu a possibilidade de continuar nele. A partir de certa 

altura, mesmo fazendo de mãe e pai ao mesmo tempo, conseguiu que nunca 

nos faltasse nada e esse é um dos maiores elogios que lhe posso fazer. 

A partir dos cinco anos a minha vida, empurrada pela da minha mãe, leva-

me a diferentes locais, diferentes culturas, diferentes pessoas. Surgem meios 

completamente diferentes daqueles a que estou habituado, línguas, sotaques, 

costumes, pessoas, cultura, toda uma panóplia de mudanças. Criança e jovem, 

passo por um quadro diferente e sou posto à prova desde o primeiro minuto pelos 

locais por onde passo. Como é que se dá a inclusão nestes meios tão diferentes? 

Pois, o desporto… que capacidade ele tem para construir relações. Tal como 

Allen (2003) afirma, a motivação para o desporto nem sempre está relacionada 
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com o desejo de desenvolver capacidades motoras. Pode sim, no entanto, se 

dever com preocupações sociais, como desenvolver e demonstrar conexões 

sociais. O desporto oferece oportunidades únicas para a interação interpessoal 

e o desenvolvimento de vínculos sociais com outras pessoas. 

Tudo o que passei e ultrapassei, permitiu conhecer-me melhor, foi nas 

dificuldades vivenciadas que o desporto conseguiu tornar-se na minha 

ferramenta de abstração. De forma a mantê-lo na minha vida e poder englobá-lo 

na minha futura profissão, optei por ingressar num curso do ensino superior que 

me mantivesse ligado a ele. Foi o desporto que sempre me abriu portas e, com 

esta decisão, continuou a sê-lo. 

2.1.2. O desporto: meio de desenvolvimento e integração 

 Se há algo de que me lembro em todos os locais pelos que passei, são 

aqueles momentos passados com um sorriso de orelha a orelha a fazer aquilo 

que sempre gostei, jogar futebol. Quando digo jogar futebol, tanto me refiro a 

jogar um jogo oficial de onze contra onze, como me refiro a jogar com um par de 

meias na sala de casa, fazendo dela o meu miniestádio. No entanto, apesar do 

gosto pelo futebol e aquilo que o envolvia, as primeiras modalidades que 

pratiquei foram hóquei em patins e natação. Com pouco mais do que cinco anos 

ingresso no futebol e nunca mais o larguei. 

 “Os valores do jogo, adquiridos e cultivados no palco desportivo, não se 

confinam a esse espaço; transitam para além dele, para um quadro mais lato e 

abrangente” (Bento, 2004, p. 49). O desporto permitiu-me passar por 

experiências únicas, construindo através dele caraterísticas pessoais, como a 

capacidade de superação ou cooperação, que continuam a definir parte de quem 

sou. 

Durante o meu crescimento, utilizei várias vezes o desporto como forma 

de inclusão social. Chegar a um local novo pode ser assustador, mas há vários 

meios que podemos utilizar para facilitar a integração. O desporto foi um dos que 

mais usei e que me permitiu criar laços em vários locais que ainda hoje 

mantenho.  
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As experiências pelas que passei permitiram-me usar o desporto como 

meio para crescer e como meio para me integrar em diferentes contextos. Estas 

vivências permitem-me ter um olhar diferente sobre o desporto, orientado para a 

inclusão e, sobretudo, como meio de crescimento, olhar que tentei utilizar para 

cativar os meus alunos. 

2.1.3. A influência da formação académica 

A licenciatura permitiu-me estar rodeado de pessoas interessadas pelo 

mesmo que eu e esse ambiente tornou tudo mais intenso e desafiante. Estar 

inserido numa comunidade de prática ligada ao que eu gostava e realmente me 

cativava permitiu-me estar conectado de uma forma que não me tinha acontecido 

antes. Wenger et al. (2002) referem que estas comunidades estão sempre 

presentes no desenrolar da vida e permitem aprender de uma forma muito 

prática, na medida em que a partilha de problemas e de situações do cotidiano 

se tornam o veículo para o processo de aprendizagem. 

Ainda na licenciatura, tive o prazer de ser um dos selecionados para 

participar no programa Erasmus+. Este programa deu-me a oportunidade de 

voltar a vivenciar uma comunidade diferente, agora com um nível de maturação 

maior. Tornou-se um desafio que fortaleceu ainda mais a minha capacidade de 

enfrentar contextos diferentes e conhecer-me melhor. Enfrentam-se desafios 

que nunca enfrentamos antes e acabamos por descobrir melhor somos através 

das diferenças e semelhanças que observamos em outras culturas. Experiências 

educativas no estrangeiro são uma influência poderosa nas atitudes e 

habilidades interculturais, resultando em valor agregado à aprendizagem e 

desenvolvimento global do aluno (Braskamp et al., 2009). 

O gosto pelo desporto é o principal motivo pelo qual um indivíduo escolhe 

a EF como área profissional (Becker et al., 1999). Além deste fator, o período 

que vivi na licenciatura despertou em mim muita coisa, mas o gosto pelo ensino 

foi o que me fez estar no mestrado que estou. O ano de estágio na licenciatura 

foi fundamental pelo contacto constante que tive com crianças no dia a dia 

através do desporto, juntando a isto o meu gosto pelos mesmos.  
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Carvalho (1996) menciona os atrativos do seguimento na carreira docente 

como os benefícios materiais, estabilidade de emprego, mobilidade social, 

possibilidade de continuar a fazer parte da vida escolar, horário de trabalho, de 

trabalhar com jovens ou mesmo de servir à sociedade, encontrando ainda outros 

benefícios como a possibilidade de os professores permanecerem ligados ao 

desporto e à oportunidade de trabalhar com crianças. A última etapa de formação 

académica para poder exercer a profissão que tanto tempo me levou a descobrir 

e perceber que era a que queria, aconteceu através do MEEFEBS na FADEUP. 

O mestrado proporcionou um nível de conhecimento superior e mostrou uma 

perspetiva diferente à que é vista em contexto de treino. Vi a decisão de seguir 

este mestrado como uma forma de me abrir mais uma porta em termos 

profissionais, coisa que a maior parte dos outros mestrados não conseguiria. 

Este construto da minha história até aquilo que sou hoje teve influências 

de todo o tipo. Assim, tendo em conta o estudo realizado por Gomes et al. (2014) 

no qual classificaram 3 fontes de motivação, razões altruístas, intrínsecas e 

extrínsecas, posso afirmar que considero as minhas fontes de motivação para a 

profissão como sendo, sobretudo, extrínsecas e intrínsecas. Intrínseca porque, 

tal como é referido no dito, me permitirá manter o contacto com o desporto, 

acedendo a novos conhecimentos, e que simultaneamente me dará a 

possibilidade de transmitir esses conhecimentos a outros. Extrínseca pelas 

condições que esta abarca e que se tornam atrativas para o desempenho da 

função. 

Acredito seriamente que todas estas vivências tiveram um contributo 

essencial no meu crescimento e desenvolvimento, sem elas não seria quem sou 

hoje. O contributo que tive de cada uma das pessoas com que interagi direta e 

indiretamente permitiram-me, como refere o socio construtivismo de Vygotsky 

(citado por Pritchard & Woollard, 2010), alcançar mais daquilo que faria sozinho 

e tornar a interação social um aspeto fundamental no sucesso do crescimento 

cognitivo e intelectual de cada indivíduo. 
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2.2. Expetativas e receios em relação ao EP 

 Os meses que antecederam o início do EP foram recheados de sonhos, 

mas com esses sonhos vinham também os receios de não estar à altura do 

desafio que se avizinhava. Durante o ano letivo anterior várias vezes os 

professores nos iam chamando à atenção para este momento, mencionando 

aspetos como o “choque com a realidade”, a responsabilidade acrescida, o 

compromisso social, a ordem pessoal e a profissional, o conceito de bom 

professor, e, de repente, passados uns meses, já estamos a vivenciar tudo isto, 

tudo de uma vez, na linha da frente. 

Schon (1992), verifica que as aprendizagens mais significativas são as 

que decorrem de vivências concretas e de experimentação ativa, requerendo o 

envolvimento direto dos formandos em atividades e contextos reais de trabalho. 

Tendo a noção de que este é um ano trabalhoso e com vários obstáculos pelo 

caminho, é também um ano que traz consigo a oportunidade perfeita para 

vivenciar tudo aquilo que é ser professor. 

2.2.1. O profissional e o pessoal: a construção da identidade docente 

Não há dois professores iguais e a identidade que cada um constrói como 

educador baseia-se num equilíbrio único entre as caraterísticas pessoais e 

percursos profissionais (Nóvoa, 1995). Com isto quero dizer que será neste 

momento que as minhas caraterísticas pessoais entrarão em contacto com o 

meu eu profissional, formando-se uma identidade profissional em constante 

modelamento através das situações vivenciadas. 

Formosinho (2001) destaca que o processo de formação implica a 

aquisição de competências para o desenvolvimento da prática pedagógica 

docente e atuação dos professores. O modelamento através das situações 

vivenciadas foi fortemente influenciado pelo vivido no ano de formação inicial. 

Desta forma, podemos verificar que, ainda que certas atitudes e 

comportamentos já sejam inerentes ao professor iniciante, será na formação 

inicial o local onde os docentes têm contacto com a base de competências que 

a profissão irá exigir. 
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Esta fase é marcante por ser extremamente rica no que concerne a novas 

experiências pedagógicas. Como confirma Flores (1999, p. 197), “a análise das 

primeiras experiências profissionais vividas durante esta fase torna-se, portanto, 

no ponto de partida fundamental para proporcionar a ajuda mais eficaz e 

adequada”. 

Criar uma identidade profissional envolve assumir o papel de professor, 

nesse sentido, torna-se essencial a abertura a novos desafios, à capacidade de 

se adaptar a novos contextos. Ao professor são colocados diariamente novos 

problemas, a forma como os encara e a sua capacidade em dar uma resposta 

adequada ditam o seu sucesso. O ano de EP contribuiu indubitavelmente neste 

sentido, estimulando a cada dia que passava a reflexão relativamente ao tipo de 

professor que queria ser. 

É no desporto que vejo o meu futuro, sempre esteve presente e continuará 

a estar. Poder fazê-lo com os mais novos, com uma influência direta na sua 

evolução enquanto indivíduos, só me irá fazer sentir ainda mais realizado. 

2.2.2. A contribuição dos desafios e exigências na minha evolução 

 “Aprender a ensinar é um processo longo e difícil, por envolver múltiplas 

dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o decidir. (…) O 

estágio profissional pode apresentar-se como um ponto de articulação entre elas 

pelo seu contexto e riqueza de experiências” (Queirós, 2014, p. 78). Uma 

multitude de desafios e exigências são colocados no nosso caminho, obrigando, 

desde cedo, a respostas adequadas.  

O primeiro ano de mestrado procura facultar os recursos necessários para 

ser possível ao professor iniciante dar resposta às situações que poderá vir a 

vivenciar no EP. O EP é o momento de utilizar os conhecimentos adquiridos e 

de os aplicar na prática. Nele o professor começa a exercer a profissão, sendo 

confrontado com as especificidades e situações práticas que a própria envolve. 

 Alunos, responsabilidades, conteúdos, relações, comunidade e a própria 

profissão em si, foram essenciais na minha evolução, tendo todos eles 

contribuído para o meu desenvolvimento profissional.  
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 Dos alunos esperava conseguir cativá-los para a prática desportiva, 

utilizando as caraterísticas do desporto para facilitar o desenvolvimento e a 

transferência das mesmas para a vida. Criar um clima relacional positivo foi um 

aspeto que sempre pretendi alcançar, utilizando-o em prol dum maior empenho 

e motivação para a prática, aspeto essencial para a promoção de um ambiente 

favorável ao ensino-aprendizagem.  

 Estar à altura do desafio que é o EP, com todas as responsabilidades que 

acarreta, causava-me alguns receios. Praticamente tudo é novo, as tarefas são 

extenuantes e o trabalho a realizar tem de estar de acordo com aquilo que é 

esperado de um professor. Nesse sentido, aliar os conteúdos dos programas 

com os planeamentos, dando-lhes uma estrutura coerente e aplicável às 

caraterísticas dos alunos foi um desafio que sabia que tinha de superar. Por outro 

lado, por saber que era da minha responsabilidade ser o seu professor e era 

minha tarefa tratar de todo o processo de ensino-aprendizagem, sentia-me na 

obrigação de possuir conhecimento sobre as diferentes temáticas. Conseguir um 

ensino de qualidade para os meus alunos foi, desde o início, um aspeto que me 

motivou para ser melhor. 

 Ao professor que todos os dias entra na escola para exercer a sua 

profissão, é praticamente impossível não se envolver na comunidade educativa. 

Por todas as funções que o professor tem na mesma, é impossível apenas focar-

se no ato de lecionar. Lima (2008) relembra que cada escola tem a sua própria 

forma de atuar, de conduzir o seu cotidiano e de se posicionar conforme as 

questões e desafios que surgem. Desta forma, o envolvimento na comunidade é 

essencial para criar um sentimento de pertença, permitindo entender como ela 

funciona e favorecendo a sua evolução. 

 Tornar-me o melhor professor que conseguir, esse era o objetivo! Os 

desafios e exigências advindas da profissão foram obstáculos ao longo do 

caminho, mas os obstáculos, tal como as barreiras numa prova de atletismo, 

estão lá para serem superadas. Nem sempre todas foram ultrapassadas à 

primeira, mas a vontade de crescer permitiu-me continuar. Cada barreira 
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ultrapassada representava novas aprendizagens adquiridas no caminho para 

cumprir o meu objetivo. 

2.2.3. Choque com a realidade 

 O choque com a realidade surge no início da carreira docente “devido às 

várias dificuldades que os professores principiantes encontram” (Queirós, 2014, 

p. 72). Ele pode surgir por vários motivos, expetativas altamente ambiciosas e/ou 

desajustadas, responsabilidade acrescida ou a insegurança perante regras e o 

seu papel na escola, entre muito outros, tornando este momento de passagem 

para a profissão, de certa forma, complicado.  

 Na diminuição do impacto deste momento, a “formação inicial assume um 

papel de crucial importância no enquadramento do professor no contexto da 

profissão” (Queirós, 2014, p. 75). Tinha as minhas expetativas, porém sabia que 

o cenário dificilmente iria ser o ideal e tinha de batalhar para não sentir o impacto 

desta transição com demasiada força.  

 A primeira fase de transição foi difícil, tudo era novo, o trabalho era muito 

e sentia um misto de sensações que, por um lado me faziam sentir 

extremamente satisfeito por finalmente chegar o momento de exercer a 

profissão, porém, pelo outro, o medo de não estar preparado para tal 

responsabilidade gerava uma grande inquietude.   

 O meu choque evidenciou-se de uma forma mais exponente na semana 

prévia ao início das aulas e nas duas semanas seguintes. Primeiro surgiram os 

receios de não estar preparado, posteriormente a quantidade de trabalho a 

realizar no início do período dava-me a sensação de que não ia conseguir 

conciliar todas as tarefas.  

Neste âmbito, acredito que poder ser guiado pela PC e existir uma ligação 

constante com o NE é fundamental. O apoio destes elementos é fulcral na 

medida em que permite uma sensação de segurança maior relativamente às 

tarefas realizadas, permitindo um trabalho cooperativo formidável e lutando no 

mesmo sentido. Errar é parte do processo, mas com o apoio deles o processo 

de reflexão é facilitado e proporciona uma aprendizagem maior
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

 As aprendizagens mais significativas e duradouras são as que decorrem 

de experiências concretas, de experimentação ativa, que implicam o 

envolvimento direto dos formandos em atividades e contextos reais de trabalho 

(Vieira et al., 2011). Seguindo a ideia exposta nesta referência, Matos (2014, p. 

3) refere que o “objetivo do estágio profissional assenta na integração no 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

exigências da profissão”. 

Na minha opinião, este é o momento mais importante nesta fase de 

desenvolvimento profissional e neste processo de formação inicial. É através 

desta experiência que descobrimos o que é realmente ser um professor de 

educação física, com todos os altos e baixos que esta descoberta promove. Nele 

conjugamos todas as aprendizagens desenvolvidas em anos anteriores, 

sobretudo, no primeiro ano deste mestrado, e as colocaremos à prova, testando-

as e adaptando-as às necessidades experienciadas e à nossa própria maneira 

de ser como pessoa e como profissional. 

É neste processo que os “candidatos à profissão vão passando de uma 

participação periférica para uma participação mais interna e autónoma, no seio 

da comunidade docente, de modo gradual e refletido, de imersão na cultura 

profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais” (Batista & Queirós, 2013, p. 47). Este momento “assume particular 

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

confrontação entre os saberes “teóricos” da formação inicial e os saberes 

“práticos” da experiência profissional e da realidade social do ensino” (Rodrigues 

& Ferreira, cit. por Batista et al., 2014, p. 79). 

O EP foi o momento que há muito tempo esperava alcançar, o momento 

de experimentar, tentar, errar, refletir, melhorar, acertar, um ciclo que me fez 
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crescer e desenvolver-me em termos pessoais e profissionais. Como em 

praticamente todos os processos nas nossas vidas, não podemos estagnar, é 

necessário reinventar-se a cada dia que passa no sentido de evoluir. Bandura 

(2006) afirma que para isso, hoje em dia, é possível exercer um maior controlo 

sobre a própria aprendizagem, dados os meios existentes à disposição para o 

fazer.  

3.2. A Instituição Escola 

A escola é hoje uma instituição, em Portugal, gratuita, obrigatória, laica e 

universal, mas nem sempre foi este o paradigma. Até ao momento de transição 

para algo similar a aquilo que é hoje, a escola passou por dois momentos, o 

primeiro, a família, na qual eram os mais velhos que ensinavam desempenhando 

o papel da transmissão de ofícios, conhecimentos e socialização, o segundo, a 

igreja, que passou a ser quem assumia o papel da educação, dado que o seu 

estatuto permitia-lhes saber ler e escrever e, com isto, transmitir os seus 

saberes.  

Surge, por último, o Estado, de uma maneira mais vincada após a 

revolução industrial. Emerge pelo reconhecimento de que era necessário educar 

determinados parâmetros em função das necessidades da própria sociedade, 

criando, com isso, indivíduos com as caraterísticas necessárias. Foi uma escola 

inicialmente pensada para o modelo fabril, mas que deu origem aquilo que é 

hoje.  

O Estado Novo aproveita ainda esta escola de massas para lhe retirar o 

seu caráter laico e educativo, procurando a reprodução constante do regime e 

não da evolução da sociedade. Mas a escola tem o poder de fazer desenvolver 

sociedades e, com o cair do Estado Novo, voltou a ser aquilo que sempre foi, 

produtora e não uma mera reprodutora, assumindo-se como uma instituição e 

entidade que questiona e reflete criticamente sobre o seu significado e tudo o 

que representa. 

Hoje a escola é um meio heterogéneo, do ponto de vista geográfico, 

social, urbano, étnico, racial, económico, o que lhe trouxe um maior 

enriquecimento cultural. É hoje, de acordo com Carvalho (2006, p. 1), 
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“unanimemente considerada um dos principais veículos de socialização e de 

promoção do desenvolvimento individual. Inserindo-se num contexto histórico, 

social e cultural mais amplo, os sistemas educativos acabam por ilustrar os 

valores que orientam a sociedade e que esta quer transmitir”. Com efeito, a 

educação pode ser definida como o desenvolvimento do indivíduo nas atitudes 

e capacidades que lhes são exigidas, não só pela sociedade em conjunto, mas 

também pelo meio a que em particular está determinado (Durkheim, cit. por 

Fauconnet, 1973).  

É neste sentido que a consideração das realidades locais assume um 

papel central na Educação. Torna-se necessária uma reformulação do ensino, 

dada a força da globalização e tudo aquilo que esta acarreta, para uma educação 

intercultural. A escola hoje é um local de inclusão social, como que uma pequena 

comunidade que representa o local onde está inserida, e isto requer um 

professor preparado para tal.  

Em EF vários são os valores que se têm procurado incutir nas crianças e 

jovens, procurando ir ao encontro da escola que precisamos de ter hoje. 

Inclusiva, superadora, solidária, competitiva, crítica, perspicaz ou persistente são 

alguns adjetivos que a devem caraterizar.  

3.3. Legitimação da Educação Física 

 Como se pode perceber pelas diretrizes da UNESCO no artigo 1; ponto 

1.1; inscrito na Carta Internacional da Educação Física e do Desporto: “Todo o 

ser humano tem o direito fundamental de aceder à educação física e desporto, 

elementos essenciais para um completo desenvolvimento da personalidade. A 

liberdade de desenvolvimento qualidades físicas, intelectuais e morais através 

da educação física e desporto deve ser garantida dentro do sistema educacional 

como também em outros aspetos da vida social” (UNESCO, 1978, p. 3). Como 

tal, não podemos referir apenas que a EF trata de um plano físico. É, isso sim, 

um empreendimento do ensino-aprendizagem, no qual é dado aos mais novos a 

possibilidade de adquirirem o conhecimento, competências e atitudes 

necessárias para uma participação emancipada, recompensadora e prolongada 

na cultura do movimento (Crum, 1993). 
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“A presença no mapa geral da escolaridade confere à EF o estatuto de 

área curricular praticamente incontornável, mas tal não basta para a colocar no 

galarim das áreas nobres do currículo. Infelizmente, de uma forma geral, o 

estatuto que lhe é reconhecido não lhe permite acompanhar a língua materna, a 

matemática, ou a maioria das outras áreas de conteúdo do currículo, no que diz 

respeito à atenção, à expetativa e à exigência de resultados de aprendizagem” 

(Graça, 2012, p. 94).  

Esta presença, assídua desde o primeiro ano de escolaridade até ao 

último de regime obrigatório, não parece convencer toda a gente e gera algum 

debate acerca dos seus benefícios perante a comunidade educativa. Por que 

razão temos de procurar legitimar constantemente a EF quando tal não acontece 

com praticamente nenhuma outra disciplina? De acordo com Tani (1991), no 

contexto escolar encontra-se ainda uma grande indefinição acerca do papel da 

EF, sendo movida por discursos inflamados como “EF é saúde” ou “EF é cultura”.  

A EF não pode ser considerada apenas como um meio para o 

desenvolvimento motor, ela tem a capacidade de indagar os domínios cognitivo 

e sócio afetivo. Tem um papel fundamental na formação holística do indivíduo, 

tendo como base o desenvolvimento da corporalidade. Se conseguirmos 

contribuir para a formação de alunos críticos, responsáveis e autónomos, 

estaremos a contribuir diretamente para a sua integração na sociedade, bem 

como para o seu bem estar e sucesso pessoal. Graça (2015) reforça que a EF 

surge como uma forma de potenciar a capacidade de compreensão e ação dos 

educandos no dia a dia, dando um contributo na sua vida pessoal e na melhoria 

da sociedade. 

Colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem é o 

primeiro passo para o libertar, fornecendo-lhe os estímulos necessários para que 

ele próprio seja capaz de iniciar a sua caminhada para uma formação plena. Na 

caminhada o professor será o seu guia, que o encaminhará na escolha pelas 

direções mais adequadas para a alcançar. 
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3.4. A Escola Cooperante 

 “A análise sobre o papel social da escola, por meio do levantamento de 

dados, registo e documentos oficiais, pode trazer valiosas informações para uma 

visão de conjunto das necessidades e problemas, das possibilidades e avanços 

da instituição escolar. Trata-se do estagiário aprofundar os conhecimentos 

teóricos e práticos sobre a escola, não mais de forma descomprometida, mas 

com o olhar de professor. O diagnóstico da escola é uma das atividades 

relevantes para a compreensão da realidade” (Lima, 2008, p. 202). 

 A EC na qual concretizei o meu EP e que me viu crescer durante este ano 

letivo encontra-se em pleno centro da cidade de Guimarães, sendo ela a sede 

do agrupamento a que pertence, constituído por mais três escolas. 

 Devido à grande quantidade de oferta disponibilizada e à capacidade das 

suas instalações, acolhe alunos de todas as freguesias da cidade, constituindo 

diversos grupos populacionais. Como tal, possui um PEE (Projeto Educativo de 

Escola) no verdadeiro sentido etimológico da palavra, voltado para o futuro, que 

resulta do desejo e vontade coletivos de respeito pelos princípios e valores 

enunciados e pelo cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no seu 

documento estruturante. 

 O PEE vigente é dividido em torno da definição e concretização de dois 

eixos: educar para o conhecimento; educar em cidadania. 

 Relativamente à educação para o conhecimento, o propósito das escolas 

do agrupamento 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. Ambiciona-se uma escola, 

independente das alterações das conjunturas políticas e ideológicas, que 

valorize e afirme a identidade de cada um dos seus diferentes espaços 

escolares, pugnando pela atualização científica, didática e pedagógica, 

potenciando o desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida. 

Para educar em cidadania, o agrupamento de escolas assume-se como 

um espaço de permanente construção da cidadania democrática, fundado na 
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solidariedade, autonomia, liberdade e tolerância, promovendo hábitos de vida 

saudáveis e responsáveis, orientados pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável e de respeito pelo ambiente. 

 A escola procura ser, portanto, “um posto dinâmico entre culturas que se 

confrontam permanentemente no espaço-tempo escolar” (Torres, 2008, p. 61). 

É, através deste cenário, criada uma cultura própria que reflete as suas práticas, 

crenças e valores partilhados, posteriormente, por todos os elementos da 

comunidade, o que torna cada escola um caso particular. Alcançar estas 

intenções não é tarefa fácil, acabam por se tornar ideias ambíguas por vezes.  

A EC procura atingir estes propósitos, realizando inúmeras atividades 

nesse sentido, marcando uma presença muita forte na comunidade. No entanto 

é preciso que todos os seus elementos remem para os alcançar. Enquanto NE, 

todas as atividades organizadas foram pensadas tendo por base o PEE, com a 

ideia de influenciar positivamente os hábitos dos educandos e orientando-os 

para um crescimento pleno. 

3.4.1. Instalações e material para a prática desportiva 

 Um dos aspetos que me despertava mais curiosidade eram as condições 

que ia ter no decorrer do ano letivo. Só visualizando as instalações e material 

disponível para a prática da educação física é que poderia ter a noção das 

condições de trabalho para o estágio profissional. 

Em relação às instalações para a prática desportiva há três opções, 

pavilhão, auditório e espaço exterior. 

O pavilhão é praticamente novo e apresenta ótimas condições para a 

prática desportiva. Tem, no entanto, alguns contras. O facto de não ser uma 

estrutura completamente fechada e não permitir a entrada de sol, torna-o um 

local frio. A sua divisão em três, apesar de tornar possível a lecionação a três 

turmas distintas no seu interior, acaba por dificultar a prática de algumas 

modalidades abordadas.  
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              Figura 1 - Pavilhão desportivo 

O auditório é um espaço moderno destinado a modalidades como as 

diferentes ginásticas, desportos de combate e dança. O espelho que percorre 

um dos seus lados torna-se um bom aliado de alunos e professor. É um espaço 

atribuído a uma turma por bloco. Por outro lado, devido às suas caraterísticas, 

impede a lecionação de modalidades coletivas. 

