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RESUMO 

O presente documento tem como principal propósito a reflexão crítica, 

consistente e fundamentada sobre todo o percurso efetuado durante o Estágio 

Profissional, na função de Professor de Educação Física, evidenciando o 

desenvolvimento das competências profissionais associadas a este papel, no 

ano letivo 2010/2011. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, 

num núcleo de estágio constituído por mais dois elementos, tendo o 

acompanhamento de mais dois professores, um professor da Escola e um 

professor da Faculdade, designados por Professor Cooperante e Orientador 

respetivamente.  

Na busca de uma perspetiva biográfica, pedagógica e evolucionista do 

processo ensino-aprendizagem, este documento encontra-se dividido em cinco 

partes fundamentais. A primeira parte concerne à “Introdução”, na segunda 

parte identifico-me e resumo as minhas vivências académicas e desportivas, 

terminando por focar as minhas expectativas em relação ao Estágio 

Profissional. A terceira parte faz alusão ao nível do contexto concetual, legal, 

institucional e funcional, sendo ainda aprofundadas questões relativas à 

competência pedagógica do professor de Educação Física, enquanto 

profissional reflexivo, associadas a um ensino de qualidade, no qual a 

orientação pedagógica tem um papel crucial. A quarta parte é o resultado das 

minhas reflexões realizadas ao longo do estágio, mostrando-se cruciais para o 

meu crescimento profissional e humano. A investigação realizada fez-me 

aperceber das várias insatisfações dos professores de Educação Física face às 

recentes infraestruturas e ao roulement disposto. No último capítulo é 

enaltecida a importância desta experiência, assumindo-se como um momento 

determinante para a minha formação enquanto futuro docente. 

Maior autonomia, novos saberes, maior sentido de responsabilidade e 

superação de dificuldades são alguns dos aspetos retratados neste relatório. 

 

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO PROFISSIONAL, DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL, INFRAESTRUTURAS, MOTIVAÇÃO. 
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ABSTRACT 

The current document aims to get a critically but yet consistent and 

grounded reflect, on the entire path taken during the Internship in the role of 

Physical Education teacher, highlighting the development of professional skills 

associated with this role in the academic year of 2010/2011. 

The Professional Student Teaching was held in Filipa de Vilhena 

Secondary School, in a core comprising other two elements and it was followed 

up by two more teachers. One from the current school, and the other from the 

Faculty, designated by cooperating and Advisor Teacher respectively. 

In a search of a biographical, pedagogical and evolutionary perspective, 

of the teaching/learning process this document is divided into five main 

sections. The first part regards the “Introduction”, the second one I identify 

myself and resume my academic and sports experiences, eventually focusing 

my expectations regarding the internship. The third part refers to the 

conceptual, legal, institutional and functional background, being further explored 

issues related to pedagogical competence of The Physical Education Teacher, 

as reflective practitioner, associated with a quality education, in which 

mentoring plays a crucial role. The fourth part is the result of my reflections 

made over the internship, once that they have proven to be crucial for my 

professional growth.  The research made me aware of the several 

dissatisfactions that Physical Education Teachers show to their recent 

infrastructure and to the provided roulement. In the last chapter is emphasized 

the importance of this experience, being assumed as a decisive point to my 

formation as a future teacher. 

Greater autonomy, new knowledge, increased sense of responsibility and 

overcoming the difficulties are some of the issues referred in this report. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL STUDENT TEACHING, PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURES, MOTIVATION. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A elaboração do presente documento surge no âmbito do Estágio 

Profissional (EP) inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), no ciclo de estudos conducentes ao grau de 

Mestre no Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. A sua 

realização visa a documentação das atividades desenvolvidas ao longo do EP, 

através da análise crítico-reflexiva de todo o processo. 

 No documento de normas orientadoras do EP, o processo reflexivo na 

formação do professor encontra-se bem explícito: 

 “O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão.” (Matos, 

2010, p. 3) 

No contexto de formandos e aspirantes a professores de EF, somos 

incorporados numa escola onde assumimos a responsabilidade pela docência 

de uma turma e vivenciamos contextos e situações reais durante um ano letivo. 

O objetivo é propiciar aos estagiários a possibilidade de adquirir experiência 

profissional específica que contribua para a futura absorção pelo mercado de 

trabalho. Cria-se, então, um ambiente em que o estudante-estagiário consiga 

aplicar os seus conhecimentos académicos, exercitando as suas habilidades 

pedagógicas, adquirindo uma visão critico-reflexiva acerca da sua área de 

atuação profissional. 

Segundo Kulcsar (1994, p. 65), “[…] o Estágio não pode ser encarado 

como uma tarefa burocrática a ser cumprida formalmente... Deve, sim, assumir 

a sua função prática, revisada numa dimensão mais dinâmica, profissional, 

produtora, de troca de serviços e de possibilidades de abertura para 

mudanças”. Neste sentido, o estágio deve propiciar uma significativa base 

conceptual; promover a reflexão sobre a realidade escolar assim como a 

transmissão de conteúdos; possibilitar a articulação das teorias analisadas e 

discutidas com a realidade vivenciada pelo professor no seu quotidiano 

pedagógico, considerando-o como ponto de partida para a sua ação; criar 
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oportunidades para viver a realidade escolar (Finck, 2006). Ainda seguindo 

esta linha de pensamento, o EP constitui, para Alarcão (1996), um processo de 

descoberta onde nos conhecemos como professores e conhecemos as 

condições em que exercemos a profissão para podermos assumir-nos como 

profissionais de ensino. 

Como já referido anteriormente, o estágio remete-se para um momento 

em que o professor reúne os seus conhecimentos académicos e usa-os por 

forma a conseguir lidar com as situações práticas, com as experiências que a 

realidade escolar lhe proporciona. A reflexão apresenta-se aqui como um foco 

principal na ação do estagiário, como forma de analisar e sustentar a sua 

prática, levando à sua reformulação ou prossecução.  

Silva (2009, p. 39) denota a reflexão como um elemento imprescindível 

na formação de professores quando afirma que “[…] é fundamental que o 

formando, futuro professor, além da necessidade de possuir um conhecimento 

académico de base, seja capaz de questionar a sua prática e consiga 

estabelecer uma relação teoria-prática construindo através da reflexão novos 

saberes.” Ainda seguindo esta linha de pensamento, Finck (2006) afirma que o 

estagiário deve ter a hipótese de contactar o saber-fazer do professor, tendo 

que ser esta uma aproximação analisada e refletida, para que ele possa 

absorver os saberes do professor e que tenha a capacidade de reconstruí-los, 

tendo como suporte os conhecimentos adquiridos na sua formação académica. 

No modelo de EP baseado na prática reflexiva, a interligação entre esse 

conhecimento teórico e prático fica a cargo da reflexão, pois é esta que permite 

a (re)construção de novos saberes e aproxima a teoria da prática (Silva, 2009).  

A formação de uma cultura reflexiva torna-se então basilar para o 

professor, pois apresenta-se como um elemento promotor de um processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade. A sua prática na formação inicial tem 

inerentes finalidades de interpretação e emancipação que podem facilitar a 

transição do pensamento académico para o pensamento pedagógico. São 

estas finalidades de interpretação, em que o professor encara a realidade 

tomando decisões de forma consciente e racional acerca do seu processo, que 

o levam a emancipar-se na sua carreira profissional. Todo este processo não 
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surge de um dia para o outro, mas é o resultado de constantes batalhas 

ganhas numa guerra que não aparenta ter fim. Esta metáfora nada mais retrata 

que a formação contínua que todos os estagiários terão enquanto estudantes e 

profissionais futuros. 

Esta formação contínua, associada à constante prática reflexiva, tem 

como objetivo final fazer com que o estagiário reforce a sua “autonomia 

profissional”. Nóvoa (1991, p. 524) explica esta autonomia como uma 

“capacidade própria para produzir conhecimento científico, para conceber os 

instrumentos técnicos mais adequados e para decidir das estratégias concretas 

a pôr em prática". 

O Relatório de Estágio apresenta-se então como um documento 

reflexivo sobre a prática e da reflexão sobre a própria reflexão, confrontando os 

conhecimentos académicos com os conhecimentos pedagógicos adquiridos ao 

longo do EP.  

 

O EP decorreu na ESFV, em Paranhos, num Núcleo de Estágio 

constituído por mais dois elementos, onde tive o acompanhamento de mais 

dois professores, um professor da Escola e um professor da Faculdade, 

designados por Professor Cooperante e Orientador respetivamente. Foram 

diversos os desafios e exigências pelos quais passei nesta minha iniciação à 

prática profissional, os inúmeros conhecimentos adquiridos, as rotinas criadas, 

a envolvência dos diversos atores na minha atuação pedagógica, sejam eles 

docentes ou não-docentes. Na busca de uma perspetiva biográfica, pedagógica 

e evolucionista do processo ensino-aprendizagem, este documento encontra-

se dividido em cinco partes fundamentais.  

A primeira parte concerne à “Introdução”, a segunda remete-se para o 

“Enquadramento Biográfico”, em que me identifico e resumo as minhas 

vivências académicas e desportivas, terminando por focar as minhas 

expectativas em relação ao EP. A terceira parte refere-se ao enquadramento 

da prática profissional, ao nível do contexto concetual, legal, institucional e 

funcional, sendo ainda aprofundadas questões relativas à competência 

pedagógica do professor de EF, associadas a um ensino de qualidade. Já na 
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quarta parte, orientada para a “Realização da Prática Profissional”, a base onde 

me sustentarei serão as minhas reflexões realizadas ao longo do estágio, uma 

vez que se mostraram cruciais para o meu crescimento profissional. A 

investigação por mim realizada fez com que me apercebesse das várias 

insatisfações que os professores de EF apresentam nesta escola, 

relativamente às suas “novas” infraestruturas e ao roulement providenciado. Na 

quinta e última parte, destinada às “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, é 

enaltecida a importância desta experiência, assumindo-se como um momento 

determinante para a minha formação enquanto futuro professor. 
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2.1. QUEM SOU? O MEU PERCURSO E ATUALIDADE. 

 “A educação do homem com a liberdade e a radicalidade com o homem deve 

pensar tudo e deve, principalmente, pensar-se a si próprio.” 

(Patrício, 1992, p. 9) 

 

Qual a melhor maneira de começar a autobiografia, senão pela 

descrição dos dados elementares da mesma? O meu nome é David Roque, 

tenho 23 anos, sou de Escapães, distrito de Aveiro e encontro-me a finalizar 

um marco importantíssimo na minha formação, o Mestrado em Ensino de 

Educação Física para os Ensinos Básico e Secundário.  

Desde muito cedo, quando tinha cerca de 10 anos, que a paixão pela 

prática desportiva se intensificou. Na maior parte do meu tempo praticava 

alguma modalidade extraescolar, fosse ela futebol ou basquetebol. Com 12 

anos inscrevi-me na modalidade de futebol na Associação Desportiva da 

Sanjoanense. Contudo, este meu desejo de ser jogador desde logo cedo 

terminou pois chegava a casa sempre repleto de feridas e arranhões, fazendo 

com que a minha mãe se preocupasse com a minha integridade física, 

acabando por me retirar desta modalidade e me fizesse optar por outra. Como 

tal, não tinha outra opção a não ser escolher uma modalidade indoor, 

acabando por optar pelo basquetebol, entrando para este desporto federado 

aos 13 anos de idade, também na Associação Desportiva Sanjoanense. Joguei 

neste clube até aos meus 17/18 anos de idade, tendo que me retirar 

posteriormente devido à entrada na faculdade. Posso afirmar que esta prática 

desportiva e o envolvimento no seio de um grupo de colegas e amigos, fez com 

que evoluísse bastante mais enquanto pessoa inserida numa sociedade, 

tornando-me mais responsável, cooperante, motivado, organizado e metódico, 

assim como me fez melhorar nos meus estudos, pois encontrava-me bastante 

mais focado e concentrado para estudar. 

A minha família sempre me apoiou e acompanhou neste percurso, no 

entanto a sua ideologia para que o filho tivesse sucesso na escola, fez com que 

a sua participação vigorosa na modalidade que praticava fosse diminuindo com 

o tempo. Isto não fez diminuir a minha paixão pelo desporto. Com a entrada no 
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Ensino Secundário, tive de optar por uma especialidade, acabando por 

escolher o curso de Ciências da Educação na especialidade de Desporto. 

Como foi anteriormente dito, com a entrada na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), a minha carreira enquanto jogador de 

basquetebol foi parcialmente “congelada”. Apesar de não ter jogado em 

nenhum clube no 1º e 2º ano de faculdade, participei ativamente na equipa da 

faculdade de basquetebol, tendo atingido grandes feitos por esta. No 3º ano de 

faculdade, foi-me concedida uma bolsa para ir estudar para o Brasil, mais 

concretamente para Rio Claro (interior de São Paulo) durante 6 meses, a qual 

aceitei honrosamente. O estilo de vida e a relação social entre as pessoas são 

bastante diferentes da realidade de Portugal. No primeiro dia que chegamos à 

universidade de Rio Claro, denominada por UNESP, eu e o meu colega Vasco 

fomos extremamente bem recebidos, sendo logo acolhidos por pessoas que 

mal conhecíamos. No início, a desconfiança de tal amabilidade estava 

presente, mas rapidamente estas dúvidas se dissiparam pois reparamos que a 

comunidade em que nos encontrávamos era maioritariamente estudante. 

Ensinaram-me a fazer de cada derrota uma vitória e consciencializaram-me 

que se uma pessoa realmente quiser algo, ela consegue. Com estes 

pensamentos interiorizados, e com o meu regresso ao país natal, optei por 

ingressar novamente na prática desportiva federada, desta vez no Guifões 

Sport Clube com 21 anos. Neste clube encontrei uma nova família, acolhedora 

e amiga, que me fez ultrapassar algumas das pedras presentes no meu 

caminho. Com isto, a paixão que possuía pelo desporto federado voltou a 

(re)nascer encontrando-me até hoje inserido neste meio.  

Atualmente encontro-me a jogar no CAS (Centro dos Antigos Alunos 

Salesianos) que, apesar da nossa descida de divisão, apresenta-se com um 

grupo bastante unido de jogadores e esse é, na minha opinião, o verdadeiro 

espírito do desporto coletivo. 

O Desporto, em particular o Basquetebol, tem-me feito crescer como 

pessoa, como estudante, como atleta.  
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Por tudo isto, afirmo categoricamente que o Deporto em geral, e o 

Basquetebol em particular, assumem-se como um marco na minha vida, que 

não se apagará, jamais! 

 

 

2.2. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONAL. 

Com a minha enérgica ligação ao desporto, a escolha da profissão de 

professor de EF surgiu de uma forma muito natural. Os meus treinadores e 

professores de EF foram a minha inspiração, pois via neles a ajuda que davam 

aos seus discentes e atletas na procura do sonho que ansiavam alcançar, seja 

nas aulas de EF pela obtenção de uma boa classificação, de realizar uma 

apoio facial invertido, um passe de peito ou um remate bem elaborado; seja 

nos treinos por conseguir chegar cada vez mais longe na obtenção de uma 

vitória (Citius, Altius, Fortius). Esta visão fez com que eu quisesse ser um 

“vendedor de sonhos” e é por isso que me encontro aqui hoje a realizar o EP. 

Como afirma Freire (1996, p. 25) “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. O processo 

de ensino-aprendizagem na escola deve ser reportado, na minha perspetiva, 

para uma estratégia heurística onde não colocamos o peixe nas mãos dos 

discentes, mas sim ensinamo-los a pescar. Os alunos devem conseguir 

resolver os problemas através de estratégias elaboradas por si próprios, 

através do raciocínio, descobrindo o erro e procurando uma solução para o 

solucionar com a sempre imprescindível ajuda do professor. Devem conseguir 

atingir o seu fim último, a sua competência e autonomia na sua infindável 

formação. 

A minha visão da escola foi sempre como aluno, uma visão 

completamente distinta daquela que possuo atualmente. Enquanto professor 

em ascensão e formação contínua, encontro-me atualmente a estagiar na 

ESFV, num núcleo de estágio constituído por mais dois elementos. A escolha 

desta escola foi feita devido à sua proximidade relativamente a minha área 

residencial e também por ter sido totalmente remodelada, oferecendo 
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condições bastante favoráveis para o ensino-aprendizagem da disciplina de 

EF, apresentando atualmente quatro espaços para a sua prática, dois interiores 

e dois exteriores (sendo um coberto). Apresenta ainda uma sala teórica que 

pode ser utilizada por quem estiver no espaço descoberto, no exterior, sempre 

que as condições climatéricas não permitam a lecionação prática da aula.  

O estágio é um processo de aprendizagem indispensável a um 

profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios futuros. É 

através da formação inicial que enquanto aspirante a professor adquirirei os 

conhecimentos pedagógico-científicos e competências fulcrais para 

desempenhar com sucesso a minha carreira docente.  

Para se exercer a profissão de professor, tem de se passar 

inevitavelmente pelo papel aluno. Esta é uma das realidades que difere esta 

profissão das demais, pois para sermos médicos não precisamos 

necessariamente de estar doentes. Encontrar-me neste estágio é uma 

oportunidade para assimilar a teoria e a prática, aprendendo desta forma as 

particularidades e as dificuldades da profissão em questão, conhecendo a 

realidade do dia a dia, realidade esta, que não foi possível conhecer enquanto 

aluno de licenciatura. Ainda segundo o mesmo autor, “[...] quem forma se forma 

e re-reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É 

neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem 

formar é acção pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência” (p. 25).  

As minhas expectativas relativas a este EP eram de alguma insegurança 

e medos constantes, derivados da incerteza do amanhã. Durante o primeiro 

ano de mestrado foi-me dada a possibilidade de lecionar uma turma, em 

conjunto com vários colegas, na Escola EB 2/3 de Paranhos e na Escola EB 

2/3 Pêro Vaz de Caminha respetivamente. Como este processo de ensino-

aprendizagem era realizado em cooperação com diversos colegas, 

apresentava alguma falta de meticulosidade profissional. No entanto, as 

experiências que me foram providenciadas foram bastante enriquecedoras 

sobre o ponto de vista pedagógico, adquirindo competências e conhecimentos 

úteis para o bom desenvolvimento do EP.  
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A problematização do real, o levantamento de hipóteses, a construção 

teórica em torno da prática a ser vivida, o registo das medidas utilizadas e a 

análise dos resultados são processos desenvolvidos já durante o primeiro ano 

de mestrado mas com uma enfatização durante o EP, que levam à construção 

de uma identidade profissional. Alarcão & Tavares (2003) realçam o valor da 

epistemologia da prática e referem que é através desta que os profissionais 

constroem e reconstroem o seu conhecimento no campo de ação. É na 

maneira de estar e na relação com os outros, sejam eles pertencentes ao corpo 

docente ou não-docente, que o meu papel de professor se forma. O confronto, 

a discussão e a reflexão permitem que a reconstrução reflexiva do meu 

conhecimento prático se forme. A utilização do conhecimento prévio (para dar 

sentido à informação), a seleção de informação, a monitorização da 

compreensão, o pensamento reflexivo são princípios basilares no processo de 

ensino-aprendizagem que guiaram o EP. Procurar o conceito de “professor 

reflexivo” era uma meta que procurava atingir. Conseguir analisar a minha linha 

de ação e adequar de forma consistente a minha prática pedagógica eram 

marcos importantes a alcançar nesta minha “viagem” didática.  

Este conceito está inerente ao conceito de mudança, uma mudança 

constante daquilo que são os meus conhecimentos. Todos os dias me surgiram 

novos conhecimentos, novos conceitos, novas tarefas, levando as minhas 

crenças a dúvidas a novos patamares de conhecimento, na procura de novas 

certezas.  

Acreditar em mim mesmo foi e irá ser sempre um pilar bastante 

importante na construção da minha personalidade, confiança e 

autoconhecimento. Com esta confiança, certamente conseguirei alcançar o 

triunfo a que aspirei. Julgo que são conceitos fundamentais que devem ser 

transmitidos aos discentes. A crença em si mesmo, nas suas capacidades e 

habilidades psicomotoras, fará com que o aluno consiga alcançar a vitória. Só 

um professor confiante nos seus conhecimentos e valores consegue passar 

essa confiança para os alunos, para que sejam mais competentes e eficazes. 

Só um professor com o conhecedor dos conteúdos poderá ensinar 
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corretamente os seus discentes, motivando-os para as tarefas e, 

especialmente, para o futuro. 

Outra das expectativas para este ano era a de poder “ver” a escola com 

“olhos de professor”, pois até ao momento apenas possuía a perceção 

enquanto aluno. O que um professor faz para além das aulas em si, reuniões 

de grupos, atribuição de classificações, funções dos diretores de turma, a 

própria vivencia na sala dos professores era um aspeto que ansiava conhecer. 

A integração nesta realidade fez-me entender melhor os papéis e 

responsabilidades dos professores perante os alunos, a escola e a 

comunidade. A possibilidade de realizar um trabalho contínuo com os alunos 

era um ponto que considerava fulcral para conseguir atingir um entendimento 

mais adequado dos mesmos, nomeadamente das suas diferenças, crenças, 

atitudes, visão do ensino e como estes aprendem.  

Em relação aos meus colegas de trabalho que compõem o núcleo de 

estágio onde me encontrei, a minha integração no seu seio foi fácil. O Bruno é 

um colega com o qual já venho a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade. 

Um dos meus melhores amigos, onde inclusivamente desempenhamos 

funções de treinadores no Futebol Clube do Porto, na modalidade de 

basquetebol, onde ele era o treinador principal e eu o seu adjunto. A imensidão 

de horas passadas em conjunto tornou fácil a partilha de informações e a forma 

de trabalhar. Em relação à Andreia, não a conhecia muito bem, relativamente à 

sua forma de trabalhar, assim como a sua maneira de ser e de estar. No 

entanto, com o início do estágio, mostrou-se uma pessoa bastante afável, 

sempre pronta a ajudar no que podia. Fomos sempre um núcleo que procurou-

se apoiar nos mais diversos problemas que se deparavam sobre nós. Claro 

que a relação de amizade entre mim e o Bruno fez com que nos apoiássemos 

mais, contudo procuramos sempre incluir a Andreia neste ciclo. 

Idealizava desde início que as nossas realidades escolares não iriam ser 

iguais, pela forma como cada um se apresenta, pela sua personalidade, 

maneira de ser e de estar, transmissão de conhecimentos, qualidade da 

informação e principalmente por fatores externos ao nosso ser, ou seja, a 

nossa turma. As turmas eram efetivamente diferentes. Da minha turma nada 
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tenho a realçar; era uma turma ordeira, que respeitava os colegas, bem como o 

professor, demonstrando-se empenhada e bastante motivada (possuindo 

apenas algumas exceções) desde o primeiro dia de aulas.  

Nunca estivemos sozinhos neste longo caminho percorrido, contando 

sempre com a inevitável presença e contributo do nosso professor cooperante, 

que nos guiou nesta exploração pelo parcialmente desconhecido. Baseado 

sempre numa perspetiva heurística, fazia-nos encontrar, por nós próprios, as 

ferramentas que necessitávamos para termos sucesso no EP e principalmente 

para singrarmos na carreira docente. A descoberta pelo erro, ainda que 

algumas pistas iam sendo deixadas, fez com que evoluísse o meu pensamento 

crítico-reflexivo, tornando-me um professor mais autónomo e competente. 

Superou as minhas expectativas enquanto professor cooperante, pois 

apresentou-se como um “alicerce” para o meu desenvolvimento profissional e, 

acima de tudo, um amigo com que sempre podíamos contar.  

Ser professor não é uma tarefa fácil e, cada vez mais, vivemos numa 

sociedade regida pela desvalorização da qualidade de aprendizagem, onde a 

velocidade de formação é tomada como aspeto primário. O resultado é mais 

importante que o processo. Esta foi uma das claras e severas realidades que, 

ainda, abalam atualmente os docentes e com a qual me deparei neste EP. 

