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Resumo 

 

O presente documento reporta o primeiro contato com a prática real de ensino 

de um estudante estagiário (a personagem perdida no bosque). Este documento 

procura relatar as experiências, dificuldades, conquistas de um aluno estagiário. 

Desta forma, este relato apresenta um caráter pessoal, sendo o próprio 

estudante estagiário o autor. Durante o relato o autor realiza uma metáfora a 

uma viagem pelo bosque, onde os diferentes caminhos encontrados levam a 

uma ponte. Esta ponte representa um agrupamento de escolas na zono do 

grande Porto, que acolheu um núcleo de estágio, composto por três estudantes 

estagiários. Durante esta travessia a personagem depara-se com diversas 

dificuldades e diversos imprevistos. Ao longo deste relato, o autor descreve estas 

dificuldades e imprevistos, bem como as estratégias que procurou usar para as 

colmatar. Este relata ainda as experiências e aprendizagens que foram 

relevantes para o seu desenvolvimento rumo a um professor competente. É 

ainda apresentado o aprofundamento de uma temática que foi o maior imprevisto 

que os professores e toda a sociedade se deparou. Esta temática é relativa ao 

vírus SARS-CoV-2 e ao ensino à distância, ficando evidente que os professores 

foram capazes de se ajustarem ao novo paradigma, não obstante as 

dificuldades, várias foram as vitórias e ilações para o ensino em geral e para a 

sua formação. 
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Abstract 

 

This document reports the first contact with the real teaching practice of a 

preservice teacher (the character lost in the woods). This document seeks to 

report the experiences, difficulties, achievements of a preservice teacher. Thus, 

this report has a personal character, with the preservice teacher himself as the 

author. During the report, the author uses a metaphor for a trip through the 

woods, where the different paths found lead to a bridge. This bridge represents 

a school around greater Porto, which hosted a practicum group, composed of 

three preservice teachers. Throughout this crossing, the character faced several 

difficulties and several unforeseen events. Throughout this report, the author 

describes these difficulties and unforeseen circumstances, and what strategies 

he tried to use to overcome them. He reports all the experiences and learnings 

relevant to his growth and development as a competent teacher. It is also 

presented the deepening of a theme that was the greatest unforeseen that 

teachers and the whole society came across. This theme is related to the SARS-

CoV-2 virus and distance learning, and it is evident that teachers were able to 

adjust to the new paradigm, despite the various difficulties were the victories and 

lessons for teaching in general and for their training. 
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1. Introdução 

 

 Este documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional (EP), pertence ao 2º Ciclo de Estudos em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP).  

 A formação de um professor consiste num processo de desenvolvimento 

de si próprio, de construção da sua identidade, alicerçado em conhecimentos 

científicos e pedagógicos e animado por interações sociais, vivências, 

experiências, aprendizagens, ocorridas nos contextos em que vai 

desenvolvendo a sua atividade profissional. Entre os vários momentos 

marcantes que vão facetando a identidade profissional de qualquer professor, o 

estágio assume uma posição de destaque ao representar, para a maioria dos 

alunos da formação inicial, o primeiro contato “sério” como “mundo real” da 

atividade docente. (Galvão & Reis, 2002, pp. 1-2) 

 O estágio representa um momento importante do desenvolvimento 

profissional de um professor, envolvendo mudanças ao nível: a) das 

capacidades, dos conhecimentos e dos comportamentos relativamente a 

métodos de ensino, currículo, planificação. regras e procedimentos e relações 

com alunos. colegas. orientadores. encarregados de educação e outros 

membros da comunidade escolar: b) das conceções acerca do ensino e da 

aprendizagem; c) das satisfações e das preocupações: d) das atitudes 

relativamente a si próprio e aos outros. (Galvão & Reis, 2002, p. 2) 

 O presente documento foi desenvolvido ao longo de todo o ano letivo e 

teve como principal objetivo representar as vivências e percursos de um 

estudante estagiário (EE).No relato , o EE recorre a uma metáfora que 

representa todas as  experiências em contexto de estágio como se de – uma 

travessia de uma ponte no meio de uma floresta se tratasse. Ao utilizar este tipo 

de estrutura o EE espera representar todo o seu percurso no EP, aludindo a 

todas as dificuldades, medos e conquistas que a travessia representa. Para além 
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do foco no ensino-aprendizagem, reporta também diversas atividades em que 

esteve envolvido na escola. 

 Relativamente à organização do relatório, este está estruturado em 6 

capítulos: o primeiro intitulado de “Eu – A personagem perdida na floresta”, que 

é um autorretrato relativamente às vivências pessoais e desportivas do EE e as 

suas diversas conceções. O segundo capítulo “A ponte no meio da floresta” 

representa as diversas expetativas para este ano letivo e a descrição do contexto 

escolar no qual o EE esteve inserido. O terceiro capítulo intitulado de “A 

atribulada travessia pela ponte” descreve todo o processo de ensino-

aprendizagem, desde a planificação até à avaliação das diferentes modalidades, 

abordando as várias experiências e vivências com as turmas que lecionou, bem 

como o aprofundamento da temática do ensino à distância, especificamente 

relativamente ao modo como os professores se adaptaram às condições 

provocadas pelo vírus SARS-CoV-2 e à quarentena. No quarto capítulo, “Outras 

oportunidades de ensino”, são relatadas as vivências que o EE teve a 

oportunidade de vivenciar ao lecionar turnas de diferentes ciclos de ensino. O 

quinto capítulo “As outras tábuas”, o EE relata as experiências complementares 

à turma residente, tais como a participação com a comunidade educativa, como 

desporto escolar, atividades desportivas e as visitas de estudo. Por último, “A 

última passada e o futuro para lá da travessia”, materializa a conclusão da 

travessia e espelha algumas expetativas para o futuro. 
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O meu nome é Élsio dos Santos Mota e tenho 26 anos. Nasci na Nazaré, no 

distrito de Leiria. Desde muito pequeno que o desporto possui um grande papel 

na minha vida. Isto deve-se ao facto de a minha mãe ser professora de Educação 

Física (EF), na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, e o meu pai ser 

dono de um ginásio. Assim, ao longo da minha infância os meus pais 

incentivaram-me a experimentar diversos desportos. 

Poderia estar aqui a enunciar todos os desportos que pratiquei e posso dizer 

que, provavelmente, foram todos os desportos que havia na Nazaré. Desde 

desportos individuais até desportos coletivos. No entanto, a minha paixão pelo 

desporto apareceu quando a minha mãe decidiu me levar para os treinos de 

ginástica, do desporto escolar. Estava eu no primeiro ano e todas as quartas-

feiras, durante a tarde, acompanhava-a nos treinos. Era uma modalidade que 

adorava praticar, foi lá que aprendi a dar o meu melhor e a nunca desistir. 

Infelizmente, naquela altura, a ginástica não era uma modalidade muito popular 

entre os rapazes. Assim, foram poucas as possibilidades de competição. 

Contudo, houve um ano em que, a equipa federada de ginástica participou numa 

destas competições. Como era de esperar não consegui o primeiro lugar contra 

o único rapaz federado que estava a competir. No entanto, esta competição foi 

a que mais me marcou, não pela classificação obtida, mas sim, pela competição 

que houve nesse ano. Este ano, ficou marcado pela minha vontade de 

autossuperação e pelo empenho e esforço realizado para me tornar um melhor 

atleta.  

Para ser grande, sê inteiro: nada 

          Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

          No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

          Brilha, porque alta vive. 

Ricardo Reis, in "Odes" 

 

 Este poema representa bem o que senti naquela altura, onde, em todos 

os treinos, dava tudo de mim. Queria ser melhor, queria superar as minhas 
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dificuldades, queria superar o meu adversário. Então foi neste momento que 

aprendi a ser perseverante e a dar o meu melhor em tudo o que fazia.  

 Outra modalidade que me fez apaixonar pela prática de exercício físico, 

foi o futebol. Sempre pratiquei muitas modalidades, mas nunca desisti do futebol 

até ao final do secundário, tornando-se assim, a minha principal modalidade. E 

o que me futebol no apaixonou? Foi a modalidade em si? Para responder a estas 

perguntas, comecemos pela segunda. Foi a modalidade em si? Não, não foi. O 

que me fez apaixonar pelo desporto, foram todas as experiências e vivências 

que proporciona. Todas as amizades que criamos, todas as vezes que tivemos 

de nos esforçar e dar o nosso melhor, todas as viagens de autocarro, onde a 

alegria e brincadeira dominava, todas as desilusões que as derrotas nos traziam. 

Todos os valores que estão intrínsecos no desporto. 

 Foi com estas experiências, que ao longo da minha infância fui 

começando a criar a minha conceção sobre a importância do desporto e da EF. 

Uma vez que, era um miúdo tímido e com dificuldades em me relacionar com 

outras pessoas. O desporto e a EF passaram a ser um meio para o conseguir. 

Assim, a minha conceção sobre o desporto e a EF começou a desenvolver-se. 

Sendo esta, uma fonte de ensinamentos sobre os valores intrínsecos do 

desporto. Como Batista e Queirós (2015, p. 8), ao falar do conceito de “embodied 

learning” nos diz. “O saber, é assim visto como um saber experiencial, que 

envolve os sentidos, as perceções, a ação mente-corpo e a reação. Reconhecer 

este valor ao corpo no processo educativo implica reconhecer o corpo como 

fonte de conhecimento.” 

  Com o aproximar do final do secundário, chega o momento que temos de 

decidir qual a área que queremos seguir. Esta decisão foi muito difícil de fazer. 

Isto porque, nesta altura não sabia o que queria fazer, não sabia que profissão 

seguir. Neste momento, apenas sabia que gostava de desporto, mas que era 

muito difícil arranjar trabalho como professor, gostava de informática e tudo o 

que estava relacionado com computadores e que era fácil arranjar trabalho nesta 

área. Então, neste momento tinha de decidir o que queria fazer. Queria ir para 

desporto e ter dificuldades em arranjar trabalho ou ir para engenharia informática 
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e arranjar facilmente trabalho? Uma decisão tão difícil e tão importante que 

temos de fazer… 

 Assim, a decisão deixou de ser sobre o que eu gostaria de fazer e passou 

a ser sobre, onde consigo um futuro estável. Assim, a minha decisão acabou por 

ser seguir engenharia informática. No ano seguinte, entrei no Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, em engenharia informática. Contudo, com o passar do ano 

comecei a perceber que não estava contente por lá estar. Não porque não 

gostava do curso, mas sim pelo facto de não ter conhecido ninguém e de não 

me ter integrado, perdendo assim vontade de assistir às aulas e terminar o curso. 

No entanto, não queria desistir, não queria desiludir a minha família. Então, esta 

situação persistiu durante mais dois anos onde, com a ajuda da minha família, 

finalmente percebi que não poderia continuar. Assim, decidi realizar os pré-

requisitos e mudar de curso para ciências do desporto, tendo entrado na 

FADEUP. Poderiam perguntar se me arrependo de ter escolhido engenharia 

informática. Sinceramente, não me arrependo, foi uma experiência que me 

ajudou a crescer e a tornar-me na pessoa que sou hoje. 

 Passado este tempo, estava a preparar-me para trabalhar numa área que 

sempre me ajudou a crescer e a melhorar e pela qual era apaixonado e adorava. 

No entanto, nesta altura, ainda não sabia o que gostaria de fazer. Ainda não 

sabia qual o ramo que queria seguir. O gosto pelo ensino e trabalhar com 

crianças, apareceu no meu segundo ano de licenciatura. Quando a professora 

Susana me indicou para um trabalho como instrutor do alojamento da 

Universidade Júnior. Era um trabalho das 18 horas até às 23 horas. Um trabalho 

cansativo, mas muito gratificante. Proporcionava uma sensação ótima ao ver as 

crianças a se divertir e a aprenderem jogos novos, a conviver com miúdos 

diferentes e de regiões diferentes. Foi ao observar esta alegria, que o gosto de 

trabalhar com crianças começou a crescer. 

 Ao chegar ao final do terceiro ano de licenciatura, chegou, novamente, um 

momento de difícil decisão: que mestrado deveria escolher? Neste momento 

estava indeciso, não sabia se deveria candidatar ao mestrado de ensino ou de 

alto rendimento. Uma vez que, é possível tirar um curso para obter o grau três 
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de treinador fora da faculdade e apenas tirando o 2º ciclo em Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) na faculdade é que poderia 

lecionar, decidi escolher o 2º ciclo, via ensino.  

 O 2º ciclo em EEFEBS, o novo percurso. Ao entrar neste percurso, tinha 

as minhas expetativas, sendo estas, fornecer ferramentas para superar certas 

dificuldades que iria encontrar mais à frente. Não só ferramentas relacionadas 

com a lecionação das diferentes modalidades, como também, formas de interagir 

com a turma e com os alunos. Algumas estratégias de controlo da turma e gestão 

de conflitos. 

Tudo começou no primeiro dia de aulas, como estudante de mestrado em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Foi neste dia que comecei a 

preparar-me para ser professor de EF. Foi neste dia também que todos os 

medos, receios e dúvidas começaram a aparecer. Tendo a minha mãe como 

professora, fez com que tivesse um conhecimento mais próximo, sobre algumas 

situações com as quais os professores eram confrontados. Os meus pais, mais 

propriamente a minha mãe, tentavam sempre que não soubesse o que se 

passava nas aulas. No entanto, acabei por saber o que me fez perceber que não 

é fácil ser um professor na sociedade atual. Que os professores estão sujeitos a 

certos comportamentos de alunos e por vezes de familiares. Contudo, estas 

situações não ocorrem em todos os lados e nem sempre. No entanto, criou em 

mim algum receio. Mesmo com este receio, continuei a me esforçar e a aprender 

como ser um bom professor e um professor competente. 

Charlot (2008, pp. 21-22) refere que “Quando se observam as palestras 

públicas sobre a escola e os debates que se seguem, percebe se uma situação 

interessante: o palestrante fala à plateia como se esta fosse constituída por 

professores heróis, professoras santas ou militantes e, a seguir, intervêm no 

debate professores e professoras que se sentem vítimas da sociedade, dos pais, 

dos alunos, das Secretarias de Educação etc.”  

Apesar do artigo supracitado referir o ensino no brasil, atualmente, em 

Portugal ouve-se cada vez mais noticias, onde o professor é vítima de 

comportamentos menos adequados dos alunos e por vezes dos seus 
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encarregados de educação. Tornando real um dos meus receios. Contudo, o 

professor “deve pressionar o aluno, negociar, procurar novas abordagens dos 

conteúdos ensinados, adaptar o nível da sua aula, sem por isso renunciar à 

transmissão do saber.” (Charlot, 2008, p. 23). Criando assim, estratégias para 

que estes incidentes não aconteçam e consiga lidar da melhor forma com os 

alunos. 

Ao entrar neste ciclo, deparei-me com a necessidade de refletir sobre as 

minhas qualidades e lacunas. Nunca é fácil pensarmos nas nossas qualidades. 

Durante toda a minha vida, pensei no que fazia mal e o que podia melhorar. Este 

tipo de pensamento, na minha opinião, começou a aparecer na altura em que 

praticava ginástica. Isto porque, ao realizar um exercício, um salto, um 

esquema… ao iniciar o movimento, já sabia se o ia realizar com sucesso ou se 

tinha cometido algum erro. Então, comecei a pensar sempre no que fazia mal e 

no que poderia melhorar e não no que fiz bem. Portanto, sabia muito bem quais 

as minhas lacunas e aquilo que necessitava de melhorar. 

 Uma das minhas principais fraquezas é o facto de ser uma pessoa tímida 

e introvertida, o que me torna numa pessoa que fala pouco e com medo de se 

expor. Esta era uma fraqueza que eu desde o início sabia que precisava de 

ultrapassar. Assim, desde o meu primeiro ano do mestrado tentei de tudo para a 

conseguir superar, desde participar em conversas com o meu grupo de amigos 

até criar laços com a restante turma.  

 Uma outra debilidade, está relacionada com o conhecimento das 

modalidades. Durante todo o meu percurso académico, o ensino esteve 

direcionado para a performance, o que fez com que o meu foco estivesse 

orientado para a melhoria da mesma e não tivesse em atenção à forma como 

era lecionada, nem aos objetivos de cada exercício. Assim, eu tinha uma boa 

destreza motora, mas pouca experiência no ensino das modalidades. Neste 

momento, percebi que precisava de reforçar os meus conhecimentos na área da 

didática. 

 Contudo, nem tudo são fraquezas. Uma das minhas qualidades é o facto 

de conseguir criar uma boa relação com os alunos. Esta qualidade sobressaiu 
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no momento que comecei a trabalhar na Universidade Júnior. Durante esse 

tempo percebi que conseguia facilmente interagir com crianças e criar uma boa 

relação. Outra qualidade é a facilidade que tenho de aprender um movimento e 

de o demonstrar. Na minha perspetiva é muito importante o professor saber 

como se faz um gesto técnico e saber explicar. No entanto, a demonstração é 

uma forma muito eficaz de o aluno perceber como realizar as diferentes tarefas. 

Assim, esta qualidade é muito relevante para a prática da profissão. 

 Para além destas caraterísticas pessoais e aspetos da formação, os 

entendimentos e conceções foram sofrendo alterações conforme espelha o 

ponto seguinte. 