 
               Figura 2 - Auditório 

O espaço exterior é um espaço pequeno que tem uma pista de atletismo 

que permite o uso de três alunos em simultâneo, com cerca de oitenta metros, 

uma caixa de salto com areia e um campo de basquetebol de dimensões 

reduzidas. O facto de as salas de aula estarem ao nível deste recinto, torna-se 

um fator de distração para os alunos e é, ainda, necessário ter um cuidado 

devido às janelas destas salas. Dadas as condições, é também usado um 

espaço fora da escola, junto ao estádio. 

 
              Figura 3 - Espaço desportivo exterior 

Quanto ao material, possui ótimas condições para a prática de qualquer 

modalidade, numa relação qualidade/quantidade excelente, quando comparado 

ao quadro geral nas escolas portuguesas. Este material encontra-se guardado 
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na arrecadação de material do pavilhão, tendo ainda uma arrecadação no 

auditório e uma no corredor dos balneários com outro tipo de material. 

 
              Figura 4 - Arrecadação de material desportivo 

Os balneários são também eles novos e estão disponíveis dez, de uma 

forma geral, sendo que existem dois balneários para cada turma, um para os 

rapazes e outro para as raparigas. Um funcionário encontra-se sempre nesta 

zona para resolver situações necessárias. 

No que concerne às instalações desportivas da escola no momento da 

intervenção pedagógica, os espaços destinados foram o aspeto que mais 

complicações criava. Era necessário conciliar o roulement de instalações com as 

modalidades a abordar, realizando um planeamento que considerasse estes dois 

fatores. Por outro lado, a meteorologia podia condicionar as aulas lecionadas no 

exterior, o que implicava ter um plano B previamente preparado no caso de 

chuva ou condições adversas à prática. Quando tal acontecia, os alunos eram 

direcionados para uma sala de aula, obrigando à preparação de apresentações 

sobre as matérias ou, quando apropriado, utilizando filmes que obrigassem à 

reflexão sobre temas inerentes ao desporto. 

O pequeno espaço do pavilhão destinado a cada turma, um terço de 

campo de futsal, tornou-se um fator importante a considerar, sobretudo no 

momento de elaborar o plano de aula. Inicialmente as dificuldades sentidas 

foram gritantes, no entanto, a experiência fez-me perceber o que funcionava 

melhor em cada caso e com isso arranjar estratégias para minimizar este 

constrangimento. 

3.4.2. A minha turma, o meu espelho 

 Na primeira reunião que tivemos com a professora cooperante, deu-nos a 

informação relativa às turmas que lhe tinham sido atribuídas. Desta forma, e para 
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facilitar o processo, realizamos um sorteio ficando as turmas rapidamente 

definidas. 

 A minha turma, aquela com a que iria passar todo o ano letivo. Um décimo 

primeiro ano do curso científico-humanístico de ciências e tecnologias composta 

por vinte alunos. Destes vinte, cinco do sexo feminino e os restantes do sexo 

masculino. A maior parte dos alunos já se conhecia, dada a transição que tinham 

realizado em conjunto do ano anterior. É uma turma heterogénea no que toca às 

classificações nas diferentes disciplinas e tal facto também foi notório em termos 

motores.  

  Dada a importância que tem para o professor conhecer certos aspetos 

individuais dos alunos, optamos, em NE, por preparar uma ficha de anamnese 

que nos proporcionasse dados específicos sobre cada um, permitindo um melhor 

conhecimento dos mesmos. Através dos dados obtidos foi possível constatar 

que apenas 4 alunos não faziam qualquer tipo de desporto. Relativamente a 

patologias presentes em alunos da turma, asma, diabetes, problemas ao nível 

da coluna foram algumas das mencionadas. Além destas patologias, havia dois 

casos particulares. Um aluno apresentava bronquite asmática crónica, diabetes 

tipo 1 e encontrava-se em estudo devido a alguns problemas na zona da coluna. 

No caso deste aluno procurei informar-me através de conversa individual com o 

próprio, tendo ainda recolhido algumas informações da DT (Diretor de Turma). 

O segundo aluno, apesar de não ter indicado nada no questionário, estava a ser 

acompanhado por um pediatra e era medicado devido aos problemas 

apresentados no que toca ao controlo dos seus impulsos. Sobre este caso já 

tinha sido alertado pela PC, tendo ainda a DT confirmado a situação, era um 

caso já reconhecido pelos professores do conselho de turma. Horas de sono, 

hábitos alimentares e índices motivacionais para a disciplina, praticamente todos 

mostravam cumprir os requisitos necessários para o envolvimento nos estilos de 

vida saudáveis (Anexo 1). 

 Os dados da anamnese permitiram, sobretudo, adaptar a participação de 

alguns alunos conforme as suas patologias e, por outro lado, estar preparado 

para o caso de surgir algum problema com estes alunos. Os restantes dados 
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forneceram informações acerca do seu estilo de vida e, dado que todos 

apresentavam dados similares, podia direcionar diretamente informações 

importantes sobre estes temas para toda a turma. 

 No que aos comportamentos e atitudes da turma diz respeito, de uma 

forma geral, apresentava um comportamento muito positivo, destacando-se o 

entusiasmo para as aulas de educação física. O ambiente de trabalho foi, por 

isso, sempre bastante positivo. Por outro lado, certas atitudes demonstradas 

nem sempre eram condizentes com as pretendidas, falta de fair-play ou o 

priorizar o ganhar sobre tudo o resto foram alguns aspetos a desenvolver em 

termos comportamentais e sócio afetivos.   

 A nível de comportamento motor, como já referi, a turma caraterizava-se 

por ser bastante heterogénea. Destacam-se três alunos pela capacidade em 

executar qualquer tipo de tarefa e cinco pela dificuldade demonstrada de uma 

forma geral na maior parte das modalidades, estando os restantes num nível de 

aptidão similar, dentro daquilo que é possível. Esta diferença a nível motor criou-

me alguma dificuldade inicialmente, pois a todos os alunos era pedida a 

realização da mesma tarefa. A evolução que o EP me proporcionou, desenvolveu 

em mim a capacidade de analisar e corrigir tal situação, começando, 

posteriormente, a adaptar as tarefas conforme o potencial do aluno. 

3.4.3. Um prisma diferente… a irreverência 

 Tal como na primeira reunião as turmas ficaram definidas, ficou também 

decidido que esta turma seria gerida durante todo o ano letivo pelos três 

elementos do NE e pela PC. Foi-nos aconselhado ter uma participação ativa 

nesta turma com o intuito de perceber uma realidade diferente. 

Aqui tivemos a oportunidade de lecionar a uma turma de alunos de nono 

ano da Escola EB2/3 Egas Moniz. Esta turma era composta por vinte e quatro 

alunos, sendo catorze do sexo feminino e dez do sexo masculino. Também ela 

uma turma heterogénea em todos os aspetos. 

Nesta turma lecionar foi diferente, não era a minha turma pelo que tive de 

me adaptar à forma de lecionar da PC e restantes elementos do NE. Além do 
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mais, a estratégia foi diferente. No primeiro período fomos ajudantes da PC, 

auxiliando-a no necessário, tarefas esporádicas como aquecimentos e 

alongamentos, controlar grupos de trabalho, auxiliar nos testes de aptidão física, 

entre outros. Posto isto, no segundo período foi-nos colocado um outro desafio. 

Cada um dos estagiários iria abordar uma UD diferente, tendo eu ficado com UD 

de futebol.  

Esta era uma turma complicada, segundo vários professores que já 

tinham contactado com a turma, a mais complicada da escola, possuindo vários 

casos complicados. Alunos em situações precárias, alunos com dificuldades 

cognitivas, repetentes, alunos estrangeiros com problemas comunicativos, 

alunos institucionalizados, entre outros aspetos. Toda esta conjuntura social e 

cultural, com alunos completamente diferentes uns dos outros, torna a turma 

difícil de gerir e trabalhar. 

Os alunos eram, em termos comportamentais, completamente diferentes 

daqueles que tinha encontrado na minha turma residente, apesar de em termos 

motores terem capacidade para muito mais do aquilo que demonstravam. Nesta 

situação, a opção foi adotar o MID (Modelo de Instrução Direta), centrando no 

professor todas as tomadas de decisão acerca do processo de ensino-

aprendizagem. A autonomia dos alunos era, portanto, reduzida, sendo que esta 

podia ser conquistada com a sua evolução. 

A relação professor-aluno nesta turma foi chave, os alunos mostravam, 

de uma forma geral, necessidades afetivas, alguém que os guiasse nas suas 

escolhas e contribuísse para a sua maturação enquanto indivíduos. Neste 

sentido, era importante ter um maior controlo sobre alguns elementos que mais 

facilmente saíam da tarefa e causavam confusão com a restante turma. Atribuir 

papéis que lhes colocassem responsabilidade acrescida, a conversa individual 

e, sobretudo, encontrar temas que estreitassem a relação professor-aluno foram 

essenciais para desenvolver caraterísticas que, numa primeira observação, não 

acreditaria ser possível. Tornaram-se mais respeitadores, mais empenhados e 

focados sem nunca perder a irreverência que os caraterizava. 
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O trabalho desenvolvido nesta turma, veio mostrar-nos uma faceta 

completamente diferente daquilo que a nossa turma residente nos tinha 

mostrado no que ao ensino concerne, obrigando-nos a refletir sobre as práticas 

que até ao momento tínhamos desenvolvido.  

3.4.4. A evolução constante através dos pares 

 Cardoso, Batista e Graça (2016, p. 126-127) referem que “a agregação de 

pessoas que partilham um propósito comum através de um envolvimento mútuo, 

de um empreendimento conjunto e de um reportório partilhado, constitui-se como 

um espaço de aprendizagem”. A agregação de pessoas a que me vou referir é 

o NE que comigo partilhou esta aventura. As primeiras semanas serviram para 

nos conhecermos melhor. Se íamos passar cerca de 9 meses juntos dentro de 

uma escola a ajudar-nos mutuamente e trabalhar em conjunto, este era um 

aspeto fundamental para o nosso bom funcionamento. 

 Como refere Wenger (1999, p. 1), uma comunidade de prática, um núcleo 

de estágio, neste caso, tem uma “identidade definida por um interesse partilhado. 

Esta associação implica um compromisso com o interesse e, portanto, uma 

competência compartilhada que distingue os seus membros”. O NE foi um 

espaço de inovação, que facilitou o surgimento de novas ideias, numa ajuda 

mútua que permitiu uma reconfiguração identitária. Quando se persegue o 

mesmo interesse, envolvemo-nos em atividades e discussões conjuntas, 

ajudamo-nos e partilhamos informações. É assim que se constroem 

relacionamentos que permitem aprender uns com os outros. 

No caso do meu NE, isto refletiu-se pela adoção de uma postura crítica 

relativamente ao que cada um de nós fazia, sabendo que seria esta reflexão que 

nos faria crescer em termos profissionais e pessoais. Esta reflexão e feedback 

de cada um dos elementos permite-nos questionar ações tomadas que, de uma 

outra forma, provavelmente nunca questionaríamos. São estes pormenores que 

tornam o nosso desenvolvimento profissional único e individual. 

 Por sermos três elementos com caraterísticas diferentes e envolvidos, de 

certa forma, com alunos diferentes, permitia-nos criar visões distintas sobre os 

mais variados aspetos.  
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 O facto de termos turmas diferentes e termos a possibilidade de as 

observar diariamente permitia perceber que a EF não pode ser igual para todos. 

Ela tem de ser adaptada conforme as caraterísticas de cada turma. O que 

funcionava na minha turma podia não funcionar numa outra.  

Durante todo o ano marcamos presença nas aulas uns dos outros, 

possibilitando a observação constante dos processos utilizados por cada 

elemento do NE. Isto facilitou o nosso desenvolvimento profissional na medida 

em que podíamos discutir o que era, de facto, positivo e, por outro lado, corrigir 

e melhorar aspetos que não tinham sido tão bem conseguidos.  

 Tal como indivíduos apresentam personalidades diferentes, o mesmo 

acontece com os docentes na sua profissão. Neste parâmetro há aspetos que 

pude retirar e aplicar enquanto docente, adaptando o meu comportamento. 

Nesse sentido, utilizar certas caraterísticas da personalidade das minhas 

colegas e adaptá-las na minha atuação foi algo que procurei como forma de 

experimentar o que melhor funcionava em cada caso.  

 Acredito que os momentos de partilha podem servir também para 

aprender a defender as nossas opções, mas esta defesa nunca pode ser 

realizada com base em “achismos”, tem de existir um suporte fundamentado que 

as corrobore. Apesar de sermos um núcleo não quer isso dizer que seja 

obrigatório todos termos a mesma opinião, cabe a cada um ser capaz de 

defendê-la ou, não sendo capaz de o fazer, aí sim, alterá-la. Neste tempo 

passado com o meu NE houve momentos em que defendi a minha opção e a 

mantive por conseguir argumentos válidos, houve também momentos em que 

não consegui arranjar melhores argumentos que os meus colegas e, por isso, 

alterei. São estas discussões que nos obrigam a pensar, tornando-se elementos 

essenciais do processo de cada um. 

3.4.5. Os guias no meu processo de desenvolvimento profissional 

 A jornada começou e os guias serão uma PC e um PO, tornando-se, por 

isso, elementos fulcrais no desenvolvimento profissional e pessoal do professor 

estagiário.  
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 A PC será quem assume um papel mais pessoal, quem nos acompanha 

de perto, tendo, por isso uma maior preponderância ao nível orientação e apoio. 

Este elemento, de acordo com Alarcão e Tavares (cit. por Mesquita et al., 2012, 

p. 65), perspetiva a sua ação em dois níveis distintos, embora relacionados entre 

si: “exerce sobre o desenvolvimento e a aprendizagem do futuro professor uma 

influência direta e uma influência indireta sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos que ele ensina”. Ao nos ajudar no nosso 

desenvolvimento, acaba por beneficiar também os alunos que são alvo da nossa 

ação. 

 A prática de ensino supervisionada, que tem como “principal objetivo uma 

iniciação à profissão, não se pretende que seja - é preciso dizê-lo - uma imitação 

do mestre, mas um espaço de verificação de alternativas possíveis para agir em 

situação” (Alarcão, 1996, p. 20). A expetativa era que se tornasse o nosso 

copiloto, dando liberdade para acertar e errar, sendo o professor estagiário o 

condutor do seu destino e moldando-se, com a cooperação da PC, através dos 

acontecimentos vividos. Neste sentido, foi importante que a relação de trabalho 

fosse isenta de tensões e sustentada numa confiança consistente e verdadeira 

(Mesquita, et al., 2012).  

 A relação desenvolvida com a PC foi essencial pois era o elemento com 

quem podia tratar todas as minhas inquietações. Sabendo da sua maneira de 

estar, entusiasta pelo ensino, rigorosa e protetora para com os seus, conseguiu 

ganhar facilmente a minha confiança. Permitiu-me experienciar a escola como 

um todo, sendo capaz de me fazer passar por um carrossel de experiências 

únicas. Reuniões, visitas de estudo, direção de turma, o ato de lecionar e 

planear, tornou-me dono e senhor do EP, competia-me a mim ser capaz de dar 

resposta à autonomia e responsabilidade colocada, tendo sempre um porto 

seguro na PC. Procurou incutir sempre a reflexão crítica sobre as ações 

realizadas, tornando esta caraterística um traço da minha personalidade, fulcral 

para continuar a evoluir. O seu feedback permanente foi essencial para, 

integrado numa equipa de trabalho, descobrir e desenvolver competências 

pessoais e profissionais, através dos processos de autorreflexão, partilha de 

ideias e ações em equipa (Neves, 2007).  
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 “As evidências têm vindo a revelar que o papel desempenhado pelo 

professor cooperante na escola com os estudantes estagiários depende não 

apenas de si próprio, mas também das normas que regulam o estágio e das 

interações que estabelece com o orientador da faculdade” (Silva et al., 2017, p. 

3). O PO foi o elemento de ligação da faculdade com a PC, funcionando como 

apoio na sua atuação e complementando o processo de desenvolvimento do 

professor estagiário. 

 Ficou claro desde o primeiro momento que o PO tinha um poço de 

conhecimentos, espelhado na forma como transmitia informações acerca de 

tudo aquilo que o ensino envolve, mostrando sempre um grande à vontade com 

modelos e estratégias de ensino. Nas reuniões pós-observação isto tornava-se 

evidente, existindo momentos em que a informação era tanta que custava, por 

vezes, a assimilar. 

 O seu trabalho durante o decorrer do ano, através de marcações de aulas 

de observação na escola cooperante, a criação de um programa de 

agendamento para reuniões na faculdade ou a disponibilização de uma base de 

dados intuitiva para os alunos, tornou-se fundamental no nosso 

desenvolvimento. Esta base de dados é um suporte excecional, no sentido em 

que nos permite aceder facilmente a vários temas relativos à docência, com 

documentos específicos para praticamente qualquer tema. Acredito que esta 

gestão no que toca ao trabalho dos professores estagiários, mostra bem a sua 

capacidade de organização e permite-nos manter um trabalho constante, sendo 

obrigados, para isso, a seguir prazos que, caso não existissem, poderiam levar 

a um acumular de tarefas. 

 De igual forma, procurou desencadear um espírito investigativo e crítico 

que, tal como a faculdade que representa, apresentava as ferramentas 

necessárias para que sejamos nós a encadeá-las, construindo os alicerces 

daquilo que devemos ser enquanto docentes. Neste capítulo, tornou-se um guia 

que nos permitiu seguir o melhor caminho para o descobrimento daquilo que é 

ser professor, usando o feedback para enriquecer essa aprendizagem. 
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 Estes dois elementos foram o veículo que nos aproximou da imagem do 

bom professor, fornecendo as bases para um desenvolvimento constante. A 

partir daqui o caminho segue sem eles, mas sabendo que a influência que 

tiveram no meu “eu profissional” estará para sempre presente.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem



 

 
 



 

37 
 

4. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

4.1. Conceções sobre o ensino e do ensino em Educação Física (EF) 

4.1.1. O estudo desta nova realidade  

  Educação: Conjunto de normas pedagógicas tendentes ao 

desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Pedagogia: Ciência da educação. 

Estes dois conceitos são fulcrais no desenvolvimento do ser humano, no sentido 

em que se pretende identificar e acompanhar a inquietação do Homem, 

mantendo vivo o amor e a procura pelo saber, na tentativa de colocar em marcha 

a sua razão e liberdade, fundamentais na construção da autonomia de qualquer 

indivíduo.  

De acordo com Savater (1997), são estas caraterísticas que nos 

distinguem de todas as outras espécies já encontradas, referindo que os demais 

seres vivos nascem já sendo o que definitivamente são, o que irremediavelmente 

serão, aconteça o que acontecer, enquanto para os seres humanos o que parece 

mais prudente dizer-se é que nascem para a humanidade. A nossa humanidade 

biológica necessita de uma confirmação posterior, algo assim como que um 

segundo nascimento onde por meio do nosso próprio esforço e da relação com 

outros seres humanos se confirme definitivamente o primeiro. Realizando uma 

comparação ao chimpanzé, este rapidamente completa o seu repertório, 

aprendendo pouco mais do que aquilo que lhe é vital para sobreviver. Pelo 

contrário, o humano, à medida que cresce, permanece “imaturo”, isto é, aberto 

a novos saberes.  

Esta constante imaturidade, como Savater apresenta, permite ao 

indivíduo uma evolução incessante, utilizando todos os estímulos que recebe 

como um meio de aprendizagem. Isto leva-nos às duas definições apontadas 

anteriormente, pois o Homem completamente isolado não se torna Homem, não 

se desenvolve sem interação, é a educação, a socialização ou a pedagogia, em 

geral, que nos transmitem os instrumentos culturais.  

As comunidades representam, portanto, um papel essencial neste 

desenvolvimento do individuo. Na sociedade atual, as escolas têm um papel 

fundamental no desenvolvimento dos mais jovens e na construção dos futuros 
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adultos, a sua função ultrapassa a prática dentro da escola, sala de aula ou 

pavilhão desportivo. De forma a ser possível tornar esta prática realizável, é 

necessário conhecer o meio envolvente da escola. Paro (2017) refere que, 

apesar do desenvolvimento pleno do cidadão ser o maior objetivo da escola, não 

se pode ignorar que o aluno, ao ingressar na escola, já traz consigo inúmeras e 

significativas aprendizagens, já está inserido num meio social onde ocorrem 

trocas de conhecimento e impressões sobre a sua realidade histórico-social.  

Tornou-se, então, fundamental conhecer a comunidade onde ia estar 

inserido, não só a escola, mas aprofundar mais o conhecimento sobre a cidade, 

as suas gentes e, sobretudo, os seus alunos. Esta situação não era novidade na 

minha vida, muito devido às experiências similares que já tinha vivenciado, mas 

era algo novo no sentido em que agora tinha de mostrar serviço num local onde 

ia ser constantemente colocado à prova. 

As primeiras reuniões com a PC, com o departamento de EF, e, também 

com o NE na EC, foram os passos iniciais nesta jornada. Estes momentos 

permitiram-me rapidamente perceber o contexto no que ia trabalhar, como 

funcionavam e trabalhavam a maior parte dos futuros colegas de departamento, 

bem como o meu núcleo de estágio e professora cooperante. Nesta fase, surgiu 

uma proposta da PC em realizar uma caraterização do meio, o que me permitiu 

conhecer de uma forma mais aprofundada a cidade e a escola. 

Durante este processo de caraterização, tornou-se essencial o estudo de 

vários documentos como o PEE e Regulamento Interno da EC e, posteriormente, 

a análise aos Programas Nacionais de Educação Física e Plano Anual de 

Atividades. 

O Programa Nacional de Educação Física tenciona ser um guia na 

atuação do professor, que procura o desenvolvimento dos discentes através de 

uma lógica sequencial ao longo dos anos de escolaridade, permitindo, desta 

forma, uma prática coordenada com todos os colegas de profissão. Este 

documento, apesar de estruturante e guia do processo, pode e deve ser 

adaptado consoante aquilo que encontramos no meio onde somos inseridos. A 

realidade encontrada nas escolas é, muitas vezes, desajustada quando 
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comparada com este documento, mostrando discrepâncias com aquilo que pode 

ser realmente realizado. Bento (1987), refere que os programas nacionais das 

disciplinas, para além de serem interpretados e complementados por uma série 

de documentos e materiais auxiliares que ajudam o docente a concretizar e a 

adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais da escola e da 

turma, têm a função orientadora e norteadora para a planificação do ensino do 

professor e para a elaboração dos materiais complementares. 

Na análise a este documento é necessário ter em conta vários 

condicionamentos que podemos encontrar em cada escola, instalações, alunos, 

planificações, entre outros. Será a partir desta análise aprofundada que se 

baseiam várias das decisões que se tomam no decorrer do ano letivo. Numa 

primeira fase, aquando da primeira reunião de departamento, foi decidido o 

planeamento anual e possibilitou perceber como ficou acordada a distribuição 

das modalidades, bem como um suporte de como poderiam ser divididos o 

número de aulas por cada uma delas. Mas, a verdade é que só mais tarde 

consegui ter a perfeita noção de que o número de aulas para cada modalidade 

era realmente escasso. Em algumas das modalidades tornar-se-ia praticamente 

impossível desenvolver uma boa aprendizagem e não apenas uma passagem 

pela mesma. Se queremos criar um impacto nos alunos e que estes aprendam 

e desenvolvam as suas capacidades motoras, cognitivas e sociais, será 

necessário dar tempo para que aprendam e dificilmente conseguiremos este 

objetivo se utilizarmos unidades reduzidas. Mesquita e Graça (2009, p. 61) 

indicam no seu livro que esta “necessidade de se aumentar o tempo de contacto 

do aluno com o conteúdo de ensino surge como contraponto à tradicional 

preferência de currículos salpicados de múltiplas atividades de reduzida duração 

e de efeitos improváveis”.  

Este aspeto, relativamente às UD reduzidas, foi discutido com a PC antes 

de iniciar as aulas e acabei por utilizar uma estratégia diferente, nunca 

contrariando as decisões tomadas em reunião de departamento. Optei, portanto, 

por trabalhar diferentes aspetos dentro da mesma aula, isto é, dentro da UD de 

voleibol, por exemplo, abordei também a aptidão física. Desta maneira, consegui 

prolongar esta UD, dando mais tempo de trabalho aos alunos, que acabaram por 
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beneficiar de mais empenhamento motor e um espaço mais abrangente para 

realizar as suas ações. 

4.1.2. O contexto real de ensino 

O processo de formação de professores inicia-se desde muito cedo, mas 

é a partir do momento em que se entra no ciclo de formação superior que o 

conhecimento começa a ser aprofundado e direcionado nesse propósito. Inicia-

se um processo de ligação entre a teoria e a prática e estas categorias, apesar 

de distintas, complementam-se irrefutavelmente. Bento (1995, p. 54) afirma 

mesmo que “se o professor utilizasse exclusivamente as receitas oferecidas pela 

ciência ou teoria despersonalizar-se-ia, hipotecando todo o espaço de invenção, 

de criatividade, de co-autor do processo de ensino, de sujeito de decisão 

próprias”. Aquilo que a teoria nos oferece nem sempre se enquadra no meio 

onde estamos inseridos ou naquilo que perspetivamos.  

Foi no início do estágio profissional, quando iniciava os primeiros 

planeamentos, que se vincou em mim a necessidade de apropriar-me do 

conhecimento necessário e poder envolvê-lo na minha atuação diária. Esta 

necessidade de conhecimento, surge da responsabilidade que é colocada no 

ombro do professor no momento de exercer a sua profissão, de querer ensinar, 

de corresponder às expetativas e, com isso, melhorar a sua prática diária. Por 

sua vez, a melhor compreensão sobre os conteúdos e processo de ensino 

permite criar uma ponte entre o conhecimento e a ação pedagógica, sendo 

construído um conhecimento pedagógico de conteúdo mais maciço, mais 

desenvolvido (Marcon et al., 2011) e que irá permitir uma melhor intervenção. O 

estágio profissional obriga a uma capacidade reflexiva constante dada a 

identidade própria de cada contexto e, nesse sentido, a capacidade de utilizar os 

construtos teóricos a meu favor, bem como a perceção do que funciona melhor 

em cada caso, torna-se essencial para todo e qualquer docente na sua 

intervenção. 

O grande sentimento que me surgiu na fase inicial do estágio, nas 

primeiras duas semanas com os meus alunos, foi o de querer ser melhor, mas 

sobretudo de não os desapontar e dar-lhes vivências na EF que muito 
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provavelmente não teriam de outra forma. Para isto tornou-se fundamental ser 

capaz de os tornar cidadãos fisicamente alfabetizados, essencial na construção 

de uma cidadania saudável e ativa.  

A literacia física é uma capacidade humana valiosa e fundamental, a 

chave dela é que permite ao individuo passar a entender os benefícios que a 

prática regular de atividade física tem na sua vida. Sujeitos fisicamente 

alfabetizados são cientes de que este engajamento é uma componente valiosa 

para levar uma vida frutífera e satisfatória. São capazes de ver a atividade física 

como uma prioridade e tomam medidas para incorporá-la no seu quotidiano 

(Almond & Whitehead, 2012). Porém, os alunos dificilmente se tornam 

alfabetizados sem alguém que os ajude nesse sentido. É importante conseguir 

estabelecer um compromisso com a participação e reconhecer que cabe a eles 

fazer escolhas. Só podemos atingir este patamar se aceitarem que é da sua 

responsabilidade fazer o possível para o aprimorar.   