Discorrerei mais pormenorizadamente sobre esta temática na área da 

“Realização da Prática Profissional”. 

Em suma, perspetivei o ano de estágio como um ano de inúmeras 

descobertas, que me permitirá entrar no mundo do ensino segundo a 

perspetiva do professor. Julgo que consegui superar todos os obstáculos que 

se iam atravessando no meu percurso, ficando gravadas na memória essas 

dificuldades, transformadas, agora, em boas recordações. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL. 

"Nos últimos anos tivemos de reconhecer que o professor é a chave derradeira 

para a mudança na educação e para a melhoria da escola. (...) É aquilo que os 

professores pensam, aquilo em que crêem e aquilo que fazem ao nível da sala 

de aula que em última análise define o tipo de aprendizagem feita pelos jovens"  

(Hargreaves, 1994, p. ix). 

 

O EP estrutura-se na confluência de diversas exigências, 

nomeadamente as legais, institucionais e funcionais. Para que seja realizada 

uma intervenção com um significado realmente educativo, é necessário 

previamente possuir um conhecimento aprofundado da escola em que se vai 

realizar a atuação e as caraterísticas que a definem. Todas estas 

particularidades encontram-se expressas no PEE. Um conhecimento acerca 

das leis que regulam a escola, assim como o papel que esta possui em relação 

à comunidade envolvente, são também aspetos fundamentais e alicerçais para 

uma boa intervenção do estagiário, e de qualquer professor, na sua escola de 

ação. 

Segundo Matos (2010a, p. 3), “O Estágio Profissional entende-se como 

um projecto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação actual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O 

projecto de formação tem como objectivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflecte e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções lectivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.”  
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3.1. CONTEXTO LEGAL, INSTITUCIONAL E FUNCIONAL DO EP. 

No que se refere ao Contexto Legislativo… 

 O modelo de EP adotado pela FADEUP no presente ano letivo, 

2010/2011, está regulamentado com base no regime jurídico instituído pelo 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e pelo Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro que se reporta ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário e à obtenção de habilitação profissional para a 

docência. Este é apresentado como “Prática de Ensino Supervisionada” e 

constitui o momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da 

mobilização dos conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, 

adquiridas nas outras áreas, na produção, em contexto real, de práticas 

profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e na 

articulação desta com a comunidade (Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro, p. 1321). Pela sua importância, a avaliação desta unidade curricular 

assume um lugar especial na verificação da aptidão do futuro professor 

(Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, p. 1321). No âmbito do artigo 21º 

deste Decreto-lei, esta é realizada pelo docente do estabelecimento de ensino 

superior responsável pela unidade curricular que a concretiza, procedendo a 

uma ponderação obrigatória da informação prestada pela escola cooperante, 

através do professor cooperante e do coordenador do departamento curricular. 

 

Ao nível do Contexto Institucional… 

 O EP constitui-se como uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP que decorre no terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos. Estes dois semestres apesar de se 

encontrarem separados em termos formais e temporais, em termos práticos 

funcionam num continuum, não se encontrando separados no âmbito da 

intervenção na escola. 

O EP é um é um projeto que se realiza num processo integral, complexo 

e unitário de formação do estudante-estagiário (Matos, 2010a). De acordo 

Regulamento da Unidade Curricular do EP, o acompanhamento do estágio é 
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realizado por um(a) professor(a) cooperante da escola e um(a) orientador(a) de 

estágio da Faculdade. O estudante-estagiário conduz, na sua plenitude, o 

processo de ensino-aprendizagem de uma turma do ensino básico ou 

secundário, isto não obstante o(a) professor(a) da turma ser o(a) professor(a) 

cooperante. Todo o processo de conceção, planeamento e realização é 

supervisionado pelo(a) professor(a) cooperante e acompanhado pelo(a) 

orientador(a) de estágio sendo que os colegas estagiários participam nos 

processos de conceção e planeamento. 

Ao analisarmos ainda o mesmo documento, constatamos que o objetivo 

do EP é a integração do estudante-estagiário no exercício da vida profissional 

de forma contínua e orientada. Enquanto futuro profissional no ramo da 

docência, pretende-se que o estudante-estagiário desenvolva, durante o EP, as 

competências profissionais que lhe permitam dar uma resposta adequada aos 

desafios e exigências da profissão docente. Este desenvolvimento das 

competências profissionais está associado a um ensino da EF de qualidade, 

reportando-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do Professor 

(Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto), organizado em quatro áreas de 

desempenho:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relações com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento Profissional. 

 

A Área Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem centra-se 

nas tarefas do processo de ensino (conceção, planeamento, realização e 

avaliação) com o objetivo de conduzir de forma pedagogicamente eficaz o 

processo de educação e formação do aluno na aula de EF. A Participação na 

Escola engloba todas as atividades não letivas a realizar pelo estudante-

estagiário com a finalidade de se integrar na comunidade escolar. Tem como 

objetivo a consciencialização e desenvolvimento no futuro docente a noção de 

que este deverá ter um papel contextualizado, cooperativo, responsável e 

inovador no contexto escolar. Como a escola apresenta-se num meio social 
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que determina o seu funcionamento e por ela é influenciado, a terceira área 

corresponde às Relações com a Comunidade, conglomerando atividades que 

contribuam para um conhecimento e compreensão das condições locais de 

relação educativa, assim como a interação existente entre a escola e o meio. 

Como término, a área Desenvolvimento Profissional tem como objetivo o 

desenvolvimento da competência profissional do estudante-estagiário, 

sensibilizando-o para esta importância, partindo da reflexão sobre a sua ação 

na busca de novos conhecimentos e saberes e (re)construção da sua 

competência profissional. A criação e desenvolvimento de hábitos de 

investigação/reflexão/ação deverão estar na base do processo formativo no 

intuito de dar resposta a esse objetivo. (Matos, 2010a). 

 

No âmbito do Contexto Funcional… 

 Este decorre num núcleo de estágio, inserido no contexto escola, com 

supervisão conjunta do orientador da Faculdade e da escola designado como 

Professor Cooperante. O estudante-estagiário assume responsabilidade pelo 

controlo de uma turma durante todo o ano letivo, lecionando todas as 

respetivas aulas, mas não restringindo essa responsabilidade somente às 

aulas, mas a todo o acompanhamento da turma (desenvolvimento das 

responsabilidades na escola). Segundo Rodrigues (2001), a preparação inicial 

para o exercício profissional de professor requer duas macro dimensões: uma, 

responsável por uma sólida, exigente e rigorosa formação científica, na área da 

especialidade de ensino e na área das Ciências – componente teórica – e outra 

responsável por uma “imersão exigente”, rigorosa e apoiada no contexto real 

de trabalho – componente prática. Neste contexto, a supervisão pedagógica 

assume-se como um elemento fundamental durante todo este processo. É de 

enorme importância o papel que o professor cooperante assume no processo 

formativo do estudante-estagiário, uma vez que se apresenta como um 

elemento mediador entre as duas entidades formadoras (Faculdade e Escola) 

durante todo o EP. É um líder que deve ser capaz de levar o estagiário para o 

sucesso. É uma pessoa que interage de forma direta e sistemática no dia-a-dia 

do estagiário, no contexto escola. Como tal, na minha perspetiva, o Professor 
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Cooperante denota um papel extremamente importante pois é, acima de tudo, 

um formador e mediador de todo este processo. O seu papel de formador não 

passa por servir de modelo a seguir, mas é capaz de tornar as dificuldades da 

prática num mecanismo formativo, questionando-nos e regulando a nossa 

prática, para que vamos desenvolvendo a nossa consciência critico-reflexiva, 

melhorando a nossa prática pedagógica. Segundo Cardoso (2009), conduzir a 

formação para a reflexão é o primeiro dever de qualquer formador. É, de facto, 

um pilar basilar na formação do estudante-estagiário onde pode-se apoiar 

como forma de se desenvolver profissionalmente.  

 Para além da indissociável presença do professor cooperante, também 

considero de extrema importância a troca de experiências que o núcleo de 

estágio promove, principalmente na relação entre os estudantes-estagiários. O 

facto de realizar o EP no mesmo contexto que um grande amigo meu, o Bruno, 

permitiu com que a partilha e troca de informações fosse mais fácil, tornando-

se um marco importante para a minha evolução em termos profissionais.  

A ESFV foi a escolhida para a realização do meu EP. Fica localizada na 

Rua do Covelo, 4200-239, na cidade do Porto, na freguesia mais populosa do 

concelho do Porto – Paranhos. Tem a sua origem em 1898, com a criação do 

curso preparatório para ingresso no Instituto Industrial e Comercial. É uma 

escola que possui uma elevada acessibilidade, pois fica próxima da Via de 

Cintura Interna, beneficiando e potencializando a respetiva localização 

geográfica. Atualmente possui infraestruturas recentes pois foram alvo de 

remodelações, tendo anotado o seu término com o início do ano letivo 

2010/2011. 

A instituição apresenta uma enorme diversidade de atividades físicas ao 

longo do ano letivo, dinamizado pelo Grupo Disciplinar de EF, promovendo 

uma interação sistemática e constante entre a escola, alunos e EF. O PAA e o 

PCE refletem o dinamismo que a escola possui e a sua abertura à comunidade 

escolar.  

No que concerne às condições físicas e materiais, a escola providencia 

boas condições de trabalho, com possibilidade de utilização de dois ginásios 

(um grande e um pequeno), dois polidesportivos exteriores (um coberto e outro 
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descoberto) e ainda de uma sala teórica para a lecionação e aprofundamento 

de conteúdos mais teóricos. Todos estes espaços possuem condições 

favoráveis a uma boa prática das modalidades que lhes estão destinadas. No 

entanto, é de salientar que em tempo de chuva e dias consequentes, os pisos 

dos espaços exteriores ficam extremamente escorregadios, colocando em 

causa a integridade física dos alunos.  

É necessário existir uma organização pelas quais os professores de EF 

se possam reger para que a prática curricular seja coerente e não perturbe o 

trabalho dos colegas, como tal, existem normas que regem a gestão dos 

espaços, prioridades de espaços, material e roulement. Como existem quatro 

espaços disponíveis e próprios para a prática de EF, podem estar quatro 

turmas a trabalhar ao mesmo tempo (no máximo) sem que tal interfira o 

trabalho dos demais. Cada professor tem assim um espaço só para si em todas 

as aulas. Esta situação é bastante aprazível, pois não há muito barulho nem 

distrações vindas de aulas adjacentes, assim como o material destinado a esse 

espaço está ao dispor do professor remetente. No âmbito do roulement, os 

professores rodam de espaço em média, de seis em seis semanas, com 

exceção no 3º período que, como é mais pequeno, roda na 4ª semana. Como 

em cada espaço já se encontrava estabelecidas as modalidades a abordar, o 

planeamento dos conteúdos e a sua ordem de lecionação foi feita de forma 

consistente, uma vez que se encontravam disponíveis e asseguradas as 

condições para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem.  

Em simultâneo com as caraterísticas da escola e do núcleo de estágio, o 

clima existente entre os professores de EF é também, na minha opinião, um 

aspeto influente sobre o desenvolvimento do EP. No grupo de professores de 

EF, composto por sete elementos (excluindo o núcleo de EP), “respirava-se” 

um clima de tranquilidade, de amizade, apresentando-se também como um 

grupo bastante trabalhador, responsável e preocupado em proporcionar as 

melhores oportunidades de aprendizagem aos alunos. Claro está que existiam 

atritos entre alguns dos elementos, no entanto, tudo era resolvido 

pacificamente através da troca de informações nas reuniões de grupo. Não 

obstante, julgo que este ambiente de partilha constitui-se como uma mais-valia 



______________________ ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

25 

para nós, núcleo de estágio, pois proporcionou-nos inúmeras oportunidades de 

melhorar o nosso processo ensino-aprendizagem. A troca e partilha de 

informações e conhecimentos, a recetividade às nossas ideias, a 

disponibilidade de ajuda que sempre nos prestaram, quer a nível humanos, 

quer a nível das instalações e material para as aulas.  

 

 

 

3.1.1. Breve Passeio pela Educação Física: O Desafio da Aptidão Física. 

 Segundo Bento (2003), a disciplina de EF tem como principal objetivo a 

formação básica-corporal e desportiva dos alunos. Para tal, é necessário que 

haja um processo de educação e aprendizagem motora e desportiva onde a 

responsabilidade do mesmo recai no professor que o conduz e dirige, o que 

remete para importância do planeamento da disciplina. Ainda o mesmo autor 

refere que o processo em EF é sempre integral, complexo e unitário, que visa 

não só o desenvolvimento do seu rendimento corporal, mas também o 

desenvolvimento da personalidade, não sendo uma simples apropriação da 

matéria estabelecida nos programas. Na mesma linha de pensamento, Crum 

(1993) define três objetivos principais para a EF, nomeadamente a aquisição 

da condição física, a estruturação do comportamento motor e a formação 

pessoal, cultural e social. De uma forma geral, podemos referir que o objetivo 
geral da EF é o desenvolvimento sistemático do rendimento corporal 
respeitante à sua ontogénese, correlacionando com promoção da 
competência desportivo-motora do educando. 

 A EF em qualquer ano de escolaridade tem os seus objetivos a alcançar 

durante o respetivo ano letivo. A turma que lecionei este ano pertencia ao 

Ensino Secundário, 10ºC, portanto era deveras importante definir os objetivos 

para o ano letivo.  

Ao analisarmos o programa de EF do ensino secundário, podemos 

constatar nos seus objetivos a preocupação inerente para as linhas 

previamente referidas, alicerçando-se em quatro princípios fundamentais: 
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- A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente 

adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades 

de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa perspetiva de 

educação para a saúde; 

- A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência 

das responsabilidades que podem ser assumidas pelos alunos, na resolução 

dos problemas de organização das atividades e de tratamento das matérias; 

- A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa 
dos alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu empenho e dos 

efeitos positivos da atividade; 

- A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva 

entre os alunos, associando-a à melhoria da qualidade das prestações, 

especialmente nas situações de competição entre equipas, e também ao clima 

relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer proporcionado 

pelas atividades. 

Quanto às suas finalidades, podem-se apontar três áreas: 

 - Aptidão Física, de uma forma a forma a promover uma melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar, através da elevação e manutenção das 

capacidades motoras; 

 - Atividade Física, visando o desenvolvimento da compreensão e 

aplicação de processos e problemas nestas atividades e; 

 - Reforçar o gosto pela prática regular das atividades físicas e 

aprofundar a compreensão da sua importância como fator de saúde ao longo 

da vida e componente da cultura, quer na dimensão individual, quer social. 

 

 É notável a importância que a EF tem para a formação da personalidade 

do aluno. Como refere Cunha (2008, p. 85), “a Educação Física tem um papel 

fundamental no desenvolvimento social, quando vista do contexto de uma 

actividade ecléctica e inclusiva que promove a saúde e o bem-estar”. Como 

podemos verificar, a EF possui uma intrínseca relação com a formação sócio-

cultural e condição física do individuo com prospeções para a saúde do 
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mesmo. A OMS (Organização Mundial de Saúde) salienta a importância da 

prática diária de 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa como 

forma de combater certas doenças e promoção de benefícios para a saúde 

(OMS, 2011). Atualmente os níveis de sedentarismo entre os jovens têm 

crescido exponencialmente. As novas tecnologias têm feito com que as 

pessoas já não tenham que se descolar aos locais para fazerem as suas 

compras, para conviverem, conseguindo fazer tudo através do computador. 

Levam ao extremo o ditado popular “Se Maomé não vai à montanha, vem a 

montanha a Maomé”. Esta subida do sedentarismo e falta de atividade física 

promovem o aparecimento de doenças dos novos tempos – obesidade infantil, 

aterosclerose e a diabetes (Varo, 2003). Ora a EF apresenta-se aqui como uma 

excelente forma de cativar os alunos para a prática diária de atividade física, 

demonstrando aqui a sua importância no desenvolvimento da personalidade e 

dos comportamentos sociais, promovendo a um estilo de vida mais saudável.  

 Ao longo dos meus cinco anos de formação no ensino superior, fui 

bastante sensibilizado para a questão da saúde ligada à prática de exercício 

físico. Neste sentido, procurei incutir sempre nos meus alunos estilos de vida 

saudáveis, assim como a prática regular de atividade física para além das 

aulas de EF. O trabalho de condição física foi uma das estratégias, sendo 

bastante visada pelo professor cooperante no início do ano letivo, visto ser um 

trabalho que os alunos conseguem realizar em qualquer lugar, sem terem 

inclusive de sair de casa. Em todas as aulas procurei fazer trabalho de 

condição física com os discentes, como forma de lhes incutir o gosto pela 

atividade física e ainda melhorar os seus IMC. Esta foi ainda alvo de avaliação 

no 3º período, contando como uma modalidade. Desta forma, procurava incutir 

nos alunos uma maior motivação, pois a sua classificação teve um peso na 

avaliação final. Inicialmente, a vontade que possuíam para a sua realização era 

ínfima, fazendo com que o processo de reflexão e inovação a que o professor 

está sujeito batesse as suas asas, voando para algo motivador. E assim foi. 

Com o início das aulas de dança, optei por realizar aptidão física ao som da 

música, apresentando-lhes uma “coreografia” com as diversas habilidades: 

extensões de braços, abdominais, dorso-lombares e agachamentos. O caráter 
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motivacional dos alunos elevou-se, mostrando uma maior aptidão e vontade 

para a realização da condição física. De uma maneira geral posso afirmar que 

os meus objetivos foram atingidos, conseguindo níveis de aptidão física 

bastante razoáveis em comparação com o início do ano letivo.   

 

 

 

3.1.2. A Conceção de Professor como Profissional Reflexivo. 

 A conceção do processo ensino-aprendizagem tem significado se se 

conceber muito bem o ensino e este beneficiar de reflexões na sua realização. 

Somente deste modo é que o estudante-estagiário conseguirá conduzir a aula 

no sentido de um ensino eficaz, cumprindo as tarefas didáticas e tendo em 

conta as diferentes dimensões da sua intervenção na aula. A reflexão torna-se 

aqui fundamental para a criação de um conhecimento estratégico construído 

com elementos que resultam dos saberes teóricos e dos conhecimentos 

resultantes da prática (Matos, 2010b). A tríade investigação/reflexão/ação 

assume-se como um caminho adequado que o estudante-estagiário deve 

tomar como uma ideologia basilar para um correto processo de ensino.  

Segundo Marques (2006, p. 43) “o homem não é, por natureza, o que é 

ou deseja ser; por isso necessita, ele mesmo, formar-se, segundo as 

exigências do seu ser e do seu tempo”. Esta ideologia remete para o processo 

de formação como um movimento prospetivo de desenvolvimento e evolução; 

uma transformação naquilo que se deseja vir a ser, evidenciando a relação 

entre as potencialidades do homem e as condições contextuais onde as 

transformações acontecem. A reflexão surge aqui como uma necessidade para 

que este processo se desenvolva da melhor forma. Para Nóvoa (1995), a 

formação não se constrói pela simples acumulação de conhecimentos, mas 

pelo trabalho de reflexão critica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. É este trabalho crítico-reflexivo que vai 

levar a um desenvolvimento formativo no futuro docente.  

O EP apresenta-se como um período fundamental para a aquisição de 

novos saberes, através da confrontação entre os conhecimentos que o 
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estagiário já possui e a realidade escola que lhe é atribuída. O estudante-

estagiário entra num período de incertezas e conflito de crenças e valores, 

onde o que pensava que estava correto aparenta estar errado. Vai ser nestas 

situações problemáticas que o estagiário forma o seu pensamento crítico e 

reflexivo, visando uma melhoria no seu processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Oliveira & Serrazina (2002, p. 5), “o processo reflexivo 

caracteriza-se por um vaivém permanente entre acontecer e compreender na 

procura de significado das experiências vividas”. Este é um método que todos 

os professores podem recorrer, questionando ativamente as suas práticas de 

ensino. A reflexão deve, então, ocorrer antes, durante e depois do ato 

educativo. Como os alunos se adaptarão a este exercício? Planeei para vinte 

alunos mas agora tenho dez, o que fazer? Utilizei esta metodologia de ensino, 

será que se utilizar outra os alunos apresentam melhores níveis de 

performance? Estas são algumas das perguntas que o professor deve-se 

submeter para que a sua prática de ensino seja melhorada diariamente. 

É neste panorama complexo que emerge o modelo dos professores 

como “práticos reflexivos”, os quais envolvidos num processo de construção e 

desconstrução de saberes, vão elaborando a sua própria conceção de 

profissão e de boas práticas. 

Segundo Albuquerque et al. (2008), a capacidade reflexiva, a 

competência de ensino e a integração social são as qualidades que definem 

um profissional reflexivo, que assume teorias sobre os currículos, sobre o 

ensino, sobre os alunos, sobre as comunidades, escolar e envolvente, sobre os 

aspetos socioprofissionais, sobre as relações humanas e institucionais. Não 

basta somente o estagiário preocupar-se com a prática, mas também deve 

possuir um conhecimento que sustente essa ação. Estas duas realidades 

devem sempre coexistir de maneira a que o estagiário, e até mesmo o 

professor experiente, evolua de forma constante e positiva. Ainda do 

seguimento deste tema, Tardiff (2002) refere que os professores, enquanto 

profissionais do ensino, são considerados como práticos refletidos ou 

“reflexivos”, capazes de produzir saberes específicos da sua área de trabalho, 

deliberando sobre as suas práticas, objetivando-as, partilhando-as e 
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aperfeiçoando-as, inovando os seus conhecimentos de forma a aumentar a sua 

eficácia. Refletir para agir autonomamente parece ser um das expressões-

chave no contexto educativo atual (Alarcão, 1996). 

Shön (1987) distingue três tipos de reflexão relativamente à sua 

sistematização: a reflexão na ação – ocorrente durante a ação, no confronto 

com situações indeterminadas em que o professor se surpreende –, a reflexão 
sobre a ação – posterior à ação e geralmente verbalizada, onde o professor 

reconstrói mentalmente a ação e analisa-a geralmente através de um cariz 

avaliativo – e a reflexão sobre a reflexão na ação – olhar posterior para a 

ação e para a reflexão acerca do que aconteceu, do que observou e do 

significado retirado. É considerada fulcral para o desenvolvimento do 

conhecimento profissional do professor, pois ajuda-o a determinar as suas 

ações futuras, a compreender novos problemas e descobrir novas soluções.  

Durante este ano letivo assumi duas posições antónimas: uma de 

formador e outra de formando. A reflexão assumiu-se, sem dúvida, como um 

elemento-chave para o meu desenvolvimento em ambas as funções. Como 

formador, consegui desenvolver a minha capacidade crítico-reflexiva, a minha 

competência pedagógica, a minha postura docente, a minha transmissão de 

conhecimentos e informação, assim como a minha autonomia. Enquanto 

formando tornei-me um melhor ouvinte, mais atento e com um maior desejo na 

busca de novos saberes. A prática destas duas funções distintas, mas no 

entanto tão semelhantes, fez com que me apercebesse da dificuldade de se 

ser professor e do quão mais fácil é aprender.  

Investigar, atuar, refletir foi a tríade-base do meu estágio 

profissionalizante, não se estagnando por aqui mas, prolongando-se para toda 

a vida dentro do campo profissional. 

Debruçar-me-ei seguidamente na temática da necessidade da educação 

para uma excelência na ação e na competência educativa, acoplada à reflexão. 
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3.1.3. A necessidade de Educação. 

“O homem só pode tornar-se homem através da educação” 

(Kant, 1996, p. 443) 

  

Antes de discorrer acerca desta temática tão controversa, convém 

primeiramente conhecer o significado da palavra “educação”. Segundo o 

Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora, educação significa: 

processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos seus 

aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade. É um 

processo de aquisição de conhecimentos. Etimologicamente, educação vem do 

latim educatonis que significa “ação de criar, de nutrir, cultura ou cultivo” de 

algo que traduz delicadeza ou sabedoria.  