 

2.1 – O primeiro ano de mestrado e a reconfiguração de conceções 

  

 O primeiro ano do mestrado foi um ano de preparação. Este ano foi de 

encontro às minhas expetativas, onde me alicerçou com competências 

pedagógicas e me preparou com bases teóricas para a prática da profissão. Ao 

longo deste ano fui percebendo que o ensino não está adequado para a 

sociedade atual. Percebe-se que as metodologias de ensino são iguais às que 

sempre foram e, onde antigamente, estas metodologias, onde os alunos 

estavam sentados e calados a ouvir os professores já não resultam. Então é 

necessário arranjar estratégias para que os alunos gostem de estar na aula e 

queiram aprender. E este foi um dos conhecimentos importantes que os 

professores tentaram transmitira o longo deste ano. É preciso “trazer” o ensino 

para a sociedade atual. Uma das estratégias foi o uso de diferentes modelos de 

ensino. Durante todo o meu percurso como estudante, apenas tive contato com 

o Modelo de Instrução Direta (MID), onde o ensino se centra no professor, onde 

o professor dá uma tarefa, diz o que os alunos têm de realizar e estes apenas 

cumprem, sem entender o porquê ou refletir sobre a importância de fazer de uma 

forma e não de outra. Então o que me ajudou a mudar esta conceção foi a 

palestra que o professor Cláudio Farias realizou sobre o modelo de Educação 

Desportiva (MED). 
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 Este modelo tem como foco o envolvimento dos alunos nas aulas. Este 

envolvimento pode ser em diversas áreas, não só na área prática do desporto, 

como também em todas as restantes que existam num clube. Este modelo 

transforma a unidade didática de uma modalidade em uma época desportiva, ou 

seja, com competições, posições, eventos desportivos e todas as suas 

festividades. Com este modelo todos os alunos conseguem estar integrados e 

ter um papel importante para as aulas. Seja, como treinador, como claque, 

preparador físico, repórter, e muitos mais papeis que estejam relacionados com 

um evento desportivo. Assim, todos os alunos têm um papel importante e fazem 

parte de uma equipa. 

 Com este modelo, as aulas tornam-se mais interessantes e diferentes do 

que os alunos estão habituados, quebrando assim a monotonia do atual ensino 

e progredindo para um ensino direcionado para as gerações atuais. Com isto, 

não retiro a importância dos modelos mais antigos, isto porque, esses modelos 

não deixam de ser uma parte importante no ensino, até porque, não deixa de ser 

necessário recorrer a estes. Como Mesquita & Graça (2009) dizem “há que 

encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis 

para uma vinculação duradoura à prática desportiva”. 

 Com a utilização de modelos como o MED, onde o aluno tem um papel 

importante na aprendizagem dos seus pares, conseguimos transmitir não só os 

aspetos técnicos e culturais do desporto, mas também valores e soft-skills 

inerentes ao desporto. Tais como, a entreajuda, a superação, o sacrifício, 

liderança, trabalho em equipa, entre outros… Uma dimensão que possivelmente 

seria mais difícil os alunos aprenderem através de um modelo mais tradicional. 

Como supramencionado a minha conceção sobre o desporto vem ao encontro 

com esta ideia, onde o desporto é um meio para desenvolver estes valores e 

soft-skills.  

 Este primeiro ano caracterizou-se por ser um ano de modificação. Durante 

todo o ano as minhas crenças foram-se modificando. A principal mudança foi 

relativamente ao ensino, como já foi referido, percebi que o ensino está 
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desatualizado e não vai ao encontro do que a sociedade atual necessita. Outra 

crença é a importância da EF, como foi supramencionado, a minha conceção 

recaía sobre o desenvolvimento de valores e de integração na sociedade, o que 

vai ao encontro das aprendizagens dos modelos centrados nos alunos. Outra 

importância, sendo esta a mais generalizada e como foi possível observar no 

trabalho de investigação realizado para a cadeira de desenvolvimento curricular, 

onde um dos objetivos era perceber qual a importância da disciplina para os 

alunos dos ensinos Básico e Secundário, era o benefício para a saúde e a 

prevenção de doenças crónicas.   

 Contudo, após ouvir a palestra do professor José Soares percebi que esta 

ideia não é a mais correta. A EF, nas escolas, não previne a obesidade nem faz 

com que uma pessoa com obesidade vá perder peso, isto porque, duas aulas 

por semana não é o suficiente. No entanto, com a palestra fiquei a saber que 

realmente a EF ajuda na saúde dos alunos. Não relativamente a doenças 

crónicas, mas sim em crianças com défice de atenção e hiperatividade. Como 

podemos observar no trabalho realizado por Christiansen et al. (2019, p. 1) que 

nos diz “the existing preliminary evidence suggests that exercise can improve 

cognitive performance intimately linked to ADHD presentations in children with 

and without an ADHD diagnosis” e por Ziereis e Jansen (2015, p. 1) que nos diz 

“these findings support the hypothesis that long-term PA has a positive effect on 

executive functions of children with ADHD”. entre outros estudos. Com estas 

evidencias, a minha conceção sobre a importância da EF foi alterada. A EF 

tornou-se importante pelo facto de esta ser um meio de aprendizagem de 

diversos valores e skills não menos importantes para a sociedade, por ajudar os 

alunos a melhorar a sua capacidade cognitiva, bem como de incentivo `aprática 

de exercício físico.   

 Uma outra conceção que foi sofrendo algumas alterações foi a de 

professor de EF. Como podemos reparar, a minha família, mais precisamente a 

minha mãe, é uma referência muito importante e vinculada nas minhas decisões. 

Assim, a minha conceção sobre o que é um professor de EF baseia-se nela. 

Onde via um professor de EF como uma pessoa que conhecia as diferentes 

modalidades, conseguia transmitir o seu conhecimento, conhecia os seus 



 

13 

alunos, conseguia falar de forma adequada dependendo da situação, consegue 

cativar os seus alunos, consegue criar uma relação próxima com os alunos onde 

estes sentiam que podem falar e desabafar. Após refletir, não houve uma 

mudança grande. A mudança que existiu foi o facto de um professor competente, 

reflete sobre a sua prática. Percebe o que correu bem e o que correu mal e cria 

estratégias para melhorar as suas práticas. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A ponte no meio da floresta 
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3.1 - O que esperava encontrar 

 

 Após o primeiro ano seguiu-se o estágio, a ponte que liga o fim da 

formação inicial e o início da vida de professor, aqui encontraria e vivenciava 

todas as experiências do que é ser um professor. Onde estaria rodeado de 

medos e incertezas. Pela primeira vez estaria diante de uma turma com alunos 

reais e condições reais. Onde era o responsável pela sua aprendizagem. As 

minhas expetativas eram elevadas e esperava que esta “ponte” me 

proporcionasse o máximo de experiências possíveis do que é ser um professor. 

  Esperava poder compreender um pouco mais sobre o mundo do 

professor e de todas as suas funções. Embora a minha mãe fosse professora, 

talvez eu já tinha uma pequena ideia das tarefas que era necessário realizar. No 

entanto, nunca as tinhas experienciado como o professor e era esta experiência 

que esperava que o estágio me proporcionasse. Tais como, as funções de um 

diretor de turma, relação com o restante grupo de trabalho, entre outras. Para 

além das funções como professor, esperava também melhorar a minha forma de 

comunicar com os alunos e adequar a minha comunicação dependendo das 

situações.  

 Em relação ao Núcleo de Estágio (NE), esperava encontrar um ambiente 

amigável e de entreajuda, onde fosse possível partilhar experiências, 

companheirismo e conhecimentos. 

 Relativamente à Professora Cooperante (PC), a pessoa que nos iria guiar, 

criticar e apoiar, sem dúvida a pessoa de maior importância nesta travessia. 

esperava que fosse alguém que me iria criticar, dizer onde errei, o que poderia 

melhorar, o que estava a fazer bem. Que me desse o máximo de feedback 

possível. Como Albuquerque & Graça (2005) considera “um dos principais 

intervenientes no processo formativo, assumindo o acompanhamento da prática 

pedagógica, orientando-a e refletindo-a, com a finalidade de proporcionar ao 

futuro professor uma prática docente de qualidade, num contexto real que 

permita desenvolver as competências e atitudes necessárias a um desempenho 

consciente, eficaz, responsável e competente”.  Relativamente à professora 
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orientadora, esperava que me desse também o máximo de feedback possível, 

tanto das aulas observadas como dos trabalhos realizados.  

 O estágio profissional está integrado no segundo ano do 2º ciclo em 

EEFEBS. O estágio pedagógico, em contexto real de prática profissional, 

constitui uma peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na 

profissão de professor. É neste contexto que os candidatos à profissão vão 

passando de uma participação periférica para uma participação mais interna, 

mais ativa e mais autónoma. (Silveira et al., 2014) 

 “A sua organização incorpora o espírito do ordenamento jurídico da 

formação de professores do ensino básico e secundário – Decreto-Lei no 344/89, 

de 11 de outubro, e as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei no 79/2014 de 

14 de maio -, que a prática pedagógica constitui uma componente fundamental 

dos cursos de formação de professores conferentes de qualificação profissional. 

O EP tem ainda em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da 

Universidade do Porto, e o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

FADEUP.” 1 

  

3.2 - A escola cooperante 

O agrupamento onde realizei o meu estágio foi criado a 4 julho de 2012 e 

tem como missão “consolidar-se como entidade promotora de Educação para a 

Cidadania, inspirada em Valores Humanistas e no conceito de Escola Inclusiva, 

que responda à diversidade dos alunos e ao aumento da participação de todos 

na aprendizagem, na vida escolar e na construção do sucesso individual e 

coletivo.  

 O Agrupamento destaca o Conhecimento como ponto axial da sua missão 

e entende a Qualidade, a Exigência e o Rigor que coloca nas aprendizagens e 

experiências educativas que proporciona aos seus alunos como vetores 

estruturantes do desenvolvimento de uma Consciência Cívica, indispensável ao 

exercício de uma Cultura de Cidadania Democrática, que postula: 

 
1 In Artigo 1 – Natureza in Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional – FADEUP, 
2019-20 
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• A promoção da LIBERDADE no espaço escolar, aliada ao conceito de 

• responsabilidade; 

• O fomento da RESPONSABILIDADE perante os deveres escolares, 

entendidos como veículos conducentes ao conhecimento e à formação 

integral; 

• O fomento da RESPONSABILIDADE CÍVICA, ao serviço de uma cultura 

de disciplina e de zelo pelo património comum; 

• A interiorização dos conceitos de SOLIDARIEDADE e de TOLERÂNCIA 

(respeito pelo outro), que reforçam a cultura cívica e a natureza 

integradora da instituição; 

• A construção da AUTONOMIA conducente ao sucesso e às boas práticas; 

• O desenvolvimento de uma CULTURA DE AVALIAÇÃO transversal a 

todos os espaços e planos da vida escolar.”2 

 Para alcançar a sua missão o agrupamento sustenta a sua atuação em 

cinco eixos e 13 áreas de intervenção, como se pode observar na Tabela 1; 

Tabela 1 - Eixos e Áreas de Intervenção do Projeto Educativo 2018-2021 

1. Educação para a Cidadania 

a) Disciplina 

b) Segurança 

c) Sustentabilidade 

d) Plano Anual de Atividades 

e) Bibliotecas e Centros de Recursos 

2. Desenvolvimento Curricular 

a) Sucesso Educativo 

b) Avaliação Curricular 

c) Oferta Formativa 

3. Estruturas de Coordenação, Formação 

e Serviços Técnico-Pedagógico 

a) Trabalho Colaborativo 

b) Formação 

4. Imagem e Comunicação 
a) Comunicação Intraorganizacional 

b) Comunicação Externa 

5. Avaliação a) Avaliação Intraorganizacional 

 
2 In Projeto Educativo do Agrupamento, 2018-2021 
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 O agrupamento oferece todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar 

até ao 12º ano. Ao nível do secundário este dispõe de quatro cursos científicos-

humanísticos, sendo estes: ciências e tecnologias, ciências sócias económicas, 

línguas e humanidades e artes visuais. Apresentando também o curso 

profissional de turismo. 

 Em relação à comunidade do agrupamento, podemos observar que existe 

uma heterogeneidade, onde existe desde excelentes alunos, estes tanto a nível 

do saber como do saber ser e do saber estar, até alunos com comportamentos 

desadequados.  

 A escola cooperante, situa-se na freguesia de Bonfim. Dada a sua 

localização, esta está rodeada por diversos espaços verdes, jardins públicos, 

diversas instalações desportivas e vários acessos a transportes públicos, tudo 

vantagens que possibilitam proporcionar diversas experiências fora do recinto 

escolar, tais como, atividades em jardins, recintos desportivos, entre outros. 

 Em termos de instalações desportivas a escola apresenta quatro espaços 

desportivos a ser utilizados para as aulas de EF, para além de serem utilizados 

para as aulas, estes também são espaços de recreio, onde os alunos, no seu 

tempo livre, aproveitam para brincar a jogar. Estes espaços são: um 

polidesportivo com cobertura (Figura 1), uma sala de dança, dois campos de 

basquetebol exteriores sem qualquer cobertura (Figura 2) e um ginásio interior 

(Figura 3). O ginásio interior é normalmente utilizado para modalidades, onde a 

prática seria impossível de realizar nos restantes espaços, como é o caso da 

ginástica, o badminton entre outros. O espaço exterior como já foi referido, é 

composto por dois campos de basquetebol, não tendo outro tipo de campos 

desenhados. No entanto, é possível adaptar o espaço de forma a lecionar outras 

modalidades. A sala de dança é um espaço que é utilizado como último recurso, 

porque a sala tem uma dimensão muito reduzida e é difícil lecionar alguma 

modalidade. Então, esta sala está reservada para as turmas que estão a ter EF 

no exterior e para o caso de não ser possível lecionar as aulas no exterior devido 

a condições que o professor não consegue controlar. Por último, temos o 

polidesportivo. Neste espaço é possível lecionar diversas modalidades, 
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apresentando marcações das mesmas. No entanto, este campo não é 

completamente coberto, o que faz com que em dias de muita chuva, seja 

impossível lecionar as aulas neste espaço. Caso isto aconteça, o professor 

necessita de recorrer a uma sala pequena e adaptar a sua planificação. Existem 

também diversos balneários com boas condições para que os alunos possam 

trocar de roupa e se higienizar, antes e depois das aulas. No exterior dos 

balneários existe também cacifos, onde os alunos devem deixar o seus 

pertences. Estes cacifos são controlados por uma funcionária e apenas ela tem 

acesso aos mesmos.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O material disponível para as aulas não é o mais abundante e as suas 

condições não são as melhores, tornando assim a lecionação das modalidades 

um pouco mais difícil. No entanto, o professor tem de ser capaz de se adaptar a 

todos estes inconvenientes. O material está distribuído por duas arrecadações, 

uma junto ao ginásio, que fornece material para a sala de dança e o ginásio e 

outra arrecadação junto do polidesportivo, onde é guardado o material para as 

aulas no polidesportivo e no exterior. 

Figura 1 - Campo Polidesportivo Figura 2 - Campo Exterior 

Figura 3 - Ginásio 
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 Uma vez que não é possível lecionar todas as modalidades em todos os 

espaços, é necessário recorrer a um roulement das instalações. Assim, no início 

de cada ano este roulement é definido de forma a que todos os professores 

tenham a possibilidade de lecionar todas as modalidades propostas. Este 

documento apresenta uma elevada importância, uma vez que o professor tem 

de recorrer a ele de forma a ser capaz de definir o seu planeamento anual. 

 Em relação ao desporto escolar, a escola apresenta diversas opções, 

sendo elas a escalada, o voleibol, o xadrez, o ténis de mesa, o basquetebol e 

por fim o desporto adaptado. Oferecendo assim um grande leque de opções de 

escolha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A atribulada travessia pela ponte 
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4.1 - A primeira semana marcada pelo nervosismo e pelo medo 

 

 Esta travessia começou no dia 9 de setembro, pelas 10 horas da manhã. 

O primeiro dia que ia entrar na escola como professor. Este dia ficou marcado 

pelo nervosismo e pelo medo. Decidimos combinar uma hora para estarmos 

todos juntos. Assim, estaríamos os três para nos apoiarmos e atenuar os 

diversos sentimentos que iriam surgir neste momento.  

 Ao entrar na escola, senti um nervosismo avassalador, era o meu primeiro 

ano como professor, era a primeira vez que ia ter uma turma à minha 

responsabilidade, a minha composição física faz com que pareça um aluno do 

secundário, fazendo com que não me reconhecem como professor e o facto de 

não me reconhecerem como tal, para mim, é um fator de grande nervosismo. 

Contudo, neste momento a PC teve um papel muito importante, conseguiu que 

me sentisse à vontade e o nervosismo começasse a desaparecer. 

 Este dia serviu para conhecermos a PC, o recinto escolar e as suas 

instalações desportivas. Ao conhecermos a escola, percebemos que esta tem 

boas condições de ensino, uma biblioteca bem equipada, salas de aulas e 

refeitório com boas condições. No entanto, a PC chamou-nos à atenção que os 

espaços desportivos não apresentavam as melhores condições 

comparativamente ao restante espaço escolar. Não que estes estivessem em 

más condições, mas não eram as melhores para a lecionação das modalidades 

durante o inverno. Após a visita guiada, a professora fez questão de trocarmos 

contactos, de forma a facilitar comunicação.  

 Após o términus do dia, seguiu-se uma semana dedicada a reuniões e 

preparação para o início das aulas. No dia seguinte, realizou-se a reunião geral 

de professores, esta reunião teve como objetivo a apresentação dos diversos 

professores e a partilha de algumas regras básicas necessárias para o bom 

funcionamento. Após esta reunião, o núcleo ficou com a ideia que existia uma 

relação muito afável amistosa entre professores do agrupamento. Contudo, 

lembro-me de uma frase que o NE disse e que ficou guardada nos meus 

pensamentos, “ainda dizem que os estudantes é que falam por cima dos 
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professores”, isto porque, nunca tinha visto uma reunião assim, era tanto 

barulho, falavam uns com os outros, basicamente a pessoa que estava a 

direcionar a reunião, mesmo com microfone, não conseguia transmitir o que 

necessitava e ninguém conseguia ouvir o que estava a ser dito. Se os 

professores não conseguem respeitar uma pessoa que está a dirigir uma 

reunião, como querem que os seus alunos o façam.  

 De seguida, o grupo de EF combinou uma hora para organizar a 

arrecadação do ginásio e foi neste momento que tivemos um maior contato com 

o material disponível para a lecionação das aulas. Ao observarmos a 

arrecadação, verificámos que o material disponível não se encontrava nas 

melhores condições e que a quantidade de material não é suficiente. No entanto, 

como viemos a perceber, o material disponível nesta arrecadação 

comparativamente ao que estava na arrecadação do exterior, era ótimo.  