Neste sentido, a palavra autonomia tornou-se chave na procura de um 

desenvolvimento pessoal superior nos alunos. Vários estudos apontam que uma 

perceção de completo controlo por parte do professor sobre o aluno é 

negativamente associada ao envolvimento dos alunos de educação física, bem 

como à sua motivação autónoma (De Meyer et al., 2016; Cronin et al., 2018). 

Pelo contrário De Meyer (2016), refere, nesse mesmo estudo, que a perceção 

de autonomia está positivamente relacionada com um maior envolvimento e 

motivação do aluno em EF.  

Assim, através do MAC (Modelo de Aprendizagem Cooperativa) em 

ginástica acrobática, desafiei as equipas a ligar figuras, tendo liberdade para o 

fazer à sua maneira, seguindo os critérios pré-definidos. Um outro exemplo deu-

se, por exemplo, em voleibol, onde após preencherem uma ficha de observação 

relativamente à sua equipa, tiveram de identificar uma dificuldade da equipa e 

criar um exercício que procurasse trabalhar tal dificuldade. Esta procura pela 

literacia e autonomia foi desenvolvida através de atividades e estratégias que 

lhes concedessem espaço para evoluir, descobrindo novas aprendizagens num 

ambiente favorável ao seu ensino.  
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4.2. Planeamento 

“O planeamento constitui a esfera de decisão na qual o professor pré-

determina quais os efeitos a alcançar no ensino e para quê são despendidos 

tempo e energias” (Bento, 2003, p. 16). Apresenta, ainda, três níveis no que toca 

ao planeamento, o anual, a unidade didática e o plano de aula. 

Os três níveis de planeamento funcionam uns em função dos outros, 

estando sempre interligados e influenciando-se mutuamente. Estes níveis 

surgem muito devido à necessidade do docente em poder organizar o processo 

de ensino e aprendizagem, sendo uma ferramenta utilizada durante o ano letivo 

para conseguir concretizar objetivos. Embora sejam documentos pensados ao 

mais mínimo pormenor, não implica que não sejam passíveis de alterações no 

tempo. Atividades em dias de aula, greves, alterações ao roulement do espaço, 

interiorização da matéria pelos alunos, entre outros, são aspetos que facilmente 

obrigam ao professor a realização de alterações ao planificado inicialmente. 

 4.2.1 Planeamento Anual  

   No que toca ao planeamento anual, especificamente, este representa uma 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no local 

e com as pessoas envolvidas, com o objetivo de orientar o processo de ensino 

ao longo do ano através do estabelecimento de metas, de acordo com as 

orientações do grupo de Educação Física e o Programa Nacional de Educação 

Física (Bento, 1998 cit. por Inácio et al., 2014). 

No início do ano, aquando da primeira reunião de departamento, ficamos 

a conhecer a planificação anual definida pelo grupo de EF. No caso da turma na 

que eu fui professor, 11º ano, já tinha sido decidida a distribuição das 

modalidades pelos períodos, à exceção dos deportos coletivos que dependeriam 

de turma para turma. O número de aulas para cada modalidade também estava 

descrito no documento apresentado. Sendo assim, no primeiro período foi 

estipulada a abordagem aos dois desportos coletivos selecionados pelas turmas, 

sete aulas para cada um, à resistência no atletismo durante cinco aulas, quatro 

aulas para aptidão física e dança, nas quais estavam incluídos o cha-cha-cha e 

o merengue e três aulas para os testes de aptidão física do FitEscola. No 
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segundo período, mais quatro aulas para cada um dos desportos coletivos 

selecionado pela turma, três aulas para velocidade no atletismo, seis para a 

ginástica acrobática e cinco para o badminton. O terceiro período, uma aula para 

cada desporto coletivo, quatro aulas para corfebol, três para aptidão física e 

desporto de combate, duas para estafetas no atletismo e três aulas para os 

testes FitEscola finais. 

O primeiro aspeto que me chamou a atenção ao ver o quadro com a 

distribuição das matérias de ensino, foi a quantidade de modalidades que 

deveriam ser abordadas em cada período. Neste sentido, inicialmente surgiram 

algumas dificuldades em elaborar um planeamento anual coerente, que 

estivesse de acordo com a minha ideia de ter mais aulas em cada modalidade, 

fazendo-os passar por uma experiência mais significativa em cada uma delas e 

não ser apenas uma curta passagem.   

Posto isto, após receber o roulement de instalações, optei por enquadrar 

as modalidades nos espaços que melhor se enquadravam em cada uma. Para 

as modalidades coletivas optei por usar mais o pavilhão, podendo também ser 

utilizado o espaço exterior nas aulas de futsal. O auditório foi destinado 

maioritariamente a modalidades individuais pelas caraterísticas apresentadas, 

os espelhos impediam a utilização de desportos com bola e, além disso, 

possuíamos neste espaço material destinado a aulas como dança, ginásticas ou 

lutas. Por último, o espaço exterior é aquele que menos condições tem para 

poder lecionar, sendo um espaço muito reduzido, estando, ainda, rodeado por 

salas de aulas, criando constrangimentos aos alunos. Este espaço foi 

maioritariamente destinado a aulas de atletismo, mas também algumas 

modalidades coletivas (Anexo 2).  

Por este motivo, o número de aulas destinadas a cada modalidade não foi 

o mesmo durante os diferentes períodos. Os desportos coletivos foram 

beneficiados dadas as caraterísticas da escola e a forma como os espaços eram 

distribuídos (Anexo 3).  

Aqui existiu também alguma dificuldade dado o roulement de instalações 

ser alterado em cada período, pelo que havia sempre incerteza relativamente 
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aos espaços e que condicionava, de certa forma, as aulas destinadas a cada 

modalidade.  

Por outro lado, de forma a conseguir obter um maior número de aulas 

destinadas a cada modalidade, optei por eliminar o número de aulas para 

trabalhar apenas condição física e incuti esta atividade em todas as aulas. Assim, 

em todas as aulas ao longo do ano, cada aluno terá passado, pelo menos, cerca 

de quinze minutos em trabalho apenas destinado a desenvolver esta aptidão.  

O terceiro período obrigou a uma alteração dos objetivos traçados no 

início do ano. Desta forma, tudo o que tinha sido planeado para este período foi 

cancelado e orientado para “a manutenção e/ou elevação da aptidão física, na 

perspectiva da saúde e do bem-estar; a aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da aptidão física”. As modalidades não foram 

abordadas e foi feito um planeamento que permitisse desenvolver competências 

e fazer os alunos passar por experiências físicas diferentes.  

Dadas as caraterísticas do ensino à distância foi necessário arranjar 

novas ferramentas para continuar a proporcionar um ensino digno a todos os 

alunos. Apesar da diferença para o contexto presencial, estes novos meios 

permitiram continuar a interagir com os alunos no contexto de confinamento, 

possibilitando a transmissão de feedbacks e consequente evolução dos alunos. 

Além disso, a presença constante através das redes sociais permitiu manter um 

contacto próximo com a comunidade educativa. 

Na tabela abaixo, está representado o mapeamento do ano letivo. Este 

mapeamento representa o planeamento realizado, adjuvando a ele as 

experiências que contribuíram para o meu desenvolvimento profissional.  

 



 

45 
 

Tabela 1 - Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: Mapeamento 

Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

 

Unidade 
Didática 

Modelo de 
Ensino 

Problemas identificados Estratégias Conquistas 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

- Voleibol 

- MID 

- MAPJ 

- MED 

- Conciliar condição física com abordagem à 

modalidade; 

- Colocar aluno no centro do processo de ensino 

e aprendizagem; 

- Adequar situações de aprendizagem aos 

diferentes níveis apresentados; 

- Conciliar competição e cooperação; 

- Organizar aulas em circuito; 

- Englobar uma estação destinada à condição 

física em cada aula; 

- Aumentar opções de progressão nas tarefas; 

- Envolver alunos no planeamento de situações 

de aprendizagem;  

- Modificações por representação e exagero; 

- Atribuição de papéis; 

- Elevado dinamismo proporcionado pelo circuito;  

- A competição não prejudicava o trabalho em 

cooperação; 

- Processo de ensino e aprendizagem adequando ao 

nível dos alunos;  

- Alunos motivados e envolvidos na sua própria 

aprendizagem; 

- Dança - MID 

- Falta de confiança relativamente ao 

conhecimento, competência e habilidade para 

lecionar a modalidade; 

- Unidade didática extremamente reduzida; 

- Necessidade de impor um ritmo elevado; 

- Estilo de ensino por comando; 

- Uso de palavras-chave; 

- Englobar alunos na demonstração; 

- Decomposição dos conteúdos;  

- Domínio total da gestão da aula; 

- Elevado dinamismo derivado do MID e ensino por 

comando; 

- Atletismo 
- MID 

- MED 

- Unidade didática reduzida; 

- Condições desaforáveis à prática; 

- Motivação do aluno reduzida perante a 

modalidade; 

- Alunos habituados a trabalhar de forma 

individual; 

- Organizar aulas em circuito; 

- Envolver alunos na avaliação; 

- Utilizar competição para maior envolvimento; 

- Tarefas de colaboração; 

- Elevado dinamismo; 

- Alunos mostraram-se motivados e concentrados 

nas tarefas; 

- Competição dependente da colaboração 

promoveu o incentivo e preocupação entre colegas; 

- Alunos envolvidos no processo de avaliação; 
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2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

- Futsal 
- TGfU 

- MED 

- Conciliar condição física com abordagem à 

modalidade; 

- Conciliar competição e cooperação; 

- Monopolização do jogo por alunos com maior 

domínio motor; 

- Alunos com menor domínio motor escondem-

se do jogo; 

- Dificuldade em aplicar conteúdos técnicos em 

contexto de jogo; 

- Ganhar era o foco principal; 

- Espaço reduzido para a prática;  

- Organizar aulas em circuito; 

- Englobar uma estação destinada à condição 

física em cada aula; 

- Modificações por representação e exagero; 

- Atribuir preponderância às atitudes e valores 

inerentes ao jogo; 

- Componentes técnicas desenvolvidas através 

do jogo, em função do conteúdo tático; 

- Ensino do topo para a base; 

- Melhoria considerável em termos atitudinais; 

- Melhoria da perceção tática do jogo; 

- Jogo em equipa; 

- Dinamismo de aula elevado;  

 

- Ginástica 
Acrobática 

- MAC 

- Receio relativamente à lecionação da 

modalidade; 

- Alunos apreensivos e pouco motivados; 

- Agrupar alunos por equipas; 

- Elaboração de manuais de equipa; 

- Promover a ideia de que apenas concluíram a 

tarefa quando todos os elementos foram capazes 

de executar; 

- Elevado grau de autonomia; 

- Alunos envolvidos no processo de decisão da 

sua equipa; 

- Descoberta guiada; 

- Alunos amplamente envolvidos e motivados; 

- Alunos procuram ajuda na solução de problemas 

com professor e pares; 

- Resposta excelente à autonomia atribuída; 

- Alunos procuram evoluir e ajudam-se mutuamente 

nessa conquista; 

 

- Badminton - MID 

- Jogo pouco intencional, fraca perceção tática 

do jogo; 

- Erros técnicos consolidados; 

- Espaço reduzido para a prática; 

- Unidade didática reduzida; 

- Estilo de ensino por comando; 

- Ensino da base para o topo; 

- Estação de condição física para aumentar 

espaço disponível; 

- Uso de sequências e questionamento como 

forma de aumentar perceção tática do jogo. 

- Correção dos gestos; 

- Melhor perceção tática do jogo; 

- Elevado dinamismo e empenho motor; 
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3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Condição física e 
bem-estar 

Ensino à 

distância 

- Adaptar todo o processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Captar e motivar todos os alunos; 

- Adaptação aos novos meios de ensino à 

distância; 

- Atividades adaptadas ao gosto dos alunos; 

- Professor como modelo a seguir  

- Uso das plataformas de ensino à distância para 

aumentar interação professor-aluno; 

- Tarefas de equipa em algumas atividades 

propostas; 

- Propostas direcionadas em vários âmbitos: 

exercício físico, nutrição, bem-estar,  

- Incentivo à prática de atividade em família;  

- Atividades criadas para toda a comunidade 

educativa; 

- Presença constante no seio da comunidade 

educativa, através do uso das redes sociais; 

- Alteração dos objetivos propostos, foco na 

“manutenção e elevação da aptidão física”;  

- Grande parte dos alunos foram capazes de ter uma 

resposta positiva, possibilitando conquistas e 

superando obstáculos; 

- Alunos preocupados, na generalidade, pela 

manutenção da aptidão física e hábitos saudáveis; 

- Redes sociais permitiram estreitamento com a 

comunidade educativa; 

- Comunidade educativa presente e unida; 

- Alunos procuraram melhorar após receber 

feedbacks; 

- Abertura dos alunos acerca de temas pessoais;  
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4.2.2. Planeamento das Unidades Didáticas  

  A instrução torna-se mais eficaz quando o professor tem um plano claro e 

coerente antes do início de uma unidade (Metzler, 2000). Bento (2003) refere 

ainda que a maior parte da atividade de planeamento e de docência do professor 

decorre em torno da UD. Neste nível de planeamento, foi destinada uma unidade 

didática para cada modalidade, sendo que a cada uma delas estavam inerentes 

vários fatores, como o número de aulas que tinha sido previsto inicialmente, 

quais os conteúdos que se pretendem desenvolver ou as funções didáticas 

distribuídas ao longo da mesma.  

Pretende-se que, como indica Siedentop (2008), todos os alunos, 

independentemente das suas caraterísticas, sejam capazes de alcançar as 

metas individuais para aquela unidade didática. Para poder ter uma noção do 

nível de cada aluno, é necessária uma observação em primeiro lugar, de forma 

a poder realizar uma UD adequada à turma e aos alunos que nela se inserem. 

Este planeamento é também ele mutável, no sentido em que depende, 

sobretudo, da evolução apresentada pelos alunos.  

A elaboração deste documento permite uma organização prévia, 

possibilitando um processo contextualizado e que facilita desde logo a seleção 

de metodologias de ensino mais adequadas aos objetivos propostos. Assim, 

dependendo das caraterísticas das modalidades abordadas, eram selecionados 

os modelos de ensino que mais se adequavam à mesma, sendo ainda 

organizada do topo para a base ou o contrário. De uma forma geral, o MED 

(Modelo de Educação Desportiva) acompanhou-me em todas as modalidades, 

sendo sempre complementado com caraterísticas de outras modelos como 

MAC, MAPJ (Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo), entre alguns outros. 

Relativamente à organização do mesmo, foi realizada do topo para a base, à 

exceção de modalidades como a Dança, Ginástica Acrobática e Atletismo.  

A falta de experiência na vivência de ensino com os mais novos, criou-me 

algumas dificuldades neste planeamento. Pode-se dizer que não sabia se estava 

a jogar demasiado pelo seguro ou se estava a elevar muito as expetativas. Havia 

várias questões que não sabia como resolver e não tinha uma base de 
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pensamento que me pudesse responder a algumas delas. Muitas destas 

questões inicialmente deviam-se a não conhecer a turma, nem o seu potencial. 

Se estava a fazer um planeamento, queria segui-lo à risca, mas não estava a ter 

em consideração que o desenvolvimento dos alunos não segue uma linha 

contínua, tem os seus altos e baixos e tanto poderia ter de trabalhar mais um 

conteúdo, como rapidamente poderia passar outro à frente porque rapidamente 

o interiorizaram. A modalidade de voleibol, no primeiro período, obrigou-me a 

refletir bastante sobre esta ideia e foi um dos principais impulsores que me levou 

a superar rapidamente este constrangimento.  

Visto várias das modalidades abordadas serem para mim desconhecidas 

no que toca ao seu ensino, bem como a aprendizagem por parte dos alunos, 

mostrava sempre alguma desconfiança em relação à aprendizagem de vários 

conteúdos, ou seja, conseguir perceber qual o momento ideal para introduzir, ou 

consolidar um conteúdo antes de entrar na matéria de ensino. Quanto a este 

aspeto, penso que seja algo que se vá desenvolvendo com a experiência ganha 

no ensino, visto que só a passagem por vários alunos e turmas nessas mesmas 

modalidades me poderão ajudar nesse sentido.  

4.2.3. Plano de Aula  

 A planificação de cada aula é concretizada através do plano de aula, tendo 

sempre em conta, na sua realização, os planeamentos feitos anteriormente. Indo 

ao encontro de Metzler (2000), verifica-se uma maior facilidade em construir o 

mesmo após a concretização da UD. Aqui encontramos “decisões acerca das 

componentes mais relevantes da atuação didática e metodológica do professor” 

(Bento, 2003, p. 17). 

A construção da base deste documento foi realizada em NE, juntamente 

com a PC, o que nos obrigou a debater até chegar a um consenso. Surgiu, 

portanto, um documento que se subdividia num pequeno cabeçalho com as 

informações relativas aos objetivos para a aula e outras informações necessárias 

como o enquadramento e a quem era destinada. Após esta primeira parte, 

encontrava-se o planeamento para a aula. Este planeamento foi sempre 

estruturado em parte preparatória, fundamental e final (Anexo 4).  
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A parte preparatória, inicial, serviu, ao longo do ano, para relembrar os 

conteúdos das aulas anteriores e apresentar os objetivos da aula em questão. 

Desta forma, os alunos foram sempre capazes de perceber que existia um 

sequência lógica e o porquê de a distribuição de tarefas estar a ser realizada 

daquela forma. Um aluno engajado no processo de ensino aprendizagem é mais 

facilmente motivável e, por consequência, empenhado nas tarefas que realiza. 

Esta breve explicação permitia-me ainda fazer alguns questionamentos sem 

perder muito tempo de aula. Passada esta primeira tarefa, iniciavam então 

exercícios preparatórios para cumprir os objetivos propostos na parte 

fundamental da aula. Nesta preparação, tentei incluir tarefas específicas da 

modalidade, nas quais, em alguns casos, já estivessem a ser inseridas 

caraterísticas necessárias para a parte fundamental da aula. Apesar de no plano 

de aula estar colocado na parte inicial, era facilmente confundido com a parte 

fundamental, pois tornava-se complicado desassociar uma parte e outra.  

A parte fundamental destinava-se a cumprir o proposto no cabeçalho. 

Nesta fase é fundamental que os exercícios selecionados estejam enquadrados 

no nível dos alunos. Para atingir este objetivo foi necessário procurar e 

desenvolver exercícios que pudessem ser adaptados para todos os 

intervenientes. Deste modo, os alunos mais avançados poderiam continuar a 

desenvolver habilidades no seu nível, enquanto alunos com mais dificuldades 

poderiam realizar o exercício de igual forma, mas com adaptações que o 

permitissem continuar igualmente integrado no trabalho de equipa. Neste 

sentido, várias vezes me desloquei ao pavilhão para experimentar exercícios que 

não tinha utilizado antes para perceber onde poderiam surgir dificuldades e 

poder assim ter uma resposta mais eficaz a eventuais complicações. É 

importante ter especial atenção ao tempo destinado aos exercícios, de forma a 

que a turma no geral seja capaz de manter uma motivação elevada na execução 

dos mesmos e conseguir assim um desempenho mais elevado. Exercícios mais 

chatos e monótonos não deverão ser demasiado prolongados, pois corremos o 

risco de criar um aborrecimento geral, não concluindo os objetivos propostos.  

Finalmente, a parte final da aula era focada na realização de um “retorno 

à calma”, através dos alongamentos, mas aproveitando também para realizar 
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questões pertinentes à aula ou à modalidade abordada e discutir um pouco sobre 

a próxima aula. Relativamente à fase de alongamentos, era algo que eu não 

concordava em grande parte com a PC e foi motivo de discussão ao longo do 

ano, mas da qual não abdicou. Os alongamentos finais dificilmente vão ter algum 

efeito no aumento da amplitude do movimento, bem como dificilmente ajudam 

na recuperação muscular. Para isso seria necessário desenvolver outro tipo de 

trabalho, e não numa pequena parte da aula em 5/10 minutos.  

As adaptações ao plano de aula na própria aula, ao contrário daquilo que 

fui observando durante o ano, não me suscitou grande dificuldade e foi algo com 

que lidei bem logo nas primeiras semanas de aulas. Esta qualidade permitia-me 

perceber rapidamente se um exercício necessitava de uma alteração que o 

tornasse mais motivante ou se havia alunos que precisavam de uma ajuda no 

exercício, adaptando-o para o próprio aluno. Pelo contrário, por vezes abstraía-

me em demasia do plano de aula quando sentia que a aula estava a correr bem, 

o que me levava, por vezes, a não olhar para o relógio e prolongar em demasia 

certos exercícios, que me prejudicava na conclusão dos objetivos propostos. Na 

minha turma isto não criava problemas porque os alunos estavam na sua maioria 

realmente motivados durante as aulas e não se importavam de perder tempo de 

intervalo, mas podia ser suscitador de problemas com outro tipo de turma e 

alunos. Em conversa com a PC refletimos acerca deste problema e procurei 

ultrapassá-lo, sendo que a partir daquele momento o relógio tornou-se aliado 

nesse sentido.  

Este planeamento obrigou-me a uma reflexão constante no sentido de 

melhorar a minha ação, procurando sempre ensinar com intenção. Construir 

planos de aula para uma turma tão heterogénea, mantendo-os atrativos e 

desafiantes, seguindo ainda uma lógica sequencial, tornou-se complicado, mas 

obrigou-me a pensar e superar os desafios encontrados, colocando sempre em 

primeiro lugar o ensino dos meus alunos. 
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4.3. Operacionalização do processo de ensino e aprendizagem 

4.3.1. A relação professor-aluno 

“A relação estabelecida entre professores e alunos constitui o cerne do 

processo pedagógico” (Siqueira, 2003, p. 98). Apesar de limitada por um 

programa, um conteúdo, um tempo predeterminado, normas internas e pela 

infraestrutura da instituição, é a interação entre o professor e o aluno que vai 

dirigir o processo educativo. “Conforme a maneira pela qual esta interação se 

dá, a aprendizagem do aluno pode ser mais ou menos facilitada e orientada para 

uma ou outra direção” (Santos, 2010, p. 72). Enquanto alunos, todos tivemos 

professores que nos marcaram pela positiva, fosse ele na disciplina de EF ou 

qualquer outra. Praticamente todos esses professores têm algo em comum, o 

tipo de relação que são capazes de manter com os alunos e a qualidade 

interativa que conseguem gerar. O professor que pretenda ser marcante tem de 

ser capaz de aliar esta capacidade relacional à capacidade de transmitir 

aprendizagens.  

Como já referi anteriormente, sempre me surgiram dúvidas relativamente 

à minha capacidade de liderança e à forma como tentava criar um clima 

relacional positivo. Em experiências anteriores, a procura em criar desde o 

primeiro momento uma boa relação com alunos/atletas, levou-me a uma atitude 

demasiado tolerante e permissiva, o que me criava uma sensação de falta de 

controlo sobre os mesmos e sobre o ensinamento que estava a produzir, 

acabava por perder alguma liderança conquistada. De forma a combater este 

problema, a maneira como abordei esta nova etapa mudou comparativamente 

ao passado. Queria continuar a ser capaz de criar um ambiente favorável à 

aprendizagem, porém tinha de alterar essa atuação. Foi necessário implementar 

regras desde o início e obter mais conhecimento, pois sem eles acabaria por 

cometer os mesmos erros que já tinha cometido anteriormente.   

Cada turma representa uma pequena comunidade com o seu próprio 

clima social e emocional que determina quais os sentimentos dos alunos quando 

estão com o professor e com os colegas de turma (Metzler, 2000). Neste sentido, 

torna-se essencial, em primeiro lugar, perceber com que alunos estamos a lidar 
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de forma a sermos capazes de adaptar a intervenção consoante as caraterísticas 

dos mesmos. A experiência vivenciada este ano transmitiu-me exatamente essa 

ideia, o professor que era com a minha turma, não era o mesmo professor que 

fui com a turma partilhada, pois as caraterísticas da turma eram diferentes. Até 

à aula de apresentação não sabia muito sobre a minha turma, tinha apenas a 

informação que havia dois casos mais delicados e com os que provavelmente 

precisaria de uma postura diferente. Quando os conheci rapidamente pude 

perceber que ia encontrar um grupo muito heterogéneo de alunos, não só a nível 

motor, mas também no que toca ao nível de maturidade e personalidade. 

Galvão (2002), num artigo publicado agrupa as caraterísticas do professor 

bem sucedido em três aspetos: técnicos, afetivos e socio afetivos, sem nunca 

descartar a sua ligação. Relativamente às afetivas aponta quatro caraterísticas: 

Demonstra interesse, entusiasmo, vibração, motivação e/ou satisfação com o 

ensino e seu trabalho, valorizando seu papel; Desenvolve laço afetivo forte com 

os alunos; Mantém clima agradável, respeitoso e amigo com os alunos – 

“atmosfera prazerosa”; É afetivamente maduro. Tendo noção de que nem 

sempre apresentei estas caraterísticas, acredito ter conseguido adaptar a minha 

postura de forma a conseguir estar o mais perto possível daquilo que é 

caraterizado como o bom profissional. 

A minha intervenção durante este ano letivo variou consoante as 

circunstâncias, momentos e vários outros fatores, mas existe um antes e um 

depois onde realmente se notam diferenças significativas na ação. Iniciei o meu 

EP com uma postura muito séria, quase que procurando vincar que quem 

mandava na aula era o professor, tornando as mais centradas na minha figura e 

dando pouco espaço ao aluno. Inicialmente sentia que estava a correr muito bem 

e tinha o controlo da turma, mas por outro lado tinha a sensação que alguns 

alunos não estavam a reagir bem a esta postura e poderiam dar muito mais se 

lhes fosse dado um outro à vontade, mais liberdade. Além disso, era visível que 

saíam da aula com uma postura cabisbaixa, mas não percebia o porquê desta 

situação. Nessa fase, enquanto docente apenas estava focado em manter o 

controlo da turma, conseguir fazer uma gestão e ser capaz de criar dinâmicas 

que potencializassem a aprendizagem deles, mas não estava a ter atenção ao 
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lado emocional dos alunos. Logo no início do segundo mês de aulas, recordo-

me perfeitamente de discutir isto numa reflexão da aula com o NE e PC. A PC 

fez-me perceber que era altura de alterar esta postura, pois poderia incorrer em 

contestação por parte dos alunos. Era uma postura desfasada daquele que tinha 

sido o comportamento dos alunos até ao momento, no sentido em que sempre 

se tinham mostrado cumpridores e empenhados. Este foi um dos momentos 

chave no meu EP, com esta alteração consegui criar uma relação 

completamente diferente com eles, existindo uma relação mais próxima e, 

sobretudo, de confiança mútua.  