O homem nasce como um ser frágil, desprovido de defesas e 

necessitando a proteção e alimentação dos seus progenitores. Precisa que o 

ajude a caminhar, comunicar, de forma a conseguir-se integrar na sociedade 

de que faz parte, desenvolvendo os seus valores, crenças e atitudes. No 

entanto, como refere Kant (1996a, p. 441), “o homem é a única criatura que 

precisa de ser educada”. Segundo ele, o homem só consegue ser homem 

através da educação, edificando-se naquilo que a educação o torna. O homem 

diferencia-se do animal nesta perspetiva. Os animais não têm história, pois não 

percebem que são distintos do mundo, mas o ser humano percebe essa 

diferença e por isso constrói uma história e transforma o mundo (Freire, 1998). 

Ao contrário do animal que se guia pelo seu instinto, sendo já tudo o que pode 

vir a ser, o homem nasce como uma folha em branco, um ser que não é nada, 

onde a educação escreve e molda nele um vasto número de possibilidades de 

vir a ser múltiplas coisas, um ser detentor exclusivo da liberdade e de uma 

multiplicidade infinita de caminhos por onde seguir mediante as suas 

potencialidades. Se o homem se movesse exclusivamente pelos seus sentidos, 

ele seria um mero animal; se se guiasse pelos imperativos racionais, seria um 

ser divino. O homem é um termo médio destes dois seres, movendo-se em 

parte por determinantes sensíveis e em parte por racionais. É um ser humano 

(Pinheiro, 2007). 
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Segundo Bento (1995), a educação fornece a cartografia de um mundo 

complicado e a bússola para poder viajar através dele. O homem, através da 

educação, vai conseguir traçar o seu caminho, os seus objetivos, o projeto da 

sua existência. Vai conseguir desenvolver e aperfeiçoar as suas 

potencialidades naturais e ainda, adquirir novas habilidades. Kant (1996) refere 

ainda que o fim último da educação deve ser o desenvolvimento de cada 

indivíduo na sua perfeição, sendo esta entendida como desenvolvimento 

harmónico de todas as faculdades humanas, procurando formar o ser humano 

na sua plenitude.  

Educar implica em civilizar. Criar a criança, o homem para agir e 

conviver em grupo, na sociedade. Esta é uma atividade imprescindível à 

condição humana no sentido do progresso. Há quem diga que a ignorância é 

uma bênção, no entanto, sob o meu ponto de vista a ignorância é aliada da 

servidão. Quem não conhece, não fomenta, não tem opinião, confiando em 

tudo que os outros lhes dizem. É na educação que o homem consegue decidir 

por si próprio, não sendo influenciando por fatores externos. É no 

conhecimento do que nos rodeia que ocorre o desenvolvimento.  

Para Kant (1996b) a educação é fruto de uma ação coletiva. Esta para 

ser plena e perfeita não é simplesmente alcançada pelo indivíduo singular, mas 

constitui-se como “uma arte cujo exercício precisa ser aperfeiçoado por várias 

gerações” (p. 446), não devendo educar pensando no hoje, mas sim no 

amanhã. É o homem que educa o homem! 

Se tomarmos a educação em sentido restrito, esta é uma ação que 

decorre entre, pelo menos, duas pessoas (educador e educando), em que 

existe uma diferença de competências, com o objetivo comum de ultrapassar 

essa diferença. Esta ação é intencional por parte do educador, com 

transmissão de conhecimentos e visando sempre objetivos (Matos, 2009, slide 

16). 

Segundo Delors (1996), a educação deve organizar-se em torno de 

quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo da vida, serão pilares de 

conhecimento para cada indivíduo: aprender a conhecer – adquirir 

instrumentos da compreensão e uma cultura suficientemente vasta –, aprender 
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a fazer – para conseguir agir sobre o meio envolvente –, aprender a viver 
juntos – para participar e cooperar com os outros, desenvolvendo a 

compreensão mútua, a perceção das independências e os valores do 

pluralismo, compreensão e paz; descoberta do outro através da descoberta de 

si mesmo – e aprender a ser – via integradora das três anteriores, para melhor 

desenvolver a personalidade, autonomia e responsabilidade pessoal. Para isto 

não se pode negligenciar na educação nenhuma das potencialidades do 

indivíduo. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver; todos os dias 

misturamos a vida com a educação. 

Segundo Kant (1996b), a verdadeira educação é aquela que ensina a 
pensar. O processo de educação deve ser construído de forma a não instruir o 

educando, mas em proporcionar a que ele próprio possa vir a ser o sujeito da 

sua própria educação. O educador não deve assumir um papel de instrutor, 

mas sim de mestre na condução, um orientador do educando na busca do seu 

conhecimento, de novos saberes, desenvolvendo a sua autonomia, através de 

um empenho e esforço imprescindíveis por parte de quem aprende. Bento 

(1995) aponta, neste aspeto, a educação como um fenómeno que ajuda a 

desenvolver o indivíduo como pessoa para que possa construir a sua própria 

autonomia. A formação e transformação do homem dependem da educação, 

incumbida de proporcionar os meios adequados para o exercício da liberdade, 

autonomia e transcendência. Portanto, a atividade educativa entre educador e 

educando deve ser uma ação consciente, organizada, participada e coerente, 

existindo a parceria entre ambos os intervenientes na busca de um objetivo 

comum – ultrapassar a já referida diferença de competência. A educação cria 
no homem um ser novo. 
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3.1.4. O Papel da Orientação Pedagógica. 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 

e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade”.  

(Freire, 1996, p. 14) 

 

 Segundo Matos (2010a), o EP visa a integração do estudante-estagiário 

no exercício da vida profissional, em contexto real, desenvolvendo as suas 

competências profissionais, de forma a promover um pensamento crítico-

reflexivo que o ajude a responder aos diversos desafios e exigências da 

profissão. Seguindo esta linha de pensamento, a Orientação Pedagógica 

assume nesta instância um papel fundamental e indispensável no sentido de 

guiar o estagiário para novos saberes e competências, numa dimensão 

pedagógico-didática e numa dimensão prática. A opinião de Widden e TIsher 

(1990, p. 1) é fulcral neste aspeto ao afirmarem que “… se queremos dar aos 

jovens a melhor educação é basilar dar primeiro uma boa formação aos que 

vão ensinar”. Quanto melhor for a orientação dada aos futuros docentes, 

melhor será o processo ensino-aprendizagem realizado pelos mesmos.  

Orientação, segundo Koster et al. (1998, p. 76), pode ser definida como 

“um processo natural no qual uma pessoa mais habilitada e mais experiente, 

que assume um papel de modelo, mestre, responsável, encorajador, 

conselheiro e protector, ajuda as pessoas menos habilitadas ou menos 

experientes, com o propósito de promover o desenvolvimento profissional e/ou 

pessoal”. O papel do orientador e professor cooperante, agentes promotores do 

processo formativo do estagiário, é então assumido como ajudantes dos 

estagiários para que estes se consigam desenvolver na sua plenitude enquanto 

futuros docentes. De certa forma, o professor cooperante assume aqui um 

papel com uma maior preponderância que o orientador da faculdade; é este 

que se assume como um líder nato para os estagiários, atuando de forma 

constante no dia-a-dia do estagiário, no contexto escola.  
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 Cunha (2008) afirma que a formação de professores deve ser 

perspetivada em função do desenvolvimento global, com condições 

facilitadoras de crescimento pessoal, social e profissional, conducente à sua 

autorrealização. O EP assegura estas condições, para que os estagiários se 

consigam desenvolver na sua plenitude, contribuindo para o seu sucesso e 

competência aquando da entrada no mercado de trabalho. É um período 

caraterizado pela “sobrevivência” pela descoberta e pela exploração, sendo 

limitada pelos parâmetros impostos pela instituição escolar.  

 O estagiário assume-se aqui como uma folha em branco aquando da 

entrada no EP, no qual todo este processo vai “escrever” nele várias palavras, 

construindo a sua personalidade profissional crítico-reflexiva como se de uma 

bela e melódica música se tratasse. 

 O professor que inicia a sua carreira profissional debate-se, quase 

sempre, com questões para as quais a sua formação inicial não o preparou, daí 

não estar totalmente pronto para lidar com essas situações da melhor forma. 

Segundo Arends (1995 p. 102), “aprender a ensinar é um processo 

desenvolvimentista, presente ao longo da vida, e durante o qual os professores 

vão descobrindo gradualmente um estilo próprio, mediante reflexão e 

pesquisas críticas e participativas, visando o seu crescimento profissional e 

maturação”. Ainda neste sentindo e, aludindo Cunha (2008, p. 9), “na escola, a 

profissionalidade é desenvolvida pelo sentimento de partilha e de pertença a 

um envolvimento, ajustado às dinâmicas de colaboração, de participação e de 

autonomia – plano de acção, gestão do pensamento e inovação, evitando 

processos de balcanização”. Ainda segundo o mesmo, “(..) a formação 

contínua, mais do que uma abordagem teórica ou teórico/prática, resulta de 

uma abordagem prática, devendo portanto incidir nas actuações educativas 

dos professores – lógica de supervisão da prática pedagógica, sobretudo 

através de procedimentos de reflexão e experimentação”.  

 A orientação pedagógica assume-se então como uma estratégia de cariz 

primário na formação eficaz dos futuros docentes, preparando-os para 

responder a questões como “o que ensinar?” e “como ensinar?”, através dos 

conhecimentos científicos e pedagógicos profundos que vão adquirindo ao 
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longo da sua formação. Esta formação deve ser holística, heurística e 

construtivista, buscando a autoformação e a autoconstrução de conhecimentos 

e atitudes, apoiando-se nas necessidades, problemas e avaliação da formação. 

Neste sentido, ser-me-á permitido afirmar que o Professor Cooperante, assim 

como o Orientador da Faculdade e Núcleo de Estágio, assumiram papéis 

fulcrais e indispensáveis na minha formação enquanto futuro docente de EF, 

melhorando a minha autonomia profissional. 

 

 

 

3.1.5. Ensino de Qualidade: O Professor Fascinante no Contexto Real de 
Ensino. 

Segundo Cunha (2008), as transformações sociais, cada vez mais 

rápidas, associadas à complexidade da dimensão educativa, fazem com que a 

profissão docente seja alvo de um conjunto de tarefas, de funções e de papéis 

difíceis de concretizar, nomeadamente no seio de instituições escolares cada 

vez mais heterogéneas e multiculturais. Cada vez mais se procura a eficácia à 

eficiência, interessando o resultado final e não o processo, o caminho 

percorrido. Vivemos numa sociedade envolvida num contexto metafórico de 

“fast-food”, interessando que os alunos saiam do ensino em menos anos para 

que sejam mais rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho. A 

identidade da escola e dos professores tem sofrido com este facto, levando à 

sua desvalorização. Segundo Cunha (1996), o papel do professor não se 

encontra claramente definido nem valorizado. Para além disto, é fulcral não 

esquecer que o professor é fruto de um determinado contexto histórico e social. 

Isto faz-nos refletir, enquanto futuros docentes, relativamente às caraterísticas 

do bom professor aquando da sua eficácia pedagógica. 

O professor é o principal agente de instrução e transmissão do 

conhecimento, seja qual for o currículo seguido. Inerente ao conceito de 

professor, encontra-se o conceito de competência. Segundo Matos (1989), o 

bom professor é aquele que consegue uma emergência da integração de 

conhecimentos específicos, conhecimentos pedagogicamente relevantes, 
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capacidades, habilidades e hábitos necessários para a direção e condução do 

processo pedagógico. Como tal, um bom professor é aquele que é polissémico, 

com uma identidade profissional que é o resultado de um constructo ao longo 

da sua vida docente, procurando desenvolver em si condições ideais para 

ensinar e formar os seus discentes. Silva (1992) aponta algumas caraterísticas 

básicas desse professor, nomeadamente o domínio do conteúdo e 

metodologia, o envolvimento e apropriação da realidade dos alunos e o caráter 

reflexivo do trabalho docente. Este autor aponta que se o professor reunir estas 

caraterísticas, dificilmente falhará na sua prática pedagógica.  

Segundo Gonçalves (1999), o professor deve não ser entendido como 

um gestor de fracassos educativos, mas como um promotor de êxitos 

pedagógicos – promoção dos alunos pelos professores. Temos que considerar 

que os professores não podem ser considerados coisas, mas pessoas com 

sentimentos, compreensão e comportamento. Estes sentimentos podem 

interferir na eficácia pedagógica. Segundo (Marmoz, 1982, cit. por Sousa, 

2000, p. 7), “o professor é uma pessoa. Sem dúvida. Mas isso complica tudo, 

pois era preciso ter em conta esta banal realidade: não nos encontramos 

perante um qualquer instrumento que trataria apenas de bem formar, preparar, 

limpar, verificar e regular, mas diante de uma qualquer coisa que mexe, que 

fala, que vive e que, com isso, quer ajudar os outros, quer ensinar”. Ainda 

seguindo esta ideologia, Nias (2001, p. 145) refere que “a cultura, as estruturas 

e processos da formação inicial e do desenvolvimento profissional em 

educação deveriam permitir aos professores compreender e modelar os seus 

sentimentos assim como os conhecimentos e capacidades”. O EP assumiu-se 

assim um importante vinculador no combate aos sentimentos negativos que 

promoviam a insegurança no meu processo de ensino-aprendizagem. 

Os professores devem ser incendiários, inflamando a sociedade com a 

sua inteligência, compaixão e singeleza, conseguindo formar as crianças e 

jovens de hoje no futuro de amanhã. Um futuro promissor e devoto na 

construção de uma realidade melhor.  

Cury (2004) refere que existem sete diferenças entre os bons 

professores e os professores fascinantes: os bons professores são eloquentes, 
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professores fascinantes conhecem o que está por detrás das palavras, 

conhecem o funcionamento da mente, transformando a informação em 

conhecimento e o conhecimento em experiência. Os bons professores 

possuem metodologia, professores fascinantes possuem sensibilidade, 

conseguindo aferir às emoções dos discentes. Os bons professores educam a 

inteligência lógica, professores fascinantes educam a emoção, ensinando os 

alunos a explorarem o seu próprio “eu”, o mundo que são. Os bons professores 

usam a memória como depósito de informações, professores fascinantes 

usam-na como suporte da arte de pensar, formar pensadores e não repetidores 

de informação, autores da sua própria história. “Onde chegamos depende do 

quanto libertamos a arte de pensar” (Cury, 2004, p. 72). Os bons professores 

são mestres temporários, professores fascinantes são mestres inesquecíveis, 

formando seres humanos que farão a diferença no mundo através de lições 

intemporais. Os bons professores corrigem comportamentos, professores 

fascinantes ajudam a resolver conflitos em sala de aula, protegendo as suas 

emoções, respirando fundo, surpreendendo os alunos com um gesto 

oxigenado. Os bons professores educam para uma profissão, professores 

fascinantes educam para a vida, fazendo com que os discentes sejam líderes 

de si mesmos. 

O professor fascinante deve ser também um formador de valores. Para 

Cunha (1996), a educação moral exige uma transmissão e proclamação clara e 

direta de valores e ideais, de uma forma equilibrada e baseada na realidade, 

enfatizando não só o raciocínio mas também os conteúdos. A explicação e 

demonstração racional, o uso de grandes exemplos, um ambiente expressivo, 

de liberdade e raciocínio são aspetos importantes que se devem considerar 

como estratégias formativas neste domínio.   

Durante este EP foram-me apresentadas diversas dificuldades e 

obstáculos que procurei ultrapassar com o máximo rigor e competência. 

Obstáculos estes que traziam consigo um vasto número de experiências e 

ensinamentos que foram sendo gravados na memória, oferecendo-me 

consistência e robustez para enfrentar os problemas futuros nesta área 

profissional, procurando alcançar ser um “professor fascinante”.  
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3.1.6. Modelos de Instrução. 

 Os Modelos de Instrução são importantes para fornecer ao ensino uma 

estrutura global e coerente que clarifique os objetivos de aprendizagem em 

torno de grandes propósitos, que perspetivem a natureza das tarefas de 

aprendizagem, os papéis de professores e alunos, recursos didáticos 

necessários, envolvimento social e formas de organização da aula desejáveis 

para implementar e avaliar o programa de instrução e seus efeitos. Existem 

modelos de instrução mais centrados na direção do professor e modelos que 

concedem mais espaço à descoberta e iniciativa dos discentes, tendo que 

encontrar um equilíbrio, de modo a criar condições favoráveis para o ensino 

(Graça & Mesquita, 2009).  

 O Modelo de Instrução Direta (MID) é um dos modelos frequentemente 

recorrente no ensino da EF, evidenciando eficácia no ensino de habilidades em 

contextos de baixa interferência contextual, tão caraterístico das etapas iniciais 

de prática. Neste modelo são privilegiadas estratégias de caráter explícito e 

formal, em que a monitorização e controlo estreito das atividades dos alunos 

são a nota dominante. 

 O Modelo de Educação Desportiva (MED) adota ideologias 

construtivistas, sustentando-se no Modelo de Aprendizagem Cooperativa, 

afastando-se do MID. Este modelo privilegia a adoção de estratégias mais 

implícitas e menos formais no processo de ensino-aprendizagem. Este modelo 

surge da necessidade percebida por Siedentop de colocar a educação lúdica 

num lugar de destaque nas orientações curriculares da EF. Segundo o mesmo, 

a falta de contextualização na abordagem tradicional às modalidades é o que 

corrói o significado das aprendizagens. Apresenta particular interesse 

pedagógico ao salientar as componentes afetivas e sociais na formação dos 

alunos, diminuindo os fatores de exclusão aquando da competição. Alia 

portanto a competição à inclusão, motivando as crianças para o 

desenvolvimento do gosto pela vida ativa e pela prática desportiva. 
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3.1.6.1. Modelo de Instrução Direta (MID). 

 Este modelo revela particular interesse pois foi durante largos anos o 

modelo prevalecente no ensino da EF. O MID distingue-se facilmente dos 

outros modelos pois centra no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem. O professor determina 

explicitamente as regras e rotinas de gestão e ação dos alunos, de forma a 

obter a máxima eficácia nas atividades pelos alunos. O tempo de aula está 

devidamente estruturado pelo professor, de modo a que os alunos tenham um 

tempo de prática motor elevado. Os critérios de êxito são previamente 

indicados para que os discentes obtenham um elevado sentido de 

responsabilidade e compromisso com as tarefas de aprendizagem. Segundo 

Rosenshine (1983, cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 48) no MID os 

professores executam um conjunto de decisões didáticas, destacando-se: “a 

estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem; 

progressão das situações de ensino em pequenos passos; indicação do critério 

de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos, o qual é colocado no limite mínimo 

aceitável de 80% na passagem para um nível mais exigente de prática; prática 

motora activa e intensa; avaliação e correcção dos estudantes particularmente 

nas fases iniciais de aprendizagem”.  

 Para a aplicação do MID numa aula de EF, o professor tem de realizar 

necessariamente quatro tarefas (Rosenshine, 1983): revisão da matéria 
previamente aprendida – rever no primeiro momento de cada aula o que foi 

aprendido, verificar se os alunos compreenderam e fazer uma relação com o 

que vai ser ensinado –, apresentação de novas habilidades ou conteúdo 
em geral – pelo professor antes da exercitação dos alunos, proporcionando 

uma chamada de atenção para as componentes criticas do movimento, 

demonstrando ou pedindo a um bom aluno para o fazer enquanto faz a 

descrição –, monitorização elevada da atividade motora dos alunos – 

transmissão constante de feedbacks para asseverar a prática próxima do 

modelo. O professor é responsável pela prática, controlando o seu tempo, 

número de repetições. A evolução dos exercícios deve ser gradual, para 

fomentar uma maior autonomia no aluno. À medida que o professor verifica que 
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o aluno tem a tarefa automatizada, este pode avançar para uma nova tarefa – e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados 

– os exercícios que o professor confere dentro da sala de aula conduzem os 

alunos ao desempenho desejado, emitindo diversos feedbacks e correções aos 

alunos durante a prática e/ou entre tarefas. Os feedbacks são 

privilegiadamente positivos e corretivos, na procura de uma maior autonomia e 

motivação do aluno. A avaliação positiva serve o duplo propósito de reforçar as 

respostas motoras corretas e motivar o aluno para a consecução efetiva da 

tarefa.  

 Em suma, este modelo apresenta algumas caraterísticas positivas para 

o ensino, nomeadamente: definição clara dos objetivos e conteúdos de ensino; 

focalização em matérias sequenciadas e estruturadas sob a orientação do 

professor; ritmo nos episódios de instrução acompanhado de explicações 

claras acerca da matéria; criação de expectativas positivas dos alunos; tarefas 

orientadas e supervisionadas pelo professor; colocação de questões a um nível 

cognitivo baixo para possibilitar elevado número de respostas corretas; 

feedbacks emitidos no imediato e academicamente orientados (Rosenshine & 

Stevens, 1986, cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 50). Para além disto, o MID 

apresentou algumas limitações por não se ajustar a todas as matérias nem 

proporcionar os mesmos resultados perante alunos de nível de desempenho 

distintos.   
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3.1.6.2. Modelo de Educação Desportiva (MED). 

 Este modelo procura resolver os mal-entendidos entre a tríade escola-

desporto-competição. Siedentop (1987) propôs este modelo de modo a conferir 

um cunho afetivo e social às aprendizagens. Este modelo curricular procura 

preservar e reavivar o potencial educativo através de uma abordagem lúdica, 

estabelecendo um ambiente propiciador de uma experiência desportiva 

autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para 

os discentes. O MED aposta na democratização e humanização do desporto, 

de forma a evitar problemas associados a uma cultura desportiva imperada 

pelo elitismo, iniquidade e trapaça (Curnow & Macdonald, 1995, cit. por Graça 

& Mesquita, 2009, p. 59).  

O objetivo deste modelo é a formação de indivíduos desportivamente 

competentes – capaz de dominar as habilidades psicomotoras requeridas pelas 

situações de aplicação –, literatas – conhece e valoriza as tradições e rituais 

associados ao desporto, distinguindo a boa da má prática desportiva – e 

entusiastas – sente-se atraído e motivado pela prática desportiva e é promotor 

da qualidade e um defensor da autenticidade da mesma.  

A sua aplicação é extensível a todas as atividades desportivas 

realizáveis na aula de EF, quer sejam de cariz individual como coletivo. 

Contudo, o valor pedagógico nas modalidades individuais é pertinente, devido 

a levarem à desistência dos mais fracos (Arques, 2009). Neste sentido, Graça 

& Mesquita (2009) sugerem que as atividades devem ser organizadas por 

equipas, em que todos colaboram e contribuem para o resultado final, 

minimizando as diferenças individuais e potenciando a participação ativa e 

deliberada dos alunos nas tarefas de organização e de aprendizagem. 

Para garantir que as experiências desportivas sejam autênticas, 

Siedentop (1994) integrou seis caraterísticas do desporto institucionalizado no 

MED.  
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Figura 1: Modelo de Educação Desportiva (adaptado de Siedentop, 1994) 

 

A época desportiva – substituindo as unidades didáticas de curta 

duração, devendo esta ser estendida por um período de, pelo menos, 20 aulas 

–, a filiação – regido pelas ideias construtivistas, uma vez que promove a 

integração dos alunos por equipas e o desenvolvimento do sentido de pertença 

ao grupo. A participação é feita por todos os alunos, diminuindo os fatores de 

exclusão e desenvolvendo as relações de cooperação e entreajuda na 

aprendizagem (Siedentop, 1998, cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 61). 