 Tivemos a oportunidade de participar na reunião de departamento, onde 

foi discutido o Plano Anual de Atividades (PAA) e nas Unidades Didáticas (UD) 

que ia ser lecionado em cada ano escolar e o roulement. No dia seguinte, ocorreu 

a reunião de trabalho de preparação das atividades letivas. Esta reunião contou 

apenas com os professores que iriam lecionar o 8 ano, assim, nós, NE. Foi 

possível dar as nossas opiniões e participar na distribuição das diversas 

modalidades pelos espaços desportivos, criando assim, um guião para o 

planeamento anual de turma que irei posteriormente mencionar. Após estas 

reuniões, foi altura de nos juntarmos com a PC e começar a preparar e a planear 

a semana seguinte. O primeiro confronto com a realidade, e pensar em 

estratégias para o ensino das diversas modalidades. 

 

4.2 - A preparação para o início da travessia 

  

 No primeiro dia a PC aproveitou para explicar diversos documentos e 

como funcionavam. Assim sendo e começando pelo roulement, este documento 

é uma forma de todos os professores conseguirem organizar-se, organizar as 

suas práticas pedagógicas e de acordo com a planificação definir o que iria 
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lecionar em cada espaço. Como podemos observar na Figura 4 e Figura 5 cada 

turma estaria aproximadamente quatro semanas em cada espaço desportivo. 

Sendo este o tempo disponível para a modalidade proposta. 

 

 Outro documento apresentado foi a planificação vertical dos domínios 

específicos de EF. Este documento orienta o professor de EF a definir quais as 

modalidades que este necessita de lecionar para aquele ano escolar. Como 

podemos observar na Figura 6. 

Figura 4 - Rotação de espaços 

Figura 5 - Rotação das Turmas pelos espaços 
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 Após nos apresentar estes documentos, a PC disse-nos que as turmas a 

quem iriamos lecionar, seriam do 8º ano. Assim, com os documentos 

anteriormente referidos ficámos a saber quais as modalidades a lecionar e qual 

seria o primeiro espaço onde iriamos lecionar.  

 Neste dia, ao conversar com os meus colegas do núcleo, lembro-me de 

termos referido que tínhamos bastante tempo para a lecionação das diferentes 

modalidades. Contudo, neste momento, e refletindo sobre esse mesmo assunto, 

a minha opinião é completamente diferente. Neste momento, ao olhar para o 

roulement e para a planificação percebo que em quatro semanas apenas 

conseguimos lecionar 12 tempos de 45 minutos, o que pode parecer muito. No 

entanto, e pela experiência que fui adquirindo durante o estágio, percebi que este 

número de aulas é muito reduzido. Isto porque, durante este tempo, não é só 

aquela modalidade que estamos a lecionar. Necessitamos de abordar outros 

assuntos, tais como, os testes FitEscola, apuramentos para mega-sprinter e 

inconvenientes que possam surgir. Desta forma, percebi que em 12 aulas 

algumas destas podem não ser possível abordar a matéria pretendida. 

 

Figura 6 - Planificação vertical dos domínios específicos de Educação Física 2019-20 
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4.3 – A minha turma  

 

 Como já foi mencionado, a minha turma residente é do 8º ano de. Uma 

vez que, a PC no ano letivo transato já teria sido a sua professora de EF, foi 

possível descrever como a turma seria e o seu comportamento. Esta turma 

inicialmente era composta por 24 alunos, sendo que uma aluna no início do ano 

teria pedido transferência para uma outra escola. Ficando assim, com um total 

de 23 alunos. Como podemos observar na Tabela 2, 15 eram do sexo feminino 

e 8 do sexo masculino e como podemos observar no Gráfico 1 a turma apresenta 

21 alunos com 13 anos e apenas 2 alunos com 12 anos, ficando assim com a 

média de idades de 12,92 anos.  

Tabela 2 - Relação do número de alunos 

 Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Alunos 15 8 23 

 

 

Gráfico 1 - Mapa de idades 

 Uma vez que, a PC tinha sido a professora de EF desta turma no ano 

transato, foi possível caracterizar um pouco a turma. Contudo, esta 

caracterização deixou-me um pouco assustado. Ao caracterizar a turma, a PC 

disse que esta era uma turma que apresentou um comportamento problemático, 

com alunos que perturbavam o desenrolar das aulas e que estavam 

constantemente desatentos. No entanto, referiu também que alguns dos alunos 
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mais problemáticos não estavam presentes na mesma. Esta preocupação 

continuo, após ter participado na reunião de conselho de turma, onde o foco foi 

o comportamento geral da turma. Os restantes professores da turma, referiram 

o mesmo que a PC. No ano transato, a turma apresentava comportamentos 

muito desviantes e perturbadores, contudo, os alunos que apresentavam estes 

comportamentos não teriam transato de ano letivo. Assim, os professores 

esperavam um melhoramento do comportamento da turma. 

 Ao longo do ano letivo fui percebendo que a turma não estava a 

apresentar o comportamento que a PC tinha descrito no início do ano. Era uma 

turma que apresentava alguns alunos que gostavam de brincar e por vezes de 

perturbar a aula. Contudo, refletindo sobre esses comportamentos, percebo que 

alguns são normais para a idade deles. Principalmente nos rapazes onde se 

notava alguma imaturidade. Em contrapartida, as raparigas apresentavam um 

grau de maturidade mais elevado.  

 Com o passar do tempo, a turma foi-me surpreendendo, cada vez mais. 

É uma turma com gosto pela prática desportiva e pela participação em todas as 

atividades. Não houve nenhuma proposta que esta não demonstrasse interesse. 

Desde a participação de atividades do desporto escolar até ao desenvolvimento 

de cartazes. Foi uma surpresa muito agradável ao ver que, em quase todas as 

saídas de desporto escolar, como o corta-mato, mega sprinter, a maioria da 

equipa apresentava alunos pertencentes à minha turma.  

  No geral a maioria dos alunos participavam em atividades desportivas 

fora da escola, tais como: voleibol, andebol, natação, dança, atletismo, entre 

outras. Assim, os alunos apresentavam alguma facilidade na aprendizagem das 

modalidades. Contudo, ao saberem que tinham esta facilidade, começavam a 

ficar demasiado confiantes e a realizar os exercícios sem os critérios que foram 

propostos, ignorando por vezes as regras de algumas modalidades e os 

objetivos dos exercícios propostos. 

 Tendo por base a turma apresentada e os documentos 

supramencionados, discutimos sobre o planeamento anual da turma que 

passarei a explicitar.  
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4.4 - O plano anual 

 

No planeamento anual procedeu-se à distribuição das modalidades pelas 

aulas prevista para o ano letivo, isto tendo em conta as possíveis interrupções 

que poderiam acontecer. Como podemos observar na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Planeamento Anual da turma 

1º Período 2º Período 3º Período 

Modalidades 
Aulas 

Previstas 
Modalidades 

Aulas 

Previstas 
Modalidades 

Aulas 

Previstas 

Voleibol 12 Tag-Rugby 12 Voleibol 6 

Atletismo 7 Orientação 5 Atletismo 18 

Danças 

Tradicionais 

– 

“Regadinho” 

3 Danças 

Tradicionais – 

“Erva Cidreira” 

e “Sariquité” 

6   

Ginástica 

Acrobática 

11 Badminton 8   

  

A Tabela 3 mencionada anteriormente representa o planeamento anual de 

turma. Contudo, ao realizarmos este planeamento pela primeira fez, em nada se 

parece com o que foi realizado. Este documento com o passar do ano letivo foi 

sofrendo diversas alterações, uma situação com que o NE se deparou 

constantemente. Ao longo do ano letivo deparámo-nos com diversas situações 

onde, no momento, era necessário alterar o planeamento, tanto de aula como de 

modalidade. Estas mudanças, muitas vezes associadas a situações que 

estavam fora do nosso controlo. Como foi mencionado anteriormente, o campo 

exterior era o espaço desportivo em que sentimos mais esta condicionante. 

Assim, era necessário planear sempre uma aula diferente e só saberíamos se 

seria utilizada no momento que chegássemos à escola. Neste momento, ao 
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refletir sobre esta situação, estas situações prepararam-nos muito bem, são 

situações com que os professores estão constantemente a deparar-se e que um 

professor necessita de estar preparado para resolver.  

 Para o desenvolvimento deste planeamento foi necessário analisar o 

programa nacional para perceber quais as modalidades previstas para o ano em 

questão. Contudo, este processo não foi realizado pelo NE, uma vez que, estas 

modalidades foram definidas pelo grupo de EF. Atualmente o programa nacional 

oferece a possibilidade de cada agrupamento ter a oportunidade de escolher as 

modalidades a abordar. O facto de existir esta possibilidade é importante para 

cada agrupamento. De certa forma dá a oportunidade às escolas de escolherem 

as modalidades que estejam relacionados com a cultura da região e adequadas 

ao espaço envolvente oferece. 

 Um outro documento que o NE analisou foi as aprendizagens essenciais 

que os alunos necessitavam de aprender para este ciclo escolar. Ao analisarmos 

este documento, percebemos que existem aprendizagens que facilmente se 

desenvolvem com a modalidade a ser abordada. Assim, o NE decidiu em que 

modalidades essas aprendizagens seriam abordadas.  

 Ao terminarmos a nossa reunião com a PC, começou realmente o nosso 

trabalho. Neste momento está na altura de começarmos a planear as nossas 

aulas. Uma vez que iriamos começar no polidesportivo e observando as 

modalidades que iriamos lecionar durante este ano, a PC explicou-nos que a 

primeira modalidade a ser abordada seria o voleibol. Observando as restantes 

modalidades, esta era a única que poderia ser lecionada em dois espaços, sendo 

que, a ginástica acrobática que seria abordada no primeiro período, tinha de ser 

obrigatoriamente no ginásio. Assim sendo, o voleibol seria a primeira modalidade 

a ser abordada. 

 Para terminar esta semana, tivemos a reunião do grupo de desporto 

escolar. Esta reunião teve um caracter informativo, onde foram transmitidas as 

diversas ofertas do agrupamento e algumas informações que os professores, 

responsáveis pelas modalidades, teriam a dar. Esta reunião serviu também para 

nos ajudar a decidir qual a modalidade que gostaríamos de participar.  
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Além da seleção e distribuição das modalidades, área das Atividades 

Física, as áreas da Aptidão Física e dos conhecimentos também foram objeto de 

planificação, conforme se reportará ao longo deste documento. 

 

4.5 - O primeiro dia – o confronto com a realidade do professor 

  

O primeiro dia, a primeira aula, o “choque com a realidade”, o primeiro 

contacto com a minha turma do 8º ano. Este vai ser um período que como 

TARDIF (2001) refere como sendo muito importante na história profissional do 

professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho. 

 Foi um dia cheio de nervosismo e antecipação, um dia a seguir a uma 

noite de difícil descanso e neste momento sinto-me “[...] como se da noite para 

o dia o indivíduo deixasse subitamente de ser estudante e sobre os seus ombros 

caísse uma responsabilidade profissional, cada vez mais acrescida, para qual 

percebe não estar preparado.” (Silva, 1997). 

 Este dia ocorreu a 18 de setembro de 2019, o primeiro dia que estava 

diante de uma turma como o seu professor. Era muitos os pensamentos que me 

passavam pela cabeça neste momento. Como será a turma? Vou conseguir 

controlar? Eles vão respeitar-me? Vou conseguir transmitir o que pretendo, 

claramente? Todas estas questões levantavam algumas incertezas e receios e 

o nervosismo continuava a aumentar. Ao chegar o momento, a PC teve um 

impacto enorme, o facto de ser uma pessoa alegre, descontraída e capaz de 

brincar, fez com que esses pensamentos desaparecessem e começasse a 

relaxar e a descontrair. Fazendo com que ficasse mais confiante e descontraído, 

tornando o primeiro contato com a turma mais fácil. Como Souza (2009) diz “esse 

choque, se não for bem gerido pelo professor com apoio de outros profissionais 

da educação mais experientes, pode provocar sérios danos à construção do 

perfil do docente que neste momento se inicia no trabalho escolar”. E concordo 

perfeitamente com esta afirmação, se não fosse a PC a minha aula poderia ter 

corrido de forma completamente diferente e afetado o meu pensamento sobre a 

profissão. 



 

34 

 Durante o decorrer da aula este nervosismo foi sendo substituído pela 

alegria de estar diante de uma turma real e estar a fazer o que gosto. Esta aula 

foi dedicada à introdução de regras de bom funcionamento da mesma e à 

avaliação de diagnóstico da modalidade de voleibol. Para esta introdução a PC 

ajudou-nos a criar uma forma mais interativa e dinâmica, de forma a cativar os 

alunos e a ajudar a nossa integração e a quebrar o gela. O exercício consistia 

em os alunos concordarem ou não com a questão que o professor tinha 

colocado. Assim, era colocado dois cones em cada lado do campo, onde um 

cone significava que concordava e o outro não concordava. De seguida, os 

alunos necessitavam de justificar a sua resposta. Este exercício ajudou-me a 

perceber alguns aspetos sobre os alunos e sobre a turma. Principalmente, a 

forma de eles serem, se eram uma turma brincalhona, se existia alguém na turma 

que se destacasse como “líder”, entre outras. Tendo sido a primeira vez que 

utilizei este exercício e até mesmo a primeira vez da PC, concordámos que este 

exercício teve muito sucesso, os alunos aderiram e gostaram do mesmo e as 

regras foram bem recebidas pela turma. 

 De seguida, passámos para a Avaliação Diagnóstico (AD) de voleibol. 

Esta avaliação foi feita através de jogo 2x2. Uma vez que,  

“não conhecia a turma, uma forma de organizar a turma para ser mais fácil 

saber quem é quem decidir agrupar em grupos de dois de acordo com a 

numeração da turma” (Diário de Bordo – “Reflexão – aula 1 e 2”), 

um dos problemas que encontrei nesta organização, foi o facto dos rapazes se 

encontrarem todos seguidos na lista de alunos. Este facto levou a que os rapazes 

se distraíssem e começassem a realizar tarefas que não tinham sido propostas. 

Contudo, estes não estavam a perturbar a aula e até estavam a realizar o 

exercício proposto corretamente, tendo introduzindo alguns aspetos técnicos 

que não estavam previstos no mesmo. Tendo observado este comportamento, 

decidi deixá-los continuar, tendo aproveitado esta oportunidade para os avaliar. 

Neste momento, ao refletir sobre a organização e sobre a minha decisão, 

acredito que foi a mais correta, sendo que, como não estavam a perturbar a aula 

e estavam a ter sucesso no exercício foi possível avaliar a sua performance. 
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Contudo em relação à organização, penso que no futuro devo ter em 

consideração ao que foi falado na reunião e tentar, que os alunos que 

possivelmente possam perturbar mais a aula, não fiquem juntos.  

 Num modo geral a aula correu bem, foi possível transmitir as diferentes 

regras e avaliar performance na modalidade. Contudo, houve aspetos que 

necessitava de melhorar. Tais como,  

“o facto de repetir alguma informação no início da aula, durante a aula fui 

perdendo a noção do tempo, não ter dado uma tarefa a um aluno com dispensa 

e a falta de controlo em alguns aspetos de segurança.” (Diário de Bordo – 

“Reflexão – aula 1 e 2”).  

Para um professor com pouca experiência, é normal sentir estas dificuldades. 

Contudo, refletir e perceber é um aspeto muito importante para o seu 

desenvolvimento. Ao realizar a sua reflexão, o professor consegue perceber o 

que necessita de melhorar e pensar, atempadamente, em estratégias para as 

superar. Este aspeto foi muito importante e decisivo, pois foi assim que neste 

momento posso dizer que consegui superar estas dificuldades.  

 Após o término da aula, infelizmente não fui capaz de terminar a minha 

avaliação de diagnóstico à toda a turma, no entanto consegui perceber mais ou 

menos o nível a que se encontravam e obtive informações suficientes para 

começar a realizar a minha planificação da modalidade de voleibol. 

 

4.6 – Aptidão Física 

 

 Na planificação da área da área da aptidão física incorporou-se a bateria 

de teste do FITEscola - “O FITescola® é uma plataforma online, gratuita, que 

tem como objetivo a promoção de estilos de vida saudáveis educando os jovens 

para serem fisicamente ativos. Permite também a avaliação da aptidão física e 

da atividade física de crianças e adolescentes através da aplicação de uma 

bateria de testes selecionados para o efeito.” (FITescola®) Esta bateria que 

avalia a aptidão física fá-lo através de diversos testes, sendo eles, testes de 

aptidão aeróbica (vaivém e milha), composição corporal (Índice de Massa 
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Corporal (IMC), massa gorda e perímetro da cintura) e aptidão muscular 

(abdominais, flexões de braços, impulsão horizontal, impulsão vertical, 

flexibilidade dos membros superiores e flexibilidade dos membros inferiores). 

Para este ano letivo o grupo de EF decidiu implementar apenas alguns destes 

testes. Tendo sido escolhidos, o teste de aptidão física, o vaivém, para o teste 

de composição corporal, apenas se avaliou o IMC, e para a aptidão muscular, 

foram escolhidos os testes de abdominais, flexões de braços, impulsão 

horizontal, flexibilidade dos membros superiores e flexibilidade dos membros 

inferiores.  

 Uma vez que nunca tínhamos contactado com estes testes, a PC decidiu 

que os testes no primeiro período seriam lecionados pela mesma. Assim, 

poderíamos observar uma forma eficiente de aplicar estes testes e saberíamos 

o que era necessário dizer e fazer para que nos períodos seguintes o 

conseguíssemos fazer autonomamente. Esta aula a PC decidiu atribuir 

responsabilidades aos alunos, onde alguns dos alunos que não iriam realizar a 

aula ficaram responsáveis por uma estação. A PC aproveitou bem os diversos 

recursos que tinha disponíveis. Contudo, se fosse apenas um professor durante 

esta aula, os alunos poderiam ter-se distraído e a aula poderia sair do controlo 

do professor. No entanto, com esta turma foi possível trabalhar com esta 

organização. Um professor ao preparar uma aula, necessita de ter em conta o 

comportamento da mesma de forma a adaptar as diversas situações de 

aprendizagens. Com esta turma esta organização funcionou, mas com outra 

poderia não ter resultado e a meu ver foi o que a PC teve em conta.  