Com o intuito de percecionar o ponto de vista dos alunos relativamente à 

relação professor-aluno, no início do 3º período criei uma questão à que 

pudessem responder de forma anónima para discorrerem acerca do tema. Um 

aluno respondeu: 

“Vejo alguém empenhado, que transmite motivação para as aulas e para 

a prática do desporto em si. É um professor com quem sempre tivemos 

uma boa interação”.  

Outros acrescentaram que:  

“Para além da boa disposição e da forma positiva com que sempre 

conseguiu interagir connosco, não deixou de ser exigente”.  

Todos as respostas recolhidas fizeram com que acreditasse mais no meu 

desenvolvimento profissional, percebendo que consegui criar um bom clima e 

uma boa capacidade de liderança. 

4.3.2. A gestão da aula e dos seus tempos 

A gestão de aspetos organizacionais é fundamental para criar um 

ambiente de aprendizagem e interação positivo. “O sistema de gestão das 

tarefas corresponde a um plano de acção do professor/treinador que tem, ainda, 

por objetivo, a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos 

alunos/praticantes, visando obter elevados índices de envolvimento” (Rosado e 

Ferreira, 2009, p. 7). Estabelecer as regras fundamentais para o bom 

funcionamento da aula e criar um conjunto de rotinas que me permitissem uma 
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boa gestão dos vários parâmetros inerentes à aula foi, desde o primeiro 

momento, uma prioridade. Inicialmente o tempo gasto com esta tarefa foi 

substantivo, porém, a longo prazo verificou-se como tempo ganho e não perdido. 

As palavras de Siedentop e Tannehill (2000) espelharam este acontecimento 

quando dizem que o tempo gasto com os alunos a estabelecer regras, 

procedimentos e consequências de quebrar as regras preestabelecidas é tempo 

bem gasto. 

De maneira a agilizar o processo de início de aula começava a preparação 

da mesma antes do toque de entrada, desta forma, grande parte das vezes já 

tinha tudo preparado antes do toque. Conforme os alunos iam chegando procurei 

sempre criar o hábito do cumprimento entre professor e aluno, sendo que este 

era dado no início e no final da aula. Visto que a maioria dos alunos chegava 

ainda antes do toque ao pavilhão, isto facilitava-me a marcação das presenças 

e permitia-me ter uma ajuda extra quando era necessário ir buscar ou montar 

materiais. Ainda que chegassem bem antes do toque, nunca necessitei fazer 

chamadas de atenção devido a comportamentos desviantes, até porque os 

alunos normalmente eram atribuídos com tarefas simples nesta gestão inicial. 

Quando assim não acontecia, agrupava-os e faziam alguns exercícios simples 

relativos à modalidade a lecionar naquela aula. Após esta primeira fase, foi 

sempre seguido o esquema do plano de aula, onde inicialmente era realizada 

uma contextualização e ligação à aula anterior. Nas fases de transição usei 

bastante a contagem decrescente de forma a aprimorar este processo, 

aproveitando também para criar um elevado dinamismo em toda a aula. 

Uma estratégia que utilizei frequentemente ao longo do ano foi o trabalho 

em circuito, sobretudo nas modalidades coletivas e em atletismo.  

“O facto de trabalhar a aula em circuito poupou-me também muito tempo 

de gestão e instrução e verifica-se um aumento significativo do tempo de 

empenho motor dos alunos. No geral gostei muito da opção de trabalhar 

em circuito nesta aula e irei repetir” (reflexão de aula, 3 de outubro). 

Experimentei a utilização deste método na sexta aula do primeiro período 

pela primeira vez em voleibol. Sentia a necessidade de melhor utilizar o pequeno 
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espaço do pavilhão que tinha disponível e conseguir ao mesmo tempo aumentar 

o tempo de empenhamento motor dos alunos. Apesar de, efetivamente, o circuito 

proporcionar melhorias nestes aspetos, criava algumas dificuldades no que toca 

à instrução e gestão dos tempos de troca.  

Relativamente à instrução inicialmente senti algumas dificuldades pelo 

facto de ter de explicar todo o circuito, geralmente composto por quatro 

exercícios por onde se dividiam as equipas, antes do mesmo. Tinha de ser 

explícito e cativante para os concentrar realmente na explicação sobre o mesmo. 

A verdade é que foi um aspeto que consegui ir melhorando com o passar das 

aulas até chegar ao produto final. Aliar a demonstração à explicação era algo 

que já fazia em contexto de treino e que permite uma maior facilidade na 

compreensão para quem está a observar e mantém o foco desses mesmo 

observadores por serem os seus colegas que estão a realizar o exercício. Em 

algumas aulas, com exercícios mais complexos usei ainda um quadro, 

disponibilizando mais uma ferramenta no processo, permitindo-lhes ainda 

observá-lo sempre que quisessem. Este quadro servia também para apontar as 

pontuações obtidas em cada exercício por cada equipa. Nele, apenas os 

capitães de cada equipa se poderiam aproximar para colocar a pontuação obtida 

e verificar classificações, sendo que perderiam pontos se esta regra fosse 

quebrada. Desta forma, após algumas represálias em algumas classificações, 

consegui perder ainda menos tempo no que toca às transições nas estações do 

circuito. A utilização do quadro nestes momentos de transição permitia ainda que 

todas as equipas, através da informação transmitida pelo seu capitão, 

soubessem para que estação deveriam deslocar-se. Nos momentos de 

competição, onde se encontravam mais agitados, não precisavam de criar uma 

bolha à volta do professor para saber quem iriam defrontar e em que espaço, 

dado que toda essa informação era apontada no quadro no início da aula.  

A gestão do tempo foi um aspeto em que tive alguma dificuldade em gerir, 

várias vezes o tempo estipulado para as tarefas não era cumprido porque estava 

demasiado focado em outros aspetos da aula. Isto prejudicava as equipas, pois 

o tempo em cada estação não era o mesmo para todos, mas também a 

conclusão daquilo que tinha planeado para a aula. Apesar de ter noção desta 



 

57 
 

situação, que inicialmente foi recorrente, várias foram as vezes que a PC 

precisou de me chamar à atenção na reflexão pós aula. O tempo de aula parecia 

passar a correr e perdia-me em instruções com os alunos. Tive mesmo alguma 

dificuldade em contornar este erro e foi necessário interiorizá-lo para o poder 

ultrapassar.  O facto de durante várias semanas ter de estar a pensar naquilo, 

obrigou-me a estar constantemente atento ao relógio de forma a também eu criar 

uma rotina e assim ultrapassar este defeito. 

Este processo de criação de rotinas permite aos alunos conhecer os 

procedimentos a adotar na diversidade de situações de ensino, aumentando o 

dinamismo da aula e reduzindo de forma significativa os episódios e tempo de 

gestão (Rosado & Ferreira, 2009). Ademais, acaba por incutir nos alunos uma 

maior autonomia, que deverá ser transformada num maior tempo de empenho 

motor e, espera-se, aprendizagem.  

O tempo potencial de aprendizagem é considerado como a ligação entre 

o ensino e a aprendizagem. É o tempo que o aluno passa em tarefa num nível 

adequado de dificuldade, ativamente envolvido e com um bom rácio de sucesso 

(Rink cit. por Derri et al., 2008). O desempenho dos alunos é muito dependente 

da qualidade de ação do professor, como tal, é determinante criar condições 

para favorecer esse sucesso e, consequentemente, aprendizagem.  

Por si só, o clima de aula positivo instaurado favoreceu uma motivação 

acrescida para os alunos e a valorização do seu esforço foi peça chave. Além 

disso, o feedback é importante para ajudar o aluno durante a prática, 

favorecendo o sentimento de que o professor está ali para o ajudar a melhorar 

e, assim, tirar o máximo proveito de cada situação vivenciada. O feedback, por 

sua vez, é também uma ferramenta para identificar as qualidades e dificuldades 

de cada aluno e, nesse sentido, é essencial utilizar tarefas que mantenham o 

desafio como uma constante nas aulas. Porém, sejam tarefas que, igualmente, 

possam ser adaptadas aos diferentes alunos da turma, mantendo, desta forma, 

o trabalho em equipa e a competição em concordância com o nível de cada um. 
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O desafio e o sucesso são, como tal, doseados, na procura por um 

equilíbrio que permita ao aluno ser bem sucedido, mantendo um ambiente 

desafiante para a capacidade de cada um. 

4.3.2.1. Dilema: Como repreender alunos altamente motivados?  

Durante o ano letivo vivenciei várias ocasiões o incumprimento de 

pequenas regras preestabelecidas, mas tive sempre alguma dificuldade em 

encontrar uma penalização adequada. Se em ocasiões não tive dúvidas em 

sentar um aluno na bancada durante o resto da aula ou mandar diretamente para 

o balneário, outras vezes, com situações mais leves, não tinha certeza de como 

poderia atuar.  

Inicialmente, a reprimenda no momento foi uma estratégia, porém não 

resultava com todos os alunos. A punição física com flexões, por exemplo, foi 

algo que tentei adotar de uma forma informal, mas nem todos os alunos reagem 

da mesma forma e não queria que associassem o exercício a uma forma de 

castigo. Enviar o aluno em questão para a bancada durante alguns minutos 

funcionava, mas era algo excessivo em certas situações. O método que acabei 

por adotar e que acabavam por perceber melhor era através da conversa 

individual. Isto evidenciou-se particularmente na UD que lecionei na turma 

partilhada. Eram alunos que precisavam de sentir que faziam parte do processo 

e que não reagiam bem a represálias públicas.  Este momento de conversa com 

o(s) aluno(s) permitia que entendessem o motivo pelo qual tal situação não se 

deveria repetir e originava um pacto de confiança entre professor e aluno, 

colocando neles a responsabilidade de não voltar a repetir tal situação. Tornou-

se realmente satisfatório verificar como a postura de certos alunos alterava 

completamente após este tipo de intervenção, onde se encontravam mais 

relaxados e com uma atitude propícia a refletir sobre os acontecimentos. 

4.3.3. O desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo 

Uma cultura de investigação é fundamental na formação inicial de 

professores com vista ao desenvolvimento de atitudes e competências 

“problematizadoras” das práticas educativas. Esta responsabilidade requer dos 

professores um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer investigar e 
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contribuir para o conhecimento sobre a educação. Ao mesmo tempo, esta atitude 

e atividade de pesquisa contribui para o desenvolvimento profissional dos 

professores e para o desenvolvimento institucional das escolas em que estes se 

inserem (Alarcão, 2001).  

A importância do conhecimento é inquestionável, mas por si só não 

resolve todos os problemas. Para conseguir aumentar a aprendizagem num 

grupo de alunos é necessário ter em conta outros fatores, o conhecimento é 

produto de um raciocínio, com uma planificação para o ensinar e uma forma 

particular de o ensinar, pelas diversas razões que podemos encontrar nos 

diferentes contextos.  

De acordo com Iserbyt et al. (2017), o conhecimento pedagógico do 

conteúdo é uma interação de várias bases de conhecimento sobre as quais o 

professor toma decisões sobre o que e como ensinar. É através deste conceito 

que o professor ajuda o aluno a aprender um determinado movimento ou 

matéria. Este conhecimento torna-se fundamental na profissão docente, é ele 

que permite distinguir o especialista do professor.  

Ward e Ayvazo (2016) indicam que o conhecimento pedagógico do 

conteúdo pode mudar ao longo do tempo conforme o resultado das experiências 

com os alunos. No início do EP, talvez devido a aspetos pessoais como a 

insegurança, foquei-me demasiado em conseguir criar empatia com os alunos e 

conseguir assim começar a liderar a turma. No entanto, não adianta conseguir 

liderar se não formos capazes de ensinar. Logo nas primeiras aulas, confrontado 

com certas questões e dificuldades que não conseguia resolver, e que gerava 

em mim uma frustração enorme, fez me perceber que a empatia não resolve 

tudo. Passei, a partir daquele momento, a dar um foco maior ao conhecimento 

pois, sem ele, poderia perder a liderança conquistada. O EP tem esta capacidade 

de nos fazer passar por experiências que transformam a maneira como vemos 

as coisas e este episódio ficou marcado em mim, pelas diferenças notadas a 

partir do momento em que comecei a dar mais atenção a este aspeto. Não 

importa apenas saber sobre um tema, é importante perceber como estamos a 

passar a mensagem e como o aluno a capta. Uma determinada mensagem 
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poderá servir para um aluno, mas para o colega que observa a mesma 

mensagem, poderá ser necessária uma abordagem completamente distinta, 

cabe ao professor ser capaz de a adaptar consoante as diferentes 

personalidades dentro de uma escola.  

As aulas observadas no decorrer do ano letivo serviram muito de ajuda na 

aquisição deste conhecimento. Era nestas observações que verificava muitas 

vezes aspetos que poderia melhorar, bem como as dificuldades apresentadas 

pelos alunos que, muitas vezes, aconteciam também nas minhas aulas. Esta 

observação e posterior reflexão permitia-me estar melhor preparado e assim 

proporcionar melhor aprendizagem aos meus alunos. Além disto, o facto de 

percecionar-me como mais preparado para eventuais esclarecimentos e ajudas 

aos alunos, gerou em mim um maior sentimento de confiança naquilo que fazia, 

mostrando, com isso, um à vontade e confiabilidade notório a quem observa. 

As UD’s tornaram-se mais ricas, com conteúdos estruturados 

logicamente, na procura de atingir uma progressão coerente para todos os 

alunos. Neste aspeto, as adaptações para os alunos de diferentes níveis foram 

uma constante, bem como a forma como o feedback era transmitido dependendo 

de cada situação.  

4.3.4. Os modelos de ensino: aliar e selecionar ferramentas pedagógicas 

Os professores mais eficazes diferenciam-se porque atuam segundo o 

pressuposto de que o propósito de ensino é promover a aprendizagem dos 

alunos, acreditar que estes conseguem aprender e assumir que a sua grande 

responsabilidade é ajudar a aprender. Não existindo um modelo “adequado a 

todos os envolvimentos de aprendizagem, a eficácia do ensino deve ser 

interpretada através do recurso a modelos de instrução que forneçam uma 

estrutura global e coerente para o ensino” (Mesquita &Graça, 2009, p. 39). Cada 

modelo contém um guião que o professor deve seguir para ajudar os alunos a 

aprender em educação física. O professor mais eficaz estará familiarizado com 

vários modelos de instrução e saberá qual usar em determinado momento 

(Metzler, 2000). 
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Durante o primeiro ano de mestrado, vários foram os modelos de ensino 

que foram sendo apresentados, no entanto seria praticamente impossível obter 

todas as respostas relativamente ao seu uso e várias eram as dúvidas que me 

surgiam relativamente a quase todos eles. Neste sentido, antes de iniciar a 

aventura que foi o EP, tentei perceber a forma como estes poderiam ser 

aplicados e em que contextos melhor se enquadrariam, qual a sua aplicabilidade 

no momento de ação e quais as vantagens e desvantagens associadas a cada 

um. Se antes de começar a pensar que o meu futuro poderia passar por esta 

profissão, acreditava que um modelo similar ao MID poderia ser o modelo que 

se enquadraria melhor na profissão, a passagem por este mestrado alterou 

completamente esta crença e passei a identificar-me com outros modelos mais 

direcionados para uma abordagem centrada no aluno.  

Ao longo do ano recorri a vários modelos de ensino, procurando aquilo 

que era melhor para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, mas 

também aquele que melhor se enquadrava nos diversos contextos. Não existe 

um modelo que permita responder de forma eficaz todos os objetivos e sob 

quaisquer condições, pelo que acabei por, ao longo do ano, acoplar modelos. 

Isto é, usar modelos híbridos que permitiam extrair caraterísticas de uns e outros 

na procura de responder às diferentes situações encontradas e proceder a um 

ensino mais eficaz. Desta forma, na turma residente associei caraterísticas do 

MED a praticamente todas as modalidades abordadas. Apesar de utilizar 

algumas caraterísticas do MED para potenciar aprendizagens, outros modelos 

foram associados em algumas das modalidades. Assim, o MAC foi utilizado em 

ginástica acrobática, no voleibol foi implementado o MAPJ e na modalidade de 

futebol, o TGFU (Teaching Games for Understanding). Com uma abordagem 

mais centrada no professor, através da utilização do MID, lecionei atletismo, 

dança e badminton. Na UD de futebol com a turma partilhada, foi utilizado o MID. 

4.3.4.1. Modelo de Instrução Direta: o medo inicial 

 “O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo administrativo, 



 

62 
 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e acção dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas actividades desenvolvidas pelos 

alunos” (Mesquita & Graça, 2009, p. 48). 

 O início do EP foi um momento tormentoso, não sabia muito bem o que ia 

encontrar e as dúvidas e receios eram gigantescas. Levava também sonhos e 

ideias, porém os primeiros tempos foram de insegurança e levaram-me a optar 

pelo MID devido às suas caraterísticas e ao maior conforto que me causavam. 

Como professor, o modelo permitia-me ter controlo total sobre todos os aspetos 

relativos à gestão do ensino e aprendizagem, o que me transmitia uma sensação 

de maior segurança no que fazia. 

Durante a aplicação do modelo, Rosenshine (1983) destaca uma lista de 

seis funções instrucionais a realizar: recapitular conteúdos anteriores (e voltar a 

ensinar, se necessário), apresentar os novos conteúdos e habilidades, prática 

inicial do aluno, feedback e correções, prática autónoma do aluno e revisões 

semanais/mensais. Como referi, o professor neste modelo é colocado no centro 

do processo, como tal, de acordo com o segundo elemento destacado por 

Rosenshine (1983), o aluno tornou-se um reprodutor, isto é, o professor 

demonstrava e explicava a habilidade e a tarefa dos alunos era reproduzir 

através dos exercícios selecionados para tal. Neste aspeto é fundamental o 

professor ser um bom executor, caso contrário induz diretamente o aluno em 

erro.  

As primeiras aulas lecionadas abordaram o voleibol, modalidade na qual 

possuía uma boa destreza motora. Ser a referência nesta fase inicial ajudou-me 

a ganhar a confiança da turma, além disso, o conhecimento específico do 

conteúdo da modalidade que possuía permitia-me abordar os conteúdos de 

forma clara. A confiança no que fazemos tem um valor essencial, permite uma 

maior motivação no que é realizado e, neste caso, teve um papel importante na 

minha progressão enquanto docente. Por outro lado, o MID proporciona um grau 

de autonomia reduzido, os alunos são meros executores e pouco desafiados 

cognitivamente, criando certa desmotivação quando comparado ao observado 
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com outros modelos utilizados. Este foi um dos motivos que me levou a usar 

outros modelos. 

4.3.4.2. Modelo de Instrução Direta: unidades curtas 

 A rotatividade pelos espaços desportivos da EC dependente do roulement 

de instalações não permitia criar uma distribuição equitativa do número de aulas 

por modalidade. Esta situação obrigava, de certa forma, a que algumas 

modalidades fossem prejudicadas no que à sua extensão diz respeito. O MID 

tem como objetivo das suas estratégias promover um uso eficiente do tempo de 

aula, conseguindo altas taxas de envolvimento dos alunos nas tarefas (Metzler, 

2000). Aliado a este fator, o facto de ser um modelo diretivo que colocava a 

atenção na minha figura não dava espaço a distrações ou comportamentos 

desviantes. O momento de prática do aluno é fundamental para o seu processo 

de ensino e aprendizagem. Nele o professor deve acompanhar o desempenho 

dos alunos de forma a elevar a percentagem de sucesso obtida, corrigindo erros 

e evitando principalmente que os alunos consolidem habilidades erroneamente, 

pois dificultará uma posterior correção.  

 O MID foi uma ferramenta que me ajudou muito no que à gestão da aula 

diz respeito. Foi com ele que introduzi muitas das estratégias que utilizei no 

decorrer do ano letivo, criando rotinas que facilitaram o meu trabalho, sobretudo, 

quando o tempo era mais escasso.  

 “O MID tem mostrado ser particularmente vantajoso no ensino de 

conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo a passo” (Mesquita & 

Graça, 2009, p. 51). Em dança a modalidade foi abordada realizando a 

decomposição de uma coreografia, era uma modalidade em que estava 

completamente fora de contexto e a PC sugeriu esta metodologia. Além disso, 

as aulas eram escassas e precisava de impor um ritmo elevado para concluir o 

processo. Para o conseguir, mais um vez tornou-se importante rever e treinar os 

conteúdos, situação na qual a PC me ajudou. A metodologia utilizada foi a 

mesma, mas nesta modalidade existiu uma discrepância enorme no nível da 

turma, por um lado metade conseguia acompanhar com relativa facilidade, por 

outro, existiam bastantes alunos com dificuldade e que se viram obrigados a 
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continuar mesmo sem consolidar passos anteriores. De acordo com Metzler 

(2000), como a progressão do conteúdo é determinada pelo nível da turma, é 

possível que os alunos menos qualificados ou mais lentos na aprendizagem não 

dominem uma tarefa antes de serem movidos juntamente para a próxima com o 

restante da turma. Ou seja, avançam para o próximo conteúdo, mas precisariam 

de mais prática nos anteriores. Dadas as circunstâncias em que estas 

modalidades foram abordadas foi, em certos casos, o que aconteceu. Aqui 

poderia ter optado por trabalhar com grupos de nível, dando mais autonomia 

caso se justificasse. Esta poderá ser uma estratégia a adotar no caso de passar 

por uma situação similar. 

4.3.4.3. Modelo de Instrução Direta: para aumentar o controlo 

Na turma partilhada utilizei o MID mas, neste caso, nada teve a ver com 

o tempo dedicado à UD, foi muito devido às caraterísticas da turma. Segundo o 

que tinha observado, era uma turma extremamente difícil, os alunos 

apresentavam constantemente comportamentos fora da tarefa que criavam 

muitas dificuldades à docente. Com estas observações em mente, utilizei este 

modelo de forma a assumir o controlo total sobre a aula, dando muito pouco 

espaço para comportamentos desviantes. Neste sentido, eliminar os tempos 

mortos entre exercícios e aumentar o tempo de empenhamento motor foram os 

meus principais objetivos, favorecendo uma ambiente de aula mais tranquilo, 

dado que estavam focados nas tarefas propostas.  

Ao contrário do que aconteceu em dança com a minha turma, optei por 

dividir a turma em dois grupos de nível, caso contrário tornar-se-ia complicado 

passar pelas diversas componentes objetivadas. Assim, o grupo que 

apresentava mais dificuldade estava mais focado em evoluir as componentes 

técnicas base para poder saltar para o grupo mais avançado. Neste grupo, 

apesar de apresentar um nível mais avançado que o anteriormente referido, 

manifestava dificuldades nos princípios táticos. Posto isto, procurei através de 

jogos reduzidos e jogos em superioridade e inferioridade numérica trabalhar os 

princípios táticos basilares penetração/contenção e cobertura ofensiva/cobertura 

defensiva. O facto de os alunos do grupo com dificuldade terem a motivação de 

passar para o grupo seguinte fazia crescer o seu empenho. Por outro lado, no 
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grupo mais avançado foi necessário criar desafios e transmitir muito feedback 

positivo para elevar o seu empenho e motivação. O facto de, por vezes, o 

professor entrar na tarefa criava uma motivação extra notável. 

Como já referi numa primeira fase, apliquei este modelo pelas incertezas 

e pelo desconhecido que se avizinhava. Noutros casos, as caraterísticas da 

modalidade ou mesmo da turma, no caso da TP foram motivos para a sua 

escolha. Foi um modelo que me permitiu obter o controlo dos processos com 

relativa facilidade, mas que me fazia sentir que os alunos não estavam tão 

envolvidos no seu processo de aprendizagem como o que experienciei com 

outros modelos. De qualquer maneira acredito ser um modelo com o que 

também se podem obter bons resultados e que não deve ser desvalorizado. 

4.3.4.4. Modelo de Educação Desportiva: a procura por uma experiência 

autêntica  

 Mesquita e Graça (2009) definem o modelo como uma forma de educação 

lúdica, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos. No MED o professor deve assumir um papel de 

facilitador, envolvendo os alunos em processos que estimulem a tomada de 

decisão, a reflexão e a solução de problemas. Espera-se ainda que o professor 

seja capaz de estimular a descoberta ativa do conhecimento dos alunos (Farias 

et al., 2018).  

A experiência na didática de atletismo permitiu-me encontrar um modelo 

de ensino que nunca antes tinha vivenciado e que, de uma certa forma, me 

marcou pelas caraterísticas que foi capaz de potenciar. Por outro lado, apesar 

da vasta literatura acerca da temática, tinha dúvidas em relação à sua 

aplicabilidade na prática.  

Como já referi, na minha turma não apliquei o modelo desde o início por 

estar algo apreensivo em relação ao mesmo e este apenas surgiu na terceira 

semana de aulas. Esta alteração surgiu na tentativa de proporcionar uma nova 

experiência aos alunos e, sobretudo, de tornar a EF este ano letivo num 

momento significativo para eles e a sua aprendizagem na disciplina. O facto de 
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o MID me ter proporcionado o controlo de grande parte do processo e ter sido 

possível comprovar que os alunos estavam preparados para atuar com um 

modelo mais aberto, deu-me confiança para avançar e procurar uma experiência 

diferente para mim, e, sobretudo, para os alunos. Foi também um momento de 

viragem naquilo que estava a ser o meu EP, e que coincidiu com uma mudança 

notória na relação professor-aluno.  

Como apontou Siedentop (cit. por Mesquita & Graça, 2009), integram-se 

seis caraterísticas do desporto institucionalizado no MED: época desportiva, 

filiação, competição formal, registo estatístico, festividade e evento culminante. 

Neste sentido, recorri, em primeiro lugar, à aula de avaliação diagnóstica para 

formalizar as equipas do novo modelo. Por já possuir este diagnóstico 

relativamente às suas capacidades na modalidade e já ter quatro aulas 

lecionadas previamente, tinha noção do que cada um poderia aportar. Esta 

seleção torna-se relevante pois contribuirá diretamente para uma das bases 

apontadas previamente, a competição. Devem, portanto, basear-se em critérios 

de equidade na participação dos alunos, mantendo o equilíbrio competitivo e o 

desenvolvimento de relações de cooperação e entreajuda (Mesquita et al., 

2014).  

O sistema competitivo foi implementado ao longo de todos os períodos, 

sendo criado um quadro competitivo formal desde o início. Em termos de 

motivação, o facto de no início e final de todas as aulas terem acesso a estas 

pontuações, potenciou amplamente o seu entusiasmo pela prática, o seu 

envolvimento e a sua responsabilidade pelo processo (Anexo 5). Um aluno 

reiterou esta afirmação dizendo:  

“O professor tornou a disciplina mais interessante com competição entre 

equipas da turma, o que levou as pessoas a esforçar-se mais” (reflexão 

aluno 17).  
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              Figura 5 - Quadro competitivo aula 

4.3.4.5. Modelo de Educação Desportiva: ganhar é o mais importante? 

 Uma das caraterísticas do desporto institucionalizado do MED é a 

competição formal. A TR sempre se mostrou, no geral, uma turma com alunos 

altamente competitivos e empenhados e, se por um lado o MED permitiu 

incrementar essas atitudes, por outro, despoletou comportamentos 

inadequados.  