Rapazes menos dotados e raparigas tendem a trabalhar e a esforçar-se mais e 

a divertirem-se mais, pois não se sentem tão marginalizados. Os alunos são 

colocados a desempenhar tarefas de gestão e ensino, papéis desempenhados 

tipicamente pelo professor, conferindo-lhes uma maior responsabilidade nas 

atividades da aula (Graça & Mesquita, 2009) –, a competição formal – em que 

o quadro competitivo é feito logo no início da época pela constituição das 

equipas. O fair-play é enfatizado durante toda a época, havendo pontuação 

para esse aspeto em separado –, o registo estatístico – no sentido de 

valorizar a competição, fazendo-se registos de resultados, comportamentos, 

estatísticas individuais, por equipas, conferindo importância a tudo o que se faz 

dentro da sala de aula (Graça & Mesquita, 2009) –, a festividade e os eventos 
culminantes – cada evento culminante é revestido de caráter festivo. 



______________________ ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

44 

Este modelo tem atraído o interesse pelos professores pelo imenso 

entusiasmo e gosto pela prática desportiva que os alunos demonstram ter. Os 

alunos apresentam uma maior atividade e dão um contributo importante para a 

equipa, aprendendo e divertindo-se mais. Como Graça & Mesquita (2009, p.63) 

afirmam, “dada a elevada autonomia conferida aos alunos na organização e 

realização das actividades desenvolvidas no decurso das aulas, a aplicação do 

MED exige boas competências de gestão e organização por parte do professor, 

bem como a aplicação de diferentes de diferentes modelos instrucionais de 

acordo com a natureza do conteúdo, o nível de prática dos alunos e os 

objectivos da aprendizagem”. 

O professor assume o papel de grande gestor de todo o processo. É ele 

que prepara a turma para assumirem o papel de corresponsabilização nas 

tarefas de ensino e encarrega-se das tarefas de planeamento, de gestão dos 

recursos materiais, da criação de condições favoráveis ao funcionamento 

autónomo das equipas, de coordenar e supervisionar toda a atividade e de 

oferecer assistência às equipas (Ricardo, 2005). 

É certamente um modelo válido em oposição às abordagens 

tradicionais, com elevado enfoque na valorização da dimensão humana e 

cultural do Desporto, colocando os discentes em níveis diferentes daqueles que 

tão habitados, uma vez que são colocados ao nível de executantes e gestores 

– papéis ligados ao contexto da prática desportiva –, desempenhando papéis 

como jogadores, capitães, árbitros, juízes, treinadores, jornalistas, 

observadores, dirigentes (Ricardo, 2005).  

 

São vários os modelos existentes no processo de ensino-aprendizagem 

que um professor pode utilizar com os seus alunos. No entanto, importa a 

pergunta… 

 

… Qual o modelo mais adequado no processo de ensino-aprendizagem? 

 Os princípios sobre a eficácia de ensino podem e devem ser 

interpretados no quadro de modelos de instrução que forneçam: 

 Uma estrutura global e coerente para o ensino e treino do desporto; 
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 Que clarificam os objetivos de aprendizagem em torno de grandes 

propósitos; 

 Que perspetivam a natureza das tarefas de aprendizagem, os papéis 

de professores e alunos, os recursos didáticos necessários, o 

envolvimento social e as formas de organização da aula desejáveis 

para implementar e avaliar o programa de instrução e seus efeitos.  

 

Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor 
(MID) e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa 
dos alunos (MED) há que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades 

de direção e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia, de acordo a 

criar condições favoráveis para o vínculo duradouro da prática desportiva. 

Rink (2001) destaca que não há nenhum programa de ensino que seja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem. Nomeadamente perante 

alunos de baixo nível de desempenho, a ausência de indicações objetivas e 

referências a critérios de realização das tarefas pode comprometer a 

aprendizagem (Rink et al, 1992). 

Neste sentido, o professor deve encarar o aluno como sujeito 
individual, com experiências singulares, motivações e dificuldades 
particulares e específicas.  

Em suma, antes do professor delinear o processo de instrução, ele deve 

conhecer os seus alunos, as suas individualidades e caraterísticas, conferindo, 

deste modo, validade ecológica aos modelos de abordagem selecionados para 

o ensino de determinado conteúdo ou matéria.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL. 

“ (...) o Estágio não pode ser encarado como uma tarefa burocrática a ser 

cumprida formalmente... Deve, sim, assumir a sua função prática, revisada 

numa dimensão mais dinâmica, profissional, produtora, de troca de serviços 

e de possibilidades de abertura para mudanças.”  

(Kulcsar 1994, p. 65) 

 
 O ano de EP correspondeu a uma passagem do meu estatuto de 

estudante para um estatuto caraterístico do binómio aluno-professor. Todo este 

processo constitui-se uma experiência imprescindível para a minha formação e 

crescimento enquanto futuro docente, na qual a orientação e acompanhamento 

assumiram uma importante relevância.  

 O EP deve ser considerado como um momento de excelência de 

formação e reflexão, etapa fundamental na formação profissional dos 

professores. Todo este ano letivo foi pautado pela busca permanente de novos 

saberes e conhecimentos, adquirindo habilidades e competências, tornando-

me uma melhor pessoa a todos os níveis – sócio-cultural, pedagógico-

profissional, humano e afetivo.  

 Como refere Cunha (2008, pp. 64-65), “A concepção da formação do 

professor (bom professor) terá inevitavelmente de ser ajustada à sua condição 

humana, partindo do pressuposto que ela amadurece e se desenvolve; à sua 

condição profissional, partindo de outro pressuposto de que ela se torne mais 

competente e eficaz; bem como às condições do desenvolvimento onde estas 

dinâmicas se realizam”. 

Muitos foram os desafios enfrentados. A vivência deste EP apresentou-

se como um verdadeiro desafio, moldando a minha forma de ver, estar e atuar 

no ensino. As atividades promovidas e desenvolvidas geraram novas e 

distintas configurações daquelas que inicialmente detinha.  

Enquanto formandos numa instituição regida por uma cultura de 

exigências, o nosso objetivo é alcançar o sucesso e a excelência educativa. 

Encarado desta perspetiva, procurei assumir uma enorme responsabilidade de 

responder de forma mais adequada a este apelo. Assim, desde o começo do 
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EP, fui procurando, na confrontação das múltiplas adversidades que me foram 

aparecendo, soluções que melhor se adequavam aos meus alunos para que 

obtivessem o sucesso educativo. 

 A reflexão apresentou-se aqui também como um importante 
impulsionador da minha atividade docente, na obtenção de uma melhor 

competência educativa, na procura do culminante estatuto de “Professor 

Fascinante”. 

 No seguimento destes ideais, a análise de todo o processo desenvolvido 

ao longo deste ano letivo é o objetivo deste capítulo, tendo como base as 

quatro áreas de desempenho (Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, Participação na Escola, Relações com a Comunidade, 

Desenvolvimento Profissional), discorrendo sobre os problemas, as atividades, 

as dificuldades, as estratégias e a avaliação e controlo do trabalho 

desenvolvido. 
 
 
 
4.1. ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM. 

“Muito do que o professor faz, depende da forma como concebe, como 

pensa e como decide” 

(Januário, 1996, p. 27) 

 

O principal objetivo desta área é a construção de uma estratégia de 

intervenção orientada por objetivos pedagógicos, de forma a conduzir com 

eficácia processo de ensino-aprendizagem do estagiário durante este ano 

letivo, contribuindo para a formação integral dos educandos, englobando 

tarefas da profissão docente, sendo elas a conceção, planeamento, realização 

e avaliação do ensino. Vai ser na estruturação destes saberes, em confronto 

com o contexto real, que permitirão ao estagiário delinear metodologias, definir 

objetivos, estabelecer metas exequíveis, tendo em conta as condições gerais e 
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locais da educação, da relação educativa, da EF em específico e ainda as 

caraterísticas dos alunos. 

 

 

 

4.1.1. O Primeiro Impacto com o Contexto Real de Ensino. 

O primeiro contacto com qualquer coisa é sempre realizado com alguma 

estranheza. O confronto com o desconhecido torna-se uma barreira psicológica 

a ultrapassar, procurando tomar por conhecido essa nova experiencia, essa 

realidade ignota.  

Até ao momento, os meus conhecimentos eram essencialmente teórico-

práticos, possuindo uma boa base teórica mas pouca experiência no ramo 

prático. Esta inexperiência trazia comigo um vasto número de sentimentos, 

onde o receio e o nervosismo primavam.  

Envolto numa necessidade de aprimorar meus conhecimentos teóricos 

ao cariz prático da ação educativa, procurei conhecer melhor o Programa 

Nacional de EF, assim como, a pedido do professor cooperante, realizar uma 

leitura acerca da Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro, referente à Alteração do 

Estatuto do Aluno, e do RI da ESFV. O objetivo era possuir um conhecimento 

maior acerca das temáticas envolventes ao conceito de escola, pois nem 

sempre aquilo que se planeia corresponde às possibilidades de ação, às 

caraterísticas dos alunos (não só intrínsecos, mas como os seus direitos e 

deveres) ou às condições da escola. Como poderia eu seguir na íntegra o 

Programa de EF, se alguns dos alunos nunca tinham tido algumas das 

modalidades?  

O Programa Nacional de EF para o 10º ano considera que o mais 

importante é consolidar e eventualmente completar a formação diversificada do 

ensino básico. Esta revisão visa facilitar a adaptação à mudança de escola e à 

composição da turma, na procura de recuperação, redescoberta e/ou 

aperfeiçoamento em matérias que os alunos, previamente, tenham revelado 

maiores dificuldades ou que as escolas não tenham conseguido desenvolver. 

No entanto, como referenciarei mais à frente, tive alunos na modalidade de 
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ginástica de solo que nem o rolamento à frente conseguiam executar, ainda 

que no programa de EF esta se inicie, no 10º ano, pelo nível avançado. 

 

No dia 13 de setembro…  

… juntamente com o restante núcleo de estágio, deslocamo-nos à 

escola Filipa de Vilhena para ver quais as turmas que iriamos lecionar durante 

o ano letivo de 2010/2011. Através de um diálogo prévio com o Professor 

Cooperante, foi-nos dito que a escolha das turmas era feita por nós. A escolha 

era realizada entre três turmas do mesmo ano: o 10ºC, o 10ºD e o 10ºH. A 

decisão não foi algo fácil, pois não havia inicialmente consenso entre os três, 

uma vez que, e passo a citar, “tanto me faz” era a expressão mais presenteada 

no nosso seio. Após várias reflexões a nível de horários e constituição de 

turmas, a decisão foi tomada, calhando-me a turma C do 10º ano. 

O 10ºC pertencia à área de Ciências e Tecnologias, constituída 

inicialmente por 30 alunos, sendo 16 rapazes e 14 raparigas. Este número 

tendeu a baixar rapidamente para os 26 visto que 3 alunos mudaram de turma 

e 1 aluna foi transferida para outra escola. 

Nunca mais me esquecerei do dia 22 de setembro de 2010, quando 

pelas 08:15 entrei na sala de Expressões (espaço pequeno sem cadeiras nem 

mesas, somente com um banco sueco) com os meus colegas do núcleo de 

estágio e Professor Cooperante esperando os meus futuros discípulos. A 

ansiedade, o receio e o nervosismo eram sentimentos patentes em mim. 

Para Arends (1995, cit. por Fernandes, 2008), quando se começa 

qualquer atividade profissional existe uma ansiedade intrínseca à novidade e à 

falta de experiências associadas, mas por outro lado e concomitantemente, 

existe um conjunto de estímulos novos e desafiadores. Ainda segundo o 

mesmo autor, o professor quando começa a dar aulas age como uma criança 

no primeiro dia de escola; vem com a insegurança, o medo do desconhecido, o 

medo da separação do antigo, a troca pelo novo e desconhecido. Esta 

multiplicidade de sentimentos que Arends afirma esteve bem presente no 

primeiro confronto com os meus alunos. 
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 “A presente aula, lecionada no dia 22 de setembro de 2010, teve 

como principal objetivo a apresentação formal do professor estagiário 

David Roque aos seus discentes. De uma forma global, julgo que esta 

sessão correu de acordo com o que fora previamente planeado, ou seja, 

a apresentação iniciou-se com algum certo nervosismo da minha parte, 

muito devido a alguma inexperiência neste ramo” (Reflexão aula 1 e 2). 

 

As dificuldades que mais se destacaram no primeiro confronto com os 

alunos foram essencialmente ao nível da comunicação. O discurso utilizado 

para esta aula tinha sido previamente planeado com o professor cooperante, 

dando-nos orientações de como abordar a turma na primeira aula, do que falar 

e não falar. Aspetos como o Regulamento da aula de EF e o nome que 

queriam ser tratados até ao final do ano eram pontos que não poderia esquecer 

de mencionar.  

No entanto, a minha experiência enquanto treinador-adjunto de 

basquetebol no Futebol Clube do Porto durante dois anos, permitiu com que o 

meu à vontade surgisse rapidamente, melhorando a minha postura e atitude de 

liderança.  

 

“Contudo, com o decorrer da apresentação, esse nervosismo foi 

colocado de parte, passando a imperar a calma e a serenidade nos 

meus gestos e na minha fala” (Reflexão aula 1 e 2). 

 

A primeira impressão é sempre importante para que o processo de 

ensino-aprendizagem se organize de uma forma saudável. A futura relação 

com os alunos vai depender em muito da primeira aula. Se o professor não se 

mostrar como uma pessoa autoritária, mantendo uma distância social de clara 

diferença de estatutos no primeiro confronto, a indisciplina e uma relação difícil 

com os alunos podem ser problemas adjacentes a uma má postura inicial. 

Como tal, e seguindo os conselhos do Professor Cooperante, procurei tomar 

uma posição autoritária, não deixando os alunos falar entre si e respeitando o 

professor enquanto falava. No entanto, esta minha atitude não foi de tal forma 
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rigorosa, visto que a turma apresentou-se bastante recetiva, ajudando-me na 

apresentação. Mostrou-se ser, desde início, uma turma com alunos que 

aparentavam “ser calmos, atentos, respeitadores, ouvindo-me e colaborando, 

não me interrompendo inoportunamente. Pareceu uma turma bastante coesa 

no sentido de grupo, o que poderá vir a facilitar o modo como as aulas 

decorrerão (Reflexão aula 1 e 2).  

 

A primeira aula destinava-se também à medição dos dados 

antropométricos dos alunos (peso, altura e cintura abdominal). Os alunos 

mostraram-se ordeiros aquando da formação das colunas que havia pedido. 

Posso asseverar o meu agrado da escolha da turma, pois ajudaram-me em 

muito no meu crescimento enquanto docente, como irei descrever no ponto 

4.4.5.  

Esta era somente uma aula de apresentação do professor e dos alunos 

e da definição de normas e modo de funcionamento da disciplina e das suas 

aulas ao longo do ano letivo. As “verdadeiras” aulas estavam para vir… 

 

 
 

4.1.2. Conceber para Preparar o Terreno. 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade.” 

(Bento, 2003, p. 16) 

 

 A primeira tarefa do professor consiste na conceção do ensino, 

suportando a sua ação para uma análise dos planos curriculares, dos 

programas de EF, do meio envolvente e dos alunos. Esta ação visa a obtenção 

de um conhecimento aprofundado do contexto sócio-cultural onde o professor 

vai atuar, apresentando-se como fundamental para um bom planeamento e 

adequação do processo de ensino-aprendizagem à realidade. Conceber 

implica analisar todos os requisitos imprescindíveis para uma prática sadia que 
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coloque o aluno no centro de todo o processo, ajudando-o a explorar todas as 

suas capacidades e potencialidades.  

 Bento (2003, p. 7) afirma que “Todo o projecto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na concepção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino, nomeadamente na concepção de formação 

geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino.  

 Assim, a análise do PEE e o respetivo RI da escola mostraram-se 

importantes na compreensão das linhas orientadoras que norteiam as 

condições do contexto escola. O PEE apresenta-se como um documento que 

consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de gestão e administração 

para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, valores, 

metas e estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada se propõe cumprir a sua função educativa (artigo 9º, Decreto-Lei 

75/2008). O RI é um documento que regula o funcionamento da comunidade 

educativa, neste caso, da ESFV de acordo com o PEE.  

 Com isto, a análise dos programas de EF mostrou-se ser 

indispensável para um bom planeamento das aulas. Estes devem assumir um 

papel de direção, constituindo um ponto de partida e de referência de todos os 

trabalhos práticos de preparação do ensino. Para Bento (2003), deve existir um 

esforço por ligar o “programaticamente necessário e exigido” com o 

“subjetivamente possível”, definindo assim um nível de exigências concretas de 

modo a que estas apresentem uma unidade e elevada fidelidade ao programa, 

favorecendo o desenvolvimento dos discentes.  

Também a análise do Plano Anual de Atividades do Grupo Disciplinar 

de EF mostrou-se importante, no sentido de compreender e articular as aulas 

planeadas com os eventos e atividades propostas. Através das reuniões iniciais 

com o Grupo de EF, o conhecimento dos critérios de avaliação, que o grupo já 

havia definido, também se mostrou de importante relevância para todo o 

processo.  



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

56 
 

 Na mesma ordem de ideias, a caraterização da turma também se 

apresentou crucial, uma vez que pude constatar as principais caraterísticas 

sociopsicológicas, culturais e de aprendizagem dos alunos, assim como os 

seus gostos pessoais relativamente à prática desportiva (escolar e 

extraescolar), à disciplina de EF e os seus principais problemas de saúde. 

Como o professor cooperante já conhecia alguns dos alunos, a primeira 

reunião após o conhecimento das turmas demonstrou-se ser deveras 

importante na recolha inicial de informações pertinentes. Ainda no seguimento 

deste pensamento, o vasto conhecimento do professor cooperante ajudou-me 

a lançar um olhar mais crítico e contextualizado à realidade que abrange a 

disciplina de EF. 

 Nas reuniões com o Conselho de Turma deparei-me com um cenário 

promissor referente à minha turma. Eram alunos que vinham com boas notas 

de escolas anteriores na maior parte das disciplinas, tendo somente um aluno 

que apresentava classificações pouco satisfatórias. Eram considerados 

indivíduos detentores de hábitos de estudo, com bastante entusiasmo, 

interesse, empenho e motivação, despertando-me um enorme interesse pela 

turma e pela individualidade dos alunos. 

 Esta íntegra análise mostra-se importante para um ensino eficaz e 
de sucesso pedagógico. Todo o planeamento (plano anual, unidades 

didáticas/temáticas e planos de aula) foi consolidado sobre uma vasta pesquisa 

acerca da educação, do ensino em si, da organização da gestão escolar, do 

estatuto da carreira docente e do aluno/turma. 
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4.1.3. Entre o Planeado e o Realizado – Crescimento Profissional. 

A definição de estratégias para delinear a minha atuação mostrou-se 

predominantemente importante no processo de ensino-aprendizagem ao longo 

deste ano letivo.  

Segundo Bento (2003, p. 8), “planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direcção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina, sendo pois evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didáctica específica desta, bem como com os respectivos 

programas”. 

Com a preparação do terreno interiorizado, partir para etapa do 

planeamento com alguma “bagagem” repleta de conhecimentos tornou-se uma 

atividade mais fácil de realizar. Estes saberes permitiram-me adaptar de uma 

melhor maneira os programas à realidade, melhorando a qualidade das minhas 

aulas e o meu desenvolvimento enquanto futuro docente de EF. Encaro o 

planeamento como o lado racional da ação.  

Por outro lado, esta adaptação não se apresenta como unitário na 

eficácia do processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento pedagógico 
do conteúdo demonstra-se fundamental na função docente, diferenciando o 

conhecimento de um especialista e um conhecimento do professor. O professor 

é capaz de o tornar o seu conhecimento especializado percetível para o aluno, 

fazendo com que o aluno compreenda o que o professor está a tentar explicar. 

Este conhecimento especializado do conteúdo é, portanto, o conhecimento 

típico do professor. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo é um tipo de conhecimento do 

professor que faz a ligação entre um conhecimento formal sobre o ensino e um 

conhecimento de natureza prática, desenvolvido pelo professor através da 

experiência do trabalho docente. Neste sentido, será que consegui fazer 

chegar aos meus alunos tudo aquilo que pretendia nas modalidades 

lecionadas? Este é um aspeto que procurei desvendar, na perspetiva dos 

alunos, sendo referido mais concretamente no ponto 4.1.4.2.1.1. 

Entendi então que planear não deve ser entendido como um 
processo estático e imutável, mas sim que deve estar em constante 
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mudança e reajustamento. Segundo o mesmo autor, “A planificação e 

análise/avaliação do ensino são, justamente, necessidades e momentos 

desencadeadores de reflexão acerca da teoria e prática de ensino. Por isso 

mesmo, aumentam a competência didáctica e metodológica e geram 

segurança de acção” (p. 10). O professor não deve ficar preso com o planeado 

inicialmente, devendo ser capaz de repensar e reconstruir esse planeamento, 

ajustando-o à realidade da prática e da turma, uma vez que também esta se 

apresenta dinâmica e mutável.  

Esta planificação não surge de uma forma espontânea e aleatória. 

Envolve, como qualquer processo de planeamento, várias etapas coerentes, 

faseadas no tempo e interligadas, caraterizadas pela possibilidade existente de 

serem reformuladas e alteradas. Todos estes pressupostos tornam o 
planeamento numa das etapas fundamentais do processo de instrução. O 

seu ponto-chave reside na antecipação, orientação e controlo da atividade, 

procurando prever-se eventuais adversidades, através da improvisação. Este 

tipo de trabalho permite ao professor confrontar-se com os problemas teórico-

práticos, admitindo a sua previsão de modo a constantemente reorientar e 

reajustar o processo ensino-aprendizagem, importância pela qual o 

planeamento se assume como uma das tarefas essenciais do professor, 

conjuntamente com a realização, a análise e a avaliação de todo o processo. 

Neste sentido, o Modelo de Estrutura de Conhecimento, proposto por 

Vickers (1990) foi um aliado ao longo deste ano letivo, apresentando-se uma 

excelente forma de planear e construir um processo de educação ajustado às 

necessidades de cada grupo de alunos.  

A sua estruturação, módulo a módulo, fez-me aperceber das minhas 

fragilidades, ajudando-me também a descobrir os meus pontos fortes. A 

elaboração de cada módulo, para as diferentes modalidades abordadas, 

revelou-se fulcral para uma boa programação e adequação dos conteúdos à 

turma e ao espaço envolvente. Saber se conhecia convenientemente a 
modalidade, se havia analisado corretamente o envolvimento (espaço e 
recursos), atendendo às caraterísticas dos envolvidos, verificando se as 
tarefas se encontravam apropriadas aos alunos e se os objetivos haviam 
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sido meditados e estabelecidos, configurando patamares de avaliação e 
utilizando as mais diversas metodologias de forma a ajudar os alunos a 
atingir esses patamares, verificando ainda se eles se desviavam do trajeto 
estipulado eram receios iniciais antes da partida para a lecionação, no qual eu 

saberia que deveria estar bem preparado para conseguir responder 

adequadamente a problemas ou questões ocorrentes do processo de ensino-

aprendizagem. Mostraram-se importantes no sentido de articular objetivos, 

finalidades, conteúdos e indicações metodológicas. Segundo Bento (2003, p. 

15), “Na planificação são determinados e concretizados os objectivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objectivos e matéria, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico”. Estes eram pedidos 

pelo professor cooperante, antes do início da abordagem da modalidade, tendo 

que ser posteriormente entregues nas duas semanas consequentes.  

A elaboração de fichas de apoio, relativas às modalidades lecionadas 

a partir do 2º período, apresentaram-se como uma mais-valia para ampliar os 

conhecimentos dos alunos, quer para as aulas prático-teóricas, quer para a 

realização do teste escrito. Isto será melhor explanado no ponto 4.1.4.2.3. 