 Na primeira avaliação apenas seis alunos demonstraram valores acima 

do normal no teste de IMC, três com valores inferiores aos valores de referência 

do teste de VO2Máx, um com valores inferiores aos valores de referência do 

teste de abdominais, cinco com valores inferiores aos valores de referência do 

teste de flexões de braços, dois com valores inferiores aos valores de referência 

do teste de impulsão horizontal, cinco com valores superiores aos valores de 

referência do teste de velocidade aos 40m, 16 com valores inferiores aos valores 

de referência do teste de flexibilidade dos membros inferiores e dois com valores 

inferiores aos valores de referência do teste de flexibilidade de ombros. 
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 No segundo período tive a possibilidade de realizar estes testes. No 

entanto, esta aula não correu da forma que estava à espera. Esta aula começou 

um pouco atribulada. Inicialmente, não sabia onde estava o cd com a voz para a 

realização dos diversos testes e não sabia qual era a faixa que necessitava de 

colocar. Uma vez que, a PC estava a preparar os bancos suecos para o teste de 

flexibilidade dos membros inferiores, não foi possível pedir a ajuda dela. Então, 

o início da aula atrasou-se e não consegui realizar todos os testes que estavam 

previstos para a aula. O que fez com que necessitasse de continuar na próxima 

aula. Contudo, e devido a situações completamente fora do meu controlo, o 

encerramento da escola, foi impossível a continuação da mesma o que fez com 

fosse impossível terminar os testes do FITEscola neste período. 

 Ao comparar os resultados do primeiro teste com o segundo podemos 

observar que os alunos melhoraram a sua aptidão física, passando de cinco 

alunos com valores inferiores no teste de flexão de braços para apenas um e 

mantendo o número de alunos com valores inferiores no teste de abdominais. 

 Tendo como referência estes dados, a área da aptidão física foi 

transversal a todos os períodos, pois durante todo o ano letivo tentei que os 

alunos exercitassem as capacidades motoras. No primeiro e segundo períodos 

criei momentos de aula em que quebrava o ritmo e colocava um pequeno circuito 

de aptidão física. Este circuito consistia em realizar alguns exercícios em que 

focavam diversos grupos musculares. Para não perder muito tempo de aula 

decidi utilizar exercícios transversais em todos os circuitos, alterando apenas um 

ou dois exercícios. Desta forma, foi possível realizar estes circuitos sem perder 

muito tempo de aula. 

 Esta área começou a ganhar um maior foco quando as aulas passaram a 

ser lecionadas online. Uma vez que a transição para esta forma de lecionar foi 

tão repentina, os professores não estavam preparados para este momento e foi 

necessário adaptar rapidamente as nossas aulas. As modalidades previstas 

necessitavam de material e de espaço para serem trabalhadas, pelo que 

decidimos recorrer aos circuitos de aptidão física. Assim, a aptidão física 

apresentou uma grande componente no final do segundo período e no terceiro. 
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 Para estas aulas decidimos realizar o circuito com os alunos, durante as 

aulas online, de forma a retirar algumas dúvidas existes. Posteriormente, os 

alunos necessitavam de realizar uma automonitorização, por um período de três 

semanas, de toda a atividade física que era realizada. Esta automonitorização 

consistia na medição da Frequência Cardíaca (FC) e na perceção de esforço 

durante cada exercício. Podemos observar esta folha de automonitorização na 

Figura 7 - Folha de Automonitorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ao analisar o trabalho dos alunos, percebi que era proposta que estava a 

ser bem recebida e que gostavam de realizar. Ao observar os apontamentos que 

descreviam, percebi que estavam um pouco “vazios”. Poderiam ter analisado 

mais sobre a sua execução, refletindo sobre as dificuldades que sentiram, se 

Figura 7 - Folha de Automonitorização 
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estava a ser demasiado esforço ou pouco e o que poderiam melhorar. No 

entanto, a maioria dos alunos demonstrou agrado e esforço na realização da 

mesma. 

 Para terminar esta área, decidimos realizar uma tarefa em grupo, de forma 

a promover a socialização entre os alunos.  Para isso, ao utilizar estes circuitos, 

realizámos uma última tarefa, na qual  os alunos necessitavam de se juntar numa 

vídeo chamada e realizar o circuito proposto. Para esta tarefa, um aluno 

realizava a atividade, enquanto o colega observava e caso observasse uma 

incorreta realização do exercício, necessitava de dar feedback e escrever no 

relatório do colega. Para o sucesso desta atividade, o circuito contava com 

alguns erros frequentes e a descrição correta do exercício. Assim, os alunos que 

estavam a observar, tinham uma base, para além da aula com o professor, para 

os ajudar na realização desta tarefa. 

 Ao analisar os trabalhos, deu para perceber que os alunos gostaram de 

utilizar este método. Era uma forma de se sentirem motivados e era é uma 

atividade que apresenta algumas semelhanças a uma aula presencial, mudando, 

assim, a rotina que os alunos começavam a ter. Contudo, percebi que muitos 

dos alunos não liam o que estava na folha do circuito, as correções que 

realizavam eram muito simples e que se baseava no que achavam que estava 

correto. 

 

4.7 As modalidades lecionadas 

 4.7.1 – Voleibol 

 

 O Voleibol foi a primeira modalidade lecionada. Assim, após observar os 

meus alunos na AD e juntamente com o NE decidimos criar a nossa UD para 

esta modalidade. Esta seria a primeira vez que iriamos criar uma UD no meio 

escolar. Uma informação que a PC nos tinha transmitido era que preferia UD 

com conteúdos que íamos trabalhar em cada aula e não a típica UD com o 

termos de introdução, exercitação… o que nos preocupou um pouco, uma vez 

que, não estávamos muito familiarizados com este tipo de UD. Assim, ficámos 
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um pouco nervosos em errar ao criar. No entanto, e como a PC veio desde o 

início do ano a dizer, errar não tem problema, o problema é não experimentar.  

 Sendo assim, na Figura 8 - Unidade Didática de Voleibol está apresentada 

a planificação que criámos para as nossas turmas, sendo que cada um de nós 

ajustava para a sua turma. Neste momento ainda não tinha terminado a minha 

AD, como foi referido anteriormente. No entanto, durante a primeira aula fui 

capaz de observar o nível geral da turma (nível introdutório) e assim perceber 

por onde começar esta modalidade. Tendo terminado esta avaliação na aula 

seguinte, recorrendo também a uma ficha de autoavaliação de diagnóstico, onde 

os alunos preencheram no final da segunda aula. Após a realização da AD 

percebi que o nível da minha turma correspondia à etapa 1 do voleibol, onde o 

foco desta é exatamente as aprendizagens essenciais para este ano. Um dos 

aspetos que a meu ver não está totalmente correto nas aprendizagens 

essenciais é o facto de fugirem ao objetivo de jogo, ou seja, neste momento 

focam-se no jogo cooperativo e na sustentação da bola no ar, enquanto que o 

objetivo do jogo é colocar a bola no espaço vazio e fazer com a bola toque no 

chão do campo do adversário. 

 

 Decidi começar as minhas aulas pela exercitação do passe e 

enquadramento com a bola, isto porque, após analisar as avaliações de 

diagnóstico reparei que os alunos apresentam algumas dificuldades nestes 

conteúdos. Devido ao número reduzido de aulas disponíveis para a modalidade 

de voleibol optei por realizar exercícios para a aprendizagem da construção dos 

3 toques, assim tentei procurar realizar exercícios de fácil realização e onde os 

Figura 8 - Unidade Didática de Voleibol 
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alunos conseguissem ter uma elevada taxa de sucesso e apresentasse algum 

desafio. Desde o início sabíamos que a UD iria sofrer diversas alterações e que 

poderíamos não ser capazes de abordar todos os conteúdos programados. 

Estas alterações estão muito relacionadas com a capacidade dos alunos, a 

forma como eu transmitia e planeava as aulas e improvisos que poderiam afetar 

o desenrolar das aulas. 

 Para esta modalidade decidi começar com o MED. Uma vez que ia utilizar 

este modelo, o meu objetivo para esta modalidade, era que os alunos fossem 

capazes de organizar um torneio de voleibol. Para o sucesso deste objetivo, era 

necessário criar estratégias para os alunos aprenderem a cultura da modalidade 

e aprenderem a jogar. Assim, comecei por dividir a turma em 3 equipas para que 

estas treinassem entre si, com o objetivo de vencerem o torneio final. Assim, com 

a ajuda da PC, comecei por criar equipas homogéneas entre si. Na criação 

destas equipas, tentei ter em consideração a performance de cada aluno na AD, 

o número de raparigas e rapazes em cada equipa, sendo que, como a turma era 

maioritariamente constituída por raparigas, foi um pouco difícil, e tentei que os 

alunos que costumavam perturbar a aula não estariam juntos, tendo também 

definido quem seriam os treinadores, os preparadores físicos e o responsável 

pelo material. Contudo, não fui capaz de organizar as minhas práticas o 

suficiente para conseguir alcançar o objetivo traçado para esta modalidade. 

 O que senti e que fez com que não tivesse sucesso neste modelo, foi o 

facto de não ter momentos de competição, entre equipas, explícitos durante as 

aulas. Após esta modalidade, consegui compreender como a competição entre 

equipas é realmente importante para este modelo, pois é esta componente que 

mantém os alunos motivados e interessados na melhoria durante as aulas. Numa 

próxima vez que tenha a possibilidade de introduzir este modelo nas minhas 

aulas, vou ter em consideração esta experiência e introduzir esta componente 

durante todas ou quase todas as aulas. A forma de conseguirem ganhar, pode 

não consistir apenas em fazer mais pontos, mas sim em aspetos técnicos da 

modalidade ou até mesmo em aspetos socio afetivos.  
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 Como a PC diz, o problema não é errar, mas sim não experimentar. Assim, 

mesmo não tendo tido sucesso nesta experiência, ao refletir sobre a mesma, fez 

com que me tornasse melhor e percebesse onde errei, para que, na próxima vez, 

consiga fazer melhor e tornar esta experiência num sucesso.  Apesar de 

não ter alcançado o objetivo definido, ao longo das aulas, apercebi-me do 

progresso dos alunos. Estes estavam cada vez melhor na realização dos 

conteúdos abordados e demonstravam o conhecimento de algumas regras de 

jogo, conseguindo organizar e realizar um jogo de 2x2. 

 No final desta modalidade, decidi realizar a Avaliação Sumativa (AS) mais 

direta, recorrendo à observação dos alunos durante uma situação 2x2. Assim, 

observei os diferentes conteúdos abordados durante as aulas. Durante esta 

avaliação, percebi que necessitava de melhorar em alguns aspetos  

“foi o facto de me focar demasiado no grupo que estava a avaliar e perder um 

pouco a noção do resto da turma”  

(Diário de Bordo- Reflexão – aula 13 e 14) 

Com o passar do tempo o problema referido neste excerto foi-se 

mitigando, tornando-se mais fácil realizar diversas tarefas ao mesmo tempo e 

não perder a noção do que o resto da turma estava a realizar. 

 

 4.7.2 - Danças Tradicionais 

  

Danças tradicionais, a modalidade que mais nervosismo me trouxe. O 

facto de ser uma pessoa tímida e introvertida, sempre dificultou que me 

expusesse. Assim, ter de lecionar esta modalidade, significava largar essa 

vergonha que tinha. Na minha opinião, se o professor não for capaz de dançar 

ou sentir à vontade para tal, como queremos que os alunos o sejam? O professor 

necessita de ser o exemplo e, para isso, eu precisava de me libertar e perder a 

vergonha.  

 Ao informar os alunos que a próxima modalidade seria as danças 

tradicionais, deu para notar algum receio por parte dos alunos, principalmente 
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nos rapazes. Contudo, e o que me deixou surpreendido foi o facto de, mesmo 

tendo estes receios, eles participarem nas aulas e realizarem os exercícios 

propostos. 

 A lecionação desta modalidade realizou-se numa sala pequena, onde não 

era fácil colocar 23 alunos a desenvolver diversos exercícios. Assim, necessitei 

de adaptar os exercícios propostos e, principalmente, pensar numa forma de 

organizar a turma em três círculos a realizar as diversas danças.  

 Para este ano letivo, foram escolhidas três danças tradicionais; 

“Sariquité”, “Regadinho” e “Erva Cidreira”. Estas três danças foram distribuídas 

pelo primeiro e segundo período. Para esta modalidade o NE apresentou como 

objetivo, a apresentação da coreografia durante a aula, tendo sido a primeira 

dança o “Sariquité”. Para a lecionação desta modalidade e como o espaço era 

muito reduzido, decidi dividir a turma em 3 grupos, de forma a que fosse possível 

realizar a dança. Assim, tomei a decisão de continuar com os grupos do voleibol, 

uma vez que observei alguma recetividade por parte dos rapazes. Decidi 

começar as aulas com exercícios livres, onde eles podiam deslocar-se, pelo 

espaço, livremente. Este deslocamento incorporava algumas mudanças de 

níveis e velocidades. Inicialmente este exercício não apresentou grande 

sucesso, uma vez que os alunos apenas se deslocavam de um lado para o outro 

da sala. Assim, decidi introduzir uma alteração, sendo esta o apito. Os alunos, 

ao ouvirem o apito, tinham de se deslocar de uma determinada forma e que 

decidi no início da aula. Esta modificação alterou muito a dinâmica do exercício, 

os alunos estavam muito mais focados no exercício. Posteriormente, e para meu 

espanto e agrado, os alunos começaram a desfrutar deste exercício, onde 

brincavam uns com os outros, realizavam movimentos diferentes e até mesmo 

algumas danças. Uma outra estratégia que utilizei para o ensino das diversas 

danças, foi a introdução dos passos neste primeiro exercício e posteriormente, 

ao realizar a coreografia, necessitava de relembrar este movimento e realizar 

algumas alterações. Ao lecionar esta modalidade, percebi que é muito 

importante utilizar elementos que chamem à atenção e cative o interesse dos 

alunos. Um dos elementos que percebi ter mais importância para este aspeto, é 

o tipo de música que utilizamos. Durante esta UD percebi que é necessário 
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utilizar músicas que os alunos gostem e até mesmo músicas ritmadas e mexidas, 

pois com este tipo de música, os alunos estão muito mais recetivos à 

modalidade.  

 Ao iniciar a aula decidi apresentar um vídeo da coreografia. Esta 

estratégia teve como objetivo a apresentação da mesma e facilitar a 

aprendizagem dos alunos. Durante esta modalidade, decidi utilizar alguns 

conceitos do MED, principalmente o papel de treinador. Assim, escolhi uma 

pessoa para ser o líder de equipa e este tinha o papel de ajudar o seu grupo a 

corrigir e a melhorar a coreografia. Esta estratégia apresentou algum sucesso, 

sendo que, em duas equipas funcionou muito bem. Estes conseguiram corrigir 

os seus erros e realizar a coreografia sem dificuldades. No grupo que não 

apresentou sucesso, penso que o maior problema foi a vontade de trabalhar. 

Neste grupo não consegui cativar os alunos a cooperarem entre si e a estarem 

empenhados na sua tarefa. Posteriormente, e caso apareça uma situação 

semelhante, algumas estratégias que poderei utilizar são dar mais apoio ao 

grupo e até mesmo realizar a coreografia com eles, tentando-os cativar e motivar 

para as tarefas. 

 Para as restantes danças, decidi utilizar a mesma estratégia. Contudo, 

decidi também introduzir uma vertente importante para o seu desenvolvimento, 

ou seja, ter um grupo a realizar a coreografia e os restantes alunos a observar e 

no final realizar um feedback e ajudar o grupo a melhorar. Esta estratégia, 

infelizmente, não teve o sucesso pretendido, ainda assim alguns alunos 

participaram e ajudaram os grupos a melhorar. Na minha opinião esta estratégia 

não teve o sucesso pretendido, porque não é uma tarefa que estejam habituados 

a realizar. Assim, penso que ao repetir este tipo de tarefa consiga ter uma maior 

interação dos alunos. 

 Em termos de AS desta modalidade, o NE decidiu integrar os alunos na 

mesma. Assim, quando um grupo apresentava a coreografia os restantes grupos 

avaliavam. Esta avaliação consistiu no preenchimento de uma grelha, com uma 

escala de 1-4, onde 1 representa não faz e 4 realiza na perfeição. Esta avaliação 
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consistia em 4 componentes, sendo elas: execução técnica; relação com a 

música; relação com o par/grupo; expressão/criatividade.  

 Esta estratégia de incluir os alunos nas suas avaliações vem relacionada 

com o conceito de Assessment for Learning (AfL), este conceito tem em vista 

“conceções cognitivistas, construtivistas, ou socioculturais da aprendizagem - 

interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos 

processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens.” (Graça et al., 2019, pp. 55-68)  

 Como Batista et al. (2019, pp. 99-114) nos diz a avaliação para a 

aprendizagem, sobressai a ideia de que a avaliação informa professores e 

alunos e serve de suporte na tomada de decisão de ambos. Neste entendimento, 

a avaliação para a aprendizagem é uma forma de avaliação formativa em que 

os alunos desempenham um papel ativo, diríamos central, na sua própria 

aprendizagem.  

 O objetivo do NE foi incluir os alunos como autores da sua própria 

aprendizagem. Recorrendo assim a duas das cinco estratégias do AfL, sendo 

elas, a estratégia 4 e 5, a estratégia 4 pretende colocar os alunos como recursos 

de instrução uns dos outros (avaliação e feedback) e a estratégia 5 colocar os 

alunos como autores da sua própria aprendizagem (autoavaliação), pois estas 

encontram a sua base concetual nas perspetivas construtivistas, 

socioconstrutivistas ou socioculturais da aprendizagem.  

 Ao colocarmos os alunos a realizar esta tarefa em grupo, o NE foi de 

encontro ao que Graça et al. (pp. 4-5) diz acerca do conhecimento dos objetivos 

de aprendizagem e dos critérios de sucesso, isto é que são requisitos para o 

terceiro princípio da avaliação para a aprendizagem enunciado por MacPhail e 

Halbert (2010)  “envolver os alunos na sua própria avaliação e na dos seus 

colegas”, um vetor dirigido ao fomento da autonomia e da cooperação. Um 

princípio que perspetiva a aprendizagem como um processo eminentemente 

situado, um processo que se funda e se projeta num contexto social, valorizando 

a relação entre os alunos e o trabalho em equipa, assente na responsabilidade 

individual perante si e perante o grupo, na corresponsabilização e na 
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interdependência positiva (um por todos e todos por um). Assim, a par da 

perspetiva que olha a aprendizagem como aquisição e desenvolvimento 

individual de conhecimento e competência, podemos acrescentar a faceta 

grupal, dialógica e colaborativa da aprendizagem, algo que ninguém faz sozinho. 