A competição potenciou a importância dada à vitória, o que colocou em 

causa não só a sua aprendizagem, mas também os valores inerentes ao 

desporto, deturpando os princípios que queria implementar. Uma turma 

competitiva na qual existiam algumas quezílias entre grupos de alunos propiciou 

este ambiente. Para combater este aspeto utilizei estratégias simples, que se 

tornaram eficazes em alterar a perceção dos alunos sobre o desporto. Após 

debate com os alunos sobre a temática, introduzi um quadro competitivo alterado 

em que passaram a constar diferentes atitudes e valores que o desporto deve 

despoletar. Estes aspetos passaram então a ser pontuados e teriam uma 

influência enorme nos resultados obtidos pelas equipas em cada aula. Apesar 

de ter existido uma alteração no comportamento de todos os alunos, inicialmente 

era visível que se devia meramente à pontuação que lhes era atribuída pela 

atuação satisfatória nesses parâmetros. Esta alteração ao seu comportamento 

não me deixava particularmente satisfeito, pois eram motivados extrinsecamente 

pela pontuação. Posto isto, nos momentos de competição procurei desencadear 

uma maior preocupação na forma como visualizavam o jogo, premiando aqueles 

que utilizavam uma técnica correta ao invés de quem apenas procurava pontuar 

de qualquer forma. A contínua batalha por alterar a sua visão altamente focada 

em vencer, começou a dar frutos a partir do final do primeiro período, denotando-
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se uma preocupação maior em todos os alunos em melhorar efetivamente a sua 

atuação no que toca às modalidades e no que toca às suas atitudes face aos 

colegas. No entendimento dos alunos este objetivo foi, em certa parte, 

conseguido, sendo que alguns referiram que: 

“Permitiu trabalhar mais a cooperação entre os membros das equipas” 

(Reflexão aluno 4).  

“Uma das razões que mais me cativou nas aulas de educação física foi 

o espírito de equipa que o professor incutiu na relação aluno-aluno e 

aluno-professor” (Reflexão aluno 10). 

4.3.4.6. Modelo de Educação Desportiva: exponenciar a autonomia através da 

figura do treinador 

A seleção de um elemento dentro de cada equipa que em muito facilitou 

este trabalho, foi a figura do treinador. Apesar da nomenclatura “treinador”, o seu 

papel foi o de coordenar os esforços da equipa, sendo o principal elo de ligação 

com o professor. Numa fase inicial, este elemento funcionava como um ajudante 

nas tarefas do professor, principalmente no que toca à gestão dos exercícios e, 

ao mesmo tempo, facilitava uma maior dinâmica de aula, prevenindo os 

aglomerados e diminuindo os tempos de transição entre exercícios. 

Parcialmente, este elemento, através do trabalho realizado em equipa, começou 

a mostrar uma postura mais autónoma. Numa primeira fase do processo de 

aumento de autonomia colocava tarefas simples para resolverem em equipa, 

como fichas de observação, identificação de erros entre colegas ou a 

transmissão de informação acerca dos resultados obtidos nos exercícios. À 

medida que se tornam mais proficientes na organização e são capazes de 

identificar erros e propor soluções apropriadas, mais independência do professor 

estão prontos para desenvolver (Wallhead, 2019). Estas tarefas, bem como a 

apresentação de tarefas aos elementos da sua equipa elevou consideravelmente 

a autonomia das diferentes equipas, permitindo-me ter grande parte do tempo 

um papel mais ligado à facilitação da aprendizagem e não tanto à gestão da 

mesma. 
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Os benefícios que o MED proporcionou nos alunos foi notório e ao mesmo 

tempo permitiu-me descobrir a sua aplicabilidade na prática. Dada a resposta 

que os alunos deram à utilização do modelo, várias das suas caraterísticas foram 

utilizadas simultaneamente com outros modelos em várias das modalidades 

abordadas ao longo do ano. 

4.3.4.7. Modelo de Aprendizagem Cooperativa: só concluí a tarefa quando toda 

a equipa a concluir  

Este modelo foi desenvolvido na procura por desenvolver ganhos no 

desempenho físico e no entendimento cognitivo que ocorre em coerência com o 

desenvolvimento e uso das habilidades interpessoais dos alunos e a sua 

participação significativa na aprendizagem, fomentando a motivação, autoestima 

e autoconfiança para aprender (Casey & Goodyear, 2015). O mesmo autor refere 

que o modelo beneficia as relações entre alunos, permitindo a motivação e 

encorajamento mútuo entre os mesmos, o que demonstra que aceitam e apoiam 

a ideia de que todos têm um papel a desempenhar na aprendizagem uns dos 

outros. 

A aprendizagem cooperativa é uma metodologia educacional baseada no 

trabalho em pequenos grupos, onde os estudantes trabalham juntos para 

aprimorar a sua própria aprendizagem e dos seus colegas (Callado et al., 2014). 

O modelo foi utilizado para lecionar a disciplina de ginástica acrobática, nesse 

sentido, por ser um modelo que requer pequenos grupos, de preferência 

heterogéneos, analisei as equipas criadas no segundo período de forma a todas 

elas estarem equilibradas no que toca ao número de bases e volantes. Por já 

estarem enquadrados na que era uma metodologia similar, pelo trabalho 

realizado com o MED no primeiro período, foi possível outorgar um grau de 

autonomia elevado, à semelhança do que já tinha sido o primeiro período.  

O objetivo final da UD era a construção de uma coreografia. Como tal, o 

desenvolvimento da mesma era tarefa de todos os elementos, sendo que todos 

devem contribuir para a concretização da mesma. Por este motivo, procurei 

desde o início instaurar o pensamento de que o grupo não concluiu a tarefa até 

todos os seus elementos a terem conseguido realizar com sucesso (Metzler, 
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2000). Slavin (cit. por Metzler, 2000) afirma que o processo de AC é baseado em 

três aspetos: recompensas de equipa, responsabilidade individual e igualdade 

de oportunidades para o sucesso. As recompensas eram atribuídas na medida 

em que as equipas concluíam as tarefas propostas. O reconhecimento pela 

conclusão das tarefas era outorgado através do reconhecimento generalizado 

perante a turma, mas também através de classificações. Para o reconhecimento 

poder ser atribuído à equipa é necessário que todos os alunos tenham sido 

capazes de concluir o objetivo com sucesso. Uma vez que os objetivos propostos 

eram destinados às equipas, mas cada aluno tinham um papel essencial na 

conclusão do mesmo, era essencial que todos fossem capazes de concluir com 

sucesso. Este aspeto promoveu a interajuda entre membros do grupo, pois os 

alunos foram capazes de interiorizar que o resultado final dependia da atuação 

individual de cada elemento. Ou seja, se um dos elementos não conseguisse 

concluir a tarefa, significaria que toda a equipa não a conseguiu concluir. Indo ao 

encontro de Metzler (2000), o facto de o desempenho de todos os membros da 

equipa contar, aumenta a probabilidade de que todos os alunos tenham a mesma 

chance de obter sucesso e que a contribuição de cada um será valorizada pelo 

grupo.  

4.3.4.8. Modelo de Aprendizagem Cooperativa: colocar responsabilidades e 

aumentar a autonomia 

A tentativa de colocar uma responsabilidade acrescida no aluno, resultou 

numa envolvência significativa, proporcionando aprendizagens autênticas e 

ativas, na medida em que são constantemente colocados nos processos de 

decisão, compreensão e interação. Com o objetivo de conseguir aproximar os 

alunos deste processo tive em conta os cinco elementos essenciais apontados 

por Metzler (2000): interdependência positiva, interação face a face, 

responsabilidade pessoal, habilidades interpessoais e pequenos grupos e 

processamento de grupo. Para facilitar o seu processo de ensino aprendizagem, 

foram criados vários documentos que permitiam que cada equipa fizesse a sua 

própria gestão consoante os objetivos traçados. O manual de equipa foi criado 

com o objetivo de os inserir no centro da aprendizagem, sendo os próprios 

alunos que realizavam a tomada de decisão em relação à sua coreografia, 
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tornando-se o professor um guia no processo e indicando o caminho mais 

apropriado a cada equipa. Por outro lado, no powerpoint apresentado nestas 

aulas eram colocados os objetivos e critérios de êxito associados a cada 

elemento. Este documento, além de facilitar a gestão da aula, permitia um fácil 

acesso à informação necessária para perceber a tarefa, não transmitindo 

informações sobre como a deveriam levar a cabo. Ou seja, ao ser necessário um 

pensamento prévio à sua conclusão, as equipas precisavam de estruturar o 

problema da tarefa e organizarem-se para encontrar uma solução. Este 

momento tornava-se ideal para monitorizar o caminho que cada equipa seguia, 

bem como para incutir aspetos chave do processo de aprendizagem (Anexo 6). 

Se inicialmente estava algo recetivo à abordagem desta modalidade, a 

verdade é que o trabalho desenvolvido me deixou extremamente satisfeito. A 

cooperação, a entreajuda e superação que todos os elementos mostraram foi 

notável e em muito contribuíram para que todos pudessem mostrar as suas 

capacidades, além disso, este modelo permitiu uma evolução enorme nas suas 

atitudes e na forma como as expressavam.  

4.3.4.9. Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo: evolução e inclusão 

 “O modelo de abordagem progressiva ao jogo enfatiza o desenvolvimento 

de competências para jogar Voleibol, sendo o ensino da técnica subordinado ao 

ensino da táctica. Os problemas que desafiam a capacidade de compreender e 

actuar no jogo constituem o principal motivo da aprendizagem das habilidades 

técnicas. (…) Por sua vez, a valência pedagógica do modelo é concretizada pela 

criação de oportunidades de prática equitativas para todos os praticantes” 

(Graça & Mesquita, 2009, p. 144). 

A UD de voleibol foi lecionada através das metodologias do MAPJ e 

utilizando algumas caraterísticas típicas do MED (filiação, competição formal e 

registo estatístico). A experiência que o primeiro ano de mestrado me 

proporcionou através da aplicação do MAPJ na didática de voleibol, foi bastante 

positiva e esclarecedora, pelo que foi um modelo que marcou o meu percurso e 

que me permitiu unir dois modelos que se complementaram.  
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O modelo está dividido em quatro etapas de aprendizagem, sendo que 

cada uma destas etapas é modificada e adaptada à experiência do praticante, 

ou seja, é o seu repertório motor que define a forma de jogo selecionada (Graça 

& Mesquita, 2009). A passagem para uma próxima etapa é feita quando os 

conteúdos da etapa anterior sejam do domínio do praticante. Pode-se dizer, 

portanto, que este modelo procura adulterar a complexidade da versão formal 

para uma facilitada e operar um acréscimo gradual da sua dificuldade. 

Para iniciar esta UD precisava de, em primeiro lugar, situar a turma numa 

das suas etapas de aprendizagem. A informação recolhida na AD permitiu-me 

realizar uma análise e concluir que o nível apresentado era introdutório. 

“Grande parte da turma se encontra ainda num nível introdutório, 

revelando dificuldades no que toca à sustentação da bola, bem como 

nas habilidades básicas como o serviço por baixo, o passe de frente e 

as noções táticas básicas como os deslocamentos e a noção 

recebedor/não recebedor” (reflexão AD de voleibol, 24 de setembro).  

Após esta reflexão, situei os alunos na segunda etapa de aprendizagem. 

Havia alguma dificuldade na sustentação da bola, que foi o que mais me 

preocupou na AD, mas acredito que esta situação se tenha dado devido à 

distância temporal com a lecionação da modalidade no 10º ano, pois nas aulas 

seguintes mostraram uma evolução notória nesta faceta. Em termos individuais 

referia que: 

“Existem 3/4 alunos que na modalidade sobressaem relativamente aos 

restantes colegas da turma. (…) Existem ainda na turma 3 alunos com 

dificuldades acrescidas em todos os momentos do jogo” (Reflexão AD 

de voleibol, 24 de setembro).  

Por ter optado por introduzir a competição, equipas e respetivos 

treinadores, selecionei os 4 elementos com mais proficiência para estarem 

distribuídos pelas equipas, e formando equipas que, numa primeira instância, se 

mostravam equilibradas. Começaram a surgir algumas dificuldades, o 

planeamento estava a ser feito para o aluno médio, mas nem todos eram alunos 
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médios, ou seja, era um plano que se adequava a não mais do que sete alunos. 

Isto originava, sobretudo nos alunos com menor repertório motor, dificuldade em 

acompanhar, continuando motivados e inseridos no contexto de equipa.  

Por outro lado, os colegas que mostravam mais facilidade na modalidade, 

colocavam, por vezes, estes alunos de parte, isto é, em situação de jogo 

competitivo, optavam por não enviar a bola para estes alunos. Esta situação 

obrigou-me a alterar as tarefas de competição pura, para tarefas de cooperação, 

onde o objetivo exigia “a realização dos procedimentos de jogo de forma 

sequencial, mas sem os constrangimentos impostos pelo jogo, focalizando a 

atenção dos praticantes na eficiência técnica” (Graça & Mesquita, 2009, p. 150). 

Passei, portanto, a utilizar estratégias que incrementassem o trabalho de equipa, 

procurando que os alunos mais dotados na modalidade funcionassem como 

agentes motivadores daqueles que tinham dificuldade. Ao invés de realizarem 

tarefas contra outras equipas, tinham tarefas intra equipa. Visto que as equipas 

estavam divididas no circuito, tornava-se mais fácil impor o jogo cooperativo ao 

mesmo tempo que praticavam as habilidades motoras necessárias na etapa. 

Esta estratégia foi muito utilizada enquanto se encontravam na segunda etapa 

de aprendizagem, de forma a introduzir progressivamente as habilidades criadas 

em cooperação nas futuras tarefas de competição impostas no processo de 

transição para as próximas etapas.  

4.3.4.10. Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo: as modificações por 

representação e exagero na promoção das habilidades desejadas 

 As tarefas de cooperação resolveram alguns problemas encontrados, no 

entanto, não resolviam todos os problemas, sobretudo quando em contexto de 

competição. Nesse sentido, o jogo condicionado foi utilizado para facilitar a ação 

de alguns alunos, enquanto noutras situações foi utilizado para potenciar os 

gestos e acontecimentos que eu queria ver ser utilizados. Na reflexão pós 

observação com o PO referi:  

“O trabalho por níveis ou o acréscimo do número de opções de 

progressão para estes alunos (com dificuldade) faz todo o sentido”.  
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Este foi um tópico discutido naquela reunião e que comecei a implementar 

no EP pois, desta forma, estes alunos continuavam inseridos no contexto de 

equipa, conseguiam acompanhar os colegas e eliminava o constrangimento e a 

dificuldade de realizar um gesto que não tinham ainda consolidado. Neste caso, 

houve uma modificação por representação. Relativamente à potenciação de 

certas tarefas, verificava o seguinte: 

“Os alunos com o entusiasmo e a ânsia de conseguir mais pontuação 

para a sua equipa tendem a adulterar a técnica. (…) É necessário incluir 

na pontuação aspetos que pontuem mais a qualidade do que a 

quantidade” (reflexão pós observação - PO).  

Comecei a introduzir modificações por exagero, potenciando 

comportamentos técnicos e táticos desejados. Por exemplo, a consecução de 

ponto existindo um passe de costas pelo distribuidor ou jogadas contruídas a 

três toques serem pontuadas a dobrar.   

As tarefas foram selecionadas com o intuito de exercitar as habilidades 

técnicas necessárias naquele momento da UD, mas sempre com um foco 

especial nas componentes táticas do jogo. “Para o praticante aceder e 

compreender os problemas tácticos emergentes da prática do jogo, este 

necessita de analisar, perceber e agir” (Graça e Mesquita, 2009, p. 146). Neste 

sentido, as tarefas englobaram sempre a obrigação de pensar sobre as atitudes 

que tinham no jogo. Por exemplo, se em contexto de jogo é mais fácil fazer ponto 

colocando a bola no espaço vazio, a tarefa poderá ser colocar o atacante a 

direcionar a bola conforme a posição que o defesa adota. No caso de um 

deslocamento defensivo realizado para a esquerda, o atacante deverá colocar a 

bola na direita e vice-versa. De forma a incutir este pensamento, a demostração 

do exercício englobava questionamento relativo ao porquê de tal acontecer. 

Assim como referem Graça e Mesquita (2009), é fundamental na formação dos 

mais jovens dar ênfase ao desenvolvimento dos processo de análise, 

interpretação e tomada de decisão. 

As estratégias e adaptações realizadas permitiram uma evolução enorme 

na modalidade, tendo sido possível alcançar a quarta etapa de aprendizagem. 
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Os aspetos técnicos foram desenvolvidos de forma notória, porém o que me 

deixou extremamente satisfeito foi perceber que eram capazes de jogar com 

intencionalidade, mostrando uma clara perceção sobre o jogo. 

4.3.4.11. Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão: contexto de treino 

vs escolar, a adaptação 

O “Teaching Games for Understanding” ou Modelo de Ensino dos Jogos 

para a Compreensão pretende “que a atenção tradicionalmente dedicada ao 

desenvolvimento das habilidades básicas do jogo, ao ensino das técnicas 

isoladas, fosse deslocada para o desenvolvimento da capacidade de jogo 

através da compreensão táctica do jogo. (…) O modelo adere bem a um estilo 

de ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma situação-

problema e é incitado a procurar soluções” (Graça & Mesquita, 2009, p. 137-

138).  

O TGfU tem caraterísticas e objetivos semelhantes ao MAPJ, procurando 

a compreensão tática do jogo para promover as habilidades técnicas. Foi o 

modelo com que lecionei as modalidades de futebol. 

A UD de futebol foi lecionada através das metodologias do TGfU, 

alicerçando-me, como até então, a algumas caraterísticas do MED. A 

experiência que tive neste modelo acabou por não ter sido completamente 

esclarecedora, pois muito do que tinha inicialmente definido, acabou por não ter 

sido possível concluir, ora por condições climatéricas que impossibilitavam 

lecionar no exterior, ora por atividades extracurriculares, ora COVID-19…  

Antes de iniciar a modalidade, sentia que tinha tudo organizado e estava 

mais do que preparado para lecionar a modalidade, além disso tinha experiência 

de treino com jovens em torno destas idades, o que me deixava bastante seguro 

e confiante para iniciar este processo. Por outro lado, os dados recolhidos na AD 

mostraram que a turma, de uma forma geral, apresentava bastantes lacunas e 

um baixo desempenho, à exceção de três alunos praticantes da modalidade, o 

que criou algumas dúvidas sobre como abordar o tema. 
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A turma apresentava bastantes dificuldades, mas não por isso parecia 

menos motivada para a modalidade, nesse sentido, procurei, em primeiro lugar 

definir onde começar. É importante que, apesar de utilizar situações diferentes 

das apresentadas no jogo formal, os alunos as vejam como formas de jogo 

credíveis e autênticas (Graça e Mesquita, 2007). Desta forma iniciei a 

modalidade modificando o jogo para situações reduzidas do mesmo, onde 

existisse um transfer tático para a sua versão formal. Tendo colocado como 

primeiro objetivo desenvolver a componente de penetração, as tarefas envolviam 

situações de superioridade numérica atacante de forma a facilitar a consecução 

deste objetivo. Os tipos de tarefas selecionadas englobavam ainda habilidades 

motoras técnicas que pretendia focalizar nas determinadas fases da UD. Caso, 

pelo contrário, quisesse dar mais ênfase às componentes defensivas, as tarefas 

eram condicionadas de forma a promover um maior sucesso das mesmas. Isto 

podia ser realizado através de condicionantes nos atacantes ou alterando 

mesmo as caraterísticas da forma de jogo, isto é, número de elementos em tarefa 

e espaço do terreno.  

Inicialmente senti algumas dificuldades em encontrar exercícios que se 

enquadrassem no nível da turma, tendo, numa primeira fase, colocado tarefas 

nas quais o sucesso era realmente reduzido. Até encontrar um grau de 

dificuldade que se adequasse, demorei algum tempo, até porque tive várias 

contrariedades em termos de gestão e planeamento. Senti, por outro lado, que 

quando encontrei o nível adequado, as situações de jogo reduzido e constantes 

adaptações e condicionantes ao jogo promoveram os conteúdos definidos. O 

questionamento e a forma de transmitir o feedback tornam-se essenciais, pois 

promovem a resolução de problemas por parte dos alunos, aumentando, desta 

maneira a sua compreensão do jogo, bem como o porquê de cada tarefa ser 

essencial para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. 

4.3.5. A instrução 

 “A capacidade de comunicar constitui um dos factores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das actividades físicas e desportivas. 

Esta envolve a transmissão de elementos informativos mas, também, um efeito 
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persuasivo, abrangendo processamento consciente e inconsciente” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p. 69). 

Não importa apenas transmitir informação, pois nem sempre tudo aquilo 

que dizemos é recolhido pelo aluno. Existem várias estratégias para desenvolver 

a nossa comunicação e aumentar a informação recolhida pelo aluno de uma 

forma mais eficaz. No contexto de ensino, a comunicação é comummente 

referida como instrução. “A instrução refere-se a comportamentos de ensino que 

fazem parte do repertório do professor para transmitir informação directamente 

relacionada com os objectivos e os conteúdos do ensino” (Siedentop, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 73). Quanto melhor for a nossa capacidade de 

instruir, melhor conseguiremos potenciar a aprendizagem dos nossos alunos. 

Neste âmbito, a experiência joga um papel fundamental no 

desenvolvimento desta faceta enquanto docente. É um aspeto em que, 

inicialmente, na profissão, podemos ser melhores ou piores, mas no qual 

podemos desenvolver um grande número de caraterísticas que nos permitem 

crescer constantemente. Tal como referem Werner e Rink (1987, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2009, p. 74), “os professores mais experientes distinguem-se dos 

inexperientes no domínio das estratégias de comunicação”. 

Dadas as minhas caraterísticas pessoais, tive sempre algum receio nesta 

faceta do EP. Por ser mais reservado e por ter alguma dificuldade quando o foco 

é colocado na minha pessoa, sabia que ia ser um aspeto que tinha de superar. 

A aula de apresentação mostrou exatamente essa faceta, que foi ainda 

exponenciada por ser um contexto fechado onde toda a concentração estava 

situada em mim por alunos, NE e PC.  

“No início da apresentação senti-me bastante nervoso” (Aula de 

apresentação, 17 de setembro).  

Lembro-me como se fosse hoje, nervosismo, ansiedade por estar rodeado 

de caras novas… acabei por apresentar um documento powerpoint planeado 

para cerca de quarenta minutos em menos de metade desse tempo. Sabia que 

tinha de alterar esta faceta, caso contrário ia prejudicar não só o meu EP como 
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também a aprendizagem incutida nos alunos. A aula seguinte foi fundamental 

para ganhar confiança nas minhas capacidades e colocar de lado as dúvidas. O 

facto de ter sido dedicada ao FitEscola, permitiu-me trabalhar com pequenos 

grupos, o que favoreceu uma comunicação mais aberta com os alunos, conhecê-

los melhor, mas mais importante foi sentir que sabia o que estava a fazer e que 

os alunos saíam beneficiados com isso. A perceção retirada tornou-se 

importante no meu desenvolvimento, pois permitiu-me ganhar a confiança que 

precisava para o EP. 

Um aspeto que caraterizou o meu EP foi a preparação para cada aula, e, 

neste aspeto, dava uma importância adicional ao conhecimento da matéria de 

ensino. Para mim isto era essencial para manter a confiança, se não houvesse 

conhecimento, as dificuldades em transmitir a informação de forma adequada a 

cada aluno iam crescer. Siedentop (1991, cit. por Rosado e Mesquita) reforça a 

necessidade de o professor ser capaz de transmitir as informações de uma forma 

clara e objetiva, referenciando os critérios de êxito e as formas organizativas 

fundamentais a desenvolver. Assim, procurei sempre levar o trabalho de casa 

feito para as aulas, sabendo perfeitamente as informações que devia fornecer 

de início a fim. Sempre fui muito objetivo naquilo que pretendo e esta 

caraterística encaixou perfeitamente com a instrução que pretendo enquanto 

docente. Por outro lado, a clareza da explicação nem sempre foi a melhor e 

inicialmente senti alguma dificuldade em esclarecer tudo à primeira. 

 “Relativamente à forma como dirijo a aula, algo que reparei neste dia é 

que tento perder muito pouco tempo de instrução quando é necessário 

explicar um exercício e muitas vezes, ou pela velocidade da explicação, 

ou pela omissão de alguns parâmetros, nem todos os alunos percebem 

à primeira aquilo que é para fazer” (reflexão aula, 1 de outubro).  

Precisei de trabalhar bastante neste problema, acabava por perder muito 

tempo em instrução de forma desnecessária. Para o resolver, fazia uma checklist 

que sabia que tinha de transmitir e, aqui, o questionamento jogou também um 

papel importante na medida em que através do mesmo rapidamente era capaz 

de perceber se a tarefa tinha ficado clara para todos. Este aspeto ficou vincado 
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na forma como os alunos foram capazes de responder ao longo do ano, 

fornecendo ainda algumas frases acerca do tema:  

“Gostei da clareza das explicações. Falar muito nem sempre é falar bem, 

e a forma direta e objetiva das explicações foi um ponto positivo” 

(reflexão aluno 11) 

“Consegue explicar de forma clara o que pretende que os seus alunos 

realizem no decorrer da aula” (reflexão aluno 12).  

Um professor mais eficaz é claro na apresentação da tarefa, aliando o uso 

da demonstração a palavras-chave apropriadas aos objetivos propostos (Werner 

& Rink, 1987, cit. por Rosado & Mesquita, 2009). Desde o início procurei aliar o 

uso da demonstração à instrução até porque era uma opção que já realizava em 

contexto de treino e na que, apesar de ser um contexto diferente, funcionava 

muito bem. Apesar disto, tive alguma dificuldade em encontrar o momento certo 

para enquadrar as duas no timing mais adequado. Ou seja, houve ocasiões no 

início do EP em que explicava todo um circuito no início da aula, posteriormente 

os alunos realizavam o aquecimento, e tinha de voltar a explicar tudo novamente, 

desta vez aliado à demonstração.  

“Aquilo que verifiquei é que os alunos tiveram alguma dificuldade em 

lembrar os exercícios que já tinham sido explicados” (reflexão aula, 3 de 

outubro). 

Esta experiência e posterior reflexão foram suficientes para corrigir este 

problema logo no início do EP. Após resolver estar situação foquei-me então na 

instrução. Neste sentido, nas tarefas procurei sempre indicar os objetivos, a 

organização e critérios de execução. Aqui, o uso de palavras chave é 

fundamental, mas não por isso devemos inundar os alunos com elas. Devem ser 

curtas e poucas de forma a serem realmente um ponto incisivo para a 

aprendizagem do aluno. Era uma estratégia que me acompanhava 

principalmente quando introduzia um conteúdo novo, procurando apropriar uma 

linguagem simplista para facilitar a sua compreensão.  
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Rosado e Mesquita (2009) aconselham que a demonstração seja, sempre 

que possível, realizada pelos alunos pelo efeito na modelação comportamental 

e liberando o professor para se focar nos aspetos relevantes da tarefa. Por outro 

lado, referem que o professor também deverá fazer demonstração de forma a 

contribuir para uma imagem mais positiva do próprio e da modalidade em 

questão. Na demonstração, sempre que sentia e sabia que era capaz, procurava 

na introdução a conteúdos novos ser eu o modelo no momento da explicação. 