Tendo em conta a lógica progressiva do ensino, do seu caráter 

processual e decurso temporal, surge a necessidade de definir diferentes níveis 

de planeamento que possibilitam uma boa preparação do processo de ensino-

aprendizagem: Plano anual (Nível I), Plano periódico, de unidades 

temáticas/didáticas (Nível II), e Plano ou projeto de aula (Nível III) (Bento, 

2003). Estes planos estão inter-relacionados. Neste sentido, a ação refletida 

num dos níveis vai influenciar os restantes, sendo necessário um bom 

conhecimento de todos os fatores intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem. 
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O Plano Anual. 

A construção do Plano Anual nas palavras de Bento (2003, p. 67) 

“constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino”. Através 

de reuniões com o grupo de EF, onde foi realizada a delineação do 

conhecimento dos conteúdos programáticos previstos, e delineação do 

contexto da prática de ensino e caraterísticas gerais da turma, consegui traçar 

o plano anual das modalidades a lecionar, com a inestimável ajuda do 

professor cooperante, definindo também os conteúdos a abordar e os objetivos 

concretos a alcançar.  

A definição deste plano apresentou-se como uma coluna basilar no meu 

processo de ensino. Desta forma, tinha sempre conhecimento do que iria 

abordar na aula seguinte e consequentes, quando era a próxima rotação 

(mediante o roulement traçado), qual o espaço que me era designado, quando 

eram as avaliações das diversas modalidades e testes teóricos, assim como o 

respetivo número de cada aula e UD/UT. 

Não obstante, este plano mostrou-se ser imensamente mutável 

mediante as condições que a escola nos oferecia. Segundo o mesmo autor, o 

plano anual é “um plano de perspectiva global que procura situar e concretizar 

o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas” (p. 59), 

acrescentando posteriormente que “Constitui, pois, um plano sem pormenores 

de actuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios 

de análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo” (p. 60).  

O ensino real contempla o inesperado, estando este tipo de 

planeamento sujeito a uma constante adaptação. Como irei discorrer no ponto 

4.1.4.1., uma das dificuldades iniciais que possuí teve a ver com a estruturação 

completa do plano anual, muito devido à inconstante solidez do roulement, 

infraestruturas, recursos materiais e modalidades a abordar. 
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Unidade Didática/Temática. 

“O planeamento da unidade temática torna-se o ponto de comutação das 

indicações gerais e globais do programa e do plano anual acerca de objectivos 

e matérias para indicações detalhadas para as diversas aulas”. 

(Bento, 2003, p. 91) 

 

Para Bento (2003), as unidades temáticas ou didáticas constituem 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, apresentando ao 

professor e alunos etapas claras e bem distintas do processo de ensino-

aprendizagem. Servem como base para preparação das diversas aulas, 

determinando a função de cada uma, dispondo as vias da sua preparação. 

Jamais me esquecerei as inúmeras vezes que o nosso professor cooperante 

referia “Qualquer pessoa que olhar para a unidade temática deve ser capaz de 

a interpretar de maneira a conseguir dar a aula. A aula é como se lá estivesse”. 

Nas UD/UT realizadas ao longo do ano letivo estavam encarados os 

objetivos desejados (não só ao nível das habilidades motoras, mas também no 

âmbito da fisiologia do treino e condição física, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais), com indicação de níveis concretos dos resultados a atingir, a 

preparação e estruturação didática da matéria, as funções didáticas das 

diferentes aulas, e o material e espaço a utilizar, bem como as rotinas e 

segurança de modo a promover um bom desenvolvimento do ensino. Neste 

sentido, este nível de planeamento continha a sequência lógica e metodológica 

dos conteúdos a lecionar, onde cada aula tinha a sua função específica, 

contribuindo para o desenvolvimento do aluno. Como refere Bento (2003), 

ensinar não é só transmitir a matéria; devem estar contemplados todos os 

domínios do desenvolvimento da personalidade, como é o caso do 

desenvolvimento das capacidades motoras e de relações sociais, da formação 

de espírito crítico e criativo, etc. 

A sua elaboração tinha como ponto de partida a avaliação diagnóstico 

realizada aos discentes na primeira aula dedicada a essa unidade, de modo a 

verificar os seus níveis de desempenho, distribuindo-os posteriormente por 

níveis de aprendizagem (caso fosse necessário). 
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Sabia de antemão que estas unidades de ensino não eram imutáveis, 

tendo sido realizados, ao longo do ano, mudanças e ajustes que não 

descredibilizam as unidades previstas, provando que o processo de ensino-

aprendizagem esta sujeito a alterações, mantendo sempre o aluno no centro do 

processo. 

Em todas as unidades foram elaboradas reflexões, prévia e 

posteriormente à sua conclusão, dando um contributo importante ao nível da 

justificação das escolhas efetuadas, assim como a caraterização do que foi 

realizado e do que foi alterado, servindo como auxílio em decisões futuras.  

 

 

Plano de Aula. 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da 

acção do professor”. 

Bento (2003, p. 101) 

 

Os planos de aula são o último nível de planeamento, apresentando-se 

como um plano de intenções que o professor define para as suas sessões, 

sendo dividido em três partes (Bento 2003): preparatória, principal e final. No 

início, ainda não sabíamos bem como realizar concretamente o plano de aula, 

uma vez que na faculdade tínhamos elaborado modelos de planos de aula 

diferentes para várias disciplinas. Porém o professor cooperante ajudou-nos na 

elaboração da estrutura do plano de aula que usaríamos durante o ano letivo, 

colocando-nos a refletir na definição do mesmo. Como afirma Bento (2003, 

p.152), “Existem numerosas propostas de esquema de aula, cada uma delas 

caracterizada por uma variedade de constelações possíveis, mas sem que 

nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal”. Neste sentido, 

cada um de nós (núcleo de estágio) definiu a estrutura do seu plano de aula, 

tendo como base as ideias do professor cooperante. 

A elaboração dos planos de aula não constituiu um problema para mim, 

pois já estava habituado dos treinos de basquetebol, enquanto treinador 

adjunto no Futebol Clube do Porto. Procurava que as situações pedagógicas 
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estivessem sempre ligadas com o objetivo geral pretendido, destacando a 

progressão lógica entre as tarefas da aula e de aula para aula. No entanto, os 

meus planos iniciais eram demasiado ambiciosos, ao nível dos conteúdos a 

abordar, aspeto que fui melhorando ao longo do estágio, acabando por 

elaborar planos cumpríeis e facilmente geríeis. A velocidade de elaboração 

dos planos de aula também foi evoluindo com o tempo, tornando-se cada mais 

fácil e rápida a escolha de exercícios e adaptação dos mesmos à turma/alunos. 

A escolha de exercícios mais adequados, pertinentes, desafiadores, 
interessantes e motivadores era uma preocupação permanente. Esta 

procura destinava-se a maximizar a aprendizagem dos alunos, adequando o 

seu nível de dificuldade aos alunos, pretendendo que estivessem sempre 

motivados na realização das tarefas pedidas. 

Contudo, uma das minhas maiores dificuldades a este nível era a 

consulta do plano de aula, devido à falta de experiência, andando muitas das 

vezes com o plano de aula na mão ou no bolso. Com o tempo, a folha deixou 

de ser minha parceira, sendo colocada de lado como mera orientação caso 

tivesse um lapso de memória. As etapas do plano de aula foram sendo 

apropriadas por mim, libertando-me do figurado “plano-dependente” que era 

no início do ano letivo.  

A construção do plano de aula continha objetivos psicomotores, 

cognitivos e afetivos, porque, como refere Bento (2003), é nestes que assenta 

a diversidade e natureza dos objetivos de EF. Estes objetivos gerais eram 

então divididos em Habilidades Motoras, Fisiologia do Treino e Condição 

Física, Cultura Desportiva e Conceitos Psicossociais. Para além disto, eram 

redigidos objetivos comportamentais dos alunos, as situações de 

aprendizagem/organização metodológica, onde eram colocadas também as 

imagens/esquemas se necessário, os critérios de êxito para cada exercício, 

assim como o tempo que lhe era destinado.  

A condição física era uma modalidade transversal às restantes 

modalidades, sendo referida inicialmente pelo professor cooperante que 

deveria ser exercitada em todas as aulas. Esta foi uma preocupação que tive 

na elaboração dos demais planos de aula, ainda que no 1º período, devido à 
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minha falta de solidez na gestão temporal, não a tenha conseguido realizar em 

todas as aulas. Era um tipo de trabalho realizado maioritariamente no final da 

aula, mas através da absorção de conhecimentos das aulas observadas do 

professor cooperante, fui-me apercebendo que este não seria efetivamente o 

melhor método, pois os alunos já estariam fatigados da sessão. Como tal, fui 

colocando-a entre exercícios, dividindo por vezes a turma em dois grupos. 

Deste modo obtive uma resposta um pouco mais satisfatória por parte dos 

alunos no âmbito do seu desempenho e entrega à sua realização. 

Como a turma apresentava-se com níveis de desempenho bastantes 

semelhantes e homogéneos nas várias modalidades, com exceção de ginástica 

em que esta diferença era bastante visível, procurei não dividir os alunos por 

níveis de aprendizagem, verificando que, como turma coesa que era, mesmo 

os mais hábeis eram capazes de ajudar os menos aptos. Esta foi uma 

estratégia que procurei adotar durante este ano letivo e que, na minha opinião, 

deu os seus frutos, levando a um crescimento e sucesso educativo dos alunos. 

Como referido previamente, o plano de aula apresenta-se como um 

plano de intenções, e como tal, foram várias as vezes que tive de reformular ou 

reajustar o previsto devido a condições externas à aula. No entanto, procurei 

sempre conduzi-las com eficácia, tendo como meta final a obtenção de 

aprendizagens significativas por parte dos alunos. 
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4.1.4. Transição do Planeamento à Realização. 

  

4.1.4.1. As Dificuldades Iniciais. 

 Como visto anteriormente, a escola tinha acabado de ser completamente 

remodelada, apresentando ainda alguns aspetos, com o início do ano letivo, 

que não se encontravam totalmente construídos, definidos ou colocados. Como 

tal, o plano anual foi baseado em algumas incertezas, principalmente no âmbito 

do 2º e 3º períodos. 

 Foi definido no seio do núcleo de estágio abordar a modalidade de 

basquetebol no espaço exterior coberto (espaço 3), libertando o espaço 

descoberto para a modalidade de atletismo. Como tinha tido poucas aulas de 

basquetebol no 1º período, devido aos feriados e greve geral no dia 24 de 

novembro, optei por abordar esta modalidade no espaço coberto, protegendo-

me contra o período de possível chuva e frio que se avizinhava. No entanto, 

esta estava dependente da tão “prometida” chegada das tabelas para este 

espaço.  

 A delineação das linhas foi realizada no final do 1º período, 

apresentando-se um espaço com dois campos reduzidos apto para a 

abordagem da modalidade de basquetebol. Caso chovesse durante as minhas 

aulas, tornando o piso um pouco escorregadio, ainda que fosse um espaço 

coberto, a realização de exercícios analíticos de lançamento em apoio era 

facilmente aplicável, não exigindo muita movimentação aos alunos, colocando 

a sua integridade física longe de perigo.  

 

… e tabelas de basquetebol? 
 

 Com o início do 2º período e já com a primeira aula planeada de 

basquetebol, foi-nos referido que as tabelas ainda não tinham chegado e 

possivelmente não iriam chegar a tempo, dando-se a primeira reformulação do 

plano anual.  
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 Por sorte, o clima apresentou-se “meu companheiro” nesta viagem, não 

influenciando negativamente nenhuma das aulas previstas.  

No entanto, enquanto grupo de EF, continuamos à espera das tão 

precisas e necessárias tabelas de basquetebol até ao final do ano letivo. 

Para além da inexistência destas tabelas móveis de basquetebol, 

afetando o plano anual, o material móvel necessário para as sessões 

apresentou-se como um entrave no início das aulas, principalmente com o 

começo do ano letivo.  

Com as obras, o material móvel foi colocado em caixotes de papelão de 

modo aleatório pelas diversas arrecadações da escola, não informando 

devidamente os professores onde os mesmos se encontravam. Como tal, todo 

o material móvel ainda se encontrava em múltiplos caixotes, amontoados nas 

arrecadações. Este facto fez atrasar as minhas aulas iniciais, afetando o plano 

previsto. 

 

“Esta aula começou desde já com um atraso de cerca de 15min. 

Este atraso deu-se devido à colocação das bolas, dos cones e dos 

coletes (materiais necessários para a aula) em locais distintos dos 

previamente conhecidos. Como tal, eu e o professor Luís tivemos de 

andar à procura deste material, uma vez que as bolas se encontravam 

num local e os cones e coletes em outro” (Reflexão aula 9 e 10). 

 

Perante este indubitável equívoco, o grupo de EF decidiu numa reunião 

de ACP arrumar devidamente todo o material, ajudando bastante o começo das 

aulas à hora prevista. Por outro lado, mostrou-se como uma boa forma de eu 
moldar o meu plano de aula às adversidades do contexto real de ensino, 
ajudando-me a crescer enquanto professor. 
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O prometido “não” é devido… 

 Como referido previamente, as tabelas móveis prometidas pela Direção 

da ESFV e previstas para o 2º período acabaram por não chegar. Contudo, 

este não foi o único material em que esforços foram feitos para uma prática o 

mais contextualizada possível.  
No 1º período, foi abordada a modalidade de voleibol no espaço 1. A 

escolha desta modalidade foi feita no seio do grupo de EF devido à seleção de 

alunos que quisessem ingressar no desporto escolar de voleibol. A promoção 

do gosto por este desporto era um dos objetivos no ensino desta modalidade.  

O ginásio 1 possuía uma forma retangular com boas condições para a 

sua prática, no entanto, para que a esta prática seja o mais contextualizada 
possível, apenas o espaço e pavimento (linhas) não chegam.  

Este espaço apenas possuía dois postes de corfebol e um elástico 

atuando como rede. Este elástico era colocado de forma a dividir 

longitudinalmente o espaço, possibilitando a formação de três campos 

reduzidos de voleibol. Quando os alunos rematavam e a bola passava muito 

rente ao elástico, por vezes tornava-se complicado saber se tinha passado por 

cima ou por baixo deste. 

Foi proposto então, pelo grupo de EF à Direção, a colocação de postes 

específicos para a prática desta modalidade, assim como para a modalidade de 

badminton, sendo elaborado um documento em que um dos pontos 

documentava exatamente esse pedido. 

 

“12.- A colocação dos postes deve prever alturas diferentes para a colocação 

de redes para voleibol (2,24m) e badminton (1,55m) bem como locais para 

prender a parte inferior das redes. Obviamente que os postes devem incluir um 

sistema de roldanas que permita a colocação e a manutenção da tensão 

adequada das redes”. 

Porto, 26 de outubro de 2010, em reunião de ACP. 
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  Foi referenciado ao grupo que os postes, assim como a rede, iriam ser 

colocados no 2º período. Deste modo, a minha ideologia era conseguir lecionar 

a modalidade de badminton de forma mais contextualizada.  

Entraves foram apresentados à colocação deste material, os quais o 

grupo de EF procurou combater na busca de um melhor processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, a estética da arquitetura apresentou-se como outro 

problema, não tendo sido ultrapassado durante este ano letivo. 

Apesar da não existência deste material, estou certo que a sua ausência 

ajudou-me a evoluir enquanto profissional, tendo de adaptar o meu plano ao 

material existente, pois estou crédulo que no meu futuro encontrarei escolas 

com condições menos favoráveis para um ótimo processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 Particularizando as dificuldades para a turma, julgo que as que mais se 

destacaram foram ao nível da gestão temporal da aula e da comunicação 

inicial. A comunicação foi facilmente superada nas primeiras aulas 

consequentes, visto que a turma se apresentava bastante coesa e respeitadora 

pelo comando do professor. No âmbito da gestão temporal da aula, esta foi 

sendo ultrapassada com o ganho de uma maior competência profissional. Esta 

competência fez com que adquirisse um maior conhecimento dos conteúdos a 

abordar, tornando-me mais consciente daquilo que conseguiria ensinar e do 

que efetivamente era possível lecionar.  

 Esta gestão temporal começa logo desde o momento em que o 
professor se encontra no espaço de aula. No entanto, alguns dos meus 

alunos tendiam a chegar constantemente atrasados à aula, mediante o horário 

ser o primeiro da manhã, sendo uma dificuldade com a qual batalhei durante 

este ano letivo. 
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4.1.4.1.1. A(s) Aula(s) das 8 horas e 15 minutos. 

“O aluno começa um novo dia de trabalho escolar, árduo e intenso. É 

preciso despertar todos os seus sistemas e mecanismos (…) para o reencontro 

com o ambiente escolar. É necessário acordar, abrir bem os olhos e encarar de 

frente o raiar de um novo dia!” 

(Bento, 2003, pp. 124-125)  

 
“Acordar cedo e cedo erguer… 

Aquando da escolha das turmas, os horários estavam devidamente 

expostos. A escolha da minha turma teve em muito a escolha pelo horário, uma 

vez que era a única turma que somente tinha horário de manhã. Este facto 

mostrava-se importante, pois libertava-me a tarde para poder trabalhar nos 

demais assuntos.  

O 10ºC tinha uma carga semanal, destinada à disciplina de EF, de dois 

blocos semanais, um à quarta-feira e outro à sexta-feira, das 8.15h às 9.45h, 

sendo atribuídos 5 minutos iniciais, para os alunos se apresentarem no espaço 

da aula devidamente equipados e ainda, 10 minutos no final da aula para terem 

tempo para tomar banho e tratarem da sua higiene pessoal (aspeto tão 

mencionado na primeira aula e ao longo das aulas consequentes). Cada bloco 

era de 90 minutos, no entanto o tempo real da aula era de 75 minutos. Um 
horário marcado pelo início das atividades letivas diárias.  

Este horário trouxe com ele algumas vantagens e desvantagens. 

Começando pelas vantagens, sou capaz de enumerar: 

 A disponibilidade dos alunos para a sessão; 

 A não fadiga psicológica tão aparente no último tempo; 

 A não suscetibilidade à vaga de calor quando nos encontrávamos 

nos espaços exteriores; 

 Ativação do organismo como promotor de uma melhor atenção e 

disponibilidade nas aulas teóricas consequentes; 

 A motivação, para alguns, por ser a sua disciplina preferida. 
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No entanto, segundo o famoso ditado popular, “Não há bela sem senão” 

e este horário trouxe com ele certas desvantagens bastante evidentes: 

 O atraso constante de alguns dos alunos; 

 O frio, a humidade e o ruído dos carros, tão fortemente marcado no 

início das manhãs; 

 A presença de alunos ainda a “dormirem em pé”; 

 A falta de motivação devido às condições climatéricas. 

 

“Somando o facto de a aula ser as 8.15h e estar bastante frio, os 

alunos tendem a ficar desmoralizados e alguns até apresentam com o 

esforço, uma certa dificuldade em respirar (como foi o caso da (…), que 

depois voltou logo à aula após ter-lhe dito para passar a cara por água) ” 

(Reflexão aula 83 e 84). 

 

De todas estas desvantagens, a que mais me marcou durante este ano 

letivo foi, o atraso dos alunos, ainda que este tenha sido aludido para os 

alunos procurarem chegar à hora prevista do início da aula, uma vez que a 

assiduidade e pontualidade eram alvos da sua avaliação formativa. 

 

“Novamente alguns dos aluno voltaram a chegar atrasados, como 

foi o caso da (…). No final na aula reforcei a importância de se 

apresentarem atempadamente à aula, uma vez que esta componente 

apresenta-se com alguma relevância no peso da nota final” (Reflexão 

aula 33 e 34). 

 

“Esta aula demorou um pouco mais a ser iniciada pois os alunos 

foram chegando às “pingas”” (Reflexão aula 61 e 62). 

 

A constante soma de atrasos de alguns dos formandos era 

impressionante, chegando a uma altura em que se necessitou de reajustar os 



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

71 
 

critérios das faltas de atraso, visto que era também um problema geral nas 

restantes turmas dos professores de EF. Neste sentido, o grupo de EF reuniu-

se em ACP de forma a dar o seu parecer relativamente àquilo que julgava ser o 

mais correto tratamento à figura “faltas de atraso” que não estava previsto na 

Lei.  

Depois de ouvidos todos os Departamentos Curriculares, foi feito um 

reajustamento relativo às faltas de atraso, decorrendo do novo Regulamento 

Interno entretanto aprovado. Neste Regulamento foi então implementado que a 

quarta falta de atraso seria equivalente a uma falta injustificada. Esta 

medida procurava fazer com que os alunos chegassem atempadamente às 

disciplinas, promovendo uma maior pontualidade e assiduidade. Na minha 

turma, esta medida trouxe vantagens pois os alunos foram tomando 

consciência das faltas e começaram a chegar à hora prevista do começo da 

aula.  

 

“A maioria dos alunos chegou à hora prevista; as (…) voltaram a 

chegar atrasadas” (Reflexão aula 73 e 74). 

 

No entanto, não posso verificar este aspeto como somente negativo. O 

facto dos alunos não se encontrarem todos, como previsto, no início da aula fez 

ampliar a minha capacidade de improviso, uma vez que tinha de adaptar o 
planeado aos alunos que se encontravam presentes de modo a não atrasar 

mais o seu início. Posso asseverar que existiu um crescimento por parte dos 

alunos, assim como da minha parte, terminando o provérbio previamente 

iniciado… 

 

… dá saúde e faz crescer.” 
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4.1.4.2. O Fator Motivação – Importância da Competição.  

“Sem motivos o homem não se põe em movimento” 

Bento (2003, p. 136) 

 

 O conceito de motivação possui diversas designações, surgindo como 

um conjunto de forças internas que mobilizam o indivíduo para atingir um dado 

objetivo como resposta a um estado de necessidade, carência ou desequilíbrio. 

Por outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Chiavenato (1997) 

refere que a motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de 

determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma tendência para um 

comportamento específico, podendo ser provocado por um estímulo externo ou 

internamente nos processos mentais do indivíduo. 

 No aluno, a motivação é considerada como a determinante 

possivelmente principal do êxito e da qualidade da aprendizagem escolar. Um 

educando motivado envolve-se ativamente no processo de aprendizagem, 

ligando-se às tarefas na procura de as superar, insistindo em exercícios mais 

desafiadores, esforçando-se na tentativa de desenvolver novas habilidades de 

compreensão e domínio. No entanto, esta não pode ser ensinada ou treinada, 

como se de uma habilidade se tratasse. Pode sim, ser objeto de socialização, 

correspondendo neste caso a uma ação inter-relacional entre os dois atores do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Posso asseverar que fui sempre uma pessoa bastante motivada para a 

disciplina de EF. Será que conseguiria passar essa minha motivação para os 

meus discentes? Era uma intrínseca batalha que desenvolvia ao longo do das 

aulas, quer ao nível do seu planeamento, como no âmbito da atuação concreta.  

Neste sentido, procurei sempre criar exercícios motivantes, inovadores e 

desafiadores para os alunos, no sentido de manter, de forma constante, o seu 

interesse na atividade desenvolvida, acabando por entender que os alunos 
desenvolviam um maior interesse quando as tarefas possuíam um cariz 
competitivo. Não obstante, procurava também “picar” os alunos de forma a 

adquirir melhores níveis de rendimento da sua parte. 

 



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

73 
 

“No jogo do 1 minuto, um dos alunos após explicação do exercício 

afirmou que 5x1 era fácil de encestar, ao qual eu o adversei dizendo que 

iríamos ver se realmente era tão fácil quanto ele pensava. A sua equipa 

fez 0 pontos da primeira vez, “picando-o” relativamente ao que tinha dito. 