A colaboração requer que os membros do grupo construam um entendimento 

compartilhado de um determinado significado, através de atividade coordenada 

e síncrona. Importa, portanto, passar a avaliar a própria aprendizagem não só 

como um processo individual, mas também como um processo de grupo, o que 

não pode ser atingido com modelos e métodos de ensino e avaliação 

convencionais. 

 Uma vez que este conceito era novidade para os alunos e estando eles 

habituados ao conceito de avaliação formativa, onde este termo é associado a 

um processo do professor e não inclui os alunos na realização do mesmo. Os 

alunos não estavam recetivos a este novo conceito. Assim, e tendo a noção que 

a introdução de novas estratégias/conceitos é um processo que leva o seu tempo 

a apresentar o sucesso pretendido, o NE introduziu este conceito e com a 

recorrente utilização do mesmo, os alunos começassem a perceber a sua 

importância e as suas benesses.  

 Ao observar as folhas de auto e heteroavaliação, já foi possível observar 

alguma reflexão sobre a performance tanto sua como dos colegas. Na minha 

opinião é importante utilizar este tipo de estratégias, uma vez que, ao 

participarem na avaliação, os alunos necessitam realmente de conhecer os 

diversos critérios de avaliação e ao saberem quais, sabem o que estão a realizar 

menos bem e o que necessitam de alterar, melhorando, assim, a sua 

aprendizagem. 

 

 

 

 



 

47 

 4.7.3 - Ginástica Acrobática 

 

 A modalidade de ginástica acrobática. Uma das minhas modalidades 

preferidas e que me sinto mais confortável para lecionar. Para começar, tenho a 

dizer que foi das modalidades que mais improvisos teve. Nunca me senti tão 

pressionado como aconteceu nesta modalidade. Isto pelo simples motivo. Falta 

de aulas. Neste momento, só pensava, acontece-me de tudo. Muitas das aulas 

planeadas não foram possíveis de lecionar, isto porque, ou eram feriados, ou 

visitas de estudo ou greves. Assim, acabei por apenas lecionar seis tempos de 

45 minutos, o que era muito pouco para a dificuldade que esta modalidade 

apresenta. 

 Além desta modalidade apresentar uma dificuldade elevada, é necessário 

ter em atenção diversos aspetos relativos à segurança dos alunos, pois 

necessita de grande atenção por parte do professor. Assim, para ajudar a 

lecionação da mesma, a PC apresentou-nos uma proposta de trabalho a realizar 

nas aulas. Esta proposta consistia no preenchimento de um dossier por parte 

dos alunos. Este dossier era composto por oito páginas, sendo elas: 1) 

Apresentação da modalidade; 2) Monitorização do trabalho; 3) Avaliação de 

diagnóstico; 4) Introdução ao tema; 5) Memória descritiva; 6) O que nos é pedido; 

7) Avaliação; 8) Balanço Final. 

 Desta forma, o NE decidiu utilizar uma metodologia de trabalho que vai ao 

encontro de alguns aspetos do MED e do AfL. Assim, a turma foi dividida em 

grupos de três e quatro elementos e com o seu próprio espaço de trabalho, 

procurando assim o desenvolvimento autónomo e responsável e transferindo 

assim, a centralização do ensino no aluno e não no professor. Durante esta 

modalidade, os alunos eram responsáveis pela sua aprendizagem. Ao utilizar o 

dossier, os alunos deveriam criar a sua coreografia, que seria posteriormente 

apresentada no ponto 6. Assim, com a orientação do professor, deveriam treinar 

os seus elementos e criar os seus planos de aula. 

1) Apresentação da modalidade, como podemos observar na Figura 9 - 

Apresentação da Modalidade Ginástica Acrobática esta página consiste 
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numa pequena introdução à modalidade, algumas regras básicas de 

segurança e as pegas utilizadas nesta modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Monitorização do trabalho: como podemos observar na Figura 10 - 

Monitorização do trabalho Ginástica Acrobática, os alunos, no final de 

cada aula, realizam uma reflexão sobre o seu desempenho. Desta forma, 

o NE pretendia que os alunos desenvolvessem o seu sentido crítico e 

reflexivo. 

Figura 9 - Apresentação da Modalidade Ginástica Acrobática 
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3) Avaliação de diagnóstico: à semelhança do restante trabalho, a AD foi 

realizada pelos próprios alunos, onde os alunos necessitavam de realizar 

os elementos representados na Figura 11 - Ficha de Avaliação 

Diagnóstico de Ginástica Acrobática avaliando com um +, se realizam 

facilmente, ±, se tem algumas dificuldades e -, se não conseguem. 

Simultaneamente, eu estava a realizar a minha AD, percebendo as suas 

dificuldades. Neste momento, o NE pretende continuar com a estratégia 

Figura 10 - Monitorização do trabalho Ginástica Acrobática 
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(AfL) utilizada nas danças tradicionais. Assim, os alunos eram 

responsabilizados pela sua própria avaliação e a dos restantes colegas 

de grupo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Introdução ao tema: neste documento é apresentado o tema e é 

necessário estar representado na coreografia criada pelos alunos, como 

podemos observar na Figura 12 - Introdução ao Tema de Ginástica 

Acrobática. O tema que o grupo de EF decidiu abordar, foram os valores 

Olímpicos e Paralímpicos. 

Figura 11 - Ficha de Avaliação Diagnóstico de Ginástica Acrobática 
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5) Memória descritiva, este documento servia para descrever e explicar 

como é que o esquema criado simboliza o Ideal Olímpico escolhido. 

Figura 12 - Introdução ao Tema de Ginástica Acrobática 
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6) O que nos é pedido: na Figura 13 - O que nos é pedido Ginástica 

Acrobática são apresentados algumas regras e elementos que os grupos 

devem ter em atenção na criação da sua coreografia. 

 

 

Figura 13 - O que nos é pedido Ginástica Acrobática 
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7) Heteroavaliação: ao utilizarmos este modelo de ensino e o AfL, decidimos 

incluir os alunos na avaliação dos restantes grupos. Assim, cada grupo 

tem uma folha com orientações sobre o que necessitam de observar para 

conseguirem realizar uma heteroavaliação. Neste momento, iriamos dar 

a oportunidade de cada grupo realizar a autoavaliação, ser capaz de 

decidir como distribuir a nota atribuída ao seu trabalho. Esta 

autoavaliação teria em conta o trabalho realizado durante as aulas. 

8) Para terminar: os alunos em concordância com o seu grupo, deveriam 

realizar um balanço geral sobre o trabalho realizado durante esta UD. 

Respondendo a questões como: “Adquirimos conhecimento? Que 

aprendizagens efetuamos? Como aprendemos?”; “Houve desvios ou 

efeitos imprevisíveis? Quais?”; “Como foram as relações interpessoais e 

a dinâmica do grupo? (justifiquem)”; “Como foi a qualidade da 

apresentação / concretização final? (justifiquem)”; “O que foi mais 

surpreendente neste trabalho?”; “O que faríamos diferente?”.  

Como podemos observar na Figura 14 - Exemplo do balanço final. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente e como referi anteriormente, as aulas disponíveis para 

lecionar esta modalidade foram muito reduzidas. Assim, não foi possível 

observar os resultados pretendidos e o trabalho pretendido com as estratégias 

Figura 14 - Exemplo do balanço final 
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utilizadas. Contudo, os alunos conseguiram surpreender, tanto a mim com à PC. 

No pouco tempo que tiveram para criar e treinar, conseguiram realizar uma 

coreografia interessante e bem desenvolvida. Na minha opinião, a junção do 

MED com os princípios do AfL é muito interessante para utilizar nas turmas e 

gostaria de ter tido mais tempo para observar todos os benefícios e 

aprendizagens que pode trazer aos alunos. Com esta experiência foi possível 

observar que os alunos já começam a refletir sobre o seu trabalho e percebem 

o que podem melhorar, ou o que deveriam ter feito para melhorar a sua 

avaliação. No entanto, foi possível observar que não existe uma congruência 

entre o balanço e a autoavaliação, em alguns dos grupos, porque, ao realizaram 

a autoavaliação, dividiram equitativamente a cotação e no balanço referiram que 

alguns alunos não trabalhavam o mesmo que o restante grupo e que se 

recusavam a treinar.  

 

 4.7.4 - Tag Rugby 

 

 Tag Rugby, a modalidade desconhecida. Esta modalidade, para mim seria 

uma experiência nova. Era uma modalidade que nunca tinha tido contato. Assim, 

desconhecia as suas regras e como se joga. Este facto fez com que fosse 

necessário realizar uma pesquisa sobre o assunto, perceber como se joga, as 

suas regras e os seus aspetos técnicos. Para colmatar estas dificuldades, a PC 

teve um papel muito importante. Tendo percebido que nenhum Estudante 

Estagiário (EE) apresentava conhecimentos sobre a modalidade, ela orientou-

nos para o que devíamos ler, pesquisar e explicou as regras do jogo. Um dos 

livros que ela nos apresentou, foi o livro sobre Tag rugby, “Tag rugby na escola 

– Dossier do Professor”. Este livro foi de extrema relevância para a preparação 

das diversas aulas e UD. Este livro, apresenta algumas progressões para o 

ensino da modalidade, como ensina diversos gestos técnicos e as suas regras.  

 Com o início do segundo período, começou esta nova modalidade e nova 

experiência. Uma vez que, seria o primeiro contato com esta modalidade, senti-

me um pouco nervoso para a lecionar. Este nervosismo foi acentuado devido à 
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falta de conhecimento e de domínio da mesma. Assim, na primeira aula e uma 

vez que era o primeiro contato dos alunos com esta modalidade, senti 

dificuldades a transmitir as diversas regras e formas de jogar. Estas dúvidas 

foram possíveis de observar, uma vez que,  

“com o decorrer da aula os alunos demonstravam algumas dúvidas sobre o 

objetivo e de algumas regras da modalidade”  

(Diário de Bordo – Reflexão – aula 40 e 41). 

 Para colmatar estas dificuldades, necessitei de ler e reler sobre a 

modalidade, perceber quais as regras, como se joga e melhorar o meu 

conhecimento sobre a mesma e assim, com o domínio da modalidade tornar a 

minha instrução cada vez mais clara e simples para os alunos entenderem. Após 

perceberem as regras e o objetivo do jogo, foi possível visualizar diversas 

oportunidades de jogo.  

 O objetivo para esta modalidade era os alunos serem capazes de competir 

na fase escola do torneio de Tag-Rugby. Para alcançar este objetivo, comecei 

por tentar fazer com que os alunos entendessem que, nesta modalidade, a bola 

não pode ser jogada para a frente e que era um jogo que requeria correr em 

direção ao campo do adversário e sobre “tag”. Um conceito muito contraditório 

ao que os alunos estão acostumados nos outros desportos, pois nos desportos 

que os alunos conhecem, um dos objetivos é manter a bola afastada dos 

adversários. Nesta modalidade, em vez de correrem em direção ao campo do 

adversário correm no sentido contrário de forma a encontrar um espaço vazio 

para conseguirem avançar no terreno. Contudo, ao efetuarem este movimento, 

apenas estão a perder terreno de jogo e dificultando a jogabilidade do mesmo. 

Para colmatar esta dificuldade e ao conversar com o restante NE, a estratégia 

que encontrámos foi tentar fazer os alunos perceberem que era necessário 

avançar e ganhar terreno de jogo.  
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 4.7.5 – Orientação 

 

 Esta modalidade estava prevista ser lecionada no segundo período. No 

entanto, e com os imprevistos que ocorreram, foi impossível a sua lecionação. 

Assim, necessitei de lecionar no período seguinte, uma vez que, neste período, 

estávamos a lecionar aulas online. Esta modalidade apresentou-se como um 

desafio diferente e para o qual nenhum professor estava preparado. 

 Para a lecionação desta modalidade, os professores do oitavo ano 

juntaram-se e apresentaram propostas para a lecionação da mesma. Durante 

esta reunião, a professor responsável pelo grupo de escalada, criou uma 

proposta que acabámos por colocar em prática. Esta proposta era desenvolver 

uma caça ao tesouro. Para realizar esta atividade os alunos necessitavam de 

criar um croqui do espaço circundante e escolher quatro pontos. Nestes pontos 

estaria uma letra e no final essas letras corresponderiam a uma palavra. Durante 

esta aula tentámos transmitir diversos conteúdos importantes para a orientação, 

com o recurso a uma apresentação de PowerPoint. Tentei transmitir como se 

cria um croqui e como é que se utiliza para se orientarem. Também apresentei 

as diferenças entre um croqui, mapa e uma planta. 

 O objetivo desta tarefa era simular uma corrida de orientação, tendo em 

conta as condicionantes apresentadas no momento. Após o términus da aula, 

percebi que foi uma aula em que os alunos demonstraram muito interesse. Foi 

possível observar que os alunos estavam a gostar de realizar as tarefas e 

estavam empenhados, ao ponto de dizerem que queriam continuar, mesmo o 

tempo de a aula já ter terminado. Neste momento acredito, que se questionasse 

os alunos sobre alguns conceitos de orientação, seriam capazes de responder. 

 

 

 

 



 

57 

 4.7.6 – Futebol 

 

 Esta modalidade, apesar de ter sido uma das que mais pratiquei em 

pequeno, é uma modalidade que não estou muito à vontade para a lecionar. 

Assim, necessitei de recorrer à ajuda dos meus colegas para preparar-me para 

a lecionação das aulas desta modalidade. Esta modalidade foi lecionada a uma 

turma do 11º ano e sendo uma turma partilhada, o NE decidiu que em todas as 

aulas iriamos participar como professores. Contudo, existiria um professor 

responsável pela mesma, tornando-se assim, o professor principal e os restantes 

apenas auxiliavam na transmissão de feedbacks e esclarecimento de dúvidas 

existentes.  

 Após a avaliação de diagnóstico, observámos que a turma apresentava 

dois níveis distintos. Era possível observar alunos com algumas dificuldades na 

modalidade e alguns que apresentavam boas qualidades para a mesma. Assim, 

para os alunos, com facilidades nesta modalidade, pudessem desenvolver a 

mesma, em certas aulas dividimos a turma por níveis, criando assim, exercícios 

com um maior grau de complexidade e dificuldade no sucesso do mesmo. Para 

os alunos com algumas dificuldades, na maioria das aulas decidimos que estes 

deviam trabalhar com os restantes alunos de forma a obterem um maior nível de 

sucesso, motivando-os e promovendo a interajuda. 

 Para a AS decidimos realizar um torneio com equipas homogéneas entre 

si. Estas equipas foram criadas pelos professores. Neste torneio, queríamos 

observar o desempenho dos alunos e também a sua performance a jogar em 

equipa. Ao refletirmos sobre esta modalidade, percebemos que obtivemos 

sucesso no objetivo escolhido para a modalidade. Foi possível observar os 

alunos com facilidades a ajudarem a restante turma e podemos observar uma 

melhoria significativa nos alunos com dificuldades. 
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4.8 Apontamentos do percurso  

 4.8.1 – O Primeiro Período  

 

 Durante este primeiro período deparei-me com muitos obstáculos. Este 

primeiro período caracterizo-o como Veenman (1984) popularizou de “choque 

com a realidade” sendo este choque caracterizado como "o colapso entre os 

ideais missionários elaborados durante a fase de formação e a crua e dura 

realidade da vida quotidiana da sala de aula". Neste momento, estava com 

papeis completamente contrários. Neste momento e como Sacristán (2000) 

afirma que o professor passa, sem um processo de transição, da experiência 

passiva como aluno ao comportamento ativo como professor, sem que lhe seja 

colocado, em muitos casos, o significado educativo, social e epistemológico do 

conhecimento que transmite ou que permite seus alunos aprenderem. De um dia 

para o outro passei a ter responsabilidades que até então nunca tinha 

vivenciado. Contudo, abracei este desafio com todo o prazer e agrado. Estas 

responsabilidades, desafios ajudaram no meu desenvolvimento profissional e 

pessoal. Neste momento, a PC teve um papel deveras importante. Foi ela que 

nos ajudou a integrar na escola e a enfrentar todas as dificuldades que foram 

aparecendo durante o período. 

 Ao longo do período, fui percebendo que cada vez gostava mais de 

lecionar, de ter diante de mim os alunos, de ver a sua alegria a realizar exercícios 

que antes nunca tinham conseguido. Percebi que ser professor atualmente não 

é fácil, existe imensos imprevistos que o professor necessita de resolver e criar 

diversas estratégias para os ultrapassar. O professor tem de lidar com diversos 

alunos e cada um é diferente do outro. Antigamente os alunos necessitavam de 

se adaptar ao professor e perceber como ele lecionava as aulas e respeitar. No 

entanto, o ensino está completamente diferente, o poder está quase todo nos 

alunos e o professor precisa de saber lidar com esta situação, criar estratégias 

para que os alunos o respeitem e oiçam o que diz. Ao longo do período fui-me 

construindo e descobrindo como quero ser como professor. Quero ser um 

professor competente. Um professor capaz de compreender as dificuldades dos 

alunos e criar estratégias para as resolver, ser capaz ,ao encontrar um 
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imprevisto, conseguir resolver; criar um bom ambiente de ensino, proporcionar 

diversas experiências aos alunos e ajudar os alunos a crescerem e a tornarem-

se adultos íntegros e capazes de se diferenciar da restante população. 