Utilizava primeiramente uma demonstração mais lenta onde podia ao mesmo 

tempo explicar os aspetos a ter em consideração, repetindo posteriormente em 

velocidade normal para dar uma noção melhor do pretendido. Neste âmbito, os 

alunos eram também várias vezes chamados a intervir nas mesmas. É 

importante ter atenção aos elementos selecionados, pois queremos um 

ambiente de aula no que não tenham medo de participar. Colocar um aluno na 

demonstração permitia-me pormenorizar melhor os aspetos da tarefa, 

procurando utilizar, de uma forma positiva, os possíveis erros do aluno para 

melhor perceção da restante turma.  

Harvey e Goudis (2000, cit. por Rosado & Mesquita,2009) consideram o 

questionamento como a chave para a compreensão. Esta estratégia foi muito 

utilizada ao longo do EP, porém nem sempre foi aplicada da melhor forma e teve 

uma evolução enorme. Inicialmente direcionava as questões constantemente 

para a turma, no entanto, as respostas eram dadas constantemente pelos 

mesmos alunos. Outro aspeto prendia-se com o questionamento no final da aula 

como encerramento de sessão. Devido à má gestão do tempo que fazia nas 

primeiras aulas, não tinha tempo para receber estas respostas do alunos. Estas 

situações eram essenciais para promover uma abordagem mais centrada no 

aluno, percecionar o seu grau de envolvimento na aprendizagem e ainda como 

forma de realizar uma avaliação dos seus conhecimentos. 

Em todas as turmas há alunos encontramos alunos mais proativos que 

procuram demonstrar o seu conhecimento e fazer uso da palavra e alunos que 

tentam passar despercebidos, raramente usando a voz para transmitir opinião. 

Criar um ambiente de turma positivo, no qual o erro é tolerado e aceite por todos 

é fundamental para não criar constrangimentos, sobretudo para estes alunos 
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menos interativos. Procurei valorizar sempre todas as opiniões, retirando de 

cada um aspetos essenciais que estivessem de acordo com o pretendido. 

Habituar os alunos ao questionamento foi uma evolução importante que 

indiretamente lhes colocava um grau elevado de responsabilidade na sua 

aprendizagem, obrigando, em certa parte, a um maior nível de concentração em 

aula (Anexo 7).  

Durante o EP procurei promover frequentemente o debate através de 

perguntas simples, colocando-me no papel de mediador. Tornava-se curioso 

perceber como os próprios alunos tentavam defender a sua postura e guiavam 

a sua aprendizagem. Após uma resposta, um simples “porquê?” colocava-os a 

pensar sobre a própria afirmação, que deviam defender e, se necessário, corrigir.  

Saber ouvir a opinião dos nossos alunos é crucial para um clima de aula 

positivo, afinal, todas as opções tomadas são realizadas com o intuito do 

procurar o seu desenvolvimento. Este aspeto permite criar um vínculo professor-

aluno mais profundo, criando condições para otimizar a interação pedagógica, 

facilitar o desenvolvimento sócio afetivo e promover maior qualidade de 

participação na disciplina (Feldman, cit. por Rosado & Mesquita, 2009). Apliquei 

este questionamento algumas vezes durante o ano e achei importante no sentido 

em que, além de ter uma conversa mais pessoal com aluno, onde havia uma 

conversação mais aberta e bidirecional, permitia ao aluno perceber que o 

trabalho realizado era feito na procura pelo seu próprio desenvolvimento. 

“Para além de me ajudar estava sempre disposto a ouvir a nossa 

opinião” (reflexão aluno 15). 

4.3.5.1. O feedback pedagógico 

 “O conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento 

do professor de reacção à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por 

objectivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade” (Fishman & Tobey, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 82). Por 

outro lado, muitos docentes apresentam lacunas na sua transmissão dada a 

dificuldade em diagnosticar a insuficiência do praticante, situação que várias 
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vezes acontece devido à falta de domínio do conteúdo (Rosado e Mesquita, 

2009).  

Como já referi no tópico anterior, a preparação para as aulas foi algo que 

procurei ter sempre em conta, de forma a sentir-me confiante e preparado para 

a matéria que se avizinhava. No entanto, acredito que a quantidade de feedback 

emitido é algo que muito depende do estado anímico do professor, levando em 

consideração fatores como a confiança, a relação com a turma, entre outros. No 

meu caso particular, foi um aspeto que progrediu conforme a minha confiança 

para a profissão foi aumentando. 

“Senti-me mais interventivo, procurando corrigir os alunos e 

completando os ciclos de feedback com sucesso” (reflexão aula, 31 de 

outubro). 

Rosado (1995, cit. por Rosado & Mesquita) indica que o feedback é 

dependente de fatores de âmbito cognitivo, relacionando não só com o 

conhecimento do conteúdo, mas também com o nível dos alunos. É importante 

ter atenção, em primeiro lugar, ao aluno a que estamos a transmitir feedback. 

Diferentes alunos apresentam diferentes velocidades de aprendizagem. Nesse 

sentido, o feedback dirigido a um aluno pode não se enquadrar com um outro 

colega. Procurei interiorizar estas diferenças, mas nem sempre é fácil, é um 

processo no que acredito que a experiência é um fator importante e será através 

da prática que poderemos aperfeiçoar tal problemática.  

Podemos distinguir duas fases no feedback pedagógico, uma primeira 

quando identificamos o erro e se identifica a causa, e uma segunda fase onde 

tentamos contornar o erro na procura de melhorar a habilidade. É importante não 

transmitir informações apenas apreciativas, mas ser capaz de identificar o que o 

aluno deve fazer para corrigir. O ciclo de feedback tem um papel importante, pois 

permite identificar o erro imediatamente após execução e permitindo aumentar 

a sua eficácia, transmitir a informação a melhorar e verificar, de seguida, se esta 

teve o efeito pretendido pelo docente. Enquanto não me enquadrei 

verdadeiramente no processo de ensino, e em todas as tarefas que isto acarreta, 

exponenciadas numa fase inicial do EP, tive muitas dificuldades em conciliar. 
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Comecei a dar a merecida atenção a este processo quando me comecei a sentir 

confortável com a profissão que estava a desempenhar, tendo já criado uma 

rotina de funcionamento de aula que me permitia estar completamente 

disponível para o processo ensino-aprendizagem da turma.  

A instrução e os elementos e estratégias que a compõem têm um papel 

inquestionável no processo de ensino e aprendizagem. O EP mostrou que 

apesar de todos sermos capazes de comunicar e instruir, nem sempre utilizamos 

as melhores estratégias para tal, perdendo alguma eficácia no objetivo 

pretendido. A experiência que o EP me permitiu adquirir foi fundamental no meu 

processo de desenvolvimento docente e, com certeza, me permitiu adquirir 

conhecimento que de outra forma não seria capaz.   

4.3.6. Avaliar 

 “O principal objetivo da avaliação é o diagnóstico, é detectar as 

dificuldades da aprendizagem e suas causas, e, quando bem compreendido, 

esse processo possibilita grandes ganhos à Educação e a aprendizagem do 

aluno se torna mais significativa” (Bratifische, 2003, p. 21). Esta tarefa, apesar 

de mostrar claramente aquilo que propõe, é um processo delicado da profissão 

docente. O objetivo é claro, obter resultados na aprendizagem de cada aluno, 

porém, por trás deste objetivo, há inúmeros fatores que influenciam o processo 

e o tornam realmente complicado.  

A avaliação que realizamos sobre o desenvolvimento dos alunos implica 

uma responsabilidade acrescida, dada a influencia que é colocada face ao seu 

futuro, na medida em que estaremos a contribuir, ou não, para o cumprimento 

das metas de cada um. A avaliação, por ser um processo de recolha realizado 

através de dados, maioritariamente, subjetivos, dificulta-o. “O nosso instrumento 

de avaliação por excelência é a OBSERVAÇÃO! Duas pessoas a olhar, olham, 

inevitavelmente, de maneira diferente” (Carvalho, 2017, p. 151).  

Dada a dificuldade que este processo acarreta, é essencial definir desde 

o primeiro momento os objetivos a concretizar, acompanhados nesse processo 

pelos tipos e modalidades de avaliação. Importa definir, portanto, que método 

avaliativo se enquadra melhor no processo, se normativa ou criterial. No decorrer 
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do EP, procurei utilizar um tipo de avaliação na qual os alunos pudessem ir ao 

encontro dos seus objetivos individuais, deste modo, aplicar a avaliação criterial 

fez todo o sentido. Importou, portanto, realizar uma avaliação em função das 

caraterísticas de cada um, evitando a comparação entre alunos. “Considera o 

aluno como um ser singular e procura observar e analisar os processos 

individuais de aprendizagem” (Ferraz et al., 1994, p. 3). O aluno torna-se 

consciente daquilo que se lhe pede, favorecendo o processo interativo do seu 

ensino-aprendizagem. 

As modalidades de avaliação realizadas ao longo do ano foram 

elaboradas e desenvolvidas procurando definir uma estrutura prática e coerente 

que permitisse recolher dados em momentos específicos e de uma forma 

contínua, concretizando-se em avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação sumativa (Anexo 8). 

A AD “é a modalidade de avaliação que averigua se os alunos possuem 

os conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas aprendizagens. 

Permite identificar problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de 

base para decisões posteriores, através de uma adequação do ensino às 

características dos alunos” (Rosado & Silva, 1999, p. 8). Esta foi uma fase muito 

importante para o processo de planeamento, foi a partir do analisado aqui que 

os objetivos foram definidos para cada UD, tendo em conta não apenas a turma 

no geral, mas também as caraterísticas individuais de cada aluno.  

“No decorrer da avaliação diagnóstica, senti o complicado que é avaliar 

individualmente cada aluno. O facto de ainda ter dificuldade com os 

nomes da maior parte dos alunos, complicou ainda mais a tarefa” 

(reflexão aula de AD, 24 de setembro).  

Criar um documento que permitisse recolher as informações 

relativamente ao observado nestas aulas, facilitou, de certa forma, a tarefa. Esta 

grelha de observação, criada entre NE e PC, permitia distinguir os alunos em 

níveis diferentes, informando acerca da sua prestação nos conteúdos 

objetivados para a modalidade. Apesar de esta grelha facilitar a observação, o 

processo é complexo. Observar todos os alunos de uma turma, de forma 



 

85 
 

individual, em ações completamente diferentes, num curto espaço de tempo, foi 

uma tarefa que me suscitou alguma dificuldade (Anexo 9).  

A AF “é a modalidade de avaliação que acompanha permanentemente o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental para a qualidade da 

aprendizagem. (…) Ao atribuir importância ao aluno, dá atenção à sua 

motivação, à regularidade do seu esforço, à sua forma de abordar as tarefas e 

às estratégias de resolução de problemas que utiliza” (Cardinet cit. por Rosado 

& Silva, 1999, p. 5). Esta avaliação permitiu-me verificar de que forma o processo 

de ensino aprendizagem dos alunos estava a ser desenvolvido, resultando desta 

informação estratégias e alterações que me permitissem moldar e aumentar a 

aprendizagem consoante as situações e problemas encontrados durante o ano. 

Esta avaliação deve permitir os alunos responder sem o confronto com a 

classificação, ou seja, eliminando o stress e ansiedade que advém da mesma e 

permitindo um clima de confiança que permita aos alunos mostrar as suas 

dificuldades (Rosado & Silva, 1999). Neste sentido, procurei encará-la de uma 

forma contínua e informal, sem momentos específicos para a avaliar e realizada 

ao longo do tempo. O facto de acompanhar o processo de ensino aprendizagem 

do aluno permitia-me adaptar as tarefas e a informação desejada conforme o 

observado nas aulas e conforme o feedback recebido. Tornar este momento 

informal permitiu claramente uma abertura dos alunos quanto aos erros e 

dificuldades, que de outra forma talvez não acontecesse (Anexo 10). 

Enquanto professor procurei envolver os alunos na avaliação. Neste 

sentido, aspetos como assumir uma postura responsável no processo de 

aprender, formar alunos críticos da aprendizagem e aproximá-los do processo, 

instaurando um clima reflexivo e experimental (Vieira, 1998) foram objetivos em 

momentos do EP. Estes objetivos eram colocados em forma de tarefa no 

decorrer da aula, este processo podia decorrer através da observação e posterior 

reflexão conjunta ou, como aconteceu em grande parte dos casos, através de 

fichas nas quais refletiam acerca do observado. As fichas criadas para o efeito 

tornaram-se facilitadoras para os alunos, pois nelas estavam explícitos todos os 

detalhes necessários para os ajudar no processo. Como afirma Wiliam (2011), 
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os alunos podem não dominar o conteúdo ou ter a experiência do professor, mas 

a relação entre pares permite estratégias instrucionais que não seriam possíveis 

quando usadas pelo professor. Em voleibol, fornecer um documento a cada 

equipa que permitisse aos alunos verificar os erros cometidos nas diferentes 

ações ou se concretizavam os objetivos propostos na tarefa ou permitir aos 

alunos em ginástica diagnosticar os aspetos em que tinham mais dificuldades, 

sem dúvida que contribui para o seu desenvolvimento (Anexo 11). 

A AS “fornece um resumo da informação disponível, procede a um 

balanço de resultados no final de um segmento extenso de ensino” (Rosado & 

Silva, 1999, p. 7). Permitiu-me ao longo das diferentes UD’s lecionadas, 

acrescentar uma visão sobre as aprendizagens ocorridas, verificando-se um 

complemento importante aos dados recolhidos na AF. Desta forma, tratou-se de 

confirmar o que tinha sido observado ao longo de cada UD, no sentido de 

confirmar os dados recolhidos. 

Na AS, tal como na AD, foi criada uma grelha de observação que 

permitisse verificar os conhecimentos dos alunos comparativamente aos dados 

observados na AD.  

Como referi, ao longo do ano tentei englobar os alunos no processo de 

avaliação. Dar ao aluno um papel ativo neste processo permitia envolvê-los na 

sua própria aprendizagem, percebendo ele próprio as suas qualidades e 

dificuldades em cada matéria. Esta interação que se criava, facilitou 

posteriormente o processo de autorregulação dos alunos no final de cada 

período, onde cada um preenchia de formalmente, englobando valores 

quantitativos e qualitativos, um documento referente ao seu desempenho ao 

longo de cada período. Era momento de refletir e avaliar, tendo em conta as 

percentagens definidas no início do ano para cada domínio (Anexo 12).  

Dadas as circunstâncias, a ficha de autorregulação do terceiro período foi 

adaptada ao contexto que tinham vivenciado. Desta forma, tal como os objetivos 

foram alterados, esta ficha teve em conta estas alterações e propunha que 

avaliassem o trabalho desenvolvido durante o ensino à distância (Anexo 13). 
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4.3.7. Observar e refletir 

 “Observar não faculta apenas uma perceção. Observar advém de um 

conjunto de expectativas intrínsecas do observador (e.g., objetivo, experiência) 

que consequentemente resultam em hipóteses, confirmações ou reformulações” 

Mendes et al., 2012, p. 58-59). Observar foi, ao longo do EP, uma tarefa diária, 

verificando-se um dos aspetos que muito contribuiu para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Sempre me considerei um bom observador do que 

acontece à minha volta, no entanto, nem sempre atribuí grande importância a 

este aspeto.  

Inicialmente no EP, uma das tarefas propostas pela PC foi a observação 

de todas as aulas do NE. A verdade é que poder observar diariamente as 

respostas dos alunos às caraterísticas das minhas colegas me permitia recolher 

informações que se tornaram indispensáveis na minha ação. Cada um de nós 

lecionava numa turma com caraterísticas próprias e, nesse sentido, poder 

observar os diferentes contextos que vamos encontrar na profissão docente foi, 

sem dúvida, pertinente. A observação realizada em conjunto fornecia diferentes 

visões, o que promovia uma reflexão crítica sobre momentos próprios de cada 

aula. A PC procurou sempre criar um ambiente propício à reflexão, na tentativa 

de nos manter focados no nosso desenvolvimento e provocando uma reflexão 

sobre a ação, “quando a ação é revista e analisada fora do contexto” (Dorigon & 

Romanowski, 2012, p. 14). 

A reflexão, pelo contrário, foi um aspeto que sempre procurei desenvolver 

e aplicar no meu dia a dia e o EP permitiu-me exponenciá-lo, tendo 

desempenhado um papel essencial durante o mesmo. Portanto, interrogar a 

minha prática de ensino foi uma constante, tanto no âmbito da procura do meu 

próprio desenvolvimento como, subsequentemente, dos alunos que 

beneficiariam do mesmo. Este processo reflexivo caraterizou-se pela procura de 

significado entre o acontecer e compreender das experiências vividas (Oliveira 

& Serrazina, 2002) favorecendo uma maior consciência sobre a minha ação 

docente. 
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A capacidade de realizar uma leitura sobre o que está a ser observado 

durante uma aula e ter capacidade de adaptação, são possibilitadas pelo 

domínio e compreensão dos conteúdos. No entanto, a reflexão na ação é uma 

caraterística fundamental para tal acontecer dada a necessidade de, como refere 

Schon (1992), ser realizada de uma forma consciente e através de um corpo de 

conhecimento sólido. Ser capaz de analisar, decidir e atuar no momento é uma 

tarefa complicada e que implica um grau de conhecimento e confiança que não 

fui capaz de realizar desde o início. Porém, a constante reflexão realizada ao 

longo do EP e a evolução em termos de confiança sobre o conteúdo permitiram-

me melhorar exponencialmente neste aspeto.  

4.3.8. Reinventar-se e crescer em confinamento 

 O ano letivo 2019/2020 ficará para sempre marcado na minha memória 

como o ano em que concretizei o meu EP e estive pela primeira vez ligado ao 

ensino enquanto docente, no entanto será também recordado pela pandemia de 

COVID-19. Esta pandemia obrigou-nos a todos a colocar grande parte dos 

nossos interesses e objetivos de lado para assegurar a segurança de todo o 

país.  

No dia 12 de março, todos os estabelecimentos de ensino em Portugal 

encerraram por ordem do Governo na tentativa de conter a propagação do surto. 

Foram canceladas as aulas presenciais e num curto intervalo de tempo foi 

necessária uma adaptação que nunca antes tinha sido vivenciada no nosso país. 

O ensino à distância foi a solução encontrada para manter o contacto com os 

alunos e continuar a acompanhá-los.  

4.3.8.1. Adaptação ao novo meio de ensino 

No AEFH o ensino à distância funcionou através do recurso a plataformas 

digitais, onde existiu uma partilha e troca de documentos relevantes aos 

objetivos propostos. Foi um momento de adaptação constante, no qual entrava 

num mundo desconhecido no que ao ensino se refere. Foi necessário encontrar 

e experimentar plataformas tecnológicas das quais nos pudéssemos servir para 

continuar o acompanhamento dos alunos.  
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O processo de adaptação a estes novos meios acabou por ser facilitado 

na medida em que as plataformas eram bastante intuitivas e permitiam um fácil 

manuseamento das mesmas. Ainda assim, conhecer e utilizar na prática as 

ferramentas disponibilizadas por tais plataformas obrigou a uma rápida aquisição 

e adaptação às mesmas.  

Por outro lado, as reuniões entre NE e PC passaram de ter um dia e hora 

marcada todas as semanas para horários decididos praticamente em cima do 

momento. Isto deveu-se à constante entrada de novas informações relativas ao 

ensino à distância que obrigava quase que a uma disponibilidade total para poder 

acompanhar toda a informação recebida.  

O modus operandi estabelecido inicialmente pelo departamento de EF 

consistiu em definir grupos de professores, sendo que cada grupo de professores 

devia preparar o plano semanal na semana que lhe tinha sido atribuída. Esse 

plano semanal seria utilizado pelos alunos durante duas semanas, e na semana 

seguinte seria apresentado o próximo. Além disto, os alunos não precisavam de 

enviar qualquer documento para comprovar a concretização dos mesmos, 

existindo quase que uma desvalorização da EF, apesar de todos os benefícios 

que esta podia favorecer neste período. Em discussão entre NE e PC chegamos 

à conclusão que isto não fazia qualquer sentido, os alunos deviam continuar a 

ser acompanhados e sentir que tinham o apoio dos seus professores para tal. 

Nesse sentido, a partir da segunda semana começamos, em NE, a criar planos 

semanais destinados às nossas turmas, englobando estratégias e tarefas 

diferentes conforme as respostas dadas pelos alunos (Anexo 14). 

4.3.8.2. Alteração dos objetivos e aplicação 

O ensino à distância implica o uso de meios próprios, diferentes aos 

disponibilizados na escola. Na escola, o acesso à educação e aos materiais a 

ela inerentes são disponibilizados a todos os alunos, independentemente da 

conjuntura em que estão inseridos. Pelo contrário, o ensino à distância não 

provia esta igualdade dadas as condições em que cada aluno está inserido. Visto 

que a disciplina é essencialmente prática e ligada aos desportos, necessitando 

recursos físicos e materiais, ficou definido pelo departamento de EF e, 
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consequentemente, escrito em ata, que o ensino à distância impossibilita incluir 

no processo de ensino e aprendizagem os mesmos objetivos que em anteriores 

períodos. Foi, portanto, definido que a atividade pedagógica seria 

prioritariamente orientada para: “a manutenção e/ou elevação da aptidão física, 

na perspectiva da saúde e do bem-estar; a aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da aptidão física”. Desta forma fomos capazes 

de elaborar propostas que se adequassem a todos os alunos, tendo em conta o 

confinamento a que estávamos sujeitos, bem como os materiais necessários e 

os espaços disponíveis.  

Todas as semanas tínhamos uma aula síncrona e uma assíncrona. Visto 

que nem todos os alunos tinham as condições materiais para realizar os 

exercícios durante o momento síncrono, esta aula serviu abordar o plano 

semanal. A ligação com os alunos era feita através do Google Meet e o plano 

semanal enviado através do Google Classroom. Para facilitar e certificar que os 

alunos acompanhavam as tarefas propostas, partilhava com os mesmos o ecrã. 

Apesar de ser de conhecimento que os alunos não poderiam ser prejudicados 

durante este período dadas as condições e adaptações que tinham sido 

realizadas, procurei incutir neles a importância que a atividade física tem no seu 

bem-estar. Assim, todas as semanas eram incentivados a enviar o plano de aula 

síncrono. Este era composto por uma parte de ativação geral/aquecimento, 

seguido da parte fundamental e finalizando com retorno à calma. Por serem 

alunos diferentes e terem gostos diferentes, eram também fornecidos com tipo 

de treino diferentes, passamos por treinos de força, cardio, HIIT, entre várias 

outras propostas, sempre com exercícios com o peso do corpo ou com materiais 

de fácil aquisição para os alunos, como garrafas de água ou embalagens de 

arroz. No plano semanal, era também fornecido matérias interessantes com as 

que procurávamos alterar hábitos alimentares, sobretudo, através de receitas 

saudáveis. 

Por vezes, estas propostas foram fornecidas através de links, mas muitas 

outras foram realizadas em NE, sendo nós, professores estagiários, os modelos 

durante o mesmo. Aqui destaco um dos treinos criados, no qual utilizamos um 

regime HIIT, que englobou nove exercícios de força com o peso corporal para 
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vários segmentos musculares. Cada exercício estava adaptado para poder ser 

executado em três níveis distintos, do mais fácil para o mais difícil. Para 

concretizar este treino, foi necessário reunir em NE, atendendo às medidas de 

segurança impostas pela DGS, e realizar a gravação do mesmo. Cada um dos 

professores estagiários realizou um dos níveis. O objetivo era que os alunos, 

tendo já alguma prática com vários dos exercícios selecionados, realizassem o 

treino colocando-se no nível em que pensavam enquadrar-se, podendo, 

posteriormente, ultrapassar as suas dificuldades e passar para o próximo nível. 

Além deste ficheiro, criamos ainda outro treino em regime HIIT, dividido 

em três partes, no qual cada professor estagiário selecionou exercícios 

diferentes. Além do treino em HIIT, gravei ainda uns treinos de força focados em 

membros inferiores e outro em trem superior que se tornassem desafiantes para 

os alunos. As evidências da realização da parte síncrona dos planos semanais 

eram enviadas através do Google Classroom. Após cada envio, os alunos foram 

sempre incentivados a adicionar comentários acerca do que sentiram em relação 

aos planos, recebendo posteriormente feedback por parte do professor. Apesar 

da ausência do feedback formal em contexto de aula e do contacto presencial 

que em muito facilitava a orientação dos alunos, procurei manter de igual forma 

o contacto com os mesmos: 

“Olá! A velocidade do vídeo está ótima. Ia te corrigir quando vi a primeira 

série de burpees, pois não estavas a contrair o abdominal e a bacia 

descia naturalmente, mas corrigiste a partir daí, adaptando, muito bem! 

Nos lunges, apoia mais longe o pé que avança e desce, depois, em 

direção ao chão com o joelho da perna que ficou para trás. É melhorar 

isso, de resto, muito bom e sempre com um sorriso na cara, bom 

trabalho!” (Feedback do plano semanal 3 ao aluno 4) 

Por sua vez, nas aulas assíncronas o trabalho foi sempre realizado de 

forma autónoma. Nesse sentido, houve uma procura por encontrar e criar 

atividades atrativas e motivantes para os alunos. Para tal, criamos vários 

desafios relativos às modalidades abordadas ao longo do ano como foi o caso 

de voleibol, futebol e atletismo. Nestes casos, procedemos à gravação de tarefas 
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desafiantes em modalidades que sabíamos que tínhamos vários alunos 

praticantes. Assim, objetivo passava por gravar a sua execução do desafio e 

enviar ao professor que, caso o aluno não tivesse problema, seria colocado nas 

redes sociais. Além destes desafios, adicionamos ainda jogos que englobavam 

atividade física que os alunos podiam realizar em casa e em família.  

Família foi um aspeto ao que procurei dar foco durante este período, 

alunos e encarregados de educação encontraram-se durante este período mais 

tempo em casa e poderiam beneficiar de mais tempo juntos, como tal fui sempre 

sugerindo a realização das atividades em família. Sabendo que nem todos os 

familiares estão dispostos a tal e muitos alunos não se sentem à vontade nestas 

situações, não esperava ter grande sucesso. Porém, tive uma surpresa positiva 

e vários foram os alunos que enviaram evidências do trabalho com mães, com 

pais, com primos e com irmãos. 

“Professor consegui convencer o meu ir mão a juntar-se e a fazer 

comigo, no fim do video a minha gata também se junta” (mensagem 

anexada na entrega do plano semanal 2, aluno 19). 

“Houve ainda vários que conseguiram estender o treino à família e ficou 

muito engraçado, espero que continuem a tentar englobá-los na 

atividade, é positivo para todos!” (reflexão aula, 28 de abril). 