Da 2ª vez que repetiu, notava-se que estava mais empenhado em fazer 

com que ele e a sua equipa marcassem cesto, o que me deu um enorme 

prazer em ver. Isto prova que quando os alunos são colocados à prova, 

procuram esforçar-se mais, sendo esta uma das metodologias que tenho 

vindo a adotar. (…) O final da aula terminou com o jogo do Elimina (ao 

qual os alunos conhecem comummente como “Salsicha”), tendo que 

começar o exercício no lado dos rapazes, ficando bastante mais 

motivados pois referi que os ia ganhar (…)” (Reflexão aula 93 e 94). 

 

De todos os exercícios competitivos que elaborei, existiu um que teve 

uma especial atenção e interesse por parte dos discentes, ainda que este não 

estivesse relacionado com a parte fundamental da aula. 

 

 

O “Jogo do Mata”. 
 No dia 26 de janeiro, numa das aulas de Badminton, optei por realizar 

um exercício de aquecimento diferente dos habituais, o “Jogo do Mata”. Este 

jogo procurava promover uma maior comunicação e socialização entre os 

educandos, através do binómio competição/cooperação inerente a esta 

atividade, para além da predisposição e ativação do organismo para a parte 

fundamental da aula. Não obstante, procurei fazer uma ligação para o 

batimento clear do badminton, dizendo que o lançamento da bola com o braço 

dominante deveria ter caraterísticas semelhantes a este batimento. 

  Este jogo apresentou de início algumas dúvidas, no entanto, após 

compreenderem como se jogava, e com a instituição de regras mais favoráveis 

ao seu desenrolar, este demonstrou-se ser um exercício de eleição para os 

alunos, motivando-os para o resto da sessão.  

 



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

74 
 

“Com a instituição de novas regras no jogo do mata (ao nível do 

“piolho” que se podia colocar nas linhas laterais para além das finais), o 

jogo tornou-se muito mais dinâmico, conseguindo-o realizar 3 vezes para 

o tempo previsto. Os alunos encontravam-se bastante mais 
motivados, tanto que o (…) no final da aula veio-me perguntar se iria 

realizar novamente o jogo, ao qual respondi que não por falta de tempo, 

ainda que com algum prazer ao ver o seu entusiasmo” (Reflexão aula 65 

e 66). 

 Com o sucesso do exercício, optei por realiza-lo nas aulas consequentes 

no mesmo espaço (ginásio 1), visto que era o único onde era possível realizar 

este jogo de forma a preservar o material e a integridade física dos alunos. Os 

alunos entregavam-se ao exercício, divertindo-se e predispondo-se de “corpo e 

alma” para o resto da aula. 

 
“Optei por realizar novamente este exercício porque reparei que 

tem vindo a ser uma motivação para os discentes. Eles adoram o jogo 

(tanto que até pedem para realizar sempre uma desforra e no caso de 

empate, pedem um desempate) e correm bastante ativando o organismo 

para a parte fundamental da aula (de salientar uns mais que outros pois 

“entregam-se” mais ao jogo). Uma das alunas acabou o jogo do mata, e 

passo a expressão, a pingar” (Reflexão aula 69 e 70). 

 

“A parte inicial da aula voltou a ser o Jogo do Mata, pelas diversas 

razões já enumeradas nas reflexões anteriores (prazer e motivação que 

os alunos adquirem deste, para além da predisposição do organismo 

para a parte fundamental da aula através da sua ativação funcional) ” 

(Reflexão aula 73 e 74). 

 

O gosto que os alunos possuíam pelo exercício era enorme, de tal forma 

que quando se deu nova rotação, os alunos perguntavam imensas vezes 

“Vamos jogar ao mata professor?”.  
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Esta motivação não afeta somente o educando. Quanto maior for a 

entrega e exaltação do aluno pelas atividades na aula, maior será a motivação 

do docente no processo de ensino. Esta motivação leva à criação de um círculo 

de confiança que confina ao aluno um gradual aumento da sua autonomia e 

respeito arrecadado em relação ao professor.  

 

Ginástica – O início de uma forte promoção da Autonomia. 

  Durante o meu processo de ensino-aprendizagem procurei, a partir do 

momento em que já conhecia minimamente bem as atitudes e comportamentos 

dos meus alunos, fomentar a autonomia nos educandos de forma a eles 
próprios conduzirem a seu processo de aprendizagem. De certa forma, 

este ganho da minha confiança para que realizassem os exercícios sem a 

minha supervisão, oferecendo-lhes espaço para eles próprios conhecerem e 

compreenderem os seus erros através da cooperação com os colegas e das 

dúvidas expostas ao professor, foi uma história com final feliz. Toda esta 

história deu início nas aulas de ginástica do 1º período, onde os exercícios 

eram realizados por estações, criando uma situação rotineira, podendo verificar 

na íntegra o desenvolvimento deste conceito psicossocial. 

Esta autonomia de ação foi facilmente conseguida, então, pelo uso das 

rotinas. O feedback que recebi por parte dos alunos foi bastante positivo, uma 

vez que foram mostrando ser capazes de atuar sem a supervisão constante do 

professor. Isto levou a que pudesse dispensar uma maior atenção nos alunos 

com maiores dificuldades nas habilidades psicomotoras requeridas.  

 

“As raparigas mostraram já grande responsabilidade e autonomia 

na execução dos exercícios, não tendo de me preocupar tanto com elas, 

podendo permanecer mais com os alunos de nível mais baixo, obtendo, 

para agrado meu, melhorias no seu desempenho Uma das alunas 

mostrou também grande autonomia e responsabilidade, pois ouvindo a 

minha explicação e vendo que me encontrava a ajudar um dos colegas, 

começou a ajudar os colegas, repetindo os feedbacks que tinha emitido” 

(Reflexão aula 35 e 36). 
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Toda esta autonomia e interajuda fizeram com que os alunos 

começassem a interagir mais em grupo em prol do singular. 

  

“Pôde-se constatar que a turma encontra-se cada vez mais unida, 

uma vez que os alunos começam a ajudar-se mutuamente, enviando os 

diversos feedbacks que tenho vindo a realçar nas aulas. Isto prova que a 

autonomia destes, bem como o espírito de grupo têm vindo a aumentar, 

sendo este um dos meus objetivos para o presente ano letivo” (Reflexão 

aula39 e 40). 

 

“No exercício 4, consegui verificar que muitos alunos já possuem 

autonomia suficiente para os responsabilizar de realizar os exercícios 

propostos. A equipa verde fez movimentos no 5x0, sem eu dizer nada, 

que fiquei totalmente surpreendido pela positiva” (Reflexão aula 93 e 

94). 

 

Neste sentido, a aplicação do MED demonstrou-se ser um importante 

veículo vinculador de uma maior harmonização e cooperação no seio da turma. 

Este foi-nos proposto pelo professor cooperante no 1º período, sendo aplicado 

no início do 2º período. O facto de nos ter sido revelado que teria de ser 

aplicado numa modalidade que tivesse sensivelmente 20 aulas, fez com que 

realizássemos uma nova reformulação no plano anual, a segunda 

reformulação.  
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4.1.4.2.1. A Aplicação do Modelo de Educação Desportiva. 

 O modelo Sport Education (SE) ou Modelo de Educação Desportiva 

(MED) proposto por Siedentop (1987) é um modelo que vai de encontro à 

necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens. O modelo 

define-se como uma educação lúdica e crítica, procurando estabelecer um 

ambiente proporcionador de uma experiência desportiva autentica.  

 Uma das grandes diferenças entre o MED e o Modelo Tradicional (MT) é 

a preocupação em diminuir a exclusão, procurando harmonizar a competição 

com a inclusão. Procura que a participação dos praticantes menos hábeis seja 

maior, criando uma igualdade de oportunidades. É um modelo que aposta 

afincadamente na democratização e humanização do desporto.  

 Como já referido previamente, o MED contem três eixos fundamentais, 

estando presentes nos objetivos da EF, sendo eles a competência desportiva, 

a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto. Neste sentido, os alunos 

não são colocados apenas no papel de jogadores ou executantes, mas são 

chamados a tomar parte ativa no processo de ensino-aprendizagem, 

desempenhando um conjunto de papéis ligados ao contexto da prática 

desportiva: árbitros, juízes de mesa, observadores, capitães, treinadores, 

jornalistas, dirigentes. Como tal, procurei nas aulas envolver os alunos nas 

diversas funções, preparando-os, em especial, para o Evento Culminante. Uma 

das minhas alunas, como não podia realizar nenhuma das aulas devido ao seu 

problema de saúde, realizou o trabalho de entrevistadora, fotógrafa e “camera-

woman” durante as aulas de Atletismo, desenvolvendo estas funções 

extremamente bem. Este trabalho foi alvo de avaliação final do 3º período, 

onde realizou um vídeo abrangendo todo o MED. 

Durante o EP, foi-nos proposto a aplicação do MED a uma modalidade 

que conseguíssemos lecionar durante, pelo menos, 20 aulas (como o 

aconselhado por Siedentop (1987)). Após análise do plano anual, a única 

modalidade que conseguiríamos abordar era Atletismo, visto que a aplicação 

do MED é extensiva a todas as modalidades. No entanto, era uma modalidade 

de cariz individual, sendo necessário tomar uma especial atenção, visto que 

que a comparação dos resultados individuais poderia levar à desistência dos 
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mais fracos. Como tal, em todas as aulas procurei comparar somente os 

resultados entre equipas, incidindo em atividades coletivas onde a cooperação 

e colaboração entre alunos da mesma equipa era valorizado, contribuindo 

para o resultado final, minimizando aqui as diferenças individuais e 

potencializando a participação deliberada. 

 

 “Os alunos, através da cooperação/competição conseguiram criar 

laços de companheiros vs oponentes que os ajudou a tornar a aula 

muito mais motivante, quer para eles. Notei isto claramente com certos 

alunos, que procuravam sempre puxar pela sua equipa, motivando-os a 

não parar e a correr mais rápido. Isto foi nitidamente visível no exercício 

5 (Jogo do Quadrado). Claro está que cada grupo tem elementos com 

maiores capacidades condicionais que outros, mas com alguns 

feedbacks da minha parte, procurei combater esta discrepância, para 

que os mais aptos ajudassem os que se encontravam com maiores 

dificuldades. Fiquei bastante contente com os resultados” (Reflexão aula 

55 e 56). 

 

Para além disto, a competição aparecia como um enorme fator 

motivacional para os alunos, participando mais ativamente na atividade, seja a 

realizá-la ou “puxar” pelos colegas de equipa. No entanto, esta competição não 

envolvia somente o resultado. Em alguns dos exercícios, a realização eficiente 

da habilidade ou tarefa pedida também contava para a classificação final. 

Deste modo, os alunos eram obrigados a atingir um bom resultado com uma 

boa técnica, juntando o útil ao agradável – competência desportiva.  

 

“O facto de todos os exercícios serem em competição entre 

equipas e cooperação entre a equipa, faz com que, na minha opinião e 

daquilo que tenho observado durante estas sessões, os alunos se 

motivem cada vez mais e se preocupem em realizar corretamente o 

pedido de forma a ganhar mais pontos” (Reflexão aula 63 e 64). 
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“Os alunos estão cada vez mais competitivos entre eles, o que é 

um aspeto positivo, pois cada vez se empenham mais nas aulas e 

principalmente nas competições. Esta competição afeta a cooperação, 

pois vão tendo cada vez mais consciência que se cooperarem e 

apoiarem os seus colegas de equipa, a prestação deles vai ser melhor.” 

(Reflexão aula 67 e 68). 

 

 Esta competição não se cingia somente ao cariz prático, procurando que 

os alunos retirassem algum conhecimento teórico das modalidades abordadas 

em Atletismo.  

Em várias aulas fui realizando, na parte final, perguntas aos alunos 

sobre temáticas relacionadas com as modalidades de Atletismo. Estas 

questões eram aludidas na aula anterior, não mencionando a especificidade de 

cada uma, contando posteriormente para a pontuação final das equipas – 

literacia desportiva.  

 

“No final da aula, optei por realizar algumas questões sobre os 

Jogos Olímpicos às diversas equipas de forma a ganharem mais pontos. 

Todos os alunos tinham sido previamente avisados das mesmas. Notei 

que cada grupo fez o “trabalho de casa”, pois vinham todos preparados 

para as questões. Aqui volto novamente a realçar o que a natureza 

competitiva perfaz nos alunos, motivando-os a ler para que a equipa 

ganhe mais pontos” (Reflexão aula 63 e 64).  

 

“Julgo que pelo facto de as perguntas valerem pontos para as 

equipas, a sua motivação em procurar o que lhes peço é maior. Isto foi 

ainda hoje comprovado por uma das alunas, que sabendo que não ia 

realizar a aula de EF, realizou uma pesquisa intensa sobre o conteúdo 

que lhes tinha pedido, respondendo a mais aspetos do que aqueles que 

eu pretendia” (Reflexão aula 67 e 68). 
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 A apresentação dos resultados finais em todas as aulas também se 

apresentou como um fator importante de motivação. Os alunos através do 

conhecimento da sua prestação final começavam a verificar quais as equipas 

que teriam de competir mais afincadamente de modo a terem um lugar no 

pódio. Para além disto, os resultados eram ainda enviados via correio 

eletrónico para que os alunos pudessem confirmar e corrigir, caso houvesse 

algum erro, as pontuações – entusiasmo pelo desporto.  

 

“Um dos aspetos que noto que os alunos estão bastante 

interessados é nos resultados finais. Como tal, procuro sempre em todas 

as aulas propostas para esta UT dizer quais foram as classificações. Um 

dos alunos até veio perguntar qual era a classificação final (da última 

aula mais esta aula), mostrando claro interesse em querer levar a sua 

equipa ao “pódio” (Reflexão aula 59 e 60). 

 

 É importante referir que o MED deve ser considerado como uma 

representação teórica de uma organização prática. Uma representação que 

não deve ser encarada como estática ou imutável, mas sim adaptável às 

condições externas e internas de uma turma. Por externas refiro-me às 

instalações onde decorre o MED, assim como ao material que é utilizado para 

o seu sucesso do processo ensino-aprendizagem. Por internas estão patentes 

as emoções, sentimentos e atitudes dos alunos assim como, principalmente, os 

seus conhecimentos específicos das modalidades e entrega à disciplina, o 

empenho.  

 Todos estes fatores influenciam a forma de abordagem do modelo de 

Siedentop (1987). A entrega do “Manual do Treinador” aos capitães de equipa 

não foi realizada pois reparei nas primeiras aulas que os alunos possuíam um 

conhecimento muito reduzido de atletismo. Como tal, quem lecionava e dirigia 

a aula era eu, mas sempre com a perspetiva de criar uma certa autonomia e 

entreajuda técnico-específica nos discentes. 
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“Posso afirmar que o seu rendimento na aula foi bastante maior 

que segundo o Método Tradicional de Ensino. Apresentam maior 

motivação, espírito de grupo e cooperação, entrando aqui a competição 

como um fator motivacional.” (Reflexão aula 59 e 60). 

 
 
Bem-vindos ao Evento Culminante! 

 Com a entrada no 3º período, fui relembrando os alunos para a 

realização do Evento Culminante nas duas últimas aulas desta UT. Este seria 

alvo de avaliação do 3º período para a modalidade de atletismo, contando a 

classificação de cada equipa para a nota final para além do desempenho 

individual.  

 O Regulamento do Evento Culminante, as Tarefas que cada equipa teria 

de desempenhar e as Folhas de Registo foram enviados aos alunos via correio 

eletrónico na semana anterior ao evento. Deste modo, cada equipa poderia 

verificar o que fazer no dia, quais as provas que iriam decorrer, registando, os 

capitães de equipa, quais os elementos que iriam participar nas diversas 

provas.  

 No dia do evento, os alunos apresentaram-se à hora prevista na mesa 

de registo para os capitães assinalarem os atletas para cada competição. 

Enquanto uns desempenhavam funções de atletas, os outros dispunham-se 

pelo espaço realizando o ajuizamento das provas. As provas selecionadas 

foram: Lançamento do Peso, Corrida 40metros e 1000metros, Estafetas e 

Barreiras 4x50metros. 

  

“Todos os alunos tiveram de passar por todas as funções, (…), A 

aluna que não podia desempenhar a disciplina de EF teve sempre a 

função de tirar fotografias e filmar o evento, assim como entrevistar os 

demais atletas. Na minha opinião, desempenharam ambas bastante bem 

as suas funções. Notava-se que ela andava motivada por tirar fotos e 

filmar os seus colegas, mostrando uma maior à vontade e aproximação 
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com a turma (todos queriam ser filmados ou fotografados) ” (Reflexão 

aula 111 e 112). 

 

De um modo geral, esta atividade proporcionou-me um vasto número de 

experiências novas. Pensar e refletir, atuar e refletir, refletir posteriormente 

sobre a minha atuação e sobre a minha reflexão foram ações bastante vigentes 

na realização deste evento, não obstante a todo o processo da planificação das 

restantes aulas dedicadas a esta UT. 

Essencialmente, a criação de um clima de aprendizagem onde os 
alunos através da cooperação e competição, vigorada pelo fair-play, 
conseguissem, em equipa, atingir um objetivo comum era o fim último 
deste Evento, marcado também por alguma festividade e diversão.    

 

“Ambicionava um ambiente onde os alunos pudessem competir 

saudavelmente e cooperassem para atingir um fim comum dentro do 

seio da equipa. Julgo que estes objetivos acabaram por ser 

concretizados” (Reflexão aula 115 e 116). 

 

 

  

4.1.4.2.1.1. A Perspetiva dos Alunos. 

“Irei posteriormente realizar um inquérito aos alunos para que comentem 

quais as suas opiniões acerca deste modelo de ensino, procurando distinguir 

as diferenças que eles sentem entre o MED e o Modelo Tradicional. Esperarei 

por respostas afirmativas em relação ao MED…” (Reflexão aula 115 e 116). 

 

 Na procura de uma melhor compreensão do que os alunos sentiram na 

vivência de um tipo diferente de abordagem à modalidade de Atletismo, resolvi 

aplicar um inquérito a cada um deles, apoiando-me em questões que apontava 

como fulcrais na descoberta dos seus sentimentos e emoções, conhecimentos 

e opiniões.  
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 Como referido anteriormente, a modalidade de Atletismo foi abordada ao 

longo dos dois últimos períodos, perfazendo um total de 24 aulas dadas. Ao 

longo destas fui procurando verificar como os alunos se adaptavam aos 

exercícios propostos, assim como à questão da contínua competição presente 

em quase todos os exercícios. A motivação, como já descrita, era visivelmente 

maior em relação ao modelo tradicional.  

No final da aplicação do MED, apliquei uma série de questões aos 

alunos da minha turma do 10ºC sobre o decorrer das aulas, constituindo-se a 

minha amostra.  

Cada questão era de caráter aberto, onde os alunos poderiam guiar-se 

pelas orientações dadas como forma de nortearem as suas respostas. A última 

questão, ainda que nada tenha a ver com as aulas de Atletismo, era destinada 

à modalidade de dança e à atuação do professor ao longo do ano letivo. Esta 

pergunta procurava saber quais eram as opiniões dos discentes acerca da 

modalidade de dança (tão fortemente criticada no início), assim como às suas 

opiniões acerca da minha atuação, ao nível das modalidades abordadas, 

enquanto professor de EF. 

Foram colocadas certas hipóteses previamente à aplicação dos 

questionários, em que: 

H1. Os alunos preferem o MED ao modelo tradicional de ensino (MT); 

H2. Os alunos adquirem um maior conhecimento, empenho e motivação 

do MED que do MT; 

H3. Existe um maior número de vantagens que desvantagens na 

aplicação do MED; 

H4. O binómio competição/cooperação é encarado como uma vantagem 

neste modelo – mais motivador; 

H5. A dança passou a ser uma modalidade mais atrativa para os alunos; 

H6. Os alunos apreciaram o desempenho e atuação do professor ao 

longo do ano letivo, assim como as atividades e modalidades 

lecionadas no processo de ensino-aprendizagem.  
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Apresentação dos Resultados. 
 Neste sentido, a primeira pergunta procurava verificar se os alunos 
gostaram ou não da aplicação do MED nas aulas de Atletismo. 

 

 
Figura 2: Preferência dos alunos pelo MED. 

 

Como se pode verificar, 19 alunos (79%) respondeu “Sim” a esta 

questão, existindo somente 1 aluno (4%) que respondeu “Não”. Para além 

disto, 4 alunos (17%) responderam “Sim e Não” mostrando incertezas 

relativamente ao seu modelo de preferência.  

Como tal, as perguntas que se seguiam procuravam clarificar a razão 

desta opção, indagando quais as vantagens e desvantagens que os alunos 

detetavam em relação às aulas lecionadas pelo outro modelo.  
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Figura 3: Vantagens e Desvantagens da aplicação do MED nas aulas de Atletismo. 

 
Os resultados foram, de um modo, satisfatórios, indo de encontro à 

hipótese previamente formulado, como o exposto na figura 3. Realmente a 

grande parte dos alunos concorda que existe um maior número de vantagens 

ligadas ao MED aquando na comparação com o MT. Os aspetos mais aludidos 

nas respostas dos discentes são a competição (15 alunos), a motivação (14 

alunos), o trabalho/espírito de equipa (16 alunos) e a cooperação (12 

alunos). Vários foram os alunos que ligaram a divisão por equipas de trabalho 
ao fator motivacional e melhoria na capacidade de trabalho e conhecimentos 

adquiridos, afirmando ainda que a competição apresentava-se como um 

importante fator desencadeador de todo o trabalho desenvolvido.  

Realço ainda o importante facto de 4 alunos terem referido a 

diferenciação de papéis como vantagem deste modelo e por ser um aspeto 

original. Como referem alguns dos alunos:  
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 “Achei bem haver uma coisa nova e original que embora proporcione 

competição entre as equipas correspondentes, é também necessário 

o trabalho de equipa para se conseguir um bom resultado final”.  

 “Acho que este modelo de educação desportiva motiva mais os 

alunos por trabalharmos em equipa”. 

 “Aposto que com a existência de equipas existiu uma maior 

interação na turma, apoiando-se mutuamente em todos os aspetos, 

e também foi bom para o desconhecimento desportivo que alguns 

dos colegas tinham”. 

 “Uma das vantagens é que, o facto de haver competição envolvida, 

faz com que os alunos se esforcem mais”. 

 “Obriga a turma a unir-se, mesmo que seja em equipas, tornando 

uma melhor turma pois assim todos melhoram com todos”. 

 “As vantagens que eu vi são o trabalho em equipa e a competição 

pois assim aprendemos a perder e ganhar”. 

 

No entanto, é ainda possível verificar que 4 alunos indicaram a falta de 

empenho como uma desvantagem, associando-a à cooperação e o 

trabalho/espírito de equipa. Aqui está em causa o trabalho realizado, 

possivelmente, pelo(s) elemento(s) menos hábeis da equipa e a relação 

existente entre alguns membros da mesma equipa. No entanto, os alunos 

também tinham consciência que era pela cooperação que conseguiriam atingir 

um melhor resultado final. Julgo importante colocar aqui algumas das citações 

dos alunos/alunas que expressam tão bem este aspeto. 

 

 “Muitas vezes, se os nossos outros colegas de equipa não se 

esforçarem tanto como nós isso pode desmotivar, porque o esforço 

apenas de um não é suficiente”. 

 “Nem todas as pessoas conseguiam fazer tão bem e corretamente 

as modalidades pedidas mas tiveram o apoio e compreensão da 

equipa”. 
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 “Alguns alunos podem ser um pouco prejudicados por trabalharem 

em equipa, mas isso deve ser reconhecido”. 

 

Um dos alunos ainda referiu que a motivação apresentava-se como 

uma desvantagem. No entanto, esta foi justamente justificada: 

 “A motivação pois não gosto da modalidade”. 

 

Para além disto, 7 alunos ainda asseveram que a competição 

apresenta-se também como um ponto menos positivo, devido à importância 

que lhe era atribuída, centrando-se mais em competir individualmente que 

cooperando para atingir um fim comum. 