 Não foi fácil o primeiro semestre, muitas experiências novas, muitas 

dificuldades, encontrar formas de as ultrapassar. As maiores dificuldades que fui 

encontrando, foi conseguir que os alunos estivessem atentos no momento da 

instrução dos exercícios. Não é fácil, a instrução dos exercícios acaba por ser 

um momento que quebra a dinâmica da aula, onde os alunos passam de uma 

dinâmica com muito movimento e tarefas para fazer, para uma onde necessitam 

de estar parados a ouvir o que digo. Esta diferença acaba por fazer com que os 

alunos mais distraídos e mais ativos não sejam capazes de se focar naquele 

momento e comecem a perturbar. Uma das formas que encontrei para atenuar 

esta dificuldade é a utilização de exercícios que os alunos já conhecem e que 

não necessitam de instrução, tornando assim a mudança de exercícios muito 

mais rápida e com menos interrupções. Uma outra dificuldade era gerir o tempo 

de aula. Inicialmente, não era capaz de controlar a duração de cada exercício. 

Contudo, e com o passar do tempo e utilizando algumas estratégias, como a 

utilização de alarmes no relógio, consegui ultrapassar. 

 

 4.8.2 – Os Segundo e Terceiro Períodos 

 

 O segundo período, o início de um período cheio de imprevistos e de 

muitas adaptações. O primeiro desafio que encontrei foi o facto de a minha turma 

do oitavo ano apresentar mais dois alunos - um dos alunos era uma rapariga 

nova na escola e o outo um aluno transferido de uma outra turma por causa de 

mau comportamento. Este aluno, e pelo que os professores diziam nas reuniões, 

era um caso a ter em atenção e que levantou alguma preocupação de como a 

turma se ia comportar com este novo elemento. Uma vez que, a turma já tinha o 

historial do ano transato de ser indisciplinada. Contudo, o aluno nas aulas de EF 

não apresentava ser o motivo de os alunos estarem desatentos. Durante as 

reuniões de concelho de turma, percebi que os professores muito rapidamente 
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culpam os alunos do mau comportamento durante as aulas e tudo o que 

acontece é por  culpa  deles. Com isto, não digo que os alunos não sejam 

responsabilizados por esse comportamento. No entanto, e comparando as aulas 

de EF com as restantes, podemos observar que o comportamento dos alunos é 

sempre muito diferente. Nas aulas de EF continuam a se distrair e a conversar, 

mas não tem nada a ver com o seu comportamento numa sala de aula. O que 

pretendo dizer com isto é que, os professores não podem colocar toda a culpa 

nos alunos, é necessário perceber o porquê de apresentarem estes 

comportamentos e criar estratégias para os colmatar. 

 Uma dificuldade que encontrei foi devido às condições meteorológicas e 

o estado com o que o polidesportivo se encontrava, isto porque, como foi 

anteriormente referido o polidesportivo apenas apresenta uma cobertura o que 

não impede a chuva de entrar no recinto. Assim, em diversas aulas foi necessário 

adaptar o campo de jogo. Houve aulas em que foi necessário selecionar um 

espaço dentro do campo para conseguir lecionar a aula. Visto que, as 

extremidades estavam molhadas e o pavimento escorregadio. Neste momento, 

foi preciso adaptar toda a minha aula durante a mesma. Necessitei de criar 

exercícios diferentes, adaptar o número de alunos em diversos exercícios e 

adaptar o espaço a utilizar. 

 Por fim, a maior adaptação que todos os professores necessitaram de 

realizar. A adaptação das suas aulas ao confinamento. Este confinamento 

aconteceu devido ao vírus SARS-CoV-2, este vírus causa uma doença 

respiratório intitulada de COVID-19. A COVID-19 é uma infeção que se inicia 

com um quadro semelhante ao da gripe e resfriados, no entanto, pode agravar-

se, podendo levar a óbito.  

Esta situação que teve início no segundo período prolongou-se por todo 

o período.3 

 

 
3 In https://www.biologianet.com/doencas/covid-19.htm 

https://www.biologianet.com/doencas/covid-19.htm
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4.9 - O desafio do ensino à distância 

 4.9.1 – Contextualização 

 

 Os primeiros casos de COVID-19 surgiram na cidade de Wuhan, na 

China, em dezembro de 2019, apresentando quadros de pneumonia de causa 

desconhecida. O grande aumento de número de pessoas doentes fez com que 

o governo daquela cidade determinasse um período de quarentena, a partir do 

dia 23 de janeiro de 2020. 

 Como a doença apresenta uma grande transmissibilidade, logo 

começaram a surgir casos em outros países. No dia 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de pandemia. 

 A COVID-19 apresenta um período de incubação (período entre o 

contágio e o surgimento dos sintomas) de cerca de 14 dias. Os principais 

sintomas da doença são febre, tosse seca e dificuldade respiratória. Além disso, 

alguns pacientes podem apresentar também dores no corpo, coriza, fadiga, dor 

de garganta e diarreia. 

 Os sintomas surgem, geralmente, de forma leve e gradual, e muitos 

doentes podem se curar sem a necessidade de tratamento especial. No entanto, 

algumas pessoas podem apresentar agravamento da doença, desenvolvendo 

dificuldade respiratória e podendo, inclusive, morrer. As pessoas idosas e 

indivíduos que apresentam certos problemas de saúde, como pressão alta, 

problemas cardíacos e diabetes, estão mais propensas ao agravamento da 

doença. 

 A principal forma de transmissão da COVID-19 é por contato com o 

doente, que, ao tossir ou espirrar, elimina gotículas respiratórias, que acabam 

contaminando outras pessoas. Além disso, ao tossir ou espirrar, o doente pode 

contaminar objetos. Uma pessoa sadia, ao tocar um objeto contaminado e levar 

a mão à boca, nariz ou olhos, sem antes higienizá-las, pode também se 

contaminar. 

 Quando começaram a aparecer casos em Portugal o governo declarou o 

estado de emergência. Neste momento o país ficou em quarentena, levando 
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assim ao fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais. Este estado 

de quarentena, fez com que fosse introduzido um novo paradigma nas escolas. 

As aulas online, um desafio que nenhum professor tinha anteriormente 

encontrado nem estava preparado. De um dia para o outro, os professores 

necessitaram de reformular as suas práticas pedagógicas e criar estratégias 

para que os alunos não deixassem de ter aulas e deixar matéria para trás. Uma 

vez que, não se sabia durante quanto tempo se iria prolongar esta situação. 

Contudo, o ensino à distância não é uma novidade. Este paradigma, mesmo 

nunca ter sido requerido com esta amplitude, já existem alguns estudos sobre 

esta temática, nomeadamente os desenvolvidos por Garrison, em que criou o 

conceito de “gerações de inovação tecnológica” (Garrison, 1985). Este autor no 

artigo intitulado “Three generations of technological innovations in distance 

education”, identifica a existência de três gerações de inovação tecnológica. A 

primeira geração Garrison (1985, p. 236) intitula como a Correspondence 

Generation. Esta geração como afirma que a primeira tecnologia de educação à 

distância se tornou possível combinando a palavra impressa e o sistema postal 

como um meio de comunicação bidirecional.  

 A segunda intitulada de Telecommunications generation, refere-se ao 

recurso a tecnologias de combinação eletrónica como, o telefone e a 

teleconferência (áudio e/o vídeo). A utilização do telefone por um professor para 

fins instrutivos é talvez o uso mais personalizado das telecomunicações na 

educação à distância. No entanto, este método de comunicar entre aluno e 

professor exige grande disponibilidade de tempo da parte deste último. 

(Garrison, 1985, p. 237) 

 Por último, a geração intitulada de Computer generation. Como Gomes 

(2003, p. 139) baseia-se nas possibilidades de interatividade que se 

perspetivavam na época com o desenvolvimento dos computadores, 

particularmente nas vertentes do “ensino assistido por computador” (Computer 

Assisted Learning — CAL) e da “inteligência artificial”. Garrison considera que o 

surgimento desta nova geração tecnológica (na altura ainda em fase inicial) 

representa um desafio à visão convencional da interação como comunicação 

interpessoal (“pessoa a pessoa”), considerando que as potencialidades do 
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software de CAL podem emular, senão substituir, a interação pessoal do aluno 

com o professor. 

 Para além deste autor, podemos observar outros como: Nipper (1989), 

que considera a existência de três gerações de modelos distintos de educação 

à distância. Partilhando a sua perspetiva com Garrison, relativamente à primeira 

e segunda geração, no entanto, na terceira geração esta é suportada por 

tecnologias que permitem a comunicação em grupo de forma eficaz reforça a 

importância do professor enquanto interveniente direto no processo de 

comunicação; outro autor que se debruça sobre esta problemática é Anthony 

Bates, Bates (1995, p. 203) identifica a existência de potencialidades e 

modalidades distintas de utilização dos computadores e das redes de 

telecomunicações e reflete sobre as suas implicações ao nível da educação a 

distância; entre outros. 

 

 4.9.2 - As decisões e as práticas 

 

 No término do 2º período, para não deixarmos os alunos desamparados 

e sem nenhuma orientação, decidimos criar circuitos de aptidão física para 

realizar com os alunos. Assim, o nosso final de período realizámos algumas 

aulas com os alunos. Onde, cada um em sua casa realizava os exercícios 

proposto. Para motivar os alunos eu decidi realizar os exercícios com eles. Desta 

forma, conseguiam observar o correto movimento e eu poderia dar feedbacks.  

 Ao lecionar as primeiras aulas neste modelo de ensino, percebi que nada 

tinham a ver com as aulas que estávamos acostumados. Foi uma diferença muito 

grande, não ser possível estar em contato com os alunos e ter o nosso espaço 

de ensino, para mim, apresentou um sentimento de tristeza e de desconforto. O 

ensino à distância pode apresentar alguns benefícios como a individualização do 

ensino, como é possível ler em DN/Lusa (2020) que nos diz que apesar dos 

constrangimentos impostos pelo novo modelo adotado de um dia para outro para 

assegurar a continuidade do ensino em tempos de pandemia da covid-19, 

professoras ouvidas pela Lusa contam que individualização do trabalho foi uma 
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das consequências mais positivas desta experiência. Contudo, um ensino 

presencial apresenta benefícios muito superiores e não é possível substituir um 

pelo outro. O recinto escolar é um espaço essencial para o crescimento dos 

alunos, é aqui que conseguem desenvolver as suas capacidades de socialização 

e mesmo as aulas é um meio para o realizarem. 

 No início do 3º período, as aulas continuavam a ser online e com todos os 

desafios que apresentava. Durante a pausa, os professores refletiam sobre 

estratégias a utilizar, matéria a ser abordada, entre outras dificuldades 

apresentadas. Neste momento, percebemos que não era possível realizar 

modalidades que necessitassem de material específico ou de muito espaço. 

Assim, os professores do oitavo ano, decidiram abordar a modalidade de 

orientação, aptidão física, apresentar alguns vídeos de diversas modalidades e 

realizar uma tarefa sobre a postura ao computador. De entre estas, as que se 

mais destacaram foram a orientação e a tarefa sobre a postura ao computador. 

Foi possível observar, o agrado que os alunos apresentaram a realizar esta 

tarefa.  

 Este modelo de ensino apresenta grandes dificuldades uma vez que a 

aula de EF é disciplina maioritariamente prática e com necessidade a material e 

espaço para realizar. Como supramencionada para colmatar estas dificuldades 

introduzimos as aulas com circuitos de aptidão física. No entanto, se apenas 

realizássemos este tipo de aulas iria levantar mais uma dificuldade, a monotonia 

das aulas. Esta opção levaria a que as aulas passavam a ser sempre iguais e 

cansativas, fazendo com que os alunos perdessem o interesse. Assim, e uma 

vez que nesta altura começou a sair diversas aulas de atividade física online. 

Decidi aproveitar estas aulas, dadas por professores das diversas modalidades, 

e apresentei modalidades novas que os alunos num contexto normal poderiam 

não ter acesso. Assim, em algumas aulas decidi apresentar uma vídeo aula de 

Combat, publicado pelo Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP). 

Decidi apresentar esta aula, porque era uma aula dinâmica, que poderia chamar 

a atenção dos alunos e é uma modalidade e era uma novidade para eles. No 

meu ponto de vista, esta aula apresentou algum sucesso. Foi possível observar 

os alunos a realizarem a aula. Outras atividades que realizei para colmatar a 
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monotonia foi a realização de diversos desafios propostos pelos alunos. Nesse 

momento, nas redes sociais estavam a começar a aparecer diversos desafios e 

onde os jovens estavam a aderir e se divertiam a realizar. Assim, decidi 

aproveitar esta ideia e realizar uma atividade semelhante, em que os alunos, em 

grupos, necessitavam de apresentar e demonstrar o desafio à turma e os 

restantes alunos tentavam realizar durante a aula. Estes desafios deveriam de 

ser de fácil execução e possíveis de realizar. Nos excertos que se seguem é 

possível observar alguns registos efetuados pelos alunos:  

“Começamos por afastarmo-nos dois passos da parede e fazemos um 

ângulo de 90º com o corpo para que a testa encoste na parede. Depois, 

puxamos para debaixo do nosso tronco a cadeira, seguramo-la e 

elevamo-la até ao peito. Sem mexer os pés levantamos o tronco a 

segurar a cadeira, sem que a cadeira toque na parede.”  

(Trabalho realizado pelo grupo 1) 

 

“Com uma vassoura colocando atras temos de passar para a frente sem repetir 

mesmo movimento e sem a tirar as mãos do cabo da vassoura” 

 (Trabalho realizado pelo grupo 2) 

 

“Joelhos e Pés a formar um angulo de 90 graus, o tronco na posição horizontal 

de barriga para baixo com as mãos no chão. Nessa posição pegamos na 

camisola que esta no chão e vestimo-la.” (Trabalho realizado pelo grupo 3) 

 

 Como podemos observar, existiram diversas ideias dos alunos. Ideias 

essas que, em certos casos, foi necessário dar algum feedback sobre a 

dificuldade do mesmo. No entanto, conseguimos observar desafios divertidos e 

de fácil execução. Estes momentos de aula foram bons para manter alguma 

diversidade nas aulas e incorporar os alunos nas mesmas. Com esta atividade, 

tentei promover o trabalho em grupo e a tentar que este distanciamento social 

não prejudicasse as suas relações. Para além destes desafios eu e a PC 
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criávamos desafios onde os alunos necessitavam de se filmar a realizar. Eram 

desafios fáceis de realizar e algo que distraísse os alunos de todos os trabalhos 

e dificuldades que este momento apresentava. 

 Outra atividade que decidi realizar foi um jogo de tabuleiro com eles. Ou 

seja, durante a aula apresentei o jogo que está representado na Figura 15 - Jogo 

da Glória. O objetivo deste jogo era ir desde a casa “GO! START!” até à casa 50. 

Para isso, um de cada vez, os alunos rolavam um dado, sendo este físico ou 

numa aplicação no telemóvel, e o valor que saísse era somado à casa em que o 

peão que representa a turma estava. Exemplo: o peão da turma estava na casa 

número 4 e o aluno rolava o dado e saía 2, assim, o dado andava duas casas 

para a frente e ficava na casa número 6. A casa que o peão parava os alunos 

necessitavam de realizar o exercício que esta demonstrava. Esta tarefa foi uma 

forma mais divertida de realizar diversos exercícios de aptidão física.  
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Um dos maiores problemas que senti durante este período foi o facto de 

não conseguir observar todos os alunos, isto porque a escola, face às regras de 

proteção de dados, não pode obrigar os alunos a estarem com as câmaras 

ligadas, sendo assim apenas lhes podia pedir para o fazer. O que acontecia em 

muitas das aulas era o ter apenas três ou quatro alunos com as câmaras ligadas. 

Tornando assim as aulas para mim mais aborrecidas e tristes. O contacto com 

os alunos para mim é uma parte essencial, pois é neles que reside a alegria de 

ensinar. É observando as dificuldades que apresentam a realizar as tarefas e a 

forma como superam essas dificuldades. Sem isso o ensino torna-se enfadonho 

e não objetivo. Afinal de contas, o objetivo do professor é guiar os alunos no seu 

crescimento como ser humano. 

  Ao realizar um questionário apresentado no Anexo 1 aos meus 

alunos no final do ano. Ao analisar a questão sobre “Como caracterizas a 

Figura 15 - Jogo da Glória 
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experiência de ter aulas não presenciais?” percebi que os alunos para a 

disciplina de EF não gostam das aulas não presencias. Sentem falta de estar 

cara a cara com os seus colegas e de correram ao seu lado, como podemos 

observar no seguinte comentário “Difícil porque estava acostumada a olhar para 

os meus colegas cara a cara e de correr com eles.”, tendo outros como, “Não 

gostei muito porque era mais fácil de entender os exercícios nas aulas 

presenciais do que nas aulas à distância.”. No geral os alunos apresentam um 

sentimento de desagrado para com as aulas não presenciais. 

 Na questão sobre “Quais foram as grandes diferenças entre as aulas à 

distância e as presenciais?” a maioria dos alunos respondeu que a maior 

diferença era o facto de não ser possível realizar certas atividades devido ao 

reduzido espaço, não haver contato físico e o facto de se tornar muito mais 

complexo e difícil entender diversos instruções dos professores. Tornando-se 

assim difícil de entender novas modalidades e novos exercícios. Como podemos 

observar nos excertos seguintes. 

“O facto de não podermos realizar alguns tipos de atividades porque 

estávamos em casa” (Resposta pelo aluno 1) 

“Não estarmos cara a cara com professores” (Resposta pelo aluno 2) 

“O facto de não haver espaço nenhum, não fazer os exercícios ao ar livre e ser 

a comunicação mais difícil.” (Resposta pelo aluno 3) 

“É um pouco mais difícil na parte de aprender ou praticar novos desportos ou 

novos conhecimentos porque, os professores não conseguem ver muito bem 

os nossos erros.” (Resposta pelo aluno 4) 

“Não estar ao lado dos nossos colegas e professores e é mais difícil aprender à 

distância as matérias onde se tem mais dificuldade.” (Resposta pelo aluno 5) 

 

 Relativamente à preferência que os alunos demonstraram entre aulas 

presenciais e aulas não presenciais foi unânime da parte dos alunos. Todos eles 

preferiam as aulas presenciais. 
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 4.9.3 - Algumas reflexões 

 

Este período apresentou muitas dificuldades, mas consegui superar estes 

desafios e ajudou-me a crescer como professor. Percebi que o importante são 

os alunos e que é preciso pensar em formas de revolucionar o ensino. Existem 

diversas plataformas que podem ajudar os professores a melhorar o seu ensino 

e utilizar plataformas e tecnologias que os alunos atualmente gostam de mexer 

e trabalhar. É uma forma de cativar os alunos e tentar que se mantenham 

motivados e não desistam dos seus estudos. Como Bento (2020) diz a Educação 

deste novo século precisa que os alunos aprofundem, entrem num processo 

produtivo e construtivo, pensem e reflitam sobre o quê, e por que aprendem, 

precisam dar sentido a conteúdos desajustados das suas realidades. Mas isso 

só acontece se conhecerem o que está nas profundezas do Oceano, logo, isso 

não se fará pela superfície do mesmo, onde veem pouco mais que água e 

algumas embarcações. Esta transformação digital acontecerá quando os 

professores atravessarem o Oceano de submarino e promoverem todo esse 

conhecimento com os alunos, analisando as algas, os corais, a enorme 

variedade de seres que se encontram bem nas profundezas. E as profundezas 

só são alcançadas com o desafio de as conhecerem, e só a tecnologia nos ajuda 

a ir tão longe, de forma tão imersiva. 