Na minha turma residente fizemos ainda um trabalho de orientação 

urbana e procurei que realizassem alguns testes do FitEscola. Relativamente ao 

trabalho de orientação urbana voltei a utilizar as equipas definidas no MED no 

segundo período como forma de alcançar o trabalho em equipa a que já estavam 

habituados, a diferença é que era um trabalho em equipa à distância. De forma 

a não partirem do zero na realização desta tarefa criei um documento com os 

objetivos do mesmo, bem como as tarefas englobadas nele. Assim, criei no 

Google Classroom uma pasta diferente para cada equipa onde podiam expor as 

suas dúvidas e dificuldades. Apesar de todos os trabalhos terem apresentado 

qualidade, estavam todos muito parecidos, talvez por ter dado demasiada 

informação.  
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“No geral os trabalhos ficaram todos muito parecidos, se hoje repetisse 

esta tarefa, provavelmente não forneceria 1/3 da informação que dei, o 

que ia obrigar a ser mais criativo e fazer uma pesquisa melhor. Digo isto 

porque no geral os trabalhos ficaram muito similares e acredito que se 

não tivessem uma referência poderiam sair umas coisas diferentes e 

provavelmente ainda mais interessantes” (reflexão de aula, dia 16/06).   

Os testes do FitEscola, por sua vez, tentei concluí-los na fase final do 

terceiro período como forma de finalizar o processo iniciado no primeiro período. 

Dadas as dificuldades apresentadas para realizarem estes testes, optei por 

tornar esta tarefa facultativa para os alunos interessados em comparar 

resultados. Talvez, por ter sido englobado no último plano semanal, ter sido 

facultativo e os alunos terem naquele momento outras preocupações, não correu 

da melhor forma. Apenas cinco alunos realizaram os testes, mas apenas um 

conseguiu, com eficácia e ferramentas necessárias, concluir todos os testes 

realizados no início do ano, à exceção da flexibilidade dos membros inferiores. 

Ainda assim, pude observar que nos alunos que optaram por realizar os testes, 

as melhorias foram significativas, tendo os alunos sido capazes de melhorar 

praticamente todos os índices englobados no relatório final do FitEscola. 

4.3.8.3. Modus operandi na turma partilhada 

Na turma partilhada, o processo foi semelhante às turmas residentes, os 

planos de aula síncrona e assíncrona foram sempre semelhantes, à exceção de 

algumas tarefas que não se adequavam ao seu ciclo de ensino. Além dos planos 

semanais, optamos, nesta turma, por utilizar algumas partes das aulas síncronas 

para apresentar documentos teóricos relativos às modalidades de andebol e 

voleibol, realizando, posteriormente, um teste criado através do Google Forms. 

Esta turma, como já foi referido anteriormente, foi uma turma que sempre se 

mostrou complicada, no entanto, esta perceção alterou-se, em certa parte, 

durante este período. Mostraram-se mais maturos, mais preocupados com a 

disciplina e com uma preocupação maior sobre o seu bem-estar. Apesar de nem 

todos terem mostrado esta alteração, vários foram os alunos que procuraram 

seguir as indicações dadas por NE e PC e que muito evoluíram no decorrer 

destes meses.  
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Nas modalidades abrangidas de forma teórica, a interação dos alunos era 

pouco frequente, tendo os próprios poucas intervenções sobre as informações e 

apenas respondendo quando a pergunta era direcionada a um aluno específico. 

Relativamente aos testes teóricos realizados, estes procuraram aferir o 

conhecimento do aluno na modalidade. Após concluírem o teste, o resultado era 

dado automaticamente. Aqui, os alunos mostraram uma preocupação maior e, 

se numa primeira abordagem na modalidade de voleibol, não estavam 

preparados, na segunda modalidade, mostraram outro desempenho, fruto da 

atenção e dúvidas que iam colocando na abordagem da mesma (Anexo 15). 

Esta turma apresentou sempre bastante dificuldade comportamentais e a 

nível cognitivo, evidenciando ainda problemas pessoais e situações carenciadas 

em vários dos seus elementos. As aulas à distância deixaram muitos destes 

alunos de parte que, sem condições para aceder a um computador ou à Internet, 

não tinham praticamente contacto com os professores. Assim, vários alunos não 

compareciam nos momentos síncronos e pouco podíamos fazer para os ajudar. 

4.3.8.4. Aproximação com a comunidade educativa através das redes sociais   

Neste período de ensino à distância as redes sociais tiveram também um 

papel importante na aproximação entre professor e aluno. Foram utilizadas as 

redes sociais da escola e a rede social do NE para partilha de informações 

pertinentes, bem como de promoção de eventos criados pelo NE. Além disso, 

quando eram recebidas tarefas de qualidade e os alunos assim permitiam, estas 

eram usadas nas redes sociais. Num momento inicial de confinamento, 

aproveitamos as redes sociais como plataforma de conhecimento, fornecendo, 

através da mesma, informações relevantes para a comunidade educativa, assim 

dados recolhidos da DGS foram alvo de partilha, bem como orientações no 

âmbito do desporto e alimentação. Ainda em momento de incertezas 

relativamente ao que nos esperava, foram criados alguns documentos e 

partilhados posteriormente nestas redes, no sentido de dar ideias à comunidade 

escolar sobre como se podem manter ativos, fosse através de treinos realizados 

e gravados pelos elementos do NE, fosse através da partilha de outros usuários 

que fossem oportunos. Finalmente numa fase onde já sabíamos o que nos 

esperava, organizamos alguns eventos que foram realizados através destas 
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ferramentas e nas quais o sucesso foi enorme. Tanto a “Iniciativa Xico MeXe-te 

30minutos.online” como o “Workshop de culinária” permitiram-nos, através de 

diretos nas nossas redes socias, informar a comunidade educativa sobre 

diferentes modalidades desportivas.  

4.3.8.5. A avaliação no ensino à distância 

Uma das primeiras informações que recebemos relativamente à avaliação 

no período de ensino à distância, foi que as classificações não poderiam ser 

reduzidas dado o contexto em que nos encontrávamos. Por sua vez, as 

classificações apenas poderiam ser aumentadas no caso de existir alunos com 

um desempenho que claramente justificasse tal subida.  

Dadas as alterações aos objetivos definidas anteriormente e a 

necessidade de atribuir uma classificação aos alunos, foi necessário considerar 

o trabalho que realizaram durante o período. Apesar de não ser possível diminuir 

as classificações, os alunos que se revelaram e superaram com brio e com uma 

atitude exemplar os desafios solicitados não poderiam ser desvalorizados. Na 

TR mais de três quartos da turma realizaram e enviaram as propostas 

praticamente todas as semanas, sendo que durante todo o período apenas se 

registaram três faltas. Isto dificultou o momento de atribuição das classificações 

pois, ainda que a assiduidade e o empenho tenham sido elevados, de uma forma 

geral, apenas poderia premiar o trabalho desenvolvido de forma extraordinária. 

Avaliar implica acompanhar e conduzir o aluno ao sucesso, no entanto, 

não foi uma tarefa fácil durante o ensino á distância. Observando através do ecrã 

a perceção dos movimentos é completamente diferente da observação 

presencial, estando ainda dependentes da qualidade da gravação. Aliado à 

observação, surgem as correções, os feedbacks relativamente ao observado, a 

forma como o feedback é transmitido no ensino à distância impossibilita o toque 

ou a demonstração, e dificulta este processo. Para minimizar esta limitação 

procurei ser claro nas aulas síncronas, focando aspetos chave através da 

partilha de ecrã, aliado a isto, os comentários realizados em cada entrega das 

tarefas recebiam um comentário que procurava ajudar o aluno na melhoria de 

determinado movimento.  
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Ninguém estava preparado, mas todos fizemos por nos preparar em 

tempo recorde. Os alunos não ficaram sozinhos e a novas tecnologias tornaram-

se essenciais durante este período. O ensino à distância foi a solução 

encontrada, mas evidenciou problemas que devem ser resolvidos no caso deste 

método de ensino ter de continuar. A EF foi muito penalizada, os objetivos 

tiveram de ser alterados, pois o ensino à distância dificilmente possibilita lecionar 

uma disciplina em que a prática é o elemento essencial no ensino aprendizagem. 

Além disso, as relações socias próprias da mesma e estabelecidas de forma 

genuína no seu dia a dia foram, de certa forma, interrompidas. Posso afirmar que 

tive muitas dúvidas relativamente a este método, mas as relações estabelecidas 

durante os dois primeiros períodos permitiram uma adaptação facilitada. Ainda 

assim, entristeceu-me o facto de não ter sido possível continuar com a mesma 

interação, a mesma relação professo-aluno durante estes meses de 

confinamento. As estratégias e metodologias utilizadas foram várias, no entanto, 

há fatores que estão fora do nosso controlo e que é preciso aceitar e batalhar 

para melhorar. Se esta estratégia for para continuar, é preciso um estudo 

intensivo sobre a mesma, de forma a que os alunos não saiam prejudicados e 

os professores sejam capazes de continuar a fornecer um ensino de qualidade. 

Esta situação permitiu-me crescer e evoluir, provando mais uma vez que a 

capacidade de adaptação do docente é constantemente colocada à prova! 
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5.  Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

  “O estabelecimento de ensino é um sistema de comportamentos que põe 

em interacção num contexto específico, grupos diferenciados de pessoas que, 

dentro e fora do território físico da escola, concorrem para fazer cumprir, de 

forma directa ou indirecta, as funções sociais cometidas à instituição escolar. O 

seu funcionamento é em grande medida o resultado da interacção das 

representações e comportamentos dos vários grupos de actores sociais 

envolvidos (professores, alunos e pais). A escola insere-se, pois, numa outra 

rede de relações mais vasta, correspondente a uma comunidade local, entendida 

como uma entidade social organizada e com identidade própria” (Canário, cit. 

por Diogo, 1995, p. 40). Importa, portanto, o professor conseguir envolver-se na 

comunidade educativa e participar ativamente na mesma, utilizando todos os 

meios que tiver à sua disposição. O foco não pode estar apenas nas aulas que 

são lecionadas, existe todo um meio envolvente que importa conhecer e 

descobrir. A realização de experiências diferentes permite novas aprendizagens 

e um maior dinamismo à comunidade educativa, aproximando os diferentes 

atores da mesma na procura por um desenvolvimento pessoal e social 

permanente. 

Esta área será destinada à apresentação das atividades e do 

envolvimento na comunidade educativa, mostrando, desta forma, o contributo 

prestado para o meu crescimento enquanto professor. 

5.2. Plano anual de atividades do núcleo de estágio 

 No início do EP, a PC questionou-nos acerca de que atividades teríamos 

interesse em ver realizadas, abordando-nos para a construção do PAA. Para três 

elementos com pouca experiência no contexto de ensino, sem uma base de 

conhecimento para saber que tipo de atividades são realizadas nas escolas e 

perceber como poderíamos inovar nesse sentido, não foi uma tarefa fácil.  

Em NE, pensámos em atividades que pudessem enriquecer o currículo 

dos alunos, podendo beneficiar das mesmas nas diferentes dimensões (motora, 

cognitiva e afetiva). Além disso, tínhamos de ter em mente que o departamento 
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já tinha um PAA definido, pelo que as nossas deveriam ser selecionadas 

consoante as anteriores, tendo, também, em atenção os valores financeiros que 

cada atividade poderia envolver. As turmas do NE já tinham procedido à 

realização de uma ficha de anamnese que continha algumas questões acerca 

de que atividades que gostariam de ver realizadas. Tendo em consideração 

esses dados, a decisão para as atividades tornou-se mais fácil. 

A PC fez questão de relembrar que este documento não é final. Tal como 

praticamente todos os planeamentos feitos até aquele momento, este está 

também sujeito a alterações. O nosso PAA inicial, aprovado pelo conselho 

pedagógico, era constituído por sete atividades, a desenvolver ao longo do ano 

letivo, com naturezas e objetivos distintos. A tabela que segue mostra as 

atividades, as datas estipuladas, os destinatários e os objetivos:  

Tabela 2 - Plano anual de atividades 

ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS OBJETIVOS 

Palestra 
Nutrição no 

Desporto 

1º Período 
(19 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 
DE distrital 

 

 
2º período (a 
definir datas) 

 

 
Alunos da Escola 

Francisco de 
Holanda 

apurados para a 
fase distrital 

 

 

• 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.  
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Visita 
Guimagyn 

 

2º período 
(7 de Janeiro 2020) 

 

11ºCT7 e 
11ºCSE1 

 

• 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 
 

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;  

• Adotar comportamentos 
ecológicos.  

 
Palestra 

Violência no 
Desporto 

 

 
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.  

 

Como referido anteriormente, este documento não é final, podendo ser 

moldado conforme o desenrolar do ano letivo. Na sequência do vivenciado 

durante o ano, foi necessário alterar as datas de algumas atividades e abrir 

determinadas atividades a mais alunos. De igual forma, tivemos também de 

eliminar algumas atividades, surgindo outras em contrapartida. 
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Todas as atividades realizadas obrigaram, posteriormente, à realização 

de um relatório da atividade, no qual eram referidos vários aspetos, mas focado 

primariamente nos objetivos e ilações retiradas de cada uma. A consecução 

destes documentos era facilitada pela reflexão realizada em NE. Discorrer 

acerca destas atividades momentos após as mesmas, permitia-nos uma visão 

fresca do sucedido e da qual eram retirados os pontos positivos e negativos de 

cada uma, bem como uma visão holística sobre a contribuição da mesma na 

comunidade educativa e em nós, NE, como futuros docentes. 

5.2.1. Palestra “Nutrição no Desporto” 

 O primeiro período, por ser uma fase de integração na escola e de 

adaptação ao seu contexto, contou apenas com uma atividade. Esta tinha de ser 

uma atividade que marcasse a comunidade educativa pela positiva, deixando 

uma boa imagem inicial do NE, com o qual poderiam contar para continuar a 

promover experiências diferentes, sempre com brio e responsabilidade.  

Surgiu a palestra “Nutrição no Desporto”, um tema de interesse mostrado 

pelos alunos na ficha de anamnese e que decidimos organizar. Contactar 

diferentes preletores, organizar datas e espaços e gerir praticamente toda a 

atividade era algo em que não tínhamos praticamente experiência, no entanto, o 

trabalho desenvolvido foi extremamente positivo.  

Pretendíamos algo dinâmico e cativante, que promovesse a interação 

entre alunos, professores e palestrantes. Nesse sentido, o primeiro contacto 

realizado com o nutricionista que tínhamos equacionado foi fundamental, 

mostrou-se desde logo interessado, dando até algumas sugestões de forma a ir 

ao encontro do pretendido. Sugeriu a inclusão de uma colega de profissão, 

nutricionista, e um recuperador físico, aliando a eles uma perspetiva diferente 

através da presença do capitão de uma equipa de futebol da primeira liga 

portuguesa. Este planeamento e organização foram fundamentais na promoção 

da atividade através de uma “mesa redonda” que permitiu uma interação 

interessante entre palestrantes e espetadores.  

Para a divulgação desta atividade elaboramos cartazes, colocando-os em 

vários locais da EC, as publicações nas redes sociais da escola e o contacto com 
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outros professores acerca da iniciativa, originaram um sobre loteamento do 

auditório que não esperávamos, tendo sido necessário recorrer a cadeiras para 

preencher as suas laterais. Ficamos muito satisfeitos com a adesão, sobretudo, 

quando foi realizada numa tarde que representava um espaço livre para vários 

alunos, que preferiram preencher com a atividade. A palestra teve um impacto 

importante na área da saúde e bem-estar no seio da comunidade, sendo visível 

através das interações nas redes sociais. O feedback recebido de alunos e 

professores foi motivante para as atividades seguintes (Anexo 16). 

“Este ano abordamos atividades que nunca tínhamos abordado antes no 

âmbito da disciplina de educação física, como uma palestra sobre a 

nutrição no desporto, que na minha opinião foi bastante construtiva pois 

foi realizada por profissionais que nos orientaram para hábitos 

alimentares mais saudáveis que são também um complemento 

essencial do desporto” (reflexão aluno 3). 

As atividades planeadas para o segundo período foram todas elaboradas 

com o mesmo rigor que a anterior, no entanto, foram atividades mais restritas 

aos elementos selecionados no PAA. 

  
            Figura 6 - Palestra “Nutrição no Desporto” 

5.2.2. Guimagym e Box Crossfit 

 Estas duas atividades surgiram fruto dos contactos realizados com 

algumas identidades que tinham a capacidade de fornecer experiências 

diferentes aos nossos alunos. Por serem empresas privadas que se 

disponibilizaram para lecionar atividades nos seus espaços, com os seus 

próprios instrutores, especialistas nas mesmas, de forma completamente 

gratuita, optamos por realizar as mesmas apenas para as nossas turmas 

residentes e para a partilhada.  
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O objetivo destas atividades era, fundamentalmente, contribuir para o 

contacto direto com diferentes experiências que, de outra forma, não teriam a 

possibilidade de explorar, em contexto escolar. Estas parcerias permitem aos 

alunos explorar diversas atividades, favorecendo o seu conhecimento sobre as 

mesmas e contribuindo de forma positiva para sua motivação e para o despertar 

de novos desafios. 

No caso específico da visita ao Guimagym, foi possível beneficiar da 

atividade de duas maneira muito acentuadas e diferentes. A primeira permitiu 

que os alunos tivessem acesso a umas infraestruturas completamente diferente 

daquelas às que estão habituados no âmbito da ginástica e que nos permitiu a 

alteração dos estigmas de alguns alunos relativos à ginástica. O facto de no 

segundo período termos presente a modalidade de ginástica acrobática foi 

também importante para os alunos desfrutarem de uma experiência diferente 

que seria benéfica no desenrolar dessa UD. O segundo aspeto a que me referia, 

foram os quase vinte quilómetros realizados durante o dia com as diferentes 

turmas. Este tempo passado com os alunos de uma maneira mais informal do 

que estão habituados permitiu conversas do tipo mais pessoal, como outras 

completamente aleatórias. Momentos como estes facilitam uma melhor perceção 

sobre as vivências dos alunos, conseguindo, de certa forma, perceber melhor os 

contextos em que se inserem no seu dia a dia e abrindo espaço para maior 

desenvolvimento da relação professor-aluno. “A confiança é tudo para os alunos, 

é uma ferramenta para a participação no sucesso e na conquista de seu 

educando” (Mello & Rubio, 2013, p. 8). 

  
              Figura 7 - Visita ao Guimagym e Muro CrossFit 
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5.2.3. Workshop de Suporte Básico de Vida 

Grande parte dos acidentes podem ser evitados, no entanto, quando 

acontecem, há conhecimentos relativamente simples que os podem atenuar, 

seja através de um menor sofrimento, evitando complicações futuras e mesmo 

salvando vidas. Neste sentido, o SBV devia ser uma ferramenta obrigatória para 

todos os indivíduos de uma sociedade, não o sendo, fizemos os possíveis para 

transmitir estes conhecimentos aos nosso alunos. 

Contactar os Bombeiros Voluntários de Guimarães foi o primeiro passo 

para a concretização desta atividade, tendo, posteriormente, sido combinados 

os moldes da mesma com o formador. Pretendíamos uma atividade com um 

cariz personalizado e cativante, para tal acontecer, tanto o formador como o NE 

concordamos que o ideal seria realizar sessões mais curtas, nas quais fosse 

possível passar pelos diferentes temas, mas criando uma maior interação com 

os alunos.  

Tornar a atividade mais interativa, com um tom mais informal, permitiu que 

os alunos sentissem uma maior liberdade para se exprimir, tendo isto resultado 

em discussões e questões pertinentes dentro do tema. Sendo este um tema 

importante na sua formação, mostrou também a preocupação dos alunos pelo 

próximo e como a sua forma de atuar poder vir a resolver algumas das situações 

abordadas. 

  
              Figura 8 - Workshop de Suporte Básico de Vida 

5.2.4. Treino de preparação para o corta-mato distrital do desporto escolar 

 Com esta iniciativa, mais do que realizar um treino com eles, 

pretendíamos passar algumas informações e estratégias importantes sobre o 

corta-mato, bem como alguns aspetos técnicos relativos à técnica de corrida que 

poderiam ser favoráveis. 
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Para preparar esta atividade, tínhamos, primeiramente que saber quem 

seriam os alunos interessados. Iniciamos a promoção da atividade pelo nosso 

instagram do xico.energy, porém, de forma a dar um toque pessoal, 

consideramos pertinente falar com os alunos classificados diretamente. Como 

não eram muitos, recolhemos as informações e horários de cada um e iniciamos 

a procura pelas salas onde estavam a ter aula.  

A verdade é que, apesar dos esforços, a atividade não teve aderência por 

parte dos alunos. O facto de estar enquadrada numa fase complicada em termos 

de testes e trabalhos foi um fator que vários dos alunos referiram para a opção 

por não participar. Ser realizada à tarde, espaço temporal que representava 

horário fora da escola também não ajudou.  

5.2.5. Passadiços do Paiva e palestra “Violência no Desporto” 

 Eram as atividades inicialmente delineadas para o terceiro período e para 

as quais já tínhamos iniciado os planeamentos, no entanto, todos sabemos o 

que aconteceu no final do segundo período.  

A palestra estava já praticamente definida aquando da interrupção das 

aulas e tinha sido um dos outros temas propostos por vários alunos, nesse 

sentido, procuramos dar resposta aos mesmos. O cartaz estava já elaborado, os 

palestrantes praticamente definidos, faltava apenas encontrar uma data que 

beneficiasse todos os membros envolvidos (Anexo 17).  

Tinha tudo para ser uma segunda edição extremamente positiva para a 

comunidade educativa, “beneficiando” ainda do momento da mesma. O racismo 

vivenciado na órbita do clube da cidade, bem como os inúmeros casos de 

violência desportiva registados por todo o país eram aspetos que, com certeza, 

iam criar uma discussão e partilha enriquecedora para todos.  

Por outro lado, a visita aos passadiços do Sistelo, ainda não estava muito 

bem definida. Ao contrário de todas as atividade organizadas por nós até então, 

era uma atividade que requeria definir um orçamento. Assim, os passos dados 

até ao momento tinham como objetivo definir um orçamento para apresentar à 

direção. Esta tarefa não é fácil, há muitos aspetos a ter em consideração, 
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transportes, alimentação, guias, entre muitos outros, sobre os quais era 

necessário um planeamento definido e bem estruturado. Este processo foi mais 

demoroso pelo que, caso fosse dado o aval à sua realização, precisariam de ser 

alteradas as datas de realização da atividade.  

Como referido, a pandemia COVID-19 obrigou a cancelar ambos projetos, 

com muita pena nossa. Ainda assim, passamos pela experiência de planear do 

zero atividades que, embora não tenham sido concretizadas, permitiram 

enriquecer o nosso currículo quanto à organização de eventos e atividades com 

as que muito beneficiaremos enquanto futuros docentes. 

5.3. Outras atividades - uma participação ativa 

 Além das atividades desenvolvidas pelo NE no PAA, existiram outras 

atividades nas quais, apesar de não termos o mesmo papel, fomos participantes 

ativos na consecução das mesmas. Tais atividades proporcionaram um maior 

contacto com a comunidade educativa, utilizando estas experiências para um 

maior envolvimento e aproveitando-se delas para o nosso desenvolvimento 

profissional. 

5.3.1. XicOlimpíadas 

 É uma das atividades mais emblemáticas do agrupamento de escolas, 

sendo realizada todos os anos como forma de promoção da atividade física e do 

atletismo, englobando a participação de alunos de vários escalões etários.  

A sua organização é levada a cabo pelo departamento de EF, que 

distribuiu, posteriormente, as tarefas pelos seus elementos. Enquanto NE, 

inicialmente, não tínhamos uma tarefa específica, no entanto, fazendo questão 

de ajudar na mesma, ficamos encarregues de montar, organizar e coordenar o 

espaço para a realização da prova de salto em comprimento. 

Podermos participar numa atividade desta dimensão e observar o nível de 

organização que esta acarreta, além do contacto com os vários escalões etários 

nela presentes, tornou-se enriquecedor em termos da gestão de eventos no 

nosso futuro enquanto docentes e permitiu ainda uma interação diferente com 

toda a comunidade escolar. 
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5.3.2. Urban Workout 

O Urban Workout foi uma atividade englobada na semana aberta da EC 

e organizada também ela pelo departamento de EF. Esta atividade, apesar de 

pertencer ao departamento, foi uma atividade na que estivemos amplamente 

envolvidos nas várias frentes da organização. Porém, a semana aberta estava 

destinada para o encerramento do segundo período letivo, como tal, dada a 

situação vivida foi uma atividade que não se concretizou. 

A não concretização da mesma não implica que não tenha existido um 

trabalho exaustivo de parte a parte para a sua realização. Enquanto NE, foi-nos 

colocada uma grande responsabilidade, conseguir um “espetáculo” interessante 

e cativante para todos os alunos. Ao mesmo tempo, permitir o conhecimento de 

modalidades desportivas alternativas, existindo sempre momentos de interação, 

nos quais seria dada a oportunidade aos alunos para se envolver nas diferentes 

atividades.  

Além de procedermos à elaboração do cartaz e de um vídeo promocional 

para a atividade, os quais promovemos sempre através das nossas redes sociais 

pelo xico.energy, tivemos de contactar diferentes entidades no sentido de 

estabelecer parcerias com as mesmas para atuarem no dia estipulado. Visto que 

na escola há vários alunos ligados a modalidades de interesse, procuramos que 

as entidades convidadas tivessem no seu elenco alunos da EC. Isto ia permitir 

um maior envolvimento da comunidade educativa na atividade, proporcionando 

ainda um espetáculo com alunos e para os alunos (Anexo 18).  

5.3.3. Ski4School IV 

 Nos últimos quatro anos o departamento de EF tem organizado uma visita 

de estudo à Serra da Estrela com o intuito de proporcionar uma atividade de 

neve aos alunos da escola, promovendo ainda o convívio entre alunos e 

professores, bem como uma experiência fora de casa, com a escola, durante 

dois dias. 

Esta atividade estava prevista para os dias doze e treze de março, isto é, 

dia em que as escolas encerraram por obrigação do Governo. Nesta atividade, 

por falta de professores disponíveis para acompanhar os alunos, dois elementos 
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do NE, disponibilizamo-nos para ocupar essas vagas e efetuar a função de 

acompanhar e ajudar na coordenação da comitiva. Esta experiência ia-nos 

colocar um nível de responsabilidade elevadíssima, estando ainda encarregues 

de um número elevado de alunos num contexto completamente diferente ao 

encontrado na escola.  

No contexto de treino, enquanto treinador, já passei pela experiência de 

acompanhar vários atletas, numa experiência semelhante, durante uma semana, 

e sabia bem da complexidade que isto acarreta. Por vezes, têm comportamentos 

muito diferentes daqueles que mostram em casa e na escola, sendo necessário 

um conjunto de regras bem definidas, bem como uma atitude condizente com a 

responsabilidade acarretado, o nível de autonomia dos alunos neste tipo de 

atividades é maior e toda atenção é necessária. 

Acredito que esta atividade nos ia deixar melhor preparados para o futuro, 

bem como alicerçar e confirmar atitudes que teríamos de alterar nestas 

circunstâncias, sendo elas muito diferentes do contexto de aula. 