 “Os alunos cooperam pouco entre si e competiam mais”. 

 “Por vezes a técnica passa para segundo plano devido à 

competição”. 

 “A competição também pode prejudicar a relação com os colegas”. 

 “Por vezes pode criar mau ambiente porque pode haver pessoas 

que não gostam de perder”. 

 

Realço ainda o facto de 7 discentes não apontarem qualquer 
desvantagem para a aplicação deste modelo. 

 

Seguidamente procurei verificar em qual dos modelos os alunos tinham 

apreendido e assimilado um maior conhecimento. 
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Figura 4: Conhecimentos adquiridos nas aulas. 

 

Como é possível verificar, 18 alunos (75%) afirmaram que aprenderam 

mais com a aplicação do MED do que nas restantes aulas onde foi utilizado MT 

de ensino.  

 “Neste tipo de aulas. Pois podemos aprender uns com os outros 

criando um grande espírito de equipa”. 

 “Neste tipo de modelo por trabalhar mais para não só eu ter boa 

nota, como resto da equipa”. 

 “Aprendi mais com o modelo de educação desportiva pelo facto de 

termos mais competições, isso fez com que nos motivasse mais”. 

 “Aprendi mais ao nível deste modelo pois a minha equipa ajudou-me 

a melhorar alguns aspetos através da sua motivação”. 

 “Neste, porque tínhamos mais pontos se soubéssemos a 

informação e isso motivava-nos muito mais do que pesquisar só 

para ficar a saber”. 

 

Observa-se aqui um grande espírito de cooperação e 
companheirismo para com os restantes colegas, principalmente para os 

menos aptos, tão presentemente valorizado por este tipo de modelo, levando a 
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uma melhoria na sua competência psicomotora, assim como adquirindo um 

maior entusiasmo pelo desporto. 

Tenho a salientar a pertinência da última resposta assinalada, pois reluz 

da melhor forma um dos eixos que modula este modelo: tornar o educando 

mais culto desportivamente. 

Quero ainda realçar a resposta de um(a) aluno(a), ao referir que 

“Aprendi mais nestas aulas pois nunca tinha feito isto antes e também porque 

nunca tinha dado tantas modalidades de atletismo. Foi uma coisa gira e nova!! 

). Aqui pretendo enaltecer a importância que a variabilidade e mudança de 
tarefas/atividades têm na motivação dos alunos para o conteúdo da aula. 

 

Os restantes 6 alunos (25%) responderam que foi indiferente o 

conhecimento adquirido, afirmando que aprenderam de forma semelhante em 

ambos os modelos. No entanto, referiram que o prazer motivacional foi 

bastante maior no MED que no MT, especialmente devido à constante 

existência de competição nas aulas.  

 “Acho que aprendi em todas igualmente só que neste modelo de 

Atletismo houve mais trabalho de equipa”. 

 “Penso que seria igual com dois os dois modelos, aprenderia o 

mesmo, mas penso que será mais motivador”. 

 

De seguida é exposto um gráfico no qual é representado as razões 

evidenciadas pelos discentes na escolha do MED em comparação com o MT 

de ensino (algumas já expostas nas respostas anteriores). 
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Figura 5: Aspetos mais referidos pelos discentes a favor da aplicação do MED. 

 
Neste gráfico é passível de se averiguar a importância que os alunos 

atribuem à motivação e à cooperação na aprendizagem dos conteúdos, como 

também já tinha sido verificado nas respostas anteriores. 

 

Numa ação de prospeção para o futuro, a pergunta consequente 

pretendia saber qual o modelo que os alunos preferiam para abordar as 

diversas modalidades nas aulas de EF. 
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Figura 6: Modelo de preferência para a abordagem das múltiplas modalidades em EF. 

 
Como era de esperar, cerca de 83% (20 alunos) da turma optou pelo 

MED, enquanto 4 (17%) deles optou pelo MT. O facto de estes alunos terem 

escolhido o MT é, possivelmente, devido à aplicação do MED na modalidade 

de atletismo, visto ser uma modalidade de cariz individual. No entanto, julgo 

que se este modelo fosse abordado continuadamente em outras modalidades, 

a sua adesão e sucesso seriam maiores.  

 

 

E em relação à modalidade de dança? 

 A dança desde início que manifestou um grande interesse quer ao nível 

do meu desenvolvimento profissional, quer ao nível da sua adesão pelos 

discentes. Como verificado previamente, esta modalidade não era muito 

apreciada pelos alunos. Com isto, procurei saber qual era a sua opinião depois 

de abordada este ano, verificando se os alunos gostaram das aulas, passando 

a gostar da modalidade, ou se por outro lado continuavam a não gostar da 

mesma. 
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Figura 7: Apreciação atual dos alunos pela modalidade de Dança. 

 

Nota-se uma clara melhoria na opinião dos alunos, apelando a um maior 

gosto e adesão pela modalidade. A maior parte da turma (15 alunos) 

respondeu que gostava ou passou a gostar da modalidade, existindo apenas 5 

alunos que responderam que não gostavam e continuavam a não gostar. 

 “Relativamente à dança, eu não gostava no início mas agora sou um 

apaixonado pela dança, tendo inclusivamente já usado os 

conhecimentos dados pelo professor”. 

 “Eu acho que dança é uma boa modalidade para abordar durante o 

ano, até porque nunca tinha dado em anos anteriores”. 

 “Relativamente a dança eu não sou a fã nº1 mas gosto sempre de 

aprender coisas novas que futuramente me podem ser úteis, Gostei 

de aprender a dançar”. 

 
No entanto, alguns alunos referem que, apesar de passarem a gostar da 

modalidade, as danças abordadas deveriam ser mais diversificadas ou mesmo 

alterar as que foram dadas. 
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 “Relativamente à dança, a minha opinião mudou ligeiramente, para 

melhor, mas na minha opinião deveriam ser abordados outros estilos 

mais atuais”. 

 
Dois alunos mostraram indiferença na aprendizagem desta modalidade, 

no entanto um deles suscitou-me grande interesse. 

 “Continuo a gostar igual de dança (não muito), mas gostei que a 

professora que era mesmo dançarina nos fosse lá ajudar”. 

 

No dia 21 de março, procurei trazer uma colega minha professora de 

dança para a sessão. Como refiro na minha reflexão da aula: 

 

“Em relação a estes, optei por trazer para esta aula uma colega 

minha professora de dança, por duas razões: uma foi para ver qual era a 

reação dos alunos perante uma professora de dança, em relação ao seu 

ensino, e a outra razão tem a ver com o facto de ter a plena consciência 

que ela sabia mais de salsa do que eu, logo a introdução a estes novos 

passos poderia ser mais fácil para os alunos. No que toca à primeira 

razão, os alunos mostraram grande respeito pela professora, estando 

bastante atentos e concentrados àquilo que ela dizia e demonstrava. 

Reparei até em algumas alunas, que enquanto a professora fazia os 

passos, elas já estavam a executar, como forma de interiorizar e 

assimilar melhor. Relativamente à segunda razão, julgo que tanto os 

alunos como eu aprendemos bastante com a minha colega, assistindo 

inclusivamente ao professor cooperante, que também deu os seus 

passos de dança aquando da explicação dela” (Reflexão aula 91 e 92). 

 

Assevero que a presença da minha colega mostrou-se uma mais-valia 

para o processo de ensino-aprendizagem dos discentes. Apesar de possuir 

naquele momento um conhecimento mais sólido relativamente aos tipos de 

dança que abordava, o facto de ser uma professora de dança a lecionar esta 
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parte da aula é um fator motivacional acrescido para os alunos, fazendo com 

que o seu empenho e atenção fossem ainda maiores. 

Dos alunos que responderam que não gostavam, apenas um explicou 

concretamente porque não gostava de dança. 

 “Eu não gosto da modalidade de dança, pois acho que os estilos 

desta foram mal escolhidos”. 

 

Se tivesse escolhido outros tipos de dança, será que este(a) aluno(a) 

teria mudado a sua opinião? Será uma incógnita na qual irei refletir para o meu 

futuro, realizando, possivelmente, um inquérito aos meus próximos alunos 

acerca dos tipos de dança que mais apreciam.  

 

Na mesma questão, procurei saber as suas opiniões relativamente às 
restantes modalidades assim como à minha prestação durante o ano letivo.  

 

 
Figura 8: Apreciação pelas restantes modalidades abordadas ao longo do ano letivo. 
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Figura 9: Apreciação global da minha prestação ao longo do ano letivo. 

 

Como representado na figura 8, os alunos demonstram um prazer 

relevante pelas restantes modalidades abordadas. Porém, apesar de poucos, 

alguns alunos aparentam algum desagrado perante algumas modalidades, 

como o caso do Badminton e Andebol. Para além disto, como foi abordado 

Basquetebol nos 3 períodos (sendo que no 3º período em forma de torneio), os 

alunos acharam demasiado exaustivo. 

 “Quanto às outras modalidades, o facto de termos dado basquete 

durante os 3 períodos foi um pouco cansativo mas no geral gostei 

bastante das aulas”. 

 “Relativamente às restantes modalidades, a sua variedade foi 

bastante, apesar de não ser realmente novo, nunca tinha abordado 

tão profundamente o badminton e não houve nenhuma modalidade 

que não gostasse”. 

 “Em relação às outras modalidades, não foi tão fixe como atletismo, 

mas foi normal e igual aos outros anos”. 
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Esta última resposta denota, novamente, o cariz motivacional que o 
MED realça nos discentes.  

Relativamente ao desempenho do professor, como aparenta na figura 9, 

nenhum dos alunos denota uma má prestação da minha parte, ainda que 10 

alunos (cerca de 42%) não tenham respondido a esta questão. No entanto, 

58% da turma afirmou que o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo foi 

bastante rentável e produtivo para o seu desenvolvimento psicomotor. 

 “O professor deu as aulas de uma forma muito interessante e em 

todas as modalidades houve uma aula em que realizamos algo 

diferente”. 

 “O professor tirava-nos qualquer dúvida que tínhamos e explicava de 

forma simples a nós percebermos”. 

 “O professor explica muito bem e é de MUITO NÍVEL!”. 

 

Conclusão. 

Em suma, posso asseverar que o MED apresenta-se como um modelo 
preferencial no seio dos discentes, promovendo uma maior cooperação e 

espírito de equipa na procura de um objetivo comum através da competição, 

não menosprezando os alunos menos aptos/hábeis. 

No que toca à modalidade de dança, os inquéritos demonstram que os 

alunos apreciam mais esta modalidade do que no início do ano letivo, ainda 

que os tipos de dança deveriam ter variado um bocado mais, abordando estilos 

mais dinâmicos.  

Em relação às restantes modalidades abordadas ao longo do ano letivo, 

os inquéritos apontam para um gosto geral ainda que alguns discentes não 

tenham gostado de algumas modalidades. Porém, nem todos os alunos gostam 

da disciplina de EF e de praticar atividade física e, na minha opinião, já é uma 

vitória ter um número reduzido de alunos a não gostarem de algumas 

modalidades. 
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Quanto ao meu desempenho nas aulas de EF, os alunos denotam uma 

boa capacidade de liderança e comunicação, assim como uma competência 

suficiente para gerir corretamente o processo de ensino-aprendizagem. 

 
 

 

4.1.4.2.2. Os meus “Professores Auxiliares”. 

 O ganho da confiança dos alunos é de extrema importância na 

formação de “aliados” para o controlo da turma e gestão da aula. Um dos 

aspetos que procurei verificar logo no seio da turma eram os alunos que 

poderiam causar algum transtorno ao normal seguimento das minhas aulas, 

assim como os alunos mais aptos (sob o ponto de vista psicomotor) e os mais 

influentes sobres os colegas. Deste modo, ao controlar desde início esses 

possíveis alunos, o controlo da turma ficaria mais facilitado. No entanto, como 

já foi referido, possuía uma turma que não era de todo indisciplinada ou 

causadora de problemas.  

 Como docente em formação, o controlo inicial da turma apresentava-se 

como uma tarefa desafiadora, pois a minha experiência neste ramo era ainda 

escassa. Como tal, a criação de “aliados” dentro da turma era importante para 

um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

 Segundo Ribeiro (1990, cit. por Fernandes, 2008, p. 74), “para os 

professores potencializarem a criação de laços com os alunos e a sua 

motivação, devem evitar o distanciamento, a neutralidade afectiva e o 

autoritarismo, devendo fomentar uma relação de agrado, caracterizada pelo 

diálogo, pela negociação e pelo respeito mútuo”. 

Após a realização dos questionários iniciais aos alunos, como forma de 

caraterizar a turma, pude constatar quem era federado em alguns desportos e 

quem já tinha praticado. Alguns dos alunos federados ou que já tinham 

praticado desporto federado apresentavam-se bastante competentes e hábeis 

no desempenho das atividades/tarefas requeridas. Deste modo, consegui 
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verificar em quais os alunos que me “apoiar” como forma de ajuda aos colegas 

com maiores dificuldades psicomotoras. 

 Neste sentido, estes alunos tornaram-se meus auxiliares, ajudando os 

colegas a conseguir melhorar a sua performance. 

 

 “ (…). Verifiquei realmente que, no caso da (…), eles procuraram 

ajudar os seus colegas, quer no 3x3, quer nos restantes exercícios 

realizados durante a aula em pares” (Reflexão aula 15 e 16). 

 

 Ainda neste sentido, a proximidade coletiva da turma foi-se reforçando, 

desenvolvendo um maior sentido de cooperação e diálogo como forma de 

superar os seus handicaps psicomotores.  

 

 “ (…) Relativamente ao tempo dado nos exercícios, demorei um 

pouco mais na explicação do contra-ataque de 11, pois os alunos não 

estavam a compreender muito bem, ainda que alguns tenham entendido 

logo à primeira, pedindo-lhes para ajudar os colegas aquando da 

realização do exercício” (Reflexão aula 85 e 86). 

 

 “ (…) Um dos alunos ainda andava um bocado perdido, mas como 

ficou no grupo de uma colega mais hábil, ela ajudou-o a enquadrar-se 

melhor. Como tal, neste grupo apenas tive de lhe dizer para ajudar os 

colegas, o qual o fez na perfeição (indicava para ir pelo meio, puxava 

pelos colegas, motivando-os) ” (Reflexão aula 89 e 90). 

 

 Esta ajuda por parte dos alunos mostrou-se ser imprescindível para uma 

melhor gestão do tempo de aula, um dos meus maiores problemas no início 

deste EP. Claro está que com o desenrolar do EP fui adquirindo uma maior 

competência e experiência profissional que me permitiram combater esta 

dificuldade. Isto também é aplicado ao nível das transições entre exercícios, 

assim como ao tempo dado aos mesmos.  
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 “Julgo que a aula no seu geral correu como o planeado, 

terminando e começando à hora prevista, respeitando também os 

tempos para cada exercício” (Reflexão 65 e 66).  

 

Na minha opinião, este problema foi ultrapassado, conseguindo agora 

garantir uma boa gestão temporal da aula, passando a utilizar a expressão “A 

aula começou à hora planeada tendo terminado também na hora prevista” 

(Reflexão aula 123 e 124) em várias aulas.  

 

 

A Impossibilidade gera Possibilidade. 

 Na minha turma existia uma aluna que apresentou no início do ano 

letivo um atestado médico impossibilitando-a de realizar qualquer tipo de 

atividade física, afetando consequentemente a disciplina de EF. Soube então 

que teria de pensar e refletir em meios de como proceder à sua avaliação, 

formativa e sumativa, e que funções/tarefas iria desempenhar durante as aulas. 

Nas primeiras aulas, e após falar de antemão com o professor 

cooperante, a sua função passava pela “simples” tarefa da realização do 

relatório escrito de aula. Usualmente quem não executava a prática na aula 

tinha obrigatoriamente de realizar o relatório de aula, onde anotava a descrição 

da sequência de exercícios, os esquemas de exercitação, o material utilizado, o 

comportamento dos alunos e os pontos positivos e negativos da aula assim 

como aquilo que aprendeu. 

Com o decorrer das aulas, fui-me deparando da desmotivação que a 

realização desta tarefa causava na discente. Como tal, procurei descobrir 

novas tarefas nas quais a desmotivação e a privatização fossem banidas da 

aula.  

Com o decorrer do 2º período, fui criando exercícios nos quais ela 

também me poderia ajudar, “libertando-a” da realização do relatório de aula. 

Este auxílio implicava que ela tivesse uma noção do regulamento das 

diferentes modalidades, aspeto que já iria estudando para os testes teóricos. 

De facto apresentou-se como uma importante ajuda nas aulas.  
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No 3º período realizei uns quadros onde contabilizava o número de 

vezes que cada um executava abdominais, extensões de braços, dorsais ou 

agachamentos. Em diversas aulas, dividia a turma em dois grupos, onde um 

realizava a condição física e o outro executava a tarefa remetente ao conteúdo 

da aula, trocando posteriormente à minha ordem.  

Como é impossível uma pessoa estar em dois locais ao mesmo tempo, 

encarreguei-a de controlar a metade da turma que estava a trabalhar a 

condição física, cronometrando e anotando o número de vezes que realizavam 

cada habilidade. No início tive algum receio devido a ser uma colega a 

controlar semelhantes. Porém, devido ao sentido de respeito e coesão que a 

turma possuía, todos executavam o que ela pedia. 

Como já referi previamente, no ponto 4.1.4.2.1., esta discente 

desempenhou também um papel importante durante o MED, como repórter, 

entrevistadora e anotadora, registando os resultados das equipas. Apresentou-

se bastante motivada e empenhada no que tinha de fazer, pois era uma tarefa 

que lhe agradava bastante. Como o seu trabalho para a avaliação sumativa do 

3º período era a elaboração de um vídeo apresentando o desenvolvimento das 

aulas onde foi aplicado o MED, o facto de andar sempre com a máquina 

fotográfica/filmar fez com que a aproximação social aos colegas se 
desenvolvesse exponencialmente.     

De certa forma, o MED assumiu-se como um modelo de preferência 

mediante a experiência que possuo.  

 

 

 

4.1.4.2.3. A Tecnologia – Promotora do Sucesso Pedagógico. 

A inovação e a criatividade são armas necessárias que um professor 

deve estar munido de modo a conduzir um processo de ensino-aprendizagem 

de maior eficácia e motivação para os alunos. A necessidade de recorrer às 

novas tecnologias como meio de enriquecimento, dinamização e promoção do 

processo de ensino-aprendizagem foi algo que pretendi utilizar durante este 

EP. Para este efeito, a escola onde realizei o EP possuía material onde era 
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possível desenvolver este tipo de trabalho, tais como data shows e 

computadores na sala teórica e ainda aparelhagem no espaço 2. Este tipo de 

material possibilitava a um melhor desenvolvimento do conteúdo, pois através 

destes dispositivos audiovisuais tinha a possibilidade de passar filmes, imagens 

ou até mesmo músicas durante a aula. 

A aposta nestas novas tecnologias para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem despertou-me para a necessidade de não ser indiferente 

à evolução que se processa na sociedade. Como tal, através da reflexão sobre 

as minhas aulas, e no sentido de aprimorar a minha didática, procurei aumentar 

os níveis de assimilação do conhecimento aprendido nas aulas dos meus 

alunos.  

Apesar destes preciosos recursos que a escola usufruía, a tecnologia de 

informação que mais utilizei para as aulas foi “extraescolar”, fora do contexto 

escola, denominada por Internet.  

O uso do correio eletrónico – comummente designado por e-mails – 

apresentou-se ser uma importante ferramenta na melhoria das classificações e 

dos conhecimentos teórico-práticos dos discentes, assim como na sua 

assiduidade para as aulas. Para Perrenoud (2000), o domínio das novas 

tecnologias deve ser uma das competências que o professor contemporâneo 

deve possuir. Esta utilização deve abranger os mais diversos recursos 

tecnológicos, com vista ao desenvolvimento das aprendizagens. O sujeito 

principal no processo de ensino-aprendizagem é o aluno, e como tal, as 

tecnologias educacionais devem estar ao seu serviço. O professor deve fazer 

com que estas sejam utilizadas de forma a que o aluno compreenda, assimile e 

consiga reproduzir efeitos e comportamentos positivos na aula.  

O envio do correio eletrónico possui enormes vantagens: 

 A mensagem tem um assunto visível, permitindo a sua procura e 

classificação; 

 Podemos enviar a mensagem a vários utilizadores, constituindo 

“listas de distribuição” personalizadas, escrevendo o texto apenas 

uma vez; 
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 Podemos responder a uma dada mensagem, ocupando-se o sistema 

de a endereçar automaticamente; 

 O recetor é automaticamente avisado que tem correio para ser 

aberto. 

 

No dia 12 de janeiro de 2011 foi solicitado aos alunos os seus correios 

eletrónicos para “posteriormente serem-lhes enviados alguns documentos, 

como vídeos e fichas de apoio, que julgo serem importantes para a melhoria 

das suas notas finais. Claro está que irá ficar ao critério de cada um a leitura ou 

o visionamento do documento/ficheiro” (Reflexão aula 53 e 54). 

O principal objetivo foi o referido na minha reflexão: o envio de diversos 

documentos visuais e audiovisuais (textos, fichas de apoio, imagens, vídeos, 

músicas), com o intuito de conduzir o aluno a um maior número de 

conhecimentos relativos às modalidades abordadas, para que melhorassem as 

suas classificações nas avaliações sumativas.  

Efetivamente, os alunos começaram a apreciar, em especial, o envio das 

fichas de apoio, visto que comecei a verificar ligeiras subidas nas classificações 

dos testes escritos. Tomando como nota que todos os testes foram realizados 

utilizando um sistema semelhante de avaliação (perguntas de resposta rápida, 

escolha múltipla e V/F), a média da turma do primeiro período era de 12,5 

valores, no segundo período (já após o envio das fichas) foi de 13,6 valores, 

terminando no terceiro período com 15,7 valores.  

Para além disto, e juntando o útil ao agradável, como os alguns dos 

meus alunos tendiam a chegar usualmente atrasados às aulas, como referido 

no ponto 4.1.4.1.1., procurei utilizar este envio dos correios eletrónicos para 

chamar à atenção desses constantes atrasos. Na minha opinião, deu resultado! 

 

“Não sei se poderá ser do correio eletrónico que enviei aos alunos 

para procurarem chegar sempre a horas, mas o que é certo é que 

parece estar a dar resultados” (Reflexão de aula 71 e 72). 
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Efetivamente a partir do momento que comecei a alertar os alunos para 

a assiduidade, pedindo-lhes por correio eletrónico para chegarem cedo à aula, 

começaram a não existir tantas faltas de atraso, principalmente por parte de 

algumas alunas que já tinham algumas faltas de atraso. 
A motivação, como previamente referida, era um dos fatores que 

pretendia que preponderasse nas aulas. Deste modo, aliado aos propósitos já 

mencionados, o envio dos correios eletrónicos serviu também como forma de 

motivação para os alunos.  

 

“Tenho a salientar nesta aula que todos os alunos presentes 

compareceram à hora prevista de início da aula muito possivelmente 

devido ao correio eletrónico que lhes enviará no dia anterior para que 

chegassem a horas a esta aula devido ao torneio que se iria realizar e 

para todos se apresentarem no “aquecimento”. Referi “aquecimento” 

desta forma pois fiz entender aos alunos que seria o Jogo do Mata” 

(Reflexão aula 69 e 70). 

 

Os alunos adoravam este jogo, e que melhor maneira de os fazer chegar 

a horas às sessões, senão “provocando-os” com exercícios que gostavam de 

realizar? A realização desta tarefa como aquecimento no espaço 1 mostrou-se 

ser importante, não só para aumentar os níveis de motivação para a parte 

fundamental da aula, mas para eles tomarem uma postura mais assídua.  