 Bento (2020) afirma que está criada a necessidade pedagógica, ou seja, 

percebemos que os alunos precisam de ser ensinados, estimulados, cativados 

e desafiados, não na sua memorização, mas na sua real compreensão do 

quotidiano, com estratégias que diferem dos modelos que conhecemos e isso 

levará a que os alunos não continuem a “surfar” na rede e passem a “mergulhar” 

nas profundezas, com os professores, em perfeita harmonia colaborativa. 

 Contudo, esta mudança não será fácil. Mas é uma travessia que é 

necessário realizar. O ensino precisa de ser adaptado e começar a utilizar 

plataformas que captem a atenção dos alunos e que torne o ensino mais 

individualizado e autónomo. Como Pacheco (2020) refere na sua opinião 

publicada no jornal Público as estratégias de continuidade das atividades 
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escolares promoveram o desenvolvimento profissional dos professores, pelo que 

o ensino à distância pode ser associado à melhoria das escolas e das 

aprendizagens, estando também ligado à promoção de uma aprendizagem mais 

autónoma e independente dos alunos. Aliás, conclui-se que as mudanças 

verificadas nas escolas revelaram o enorme potencial de inovação que estava 

adormecido em muitos dos sistemas educativos. Ou seja, a escola sai desta crise 

mais credibilizada socialmente. 

 Na perspetiva da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), há duas lições a tirar. A primeira, mais negativamente, está 

relacionada com as desigualdades e as disparidades no acesso e no uso das 

tecnologias digitais, constituindo um sério problema quando são comparados 

alunos de diferentes grupos socioeconómicos. Ao invés, a outra lição reforça a 

convicção de que a pandemia está a contribuir para fomentar as competências 

indispensáveis para a educação do século XXI. 

 E como Pacheco (2020) afirma que para fomentar estas competências, e 

uma vez garantidas as condições indispensáveis para uma escola diferente 

(mais digital nas suas atividades de ensino e aprendizagem, com mais 

comunicação ao nível da comunidade educativa e mais autónoma na gestão do 

currículo), é urgente refletir sobre o que é que a escola exige aos alunos, quer 

ao nível do conhecimento que é essencial, independentemente das possíveis 

formatações curriculares, quer ao nível das competências socio emocionais. 

 Um dos fatores que pode ajudar a mudança deste paradigma é o peso 

que os testes escritos apresentam na avaliação dos alunos. Como Reis (2020) 

afirma que com a distância, seguiram-se as dúvidas relativamente à forma de 

avaliar os alunos - com recursos e contextos tão diversos. A grande maioria dos 

docentes trocou os testes por apresentações, pela valorização da assiduidade e 

do esforço demonstrado. Diretores e professores consideram que este é apenas 

um passo no caminho certo, aquele que já deveria ser o da educação, e que as 

escolas devem aproveitar esta oportunidade para mudar o paradigma. 

 "Toda a gente dá valor" a um teste escrito, "professores, pais e alunos". 

"Até dá a ideia de que se não houvesse testes escritos o aluno não poderia ser 
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avaliado, e pode", diz o dirigente da Associação Nacional de Diretores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). 

 Neste momento, por muitos pontos negativos que o COVID-19 trouxe. A 

meu ver, para o ensino veio começar uma “revolução”, modificar ideias 

antiquadas que existiam do ensino. Ideias que impediam que o ensino se 

aproximasse das comunidades atuais. Neste momento, é importante aproveitar 

o que esta pandemia nos trouxe e refletir como se pode atualizar os modelos de 

ensino e formas de como individualizar o mesmo. 

 No final deste período percebi que mesmo sendo uma disciplina 

essencialmente prática existem diversas atividades que um professor pode 

sugerir aos alunos para que realizem em casa. É possível passar diversos 

desafios onde colocamos a sua capacidade em prova e que possamos incutir 

aos alunos que praticam um menor número de horas de atividade física desafios 

que até podem virar um gosto e prazer para eles. Esta experiência fez me 

crescer como professor e repensar em estratégias que possam ajudar os alunos 

a criarem o gosto pela prática de exercício físico fora das aulas.



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Outras oportunidades de lecionação 
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5.1 - As minhas turmas do 1º ano de escolaridade 

 

 No início do ano letivo, nas primeiras reuniões com a PC. Disse-nos que 

queria que lecionássemos todos os níveis de escolaridade. Assim, a PC propôs 

que fossemos dar aulas ao primeiro ano, às diversas escolas do agrupamento. 

Quando a PC nos falou da sua ideia, o NE concordou com a mesma, isto porque, 

é uma ótima oportunidade para melhorarmos e crescermos como professores. 

Uma vez que, posteriormente ao mestrado, deveremos entrar mais facilmente 

em Atividades Extracurriculares (AECs) era uma ótima oportunidade para 

ganharmos experiência para a mesma. Assim, havendo cinco turmas de primeiro 

ano, dois de nós ficámos responsáveis por duas turmas e um com uma turma.  

 Ao sabermos que iriamos lecionar o primeiro ano decidimos realizar o 

planeamento para este nível de ensino. Para isso, recorremos ao documento das 

aprendizagens essenciais para o primeiro ano. Aqui podemos observar que para 

o primeiro ano o aluno no final de ano deve ser capaz de realizar perícias e 

manipulações através de ações motoras básicas com aparelhos portáteis, 

realizar deslocamentos e equilíbrios. Tendo este documento decidimos realizar 

o planeamento, como podemos observar na Figura 16 - Planeamento anual do 

1ºano. 

  

Figura 16 - Planeamento anual do 1ºano 



 

76 

Uma vez que, os alunos são muito pequenos decidi utilizar um modelo de ensino 

mais focado no professor, ou seja, no MID. Desta forma era eu que dizia como 

realizar os exercícios e o que necessitavam de realizar. Ao longo do ano, percebi 

que para este ano é preciso reduzir ao máximo o tempo parado, isto porque, os 

alunos se estiverem parados durante algum tempo os alunos não conseguem 

estar quietos a ouvir a instrução do professor. Assim, necessitei de treinar muito 

a minha forma de comunicar e transmitir o desejado. Comparativamente ao 

oitavo ano, a instrução precisa de ser muito curta e muito simples de entender. 

Caso isso não aconteça os alunos não vão conseguir entender o exercício e 

vamos acabar por perder o controlo da turma. Uma das estratégias que encontrei 

para ajudar a tornar as aulas mais dinâmicas foi a utilização de exercícios 

repetidos. Isto é, eu recorria a alguns exercícios que os alunos já conheciam e 

sabiam como era a sua organização. Tendo apenas de dizer qual o exercício 

que iriamos realizar e eles já sabiam o que fazer. Outra estratégia, foi ao realizar 

o planeamento da aula imaginava como deveria transmitir a informação e tentava 

perceber se estava a ser demasiado complexo ou não. À medida que fui 

utilizando estas estratégias, as minhas aulas começaram a ser mais dinâmicas 

e com menos tempos parados. 

 Fui ganhando a noção também que para dar aulas a este nível de 

escolaridade é necessário planear aulas muito dinâmicas e divertidas, é 

necessário realizar exercícios divertidos, onde estes possam realizar diversas 

habilidades motoras, competir uns com os outros e ter objetivos para cada 

exercício. Um dos exercícios que utilizei durante as aulas foi a procura de 

objetos. Este exercício consistia em esconder diversos objetos pelo espaço de 

aula e deixar eles procurarem. Ao encontrarem os objetos deveriam no colocar 

dentro de um arco. Este exercício é muito simples para os alunos 

compreenderem e podemos desenvolver diversas capacidades. Tais como, 

memorização, rastejar, correr, saltar, trepar, entre outros. É um exercício que os 

alunos gostam e é divertido. Nestas idades é possível realizar diversos 

exercícios e muito facilmente interligar com outras disciplinas, desenvolvendo 

não só capacidades motoras, como também intelectuais. Como por exemplo, os 

alunos estão a deslocar e a realizar algum aquecimento dinâmico e o professor 
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diz que têm de se colocar em grupos de dois, três… ou durante o jogo da 

apanhadinha, para se salvarem é necessário se deslocar ao professor e 

responder corretamente a uma pergunta. Com estes exemplos, fui 

compreendendo que a EF não serve só para trabalhar as capacidades motoras, 

sendo possível interligar muitas matérias e ajudar a consolidar com recurso à 

diversão e ao prazer. 

 Durante o ano letivo estas turmas apresentaram-me diversos desafios que 

como professor de uma turma com idades tão baixas é necessário resolver e por 

vezes tentar mudar o modo como os alunos pensam. Ao decidirmos a 

distribuição de turmas, acabei por escolher em ficar com duas turmas. Estas 

turmas eram bastante homogéneas Intra turma, tendo aproximadamente o 

mesmo número de rapazes e raparigas. Contudo, uma das turmas apresentava 

dois alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Uma informação 

que não sabia até ao momento que fui para dar aula à turma. Assim, e uma vez 

que, a minha vivencia com alunos com NEE era muito reduzida, não sabia bem 

o que fazer, nem estava preparado para esta situação. Estes alunos 

apresentavam um transtorno de desenvolvimento, sendo este autismo. Uma vez 

que, o meu conhecimento sobre este transtorno era reduzido, necessitei de 

realizar uma pesquisa e perguntar a colegas que escolheram o ramo de desporto 

adaptado. Com esta ajuda, comecei a pensar em estratégias de como incluir os 

alunos nas aulas. Esta estratégia passava por explicar os exercícios com poucas 

palavras e muito sintetizado. No entanto, não consegui incluir os alunos na aula. 

Como fui percebendo, estar a controlar uma turma de 14 alunos com mais dois 

alunos com este transtorno é completamente impossível. Este foi um dos 

problemas que encontrei a lecionar esta turma, o apoio por parte da professora 

foi muito reduzido, o apoio das funcionárias quase inexistente. Assim, eu em 

todas as aulas estava a controlar esta turma inteira e depois tinha a professora 

a falar com a funcionária. Neste momento, percebo que o problema pode não ter 

sido apenas delas, mas sim pelo facto de também não ter explicado o que 

poderiam fazer e como me ajudarem durante a aula. O facto de não estar à 

vontade para dizer o que fazer, uma vez que, estava lá como professor estagiário 

dificultou a resolução deste problema. Posteriormente, necessito de começar a 
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comunicar melhor e tentar criar relações com os funcionários das escolas, de 

forma a sentir-me confortável para estas situações. 

 Como referi anteriormente, como professor de alunos tão novos, por 

vezes precisamos de tentar com que estes mudem o seu pensamento e a sua 

forma de ver algumas situações. O facto de referir este assunto, deve-se a que 

num momento de uma aula durante um exercício, ocorreu uma situação que me 

senti muito desconfortável ao observar o comportamento de alguns alunos. Este 

comportamento manifestou-se durante o início da aula, no primeiro exercício. 

Neste primeiro exercício os alunos estavam a deslocar-se livremente pelo 

espaço e no momento que eu apitasse e dissesse um número, deveriam colocar-

se em grupo com o número de elementos que eu disse. No entanto, ao estar a 

realizar o exercício reparei que havia sempre alguém que ficava de fora e um 

grupo com um número de elementos inferior ao que tinha pedido. O aluno que 

acabava por ficar sempre de fora era o aluno que tinha autismo. Após observar 

este comportamento diversas vezes decidi perguntar o porquê de não se 

juntarem nem tentarem juntar com este aluno. Ao ouvir que não queriam juntar 

por causa que ele apresentava este transtorno, decidi mudar completamente a 

minha aula. Neste momento, percebi que não poderia deixar aquela situação 

passar, os alunos necessitavam de perceber que o facto de uma pessoa ter 

alguma condicionante não quer dizer que necessite de ser colocada de parte. 

Muito pelo contrário, deveremos incluir e ajudar sempre que necessário. Assim, 

decidi realizar alguns exercícios com os olhos vendados, para tentar que os 

alunos percebam que existe pessoas com dificuldades e que por vezes 

necessitam de ajuda e que não devemos excluir, mas sim o contrário incluir em 

diversas atividades e ajudar sempre que necessário. No final da aula aproveitei 

para falar com eles e informar que existe diversas modalidades em que pessoas 

com estas dificuldades são muito melhores que pessoas “normais”. 

 Por este motivo digo que o professor não ensina só habilidades motoras 

ou a sua matéria. Um professor tem a possibilidade de transmitir diversos valores 

para os seus alunos e necessita de tomar medidas quando vê estas situações 

acontecerem e principalmente não as realizar ou consentir este tipo de atitudes. 

Um professor é uma pessoa que deve compreender todas as pessoas e não 



 

79 

pode excluir ninguém, um professor deve tentar sempre incluir os seus alunos 

em todas as atividades que realiza e tentar mudar algumas atitudes dos seus 

alunos. 

 Esta experiência ajudou-me a crescer como professor, criou-me imensos 

desafios que necessitei de resolver e refletir sobre o que poderia melhorar. Ao 

observar a felicidade dos alunos no momento que iam para a aula, ajudou a 

consolidar a minha decisão. É esse sorriso que ajuda os professores a irem todos 

os dias lecionar as suas aulas com um sorriso na cara e com prazer de estar 

nesta profissão. 

 

5.2 - O 11º ano de escolaridade: um mundo completamente diferente 

 

 Foi altura de lecionar aulas ao ensino secundário, inicialmente, apareceu 

o nervosismo. Isto porque, ao olhar para a minha estrutura, facilmente, me 

confundem com um aluno do secundário. Ao ir para a primeira aula, só 

comentávamos que muito provavelmente, alguns dos alunos iriam parecer mais 

velhos do que nós e, assim, como é possível eles nos verem como professores. 

Este pensamento levantou algum nervosismo. Contudo, e uma vez que era o NE 

todo que iria lecionar estas aulas, ao iniciarmos a aula rapidamente este 

nervosismo desapareceu e foquei-me em dar os feedbacks e as instruções 

necessárias.  

 Ao começarmos a lecionar esta turma, o contraste entre a minha turma do 

8 ano e esta turma era enorme. A instrução dos exercícios era mais fácil, a 

comunicação entre professor e aluno era completamente diferente. Não era 

necessário estar a simplificar todos os exercícios, os alunos compreendiam os 

exercícios muito mais rapidamente e a aula tornava-se muito mais dinâmica e 

rápida.  

 Após estas duas experiências, percebi que cada ciclo tem as suas 

facilidades e dificuldades. O professor necessita de compreender essas 

diferenças e ajustar as suas práticas de forma a tornar as suas aulas mais 

dinâmicas e eficientes. Com estas experiências percebi que não tenho nenhum 
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ciclo que tenha preferência de lecionar, cada um tem os seus pontos fortes que 

me dão prazer e alegria em ensinar esta disciplina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. As outras tábuas da travessia 
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 Durante o ano letivo o grupo de EF tenta desenvolver diversas atividades 

para todos os diferentes ciclos. Algumas atividades que tivemos a oportunidade 

de dinamizar e organizar foram: desporto escolar, no meu caso escolhi a 

escalada e participei numa saída do desporto adaptado; corta mato fase escola 

e regional; Mega-Sprinter fase escola e regional; torneio Gira-Volei; dia europeu 

do Desporto Escolar; aula realizada por um treinador do clube Académico; 

torneio de futebol; visita de estudo aos Passadiços de Paiva. Sendo que, estava 

programado mais atividades, mas com a situação atual foi necessário cancelar. 

 Durante este ano letivo uma das atividades que estive inserido foi nas 

diversas atividades do desporto escolar. O grupo que escolhi para participar e 

dinamizar foi o de escalada, decidi escolher a escalado porque entre a oferta que 

existe é o desporto que mais me identifico. É um desporto que já tinha tido 

contacto durante o mestrado e que gostei de participar.  

 Apesar de ter tido esta modalidade no mestrado, o que ajudou a preparar 

para esta experiência, não estava completamento preparado para o fazer. Neste 

momento a professora responsável pela escalada teve uma elevada importância. 

Sempre que fosse necessário realizar alguma coisa, ela estava lá para explicar 

e ajudar no que fosse. Este momento é completamente diferente de estar diante 

de uma turma a lecionar uma modalidade, ou até mesmo esta modalidade. Aqui 

percebi, que os alunos que lá estão, estão a realizar as coisas com gosto e 

querem lá estar, tornando assim, o ensino que seja mais fácil e que haja menos 

distrações. Contudo, os alunos aproveitam também este momento para 

descontrair, para brincar e se divertir. Penso que o desporto escolar é mesmo 

para isso, é para os alunos aprenderam uma modalidade nova, se divertirem, 

relaxarem de um dia cansativo e até mesmo de se afastarem de situações menos 

confortáveis fora do ambiente escolar. 

 Infelizmente não foi possível participar em todas as competições de 

escalada. Contudo, a experiência de vivenciar uma competição destas como 

professor é completamente diferente da que senti quando participava como 

aluno. Neste momento, a minha participação consistiu em comunicar com os 

meus alunos e ajudá-los a se acalmar e a preparar para a prova. Neste momento, 
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os alunos apresentam alguns medos e nós estamos lá para os incentivar e ajudar 

a se superar. Estas competições são uma experiência muito gratificante, é aqui 

que podemos observar o esforço dos alunos, o prazer de competirem e a alegria 

de terem conseguido realizar o percurso.  