5.3.4. Parque Natural das Serras do Aire e Candeeiros 

 Esta atividade surgiu a convite pessoal por parte da professora de inglês 

dos alunos da minha turma residente, para os acompanhar no dia de realização 

da mesma. Tal como a atividade anterior, esta não aconteceu por estar destinada 

ao terceiro período. Apesar de ser uma atividade diferente à anterior, e não 

sendo acompanhado pelo meu NE, ia ter caraterísticas e responsabilidades 

semelhantes, tornando-se também crucial para o meu desenvolvimento 

profissional. 

5.4. Desporto escolar 

 O desporto escolar constitui uma parte integrante do PEE enquanto 

atividade extracurricular que pretende promover o gosto pela prática regular de 

atividade física. Além disso, assegura a compreensão da sua importância 

enquanto fator de saúde e componente de cultura, na dimensão individual e 

social.  
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Tem um papel essencial na medida em que proporciona uma ocupação 

saudável dos tempos livres dos alunos e tem a capacidade de integrar na sua 

prática fatores de caráter lúdico, formação e orientação desportiva. 

Devido aos dias e horários em que os treinos eram realizados não 

compatibilizarem com os horários das nossas turmas e, em certa parte, com os 

labores que exercíamos fora do EP, não foi possível uma intervenção acentuada 

nos treinos. Durante o ano foi possível observar alguns momentos de DE, no 

entanto, a nossa intervenção passou mais especificamente por duas atividades. 

5.4.1. Encontro de atividades rítmicas e expressivas 

 Esta atividade foi liderada pela professora do grupo de DE de danças 

urbanas que tinha em cima uma grande responsabilidade para executar num 

curto espaço de tempo. Desta forma, disponibilizamo-nos para ajudar, tendo sido 

colocada a tarefa de tratar da parte gráfica do cartaz e diplomas, bem como a 

elaboração de um curto vídeo que englobasse todos as escolas participantes, 

servindo de vídeo promocional.  

No dia da atividade, conseguimos perceber toda a organização que esta 

acarretava, existindo uma distribuição harmoniosa das várias tarefas 

envolventes, desde a logística e ajuizamento da competição, a gestão dos 

espaços físicos, a receção e acompanhamento às escolas, até à criação dos 

prémios oferecidos.  

Das pequenas às grandes atividades, há um sem número de trabalhos 

prévios que concorrem para o sucesso final, envolvendo muitas pessoas que, 

graciosamente, oferecem as suas ideias, tempo e trabalho. 

 
          Figura 9 - Encontro de atividades rítmicas e expressivas 
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5.4.2. Corta-mato distrital 

 Cerca de 3500 alunos oriundos do distrito de Braga participaram nesta 

atividade. Este evento foi promovido e orientado por quatro entidades, entre elas, 

a nossa EC. Visto que já tínhamos mostrado interesse no evento através da 

tentativa de preparação dos treinos para os alunos qualificados, a PC contactou 

o professor coordenador do DE de forma a ser-nos possibilitada e experiência. 

Quando foi confirmada a nossa presença na atividade, procuramos 

realizar algo diferente, que contribuísse para o desempenho dos alunos. Nesse 

sentido, ao contrário das restantes escolas presentes na atividade, que apenas 

informavam os alunos das horas e locais de início, promovemos um aquecimento 

aos alunos da EC. Estava um dia frio e chuvoso pelo que um bom aquecimento 

podia ser fundamental no seu desempenho e na prevenção de lesões.  

A junção de vários fatores proporcionou a qualificação de um aluno da EC 

para o corta-mato nacional, o que nos deixou contentes pelo sucesso obtido e 

pela alegria demonstrada pelo mesmo.  

A documentação fotográfica realizada, bem como a constante partilha 

através do instagram xico.energy permitiu um acercamento da comunidade ao 

evento. Alguns alunos gostaram da documentação fotográfica e pediram para 

enviar esses registos. 

  
             Figura 10 - Equipa do corta-mato distrital 

5.5. Confrontar o isolamento com atividades 

 O terceiro período ficou marcado pela pandemia que atingiu o mundo e 

obrigou a uma adaptação em vários aspetos da sociedade. Tal como já referi, 

devido ao encerramento decretado pelo Governo, as escolas encerraram e as 

atividades programadas para o final do segundo período e para o terceiro ficaram 

canceladas. Nunca tinha acontecido nada semelhante, no entanto, não 
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podíamos baixar a guarda e continuamos a trabalhar para desenvolver novos 

projetos. 

5.5.1. Iniciativa Xico MeXe-te 30 minutos.online 

 Após discussão entre NE e PC surgiu então a ideia de realizar uma 

iniciativa diferente, algo que até então não tinha sido realizado na escola.  

Aproveitamos vários contactos e parcerias que já tínhamos estabelecido 

nas atividades anteriores, contactamos outras entidades que nos pareciam 

adequadas e idealizamos o nosso plano. Todas as sextas-feiras às dezoito horas 

e trinta minutos iniciávamos um direto através da página de Facebook do 

agrupamento. Foram oito semanas consecutivas com oito parceiros distintos que 

todas as semanas traziam conteúdos novos que muito contribuíram para o 

sucesso desta atividade. O objetivo da atividade era dar a conhecer e 

experienciar diferentes atividades físicas e direcioná-las para a comunidade 

educativa (Anexo 19). 

Cada semana, com cada novo parceiro colaborativo, tínhamos de iniciar 

contacto para explicar a forma de proceder no momento da atividade, 

esclarecendo quaisquer dúvidas existentes e relembrando aquilo que 

pretendíamos de cada um. Imediatamente após a atividade, contactávamos 

novamente, principalmente, como uma forma de agradecimento pessoal que 

pretendíamos deixar. Por escrito era ainda direcionado um e-mail à entidade 

onde mais uma vez o agradecimento era demonstrado. Posteriormente, nas 

nossas redes sociais, era realizado um post de agradecimento público ao 

parceiro indicado, bem como a toda a comunidade educativa que se mostrou 

presente, relembrando ainda o próximo convidado. 
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             Figura 11 - Post de agradecimento público 

Aproveitamo-nos das redes sociais da escola e utilizamos esta ferramenta 

para nos assegurarmos que, mesmo estando longe e em isolamento, a atividade 

física continuava bem perto e ao alcance de todos os membros da comunidade. 

Tornou-se um elemento fundamental da nossa ação no terceiro período e que 

em muito contribuiu para continuar a estar “perto” da escola que nos acolheu. 

Através desta iniciativa alcançamos um total de mais de dezoito mil 

visualizações, tendo ainda obtido diversas interações entre os parceiros, 

professores e público-alvo que todas as semanas nos deixavam com um 

sentimento de dever cumprido num momento tão complicado das nossas vidas. 

Estes números foram extremamente recompensadores, sendo um reflexo do 

bom trabalho desenvolvido e do impacto que teve na comunidade. Desta forma, 

superou as nossa expetativas não só pelo feedback que fomos recebendo, mas 

também pela dinâmica e impacto que obteve. 

5.5.2. Workshop de culinária 

 Todas as semanas, no trabalho com as nossas turmas procuramos incutir 

o equilíbrio nutricional e as alimentações saudáveis. Visto que tinha sido algo 

que vínhamos a desenvolver nas nossas turmas, porque não fazê-lo de uma 

forma diferente e para toda a comunidade educativa? Surgiu, assim, esta 

atividade na procura de promover os estilos de vida saudáveis através de uma 

parceria com a nutricionista do clube de futebol da cidade.  
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Mostrando-se disponível e preocupada pela situação vivenciada, 

rapidamente concordou em colaborar. Ficou então acordado que iria confecionar 

em direto uma refeição simples, prática e saudável, bacalhau à brás sem batata. 

Como tal, enviou a lista de ingredientes necessárias que rapidamente 

procedemos a incluir no cartaz para facilitar o processo aos que nos iam 

acompanhar no direto (Anexo 20). 

Esta atividade surgiu no final do ano letivo, momento no qual a atividade 

anterior tinha todas as semanas um número sólido de participantes. Atingimos, 

desta forma, numa única atividade, cerca de nove mil visualizações, contando 

ainda com a participação de inúmeras intervenções através dos comentários em 

direto. Foi realmente prazeroso ver como esta atividade se tornou interativa, 

muito graças à doutora, que procurou sempre dar resposta aos comentários que 

ia recebendo, estimulando ainda para a partilha de conhecimento.   

Esta atividade mostrou-se pertinente, no sentido em que procuramos aliar 

a atividade física à alimentação saudável, fazendo chegar a todas as casas uma 

receita simples para confecionar em família. 

5.6. As redes sociais 

 A cada dia que passa estas ferramentas tecnológicas estão mais e mais 

enraizadas na população e nas comunidades. Toda a gente parece possuir uma 

página de Facebook ou um perfil no Instagram, desde os mais velhos aos mais 

novos, praticamente toda a gente sabe o que são. Se assim é, porque não utilizá-

lo a nosso favor? 

No ano letivo anterior, o prévio NE da EC utilizou esta ferramenta com o 

objetivo de se aproximar da comunidade educativa através de uma das redes 

sociais mais utilizadas nos dias que correm, o Instagram. Sendo uma ferramenta 

que nos dava uma multitude de opções para lá trabalhar, continuamos com o 

projeto xico.energy, nome da página. 

Esta plataforma permitiu estreitar a ligação professores com os alunos, 

tendo se tornado uma ferramenta que usamos no dia a dia durante o EP. Se 

queríamos expandir a página, seria necessária uma dedicação diária, utilizando 
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conteúdos interessantes e mantendo-se uma página relevante e com boa 

informação.  

Através deste perfil, a comunicação com os alunos tornou-se ainda mais 

facilitada, sendo uma ferramenta para a qual dão uma maior atenção do que ao 

e-mail, por exemplo. Esta troca de informação facilitada não se dava apenas com 

as nossas turmas, sendo ainda frequentemente contactados por alunos 

pertencentes ao agrupamento que tinham dúvidas relativamente a distintos 

aspetos, fosse o DE, as atividades, ou qualquer outro tipo de situação. Estes 

contactos faziam sentir que realmente estávamos mais próximos dos alunos, no 

sentido em que não havia qualquer constrangimento em usarem a plataforma.  

Uma das facetas para que o Instagram é mais utilizado é a partilha de 

posts, e estes podem ser de todo o tipo, sendo que cada página os utiliza ao seu 

gosto. Neste sentido, as publicações que criávamos foram sempre no sentido de 

promover atividades ligadas à escola. Os alunos nem sempre estão a par daquilo 

que acontece na escola, porém perdem muito tempo nas redes sociais. Esta 

divulgação constante das atividades promovidas, por vezes, do seu interesse, 

permitia mantê-los ligados à escola, mesmo quando fora dela. Além disso 

favorecia uma maior adesão dos estudantes na medida em que aumentava o 

número de alunos conhecedores das atividades, promovendo diretamente o 

sucesso das mesmas.  

Esta plataforma não poderia viver apenas destas publicações e, de forma, 

a aumentar o seu alcance, foi utilizada para a promoção de estilos de vida 

saudáveis. Isto foi feito através de publicações interessantes partilhadas por 

outros autores, através da partilha de treinos criados pelo NE como forma de os 

desafiar e, ainda, utilizando a alimentação para os tornar cidadãos mais cultos 

em termos alimentares. 

No período de isolamento, foi realmente interessante ver o engajamento 

dos alunos com esta plataforma, partilhando connosco várias receitas saudáveis 

que disponibilizavam para manter a plataforma ativa, bem como a execução dos 

desafios propostos todas as semanas.  
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Esta rede social permitiu-nos explorar aquilo que nos tinha para oferecer, 

proporcionando uma maior ligação com os alunos que nos deixa satisfeitos a 

nós, mas também eles saem beneficiados com ela. O seguinte trecho demonstra 

isso mesmo: 

“O professor e as suas colegas de estagio criaram meios digitais, numa 

pagina para desafiarem os jovens a praticar atividade física, o que na 

minha opinião demostra empenho e interesse pelos alunos” (reflexão 

aluno 3). 

5.7. Integração na comunidade de prática da escola cooperante 

 O trabalho realizado nos bastidores da profissão foi sempre um aspeto 

que me gerou interesse. Gosto de saber como as coisas funcionam nos locais 

onde desempenho funções, e estes momentos, pensava eu, poderiam ser 

momentos importantes e esclarecedores no meu EP, porém, não foi sempre 

aquilo que aconteceu.  

5.7.1. O departamento de EF 

 Ao longo do ano letivo o departamento de EF realizou reuniões de forma 

a tratar de diversos assuntos, no entanto, o NE apenas foi convidado a participar 

numa dessas reuniões. A reunião na qual tivemos a oportunidade de participar 

foi logo a primeira do ano letivo. Essa reunião foi destinada a debater a 

planificação curricular e na qual pudemos realizar uma breve apresentação 

individual sobre quem eramos. 

Nesta reunião foi rapidamente percetível a existência de um grupo 

fragmentado, com opiniões diversas, podendo isto ser positivo, mas também 

negativo. Mostravam-se dificuldades em chegar a consensos, existindo quase 

que pequenos grupos e originava frequentemente pequenas discussões entre 

elementos. Entre os elementos presentes estava o coordenador do 

departamento que trazia um esboço do planeamento para ser discutido, no 

entanto, as discussões e desinteresse de alguns professores, complicava a 

tarefa. Isto originou aquilo que já referi no tópico do planeamento, isto é, a 

distribuição de matérias ficou completamente desequilibrada pelo decorrer do 

ano letivo. 
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A sensação que levei da reunião não foi a mais positiva e foi um aspeto 

discutido ao longo do ano com a PC. O excerto seguinte mostra esse sentimento: 

“Na existência de um núcleo de professores e de departamento mais 

unido e direcionado num mesmo sentido poderíamos ter saído mais 

beneficiados e melhores. De uma forma geral, sente-se algum 

distanciamento entre os pares, oportunizando-se poucos momentos de 

convívio entre os mesmos” (reflexão final EP). 

As ilações e opiniões retiradas dessa reunião não puderam ser alteradas, 

dado que não existiu posterior convite para continuar a participar nas mesmas o 

que se tornou um aspeto menos positivo do EP. No entanto, em conversa com 

a PC abordamos várias vezes os temas discutidos em reunião de forma a 

entendermos algumas decisões tomadas. Além disso, a PC confidenciou que 

estas situações não acontecem em todas as escolas e dependem dos seus 

elementos e personalidades encontradas nas mesmas.   

A participação nestas reuniões poderia ter sido mais um aspeto positivo a 

retirar do EP, no sentido em que teríamos a oportunidade de vivenciar os 

diferentes contextos de reunião a aprender com as informações recolhidas. 

Apesar desta situação vivenciada, não implica que todos os professores 

do departamento tenham criado distância para com o NE, como refere o seguinte 

comentário: 

“Connosco, houve alguns professores de EF que realmente sempre se 

mostraram disponíveis e nos deram ajudas valiosas, mas de uma forma 

geral, penso que a maior parte passou um bocado ao lado, sem passar 

grandes confianças” (reflexão final EP). 

Estes professores, que, geralmente, lecionavam em horários semelhantes 

às nossa aulas, procuraram, ao longo do ano, passar alguma da sua experiência 

connosco. Eram professores que não tinham problemas em falar sobre aquilo 

que os inquieta, aquilo em que têm dificuldade, o que funciona ou aquilo que 

gostam na EF. Todas estas partilhas são importantes para o professor que está 
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a iniciar carreira, tornam o seu desenvolvimento mais rico e contribuem para a 

construção da identidade docente. 

5.7.2. O conselho de turma 

 As reuniões e os momentos passados com o conselho de turma foram 

completamente diferentes das reuniões de departamento de EF. Um conjunto de 

professores muito diferentes uns dos outros e de matérias de ensino distintas, 

mas que, indiretamente, me proporcionaram bons momentos de aprendizagem 

com as suas intervenções.  

No meu conselho de turma, grande parte dos professores já tinha 

acompanhado a turma no ano letivo anterior, tendo um bom conhecimento das 

capacidades e valências dos alunos. Apesar de não ter uma voz muito ativa 

nestas reuniões, era possível extrair informações importantes acerca de 

diferentes situações, bem como de problemas encontrados na turma.  

Percebia-se claramente que tínhamos grupos muitos distintos de alunos, 

com gostos e atuações diferentes e que originavam atitudes divergentes de 

disciplina para disciplina em alguns deles. Por um lado, um professor podia dizer 

que o aluno mostrava uma grande desmotivação nas aulas, enquanto outro 

podia dizer que acontecia exatamente o contrário na sua disciplina. Esta 

diversidade de opiniões dá-se pela forma como os alunos encaram diferentes 

matérias, e que originam divergências nas observações por parte dos 

professores. 

Chamou-me ainda à atenção a enorme preocupação pela aprendizagem 

e bem-estar dos alunos. Se um determinado aluno apresentava um problema, 

indagava-se sobre essa questão, procurando encontrar o que estaria a causar a 

situação para, posteriormente, procurar uma solução adequada.  

Por outro lado, a questão da avaliação será sempre um assunto delicado 

dada a importância atribuída às mesmas. Esta complicação surgia sobretudo 

quando envolvia uma avaliação discrepante das restantes avaliações de 

professores e quando envolvia uma avaliação negativa. Além do comentário 

dedicado ao trabalho realizado por cada aluno no decorrer dos períodos, quando 
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uma avaliação envolvia uma das questões anteriores, a atribuição de tal nota era 

discutida. Isto servia para chegar a um consenso, de forma a não prejudicar o 

aluno e o ajudar, mas mantendo sempre todos os aspetos bem formalizados. 

Eram analisados os prós e os contras de cada decisão, culminando, quando não 

havia uma opção clara, numa votação. 

Nas reuniões de conselho de turma com participação de delegado e 

subdelegado, foi interessante ver a diferença na abordagem relativamente a 

temas similares quando estes elementos não estavam presentes. Um 

vocabulário mais cuidado, atenção especial à forma como se debruçavam sobre 

os casos preocupantes na turma, entre outros situações, permitiram-me ter uma 

experiência nesse campo, sabendo que é preciso ter uma abordagem diferente, 

dependendo dos elementos presentes nestas reuniões.  

Por outro lado, perceber que estes dois elementos apresentaram 

propostas interessantes e visões diferentes daquelas que grande parte dos 

professores tinha, permitiu alimentar a discussão e, consequentemente, o meu 

desenvolvimento profissional. É importante dar voz aos alunos, nem sempre a 

opinião que o conselho de turma tem em relação à turma é completamente certa. 

Nesse sentido, estes dois elementos, nestas reuniões, têm uma voz importante 

na medida em que podem alterar essas opiniões e contribuir no trabalho docente 

e ainda no desenvolvimento da sua aprendizagem e do seu bem-estar. 

Poder experienciar estes momentos na linha da frente, no lugar que irei 

ocupar enquanto docente, permitiu-me ter uma perspetiva abrangente sobre o 

trabalho aqui realizado, facultando-me asas para desenvolver um trabalho 

melhor enquanto docente e assim contribuir para um contínuo desenvolvimento 

profissional. Tal como refere Wenger (2011), grupos de pessoas que 

compartilham uma preocupação e a paixão pelo que fazem, são capazes de 

aprender a fazê-lo melhor à medida que interagem regularmente. 

5.8. A direção de turma 

 Ao longo do ano tivemos sempre um horário definido para indagar sobre 

o trabalho realizado pelo diretor de turma. A PC teve, neste processo, um papel 

importante na medida em que procurou sempre transmitir a importância deste 
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cargo na vida escolar e pessoal dos alunos e permitindo-nos ainda desempenhar 

algumas tarefas/funções essenciais.  

Praticamente todas as semanas assessorávamos tarefas realizadas pelo 

DT, porém estas geralmente tratavam de uma parte mais burocrática do papel 

que o DT desempenha. Esta parte é também ela importante, pois obriga-nos a 

desenvolver diferentes documentos necessários na função. A elaboração das 

diferentes atas, a marcação e justificação de faltas ou o recolher de informações 

transmitidas pelos encarregados de educação, foram exercícios que 

frequentemente realizamos ao longo do ano. Neste sentido, o trabalho 

burocrático realizado foi assíduo ao longo do EP, no entanto, a parte em que 

tinha mais interesse era a da relação pessoal, de ligação casa-escola, que 

estabelece a ligação com o encarregado de educação e o procura envolver no 

processo de aprendizagem do discente. 

Clemente e Mendes (2013) indicam que a este elemento compete 

assegurar a articulação entre professores da turma e com alunos e encarregados 

de educação. Os mesmos autores referem que o professor deve socorrer-se dos 

professores para alimentar o processo de recolha de dados e assim melhor 

responder às necessidades emergentes. Esta maior aproximação dos alunos e 

encarregados de educação permite estar melhor informado acerca das vivências 

dos discentes.  

Poder observar este processo em primeiro plano, através das reuniões 

com encarregados de educação, com alunos e com restantes professores do 

conselho de turma, com certeza provocaria um desenvolvimento profissional 

mais acentuado, no sentido em que estaria mais preparado para um papel que 

me poderá ser atribuído no desempenho da minha função.  

5.9. O impacto no desenvolvimento da minha identidade pessoal e profissional 

 O investimento realizado no EP durante os dez meses que o vivenciei, 

sem dúvida, permitiram um contributo gigantesco no meu crescimento enquanto 

professor, membro de uma comunidade educativa. As experiências vividas, os 

contactos realizados, as personalidades encontradas, os problemas 

identificados e o universo descoberto favoreceram a minha integração no meio 
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envolvente da escola, permitindo criar uma relação com a ação diária do 

professor.  

Os tópicos analisados nesta área permitiram uma vivência mais 

envolvente na comunidade educativa, na medida em que obrigaram a um 

contacto constante com diferentes entidades inerentes à comunidade educativa. 

O contacto estabelecido com os diferentes membros é crucial para absorver 

aspetos da sua experiência, mas também para a sensação de pertença na 

estrutura escolar. Nesse sentido, os diálogos diários com as diferentes 

individualidades encontradas são capazes de moldar a nossa perceção de 

acerca de temas abrangidos pelo EP.  

O simples facto de almoçar na EC e partilhar refeitório com outros 

professores e auxiliares permitia envolver-me em conversas que englobavam 

vários aspetos da vida docente. A partilha de momentos passados no EP com 

outros professores que também tinham passado por situações similares às 

minhas, transmitindo dicas e ajudas na superação de certos desafios permitiam-

me encarar o dia a dia de uma forma mais confiante em relação ao futuro. 

O NE, apesar de ser composto por professores estagiários, permite um 

maior aconchego, na medida em que praticamente tudo aquilo que 

ultrapassamos durante o EP, fizemo-lo juntos. Ter esse suporte dia após dia e 

ter a possibilidade de com eles partilhar todos os receios encontrados ao longo 

do caminho possibilita uma maior confiança sobre o trabalho que está a ser 

realizado, existindo uma ajuda mútua na procura por uma aprendizagem 

exprimida ao máximo. 

Não tenho dúvidas de que não teria aprendido tudo aquilo que aprendi 

sem os elementos encontrados nesta caminhada. Obrigaram-me a mostrar 

trabalho e para o fazer tive de procurar superar-me diariamente. Desenvolvi 

capacidades de liderança, melhorei a minha capacidade relacional e, acima de 

tudo, fui capaz de transmitir ensinamentos que, com certeza, muito deles levarão 

para a vida.
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6. Conclusões e Perspetivas Futuras 

Por objetivos, é assim que me regulo e defino os passos a seguir. O EP 

foi o último desafio de um objetivo que já me tinha proposto cumprir há algum 

tempo, tornar-me mestre e poder exercer a profissão que tanto ansiava. É o 

concluir do percurso académico e o momento de indagar na atividade 

profissional.  

Este ano entrei num mundo em que a descoberta foi uma constante, tudo 

era novo, e eu entrava nele cheio de aspirações, mas também receios. Pensava 

eu que me conhecia, as minhas qualidades, os meus defeitos, o EP provou mais 

uma vez na minha vida que, apesar de certas atitudes e valências nos definirem, 

somos sujeitos a experiências e situações que provocam alterações na forma 

como vemos o mundo e a forma como o encaramos no dia a dia. Ter a 

oportunidade de trabalhar diariamente dentro da realidade escolar permitiu-me 

conhecer melhor quem sou, descobrir-me e evoluir como pessoa, de uma forma 

que dificilmente outra profissão poderia fazer.  

Evoluir engloba tentar, e a tentativa engloba o erro, que surge como forma 

de aprendizagem, tendo um papel fulcral no desenvolvimento pessoal e 

profissional. Foi preciso ultrapassar os medos iniciais e encará-los como 

aprendizagem, como desafios a ultrapassar no processo de me tornar e sentir 

professor. Alterar a forma como olhava para esta viagem libertou-me e isso 

refletiu-se à medida que o estágio avançava, surgiu um professor mais confiante, 

mais seguro no que fazia.  

Ter pessoas próximas, com objetivos semelhantes e em situação similar 

à que estava a vivenciar foi importante na medida em que permitiu uma sensação 

de segurança maior no que estava a ser realizado. Nesse sentido, a relação 

criada com o NE, onde a existência de um clima positivo foi essencial, despoletou 

atitudes de apoio e partilha, mas também críticas e reflexivas, sinceras, sabendo 

que tinha ali um porto seguro enquanto procurava o desenvolvimento 

profissional. Por outro lado, ter uma PC que guiou o meu percurso, procurando 

sempre enriquecer a experiência no EP através da estimulação da reflexão e da 

crítica construtiva, com certeza foi importante nesta evolução. 
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Com os alunos alterei uma conceção que focava o processo no professor, 

para me tornar um professor que acredita que são os alunos que devem estar 

no centro do processo de ensino, pois, ao fim e ao cabo, são eles a personagem 

principal e a quem se destina toda a ação. A realidade de hoje não é a mesma 

de há dez anos e, nesse sentido, foi importante adaptar-se aquilo que encontrei 

na EC. Os modelos de ensino tiveram aqui um papel importante pois através das 

suas estratégias foi possível desenvolver e alterar atitudes e comportamentos.  

A pandemia trouxe uma outra visão sobre a escola, de uma escola à 

distância, ainda com muitas lacunas, mas também com muito potencial. Obrigou 

a uma adaptação constante, mas trouxe também valências importantes a nível 

comunicativo e tecnológico que poderão vir a ser interessantes no futuro. Como 

professores temos de estar adaptados a contextos diferentes, únicos, e este foi, 

sem dúvida, o expoente máximo que encontrei.  

Do EP irei para sempre manter memórias extremamente positivas e 

agradáveis, que me proporcionaram um crescimento a todos os níveis. De igual 

forma, permitiu-me certificar sobre o que já acreditava, esta é a área que quero 

seguir e na qual pretendo continuar a crescer. Foi neste meio que, apesar dos 

muitos entraves e desafios, me senti confortável, mas que ao mesmo tempo me 

transmitia aquela vontade de querer melhorar profissionalmente para ser melhor, 

para responder e corresponder às expetativas não só dos alunos, mas de toda 

a comunidade educativa.  

Foram anos complicados, com os seus altos e baixos, mas o processo 

está finalmente concluído e do percurso realizado estou orgulhoso e agradecido. 

O futuro é incerto e o panorama no qual o mundo se encontra intensifica esse 

sentimento, no entanto, uma coisa é certa, o desporto vai me acompanhar. A 

educação? Também. 
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