 Além da escalada, a PC queria que tivéssemos uma experiência com o 

desporto adaptado. Assim, participei numa das competições do desporto 

adaptado. Esta foi uma experiência completamente nova, nunca tinha tido uma 

igual e não sabia no que consistia, não sabia o que era necessário fazer nem 

que desportos realizavam. Contudo, percebi que esta competição é 

completamente igual a qualquer outra, a alegria é muito notória, possivelmente 

mais do que nos restantes desportos. Basicamente não existe nada de diferente 

às outras competições, apenas o que muda é a organização e o tipo de 

atividades realizada. 

 Neste dia, ocorreu algumas situações onde era necessário incentivar os 

alunos a participarem e até mesmo participar com eles de forma a se sentirem 

seguros e confiantes na tarefa. Assim, existiu algumas atividades onde foi 

possível participar com eles. Foi uma experiência muito gratificante, ver estes 

alunos a se divertirem e a criar laços com os professores e entre eles foi uma 

experiência que não esperar que fosse tão gratificante. Esta experiência abriu-

me um leque de alternativas que até ao momento não tinha considerado, tais 

como, a natação adaptada. Isto porque, o meu ramo de especialização foi o 

treino da modalidade de natação e até então nunca tinha ponderado esta 

possibilidade. 

 Uma das atividades que requereu muito trabalho e coordenação entre 

todos os professores do grupo de EF foi a organização do corta mato fase escola. 

Para este evento o NE ficou responsável pela sua organização, desde a forma 

como os professores inscreviam os seus alunos, a criação da ordem de cada 

escalão, a registar os tempos e a qualificação dos alunos. Neste momento, 

percebi que a organização de um evento destes realmente apresenta muitos 

desafios e se os professores não estiverem sincronizados e cooperarem com a 

organização é quase impossível de o fazer. Assim, fiquei responsável de criar a 
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plataforma onde os professores inscreviam os alunos, criar a folha de 

participantes, organizá-los por escalões, registar os tempos de chegada e a sua 

classificação e criar as listas dos primeiros seis classificados.  

 Para meu benefício tenho muita facilidade em trabalhar com programas 

informáticos e principalmente com o Excel, esta facilidade proporcionou a que 

criasse diversos documentos que basicamente retiravam informação de outro 

documento e criasse o que necessitava. Como por exemplo, a folha de 

classificação. Onde apenas necessitava de colocar a posição e o tempo de cada 

aluno e criava automaticamente um documento com os nomes dos alunos por 

ordem de chegada ao mesmo tempo que ia colocando os tempos. Desta forma, 

muitos dos processos que foram necessários realizar, tornaram-se muito mais 

rápidos e eficientes. 

 Para esta fase, o grupo de EF decidiu realizar o mesmo no jardim Paulo 

Vallada, como podemos observar na Figura 17 - Percurso corta mato fase escola 

esse seria o percurso que os alunos necessitariam de realizar durante a prova, 

sendo que, para os alunos mais velhos necessitariam de realizar mais do que 

uma volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17 - Percurso corta mato fase 
escola 
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Com o aproximar do dia da competição os professores necessitaram de 

avaliar as condições climatéricas para o dia da prova. E infelizmente rapidamente 

percebemos que não seria possível realizar no parque como estava previsto, 

tendo forçado a organização a tomar medidas preventivas e utilizar o plano 

alternativo. Uma situação que já estávamos muito habituados a lidar e que já 

estávamos preparados. Assim, o corta mato fase escola foi realizado dentro do 

recinto da escola cooperante. Semelhante ao percurso no jardim, este consistia 

em contornar o recinto escolar. 

 Para esta prova foi possível desenvolver uma atividade com o NE de 

biologia, onde estes estavam no final da prova a sensibilizar os alunos para a 

importância da hidratação e da utilização da sua própria garrafa de água. Neste 

momento, foi possível observar como as diversas disciplinas se podem 

complementar e que é possível aproveitar situações destas para sensibilizar os 

alunos para questões importantes. 

 Infelizmente não foi possível observar a prova, uma vez que estava 

responsável por anotar os tempos e a posição de cada aluno após o término da 

prova. Contudo, penso que a prova decorreu sem problemas e apresentou 

sucesso, sendo que, houve um número elevado de participantes.  

 Comparativamente à fase escola a fase regional foi muito mais tranquilo 

para os professores. Esta fase já não são os professores a organizar. Assim, o 

nosso trabalho era ter em atenção se os alunos estavam no ponto de partida no 

momento da sua prova. Esta fase foi realizada no queimódromo do porto, em 

Matosinhos. Fiquei muito agradado ao ver que o escalão referente à minha turma 

era quase todo representado por alunos meus. Tendo sido possível criar uma 

relação mais próxima com estes. Um dos problemas referentes à minha prática, 

que a PC referiu, foi o que eu ainda estava muito tenso ao lecionar as aulas e 

que necessitava criar uma relação mais próxima com os meus alunos. Neste 

momento, foi uma oportunidade muito boa para o fazer e foi o que tentei fazer, 

tentei conhecer os meus alunos, brincar com eles e tentar perder alguma tensão 

que possa surgir durante as minhas aulas. Após esta experiência percebi que 
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realmente a minha relação com a turma tinha melhorado e estava mais relaxado 

durante as aulas. 

 Outra atividade que o agrupamento participou foi o Mega-Sprinter, esta 

atividade à semelhança do corta mato, apresenta diversas fases. A fase escola 

foi desenvolvida com a parceria da FADEUP. Assim, no dia da atividade foi 

necessário deslocarmo-nos da escola cooperante até à FADEUP para realizar 

as provas. Neste dia, o gabinete de atletismo ficou responsável pela organização 

deste evento. O Mega-Sprinter consiste em 4 provas de atletismo: velocidade 

(40m metros), incluindo estafetas; salto em comprimento; prova dos 1000 metros 

e lançamento do peso. Esta foi uma experiência nova para alguns alunos. Alguns 

nunca tinha realizado um salto em comprimento para a caixa de areia ou até 

mesmo realizar um salto em comprimento completo. Isto porque, a escola não 

apresenta condições para o ensino desta modalidade, sendo que não tem uma 

caixa de areia e apenas podem realizar a queda para colchões o que não se 

assemelha ao salto para a caixa de areia.  

 Na fase regional desta competição, foi necessário deslocar até ao Estádio 

Municipal de Atletismo de Elvas. À semelhança da fase regional do corta mato, 

o NE apenas esteve encarregue de orientar os alunos e estar com atenção às 

diversas provas para evitar que os alunos perdessem a sua prova. Novamente 

muitos dos meus alunos estavam presentes nesta fase o que foi muito 

gratificante. Observar que os nossos alunos têm gosto em participar nos eventos. 

 Outra atividade que o grupo desenvolveu foi o torneio Gira Volei, inserido 

no projeto de Desporto Escolar. Para este torneio foi necessário os alunos 

criarem equipas de 2 elementos e apenas quem não praticava a modalidade. No 

geral este torneio apresentou muito sucesso, uma vez que, houve diversos 

equipas a participar e não a jogar como também se propuseram para participar 

como júris e árbitros. Contudo, penso que posteriormente é possível melhorar o 

desempenho deste torneio. Isto porque, devido às condições do espaço foi 

necessário utilizar redes que não ficavam bem presas e que iam perdendo altura 

consoante o desenrolar dos jogos. 
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 Outro torneio que o NE desenvolveu foi o torneio de futebol. Para este 

torneio o nosso NE desenvolveu dois cartazes como podemos observar nas 

Figura 18 - Cartaz Torneio de Futebol 1 e Figura 19 - Cartaz Torneio de Futebol 

2. Este torneio tinha como objetivo criar um momento de festividade e ocupar o 

tempo que os alunos estariam sem aulas, uma vez que, neste dia eram as 

reuniões intercalares. 

 

 

 

 

 

 

  

 Infelizmente este torneio não apresentou o sucesso pretendido, uma vez 

que só houve 2 equipas inscritas. Contudo, decidimos realizar o torneio e até 

mesmo nós participamos, fazendo equipa com os alunos que se inscreveram. 

Uma vez que, neste dia os alunos sabiam que não iriam ter aulas, já estávamos 

à espera de que tivéssemos poucas inscrições. 

 Outra atividade que desenvolvemos com o grupo de EF foi o dia europeu 

do desporto escolar este dia ocorreu no dia 27 de setembro. Neste dia, durante 

o intervalo o grupo de EF decidiu realizar diversas atividades no recinto escolar. 

O objetivo destas atividades era a promoção do desporto escolar e da prática de 

exercício físico. Algumas atividades que se realizaram durante este dia foram 

ténis de mesa, escalada, jogos tradicionais, entre outros. 

 Com o objetivo de fomentar a prática da modalidade de andebol, o grupo 

de EF decidiu, em cooperação com o Académico futebol clube – seção de 

andebol. Decidiu organizar uma aula onde iria ser uma aula lecionada por um 

treinado do clube, dando assim o conhecimento desta modalidade. Esta aula 

decorreu numa aula de 45 minutos. Contudo, neste dia não foi possível começar 

Figura 18 - Cartaz Torneio 

de Futebol 1 
Figura 19 - Cartaz Torneio 
de Futebol 2 
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a aula a horas. Neste dia, a PC não teve a possibilidade de estar presente, tendo 

deixado uma professora substituta como responsável pela aula, sendo que, era 

eu que a estava a lecionar. No entanto, a funcionária responsável pelo balneária 

ao saber que a PC não estaria presente, não estava a deixar os alunos se 

equiparem. Atrasando assim, o início da aula. Após a resolução deste problema, 

foi possível começar a aula. Nesta aula, apenas realizei uma pequena introdução 

e passei a aula para o treinador, estando sempre que necessário a ajudar. No 

final, a aula correu bem. Os alunos demonstraram gosto pela modalidade. 

 Uma última atividade organizada pelo grupo de EF foi a visita de estudo 

aos passadiços de Paiva. Esta atividade estava direcionada para o secundário, 

esta atividade apresentou como objetivo a promoção da prática desportiva em 

contacto com a natureza, estimular hábitos de vida saudável e reforçar relações 

interpessoais. Esta atividade revelou ser muito importante para o nosso núcleo, 

uma vez que, neste momento foi possível interagir e criar uma relação com os 

restantes professores. Durante a hora de almoço os professores juntaram-se 

para almoçar. Neste momento, houve uma partilha de experiências profissionais 

que os restantes professores experienciaram. Ao longo do dia o NE sentiu um 

sentimento de acolhimento e integração por parte dos restantes professores.  

 Esta atividade foi muito importante para nós, não tanto pela atividade em 

si, mas pelas relações que criámos com os restantes professores. Neste dia, 

percebemos que existe uma relação de amizade entre os professores do 

agrupamento, que gostavam de realizar atividades em conjunto e que não 

existiam desavenças entre si. Este ponto é importante, porque é necessário que 

exista esta relação entre colegas de trabalho. Um professor não trabalho sozinho 

e necessita de se relacionar com os restantes colegas e conseguir um ambiente 

favorável para a prática desta profissão. 

 Como podemos observar o agrupamento demonstra vontade e tenta criar 

atividades que aproveitem os espaços e recursos adjacentes aos recintes 

escolares. Como foi o exemplo do corta mato, que iria ser no jardim Paulo 

Vallada, o corta mato ao utilizar as instalações da FADEUP e o seu núcleo de 

atletismo e a aula em cooperação com o Académico futebol clube. Como vemos 
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o agrupamento aproveita todas as oportunidades de transmitir diversas 

experiências, não só no recinto escolar como aproveitar os espaços circundantes 

a este. 

 Por último, uma atividade que tive a possibilidade de acompanhar, foi a 

visita de estudo ao parque biológico de Gaia com as turmas do 8º ano. Esta visita 

foi organizada pelo grupo de biologia, e uma vez que as nossas turmas iriam 

participar, o NE de EF e de Biologia e Geologia decidiram trabalhar em conjunto. 

Nesta atividade, o nosso NE decidiu introduzir alguns objetivos como a promoção 

da prática desportiva em contacto com a natureza e os seus benefícios. Uma vez 

que, a visita consistia numa caminhada de 3km, decidimos introduzir uma 

questão no guião criado pelo NE de Biologia e Geologia que está apresentada 

na Figura 20.  

 Esta atividade demonstrou ter sucesso, como podemos, pela participação 

dos alunos à atividade que os professores propuseram e pela alegria que 

observámos durante a visita. Nesta atividade aproveitei para melhorar a minha 

relação e o meu à vontade com os alunos. Neste dia percebi que os alunos 

gostavam de me ter com professor, no momento que, necessitei de falar e 

referiram que finalmente era eu a falar e estiveram calados a ouvir. 

 

Figura 20 - Questão do NE de EF para a visita ao parque Biológico de Gaia 
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6.1 - Apontamento reflexivo 

 

Atualmente a escola constitui uma parte integrante da vida e construção 

do ser humano. Assim, este espaço não se destina apenas a ensinar e 

atualmente exerce o importante papel de educador e socializador, pois é cada 

vez mais uma entidade a quem pais e educadores delegam a responsabilidade 

da educação dos seus filhos e educandos. Para o sucesso destas 

responsabilidades, a escola necessita de proporcionar atividades que promovam 

estas experiências para os alunos. E estas atividades extracurriculares 

apresentam um papel crucial. Eccles & Gootman (2002) defendem que a 

participação em atividades extracurriculares, como desporto, artes, oficinas, 

entre outras, proporcionam diversas oportunidades para o desenvolvimento dos 

jovens. Considerando também que horários regulares, a orientação de um 

professor, a ênfase no desenvolvimento de competências, a atenção que requer 

o envolvimento na atividade, as oportunidades e o feedback contribuem para o 

desenvolvimento positivo dos jovens.  

 Assim como Eccles e Barber (sit. por Cunha (2013, p. 9) descobriram que 

os alunos que praticam atividades extracurriculares têm mais amigos com 

melhores resultados e que pretendem ingressar no ensino superior, do que os 

alunos que não praticam. Defendem que os jovens muitas vezes participam em 

atividades extracurriculares porque estão intrinsecamente motivados e isso 

permite demonstrar esforço, persistência e concentração, e explorar a sua 

identidade. Para além disso Mahoney e Stattin sit. por Cunha (2013, p. 9) 

sugerem que quanto mais tempo os jovens passam a praticar atividades 

extracurriculares, menos tempo têm para serem aliciados por comportamentos 

problemáticos. Pois, Mahoney (2000) defende que o facto de conviver com pares 

que praticam atividades extracurriculares reduz o risco de vir a desenvolver 

comportamentos antissociais. 

 Foi esta socialização que foi possível observar durante estas atividades, 

podemos observar os alunos a criarem e a melhorarem as suas relações com os 

seus colegas de escola e até mesmo com colegas de outras escolas. Estes 
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momentos, são muito importantes para o seu desenvolvimento e são uma 

componente essencial nas escolas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A última passada e o futuro para lá da 
travessia  
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 Este capítulo retrata o fim de mais um ciclo, de mais uma experiência, de 

muitas vivências e de novas aprendizagens. A última passada nesta longa 

travessia pela ponte. Este ano apresentou dificuldades que nenhum professor 

estava à espera, uma experiência distinta de tudo o que até agora tinha 

acontecido. Contudo, foi um ano cheio de novas aprendizagens, alegrias, 

dúvidas, sucessos e fracassos. É o fim desta ponte, no entanto, não o fim da 

descoberta do caminho entre esta floresta escura. É o início de uma nova etapa, 

uma etapa com muitas dificuldades e novos desafios.  

  Refletindo sobre esta travessia, percebo que neste momento não sou a 

mesma personagem que iniciou a travessia. Esta ajudou-me a crescer e a 

compreender a profissão de professor. Ao longo deste caminho as minhas 

conceções, a minha forma de olhar para o ensino, as minhas práticas, a minha 

comunicação, entre outros aspetos, foram-se alterando, fruto das reflexões que 

fui efetuando ao longo do percurso. Neste sentido, é muito importante que um 

professor realize as suas reflexões não só sobre a sua forma de ensinar, mas 

também sobre as outras vivências na comunidade escolar. Desta forma, estas 

reflexão ajudaram-me a desenvolver e a crescer como professor, melhorando as 

minhas práticas pedagógicas. 

 Diversas conceções foram-se alterando ao longo deste estágio. Contudo, 

a que se destacou foi sobre o ensino na sociedade atual. Como referi 

anteriormente, o ensino não está adaptado para esta sociedade e ao 

experimentar os diversos modelos de ensino, percebi que existem muitas 

oportunidades e estratégias que ajudam os professores a tornarem as suas 

práticas muito mais apelativas e agradáveis para os alunos. Tornando, assim, a 

aprendizagem mais rica e mias cativante, levando os alunos a participarem. 

Mesmo não tendo tido sucesso em algumas realizações de modelos centrados 

no aluno, foi possível observar os seus benefícios e como os alunos ficam muito 

mais motivados para a prática da modalidade. Posteriormente, ao refletir sobre 

estas práticas percebi onde errei e o que necessito de alterar no futuro.  

 Ao começar o ano letivo, tinha noção que esta travessia seria apenas 

temporária. Contudo, no final do ano deparei-me com um sentimento enorme 
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tristeza no momento da despedida e é este sentimento que me faz querer voltar, 

o facto de não querer “largar” a turma, de querer fazer com que eles cresçam e 

aprendam novas modalidades, novos saberes, novas ambições. É este 

sentimento que gostaria de passar novamente. Além deste sentimento de 

tristeza por, na última aula, ouvir os alunos a dizerem que iriam ter saudades, 

também despertou em mim um sentimento de alegria e de realização enorme. É 

um enorme prazer ouvir que consegui alcançar os alunos, que consegui 

conectar-me com eles e que gostaram de aprender. 

 Para concluir, no futuro gostava de voltar a estar diante de uma turma e 

de dar o meu melhor para ajudar as atuais crianças a se desenvolver e a se 

prepararem para a sociedade atual. 
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Anexo 1 - Questionário Avaliação das Aulas 