Segundo Kenski (1996), os recursos audiovisuais e tecnológicos 

disponibilizados devem ser planeados com muito critério e têm que ser 

apropriados ao conteúdo abordado para que se obtenham resultados na 

aprendizagem do aluno. Neste sentido, em todos os correios eletrónicos 

enviados aos discentes procurava que somente tivesse o conteúdo que iria 

abordar na aula ou, por outro lado, que contivesse os documentos que foram 

apresentados na aula prévia (classificações, resultados).  

Com a utilização do MED, era fulcral o envio dos documentos aos 

alunos, para se prepararem para as diversas aulas, assim como terem 

conhecimento das classificações e pontuações que tinham. Isto mostrou-se ser 
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extremamente motivacional para os alunos, pois no início das aulas de 

atletismo, via-os a “discutir” as classificações e a confrontarem-me caso 

estivesse algum erro nos quadros dos resultados. A competição estava 

bastante visível, sendo motivante para ele e cativante para mim em saber que 

a leitura dos correios eletrónicos não era posta de lado.  

O envio dos correios eletrónicos mostrou-se ser deveras importante na 

modalidade de dança. Esta era (é) uma modalidade que os alunos não 

apreciavam tanto e, como tal, poderiam tender a baixar as suas classificações. 

Este era o meu inicial pressuposto. Procurei, durante todas as aulas de dança, 

enviar diversos correios eletrónicos como forma de os motivar, através de 

vídeos e músicas abordadas nas aulas. Na aproximação da aula 

correspondente à avaliação sumativa, procurei enviar aos alunos a coreografia 

obrigatória que teriam de realizar. Deste modo, tendo as músicas e a 

coreografia, poderiam treinar não só nas aulas mas também em casa. Posso 
asseverar que esta foi a modalidade que teve melhores classificações.  

Para além disto, a aproximação social com os alunos foi se fortalecendo, 

criando laços afetivos que se mostraram benéficos para o processo de ensino-

aprendizagem. Os alunos começaram a expor mais as suas dúvidas e 

problemas, facilitando a comunicação entre professor e aluno. 

Como refere Schwartz (1987, p. 68), “ (…). Se o objectivo da educação é 

que os alunos compreendam que se devem ver a si próprios como aprendizes 

para toda a vida, então talvez devem também ver os seus professores como 

aprendizes para toda a vida”. A utilização educativa dos meios tecnológicos, 

como o computador e a internet, deve ser entendida como um meio educativo 

dos discentes fora do espaço aula, promovendo a sua exploração e construção 

de maiores conhecimentos e saberes. 

Em suma, promover um espírito mais empenhador, competitivo e 
motivador nos alunos, de forma a inovarem e expandirem os seus 
conhecimentos era o principal objetivo do envio dos correios eletrónicos. Os 

bons resultados tiveram a sua quota-parte empregue na utilização destas 

ferramentas eletrónicas.  
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4.1.4.3. O Aprimoramento da Instrução – Um Audaz Desafio.  

 O papel do professor deve ser tomado de extrema importância na 

transmissão de conhecimentos. É através da sua constante formação e 

adquirição de novas e renovadas competências que lhe vão permitir responder 

adequadamente às necessidades impostas pelo processo de ensino-

aprendizagem. Após estabelecido o ganho da confiança e controlo da turma 

e a rentabilização máxima do tempo de aula (gestão do tempo de aula), a 

instrução, aspeto (in)formativo de todo este processo educativo, é tomado em 

conta como uma das minhas maiores necessidades que requeria um 

aprimoramento. A melhoria na qualidade da informação dada aos meus 

discentes era um ponto fulcral para o meu desenvolvimento enquanto futuro 

profissional no ramo da docência de EF. 

 Rosado & Mesquita (2009) referem a capacidade de comunicar como 

uns dos fatores preponderantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino 

das atividades físicas e desportivas. A transmissão de elementos informativos 

deve ser feita de modo motivante, persuasiva e abrangente, de modo a otimizar 

a prática desportiva do praticante. Neste sentido, aspetos como o volume da 

voz, a entoação, a articulação, o contacto visual, expressões faciais, gestos e 

até mesmo o próprio entusiasmo do professor constituem elementos cruciais 

que necessitam de particular atenção. Ainda segundo esta perspetiva, Magill 

(2007) disserta que é fundamental a melhoria das capacidades de 

comunicação, pois se forem adequadas, direcionam a atenção dos discentes 

para os objetivos de performance das habilidades. 

 São diversos os propósitos da comunicação na relação estabelecida 

entre os “atores” do processo de ensino-aprendizagem, sendo a instrução 

referenciada aos conteúdos com o primeiro motivo da sua utilização, ainda que 

a comunicação assuma múltiplas funções: informação (ex: instrução para 

facilitar as aprendizagens), controlo (ex: do comportamento dos atletas), 

motivação (ex: apresentação de objetivos) e expressão motivacional (ex: 

expressão de satisfação) (Rosado & Mesquita, 2009). 

 Ainda na perspetiva destes autores, afirmam que “os processos de 

comunicação são, naturalmente, objectos de um amplo conjunto de barreiras 
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que devem ser conhecidas e combatidas. Entre essas barreiras contam-se por 

exemplo, a percepção selectiva (vemos e escutamos selectivamente com base 

nas nossas necessidades, motivos, etc.), a sobrecarga de informação (os 

alunos têm uma capacidade limitada de processar informações), a linguagem 

(as palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas) e o receio de 

comunicar (ansiedade dos alunos ou atletas, por exemplo) ” (p. 71).  

 Como a turma que lecionava era de 10º ano, acreditava que os seus 

níveis de concentração na minha comunicação fossem, de certa forma, 

elevados. Em verdade posso afirmar que não me enganei muito, ainda que 

existissem casos de constante desatenção por parte de determinadas 

raparigas principalmente. 

 Um dos problemas que fui detetando com o progredir das aulas e 

através da reflexão conjunta com o núcleo de estágio era a minha intensa 

sobrecarga de informação aquando da explicação das atividades requeridas. “A 

quantidade de informação contida dos estímulos é geralmente superior à que o 

praticante pode efectivamente tratar” (Arnold, 1985; Famose, 1983, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 71). Procurava tanto que os alunos entendem-se 

a tarefa, que acabavam por não a compreender na totalidade, perdendo tempo 

necessário para a sua prática. Com isto, fui procurando no decorrer do EP 

otimizar a minha transmissão de informação, de modo a apenas transmitir aos 

alunos o teor necessário, relevante e percetivo por eles, em relação ao cariz da 

tarefa. Esta otimização de informação requer a participação de ambos os 

intervenientes: uma boa transmissão por parte do professor, assim como uma 

boa absorção por parte do aluno. Como tal, a remoção das diversas distrações 

que o ambiente proporcionava era uma estratégia decisiva. 

 Quando me encontrava nos espaços exteriores, procurava colocar os 

alunos de costas para o sol; de costas para a turma que que tinha aula no 

espaço ao lado; sentados em semicírculo virados de frente para mim, sem 

ninguém nas minhas costas; quem reparava que falava enquanto eu transmitia 

conteúdos, perguntava o que estava a dizer e se não soubesse responder, era-

lhe aplicada uma sanção. Estas alguma das estratégias utilizadas para que a 
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comunicação da informação se processasse da melhor forma e, na minha 

opinião, com sucesso.  

 Para que o processo de instrução se dê com sucesso, é imprescindível 

que o professor possua um conhecimento aprofundado da matéria que vai 

lecionar. No entanto, possuir somente este conhecimento não é suficiente para 

que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz, é necessário 

também saber transmiti-lo. Segundo Grossman (1990), na base das ideias de 

Shulman (1987) propôs as seguintes categorias do conhecimento do professor: 

conhecimento do conteúdo ou da matéria de ensino, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, o conhecimento do contexto e o conhecimento 

pedagógico geral.  

 O conhecimento do conteúdo refere-se à organização de um 

determinado conteúdo de uma área disciplinar, no pensamento do professor. É 

este conhecimento que fornece a orientação norteadora para a planificação do 

ensino. É através do conteúdo que se delimita o objeto, objetivos e tarefas. 

 O conhecimento pedagógico do conteúdo diz respeito àquilo que o 

professor deve saber para ensinar um determinado conteúdo. Está relacionado 

com a forma como o professor transporta o conteúdo, o transmite aos alunos 

para que estes compreendam e captem a informação, integrando exemplos, 

experimentação e demonstrações fundamentais para aprender e entender a 

matéria, facilitando a explicação dos conceitos inerentes a determinado 

conteúdo. A forma como o professor transmite estes conhecimentos vai ser 

influenciada pela maneira como o professor interpreta a matéria, da forma 

como traduz a matéria para o ensino, regido sempre pelos seus valores e 

crenças. O conhecimento pedagógico do conteúdo supõe, por parte do 

professor, um conhecimento prévio dos alunos (vivências, expectativas, 

crenças, dificuldades, potencialidades), dos propósitos de ensino (que refletem 

os objetivos do processo), do curriculum (atividades e projetos curriculares) e 

das metodologias educativo-didáticas.  

 O conhecimento do contexto refere-se ao conhecimento curricular da 

matéria. A forma como o professor organiza a matéria, textos a que recorre, 

contraindicações de alguns exercícios, etc. Neste sentido, o professor deve 
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conhecer e modificar o conteúdo, como forma de responder às exigências 

programáticas – conhece o nível de conhecimentos e capacidades dos 

discentes, ajustando as exigências programáticas às possibilidades dos alunos 

e às condições oferecidas. O conhecimento das normas, regras, leis e 

princípios subjacentes ao funcionamento da escola, e da EF em particular, 

estão inerentes neste tipo de conhecimento. 

 O conhecimento pedagógico geral engloba todos os saberes, todas as 

informações que refletem o modo como o professor julga que os alunos 

aprendem. São linhas do professor, não existindo, normalmente, nenhum tipo 

de fundamento teórico que as sustente.  

 O domínio destes tipos de conhecimento vai levar o professor a um 

processo de ensino-aprendizagem com eficácia. Esta eficácia vai depender da 

“capacidade de conciliar o conhecimento específico com as estratégias de 

ensino e o recurso de técnicas específicas de apresentação dos conteúdos” 

(Harari et al. cit. por Rosado & Mesquita, 2009, pp. 74-75). 

 De todas as modalidades por mim abordadas ao longo do ano letivo, a 

que tive maiores dificuldades de instrução foi a modalidade de Ginástica de 

Solo, muito devido ao referido anteriormente. O domínio do conhecimento do 

conteúdo não estava plenamente consolidado e como tal a apresentação 

correta de alguns conteúdos não foi da maneira idealizada.  

 

 “Apenas consegui introduzir o rolamento à frente com a respetiva 

ajuda (sendo que expliquei mal a ajuda aos alunos, aspeto que irei 

retificar na próxima aula de ginástica) com os MI juntos” (Reflexão aula 

31 e 32). 

 

 No entanto, esta constatação fez com que a minha procura por um maior 

conhecimento específico se tornasse mais intensa, uma vez que não tinha 

ficado nada agradado com a minha prestação. Como tal, na aula seguinte 

mudei o meu comportamento, corrigindo o erro da aula precedente.  

 Esta experiência fez com que me apercebesse da extrema importância 

que é o domínio do conhecimento do conteúdo. Apresenta-se como pilar 
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basilar para um processo de ensino-aprendizagem eficaz, não menosprezando 

os restantes conhecimentos. 

 Como irei referir no ponto 4.4.1., a minha experiência na modalidade de 

dança era reduzida. Esta aula serviu-me para “abrir os olhos” e ver o quão 

importante é o papel do professor no ensino das habilidades psicomotoras. 

Desta forma, a busca por novos saberes para a modalidade de dança foi 

intenso e constante, podendo asseverar que foi uma das melhores 

modalidades que lecionei durante este EP. 

 

 
 

4.1.3.3.1. O Feedback Pedagógico. 

 “É lugar-comum referenciar o feedback apresenta-se como uma mais-

valia do professor no processo de interacção pedagógica, sendo esta variável e 

a qualidade da prática motora apontadas pela investigação centrada na análise 

do ensino como duas variáveis com maior valor preditivo sobre os ganhos da 

aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 70).  

 O feedback pedagógico apresenta-se como um dos pré-requisitos 

necessários para o desenvolvimento de um ensino de qualidade e sucesso. Os 

alunos não conseguem evoluir propriamente se o professor não conseguir 

detetar as suas insuficiências, onde se encontra o erro. Um dos problemas 

para a não deteção do erro é, muitas das vezes, a falta do domínio do 

conteúdo por parte do docente. No início do EP possuía algumas dificuldades 

na deteção dos erros pelos alunos e em proporcionar-lhes o feedback mais 

apropriado. Porém, com o desenrolar do EP e através da minha prática 

reflexiva e busca de uma maior conhecimento, fui conseguindo anular este meu 

handicap. 

O feedback pedagógico tem por objetivo fornecer informação relativa à 

aquisição ou à realização de uma habilidade motora, podendo ser a 

intervenção verbal ou não verbal. Referindo Fishman & Tobey (1978, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 82), o conceito de feedback pode ser definido 

como “um comportamento do professor de reacção à resposta motora de um 
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aluno ou atleta, tendo por objectivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma habilidade”. Segundo Godinho et al (1995, 

p.217), o feedback “é uma expressão genérica que identifica o mecanismo de 

retro-alimentação de qualquer processador de informação”. É no retorno dessa 

informação que é possível saber se o aluno aprendeu ou não, é a condição 

obrigatória para ocorrer aprendizagem. Schmidt (1993) assevera que o 

feedback é qualquer tipo de informação sensorial sobre o movimento, não 

exclusivamente com referência a erros. 

 “Tradicionalmente, o conteúdo informativo do feedback é classificado em 

duas grandes categorias: conhecimento da performance (CP) e conhecimento 

do resultado (CR). Enquanto a primeira categoria nos remete para a 

informação centrada na execução dos movimentos – processo –, a segunda 

referencia-se à informação relativa ao resultado pretendido através da 

execução da habilidade” (Arnold, 1981, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, 

p.82). 

 No que diz respeito à fase inicial de aprendizagem, o feedback centrado 

no processo – informação relativa à execução das habilidades – é de extrema 

importância pois oferece referências aos alunos da forma como executam os 

movimentos e o modo como os podem corrigir de forma a melhorarem o seu 

desempenho psicomotor.  

 Schmidt (1993) admite que o feedback pedagógico pode ser dividido em 

intrínseco e extrínseco. No âmbito do primeiro, este refere-se à informação 

fornecida como consequência natural da realização de uma ação (ex: marcar 

um cesto). Relativamente ao segundo, este é constituído por informação, 

fornecida pelo professor, do resultado medido do desempenho psicomotor. 

Desta forma, o feedback extrínseco é fornecido após o feedback intrínseco.  

 Um dos meus grandes objetivos na emissão dos feedbacks era 

conseguir concluir o Ciclo do Feedback, ou seja, procurava observar e detetar 

o erro na prestação do aluno, tomava a minha decisão (reagir ou não reagir e, 

se reagisse, prestava um encorajamento ou uma informação), emitia o 

feedback pedagógico informativo, observando posteriormente as mudanças no 

comportamento motor do aluno, contemplando, caso necessário, a utilização 



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

111 
 

ou não de outro feedback pedagógico (Piéron e Delmelle, 1982, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2009, p. 83). 

 Durante as minhas sessões, procurei sempre emitir o máximo de 

feedbacks aos meus discentes, fossem eles de reforço, descritivos ou 

prescritivos. O feedback de reforço é um feedback valorativo que serve como 

forma de motivar o discente a repetir o movimento idealizado ou desejado; o 

feedback descritivo serve para consciencializar o aluno acerca daquilo que 

fez, podendo ser este positivo ou negativo. O feedback prescritivo é o 

feedback que o aluno recebe acerca daquilo que precisa de fazer para 

melhorar, como se estivesse a prescrever uma receita para o sucesso.  

 

“A minha prestação foi de me movimentar pelos diversos grupos, 

de forma a enviar o máximo de feedbacks descritivos e prescritivos às 

prestações que os alunos estavam a ter. Julgo ter conseguido corrigir 

algumas das suas performances psicomotoras, esperando um melhor 

rendimento na próxima aula destinada a esta UT” (Reflexão aula 103 e 

104). 

 

Segundo Cusbian (2001, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 83), os 

feedbacks específicos têm mais vantagens pedagógicas que os meramente 

apreciativos pois contêm informação específica que pode facilitar as 

aprendizagens. Neste sentido, a minha movimentação pelo espaço de aula era 

constante, procurando corrigir os alunos com mais dificuldades ao nível das 

habilidades concretas, procurando ainda conseguir distribuir a minha atenção 

equitativamente por todos os alunos. Claro está que alguns alunos 

necessitavam de um maior número de feedbacks de reforço, enquanto outros 

precisavam essencialmente de feedbacks prescritivos, de forma a corrigir a sua 

ação psicomotora, levando a maior sucesso da habilidade pretendida. Um 

exemplo é referenciado na Reflexão da aula 65 e 66, referente à modalidade 

de badminton, num exercício de sequências, quando pedi aos alunos para 

“falarem alto o batimento que estavam a realizar, de forma a 

consciencializarem-se do mesmo. Verifiquei que este meu feedback ajudou 
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imenso os alunos, pois alguns não estavam a falar alto e erravam na 

sequência. Após repetir para falarem aquando do batimento, vi logo o 

desenrolar correto da sequência”.  

Este feedback apesar de não estar relacionado com o movimento em si, 

passou a influenciar positivamente a realização das sequências. Os alunos ao 

falarem estavam a interiorizar o que tinham de fazer, aumentando os seus 

níveis de concentração, cooperando também com o colega ao transmitirem o 

movimento desejado. Um exemplo mais concreto foi na aula 71 e 72, em que 

um dos alunos, após ouvir atentamente os diversos feedbacks descritivos e 

prescritivos, conseguiu realizar corretamente o movimento desejado. 

 

“Tenho a salientar que consegui verificar diversas melhorias em 

alguns alunos, nomeadamente no (…) que não conseguia realizar a 

ação unilateral dos MI de griffé e nesta aula pedi-lhe para exemplificar 

para os colegas verem, pois estava a fazer exatamente como tinha 

pedido. Isto só vem provar que quem se aplica nas aulas e ouve os 

feedbacks que envio consegue evoluir e melhorar”. (Reflexão aula 71 e 

72). 

 

 Aludindo Rosado & Mesquita (2009, p. 84), “o feedback resulta, assim, 

de uma competência de tomada de decisões oportunas com base numa 

selecção e num processamento da informação pertinente recolhida durante 

uma observação formal ou informal, envolvendo ou não só a análise da 

resposta motora do aluno, mas também do ambiente em que ela se 

desenvolve”.  

 A avaliação hierarquizada dos erros é aspeto fundamental para o 

sucesso psicomotor na realização da habilidade ou movimento requerido. 

Quanto maior for o número de correções emitidas ao alunos, menor vai ser o 

seu sucesso na execução consequente, pois a sua preocupação será em 

corrigir todos esses aspetos ao mesmo tempo. Como tal, o conhecimento dos 

elementos críticos da tarefa, dos seus erros mais comuns, o conhecimento do 

nível dos alunos e dos objetivos de aprendizagem definidos para essa tarefa, 
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das técnicas e estratégias de observação a adotar para a recolha de 

informação tornam-se fulcrais e extremamente necessárias para um processo 

de ensino-aprendizagem de sucesso (Rosado, 1995, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2009, p. 86). O feedback deve ser, então, específico, corretivo e 

congruente (referenciar os propósitos das tarefa durante a sua apresentação). 

 É de salientar ainda que para além da emissão do feedback ao respetivo 

aluno, procurava coloca-lo sempre numa posição de introspeção, para que 

identifica-se e interpretasse a causa e erro do movimento realizado, ou 

descobrisse a melhor forma de superar o desafio.  

 

“Procurei ainda dar alguns feedbacks aos alunos durante os 

exercícios de cariz mais analítico, não intervindo tanto ao nível do 3x2, 

pois o meu objetivo era analisar melhor a leitura táctica dos alunos 

perante uma situação de superioridade numérica, para que eles próprios 

aprimorassem o seu domínio cognitivo”. (Reflexão aula 33 e 34). 

 

Desta forma, colocava os alunos a refletir sobre o movimento ou 

habilidade psicomotora realizada na busca de uma solução viável, aumentado 

o seu esforço cognitivo. Contudo, os níveis cognitivos de perceção do erro ou 

da habilidade varia de aluno para aluno, tendo alunos na turma que detetavam 

mais rapidamente o erro e outros que precisavam de aulas para saber que 

esse erro existia. Os níveis de conhecimento dos alunos interferem nesta 

perceção. Quanto maior os seus saberes específicos, mais rapidamente 

detetam o erro e as particularidades do mesmo.  

 Se estas múltiplas intervenções tiveram efeitos positivos nos alunos? 

Sim, sem dúvida. Se tiveram ganhos nas suas aprendizagem? 

Indubitavelmente. O feedback apresenta-se como um comportamento de 

instrução indispensável para a ocorrência de aprendizagem. Referindo Lee et 

al. (1994, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 86), “a sua pertinência reside na 

possibilidade de apoiar o praticante na realização das tarefas, a nível de 

interpretação proprioceptiva dos movimentos executados, e nos modelos de 

referência que lhe proporciona para a comparação da resposta motora obtida 
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com a desejada”. Procurava sempre emitir feedbacks individuais aos meus 

alunos de forma a garantir a individualização das correções. No entanto, a 

turma apresentava um nível psicomotor geral bastante homogéneo facilitando 

alguns dos feedbacks visto serem dirigidos ao grupo. 

 Com o desenrolar da prática pedagógica e a busca de novos saberes, fui 

cada vez mais diminuindo a minha informação pedagógica – o feedback – em 

palavras-chave mais específicas e contextualizadas, de forma a centrar o aluno 

no essencial a corrigir, demonstrando de vez em quando para todos possuírem 

um estimulo auditivo-visual. Este último dava-se principalmente na modalidade 

de basquetebol uma vez que possuo, na minha perspetiva, uma boa 

experiência nesta modalidade enquanto jogador, treinador e juiz (árbitro 

regional).  

 

 

 

4.1.5. Avaliar: Não tão simples quando parece! 

 “Avaliação um «incómodo» necessário” 

(Bento, 2003, p. 174) 

 

 Avaliar é a tarefa mais difícil e árdua do professor. Segundo De 

Ketele (1980, p. 22), “Avaliar significa examinar o grau de adequação entre um 

conjunto de informações e um conjunto de critérios adequados ao objectivo 

fixado, para tomar uma decisão”. Ainda nesta perspetiva, Bento (2003) refere 

que conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor. 

Nenhuma destas três atividades é dispensável ou realizável de forma restrita, 

ligando-se em estreita retroação.  

No processo de ensino-aprendizagem, a avaliação deve ser encarada 

como uma peça fundamental e imprescindível para a regulação do mesmo 

processo, não devendo ser vista apenas como um mero momento de 

classificação dos alunos, mas também como um momento de referência em 
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que o professor afere os resultados da aplicação de estratégias e 

metodologias. 

Encarada como tarefa central do professor, assevero que foi uma 

dificuldade que foi sendo ultrapassada com o passar do tempo. A determinação 

dos critérios e seleção dos mesmos de acordo com o nível dos alunos, a 

elaboração de listas de verificação/escalas de apreciação funcionais, a 

transformação dos dados observáveis de natureza qualitativa em dados 

quantitativos (0 a 20) eram domínios que não controlava na perfeição.  

  Logo na construção das avaliações diagnóstico, que foram vindo a ser 

realizadas ao longo do ano letivo, senti algumas dificuldades. Tudo estava bem 

construído, a nível concetual e instrumentos a utilizar na avaliação (material, 

espaço). No entanto, a minha falta de experiência e capacidade de realizar 

duas tarefas ao mesmo tempo era, numa fase inicial, um aspeto complicado 

pois ainda não me sentia totalmente confortável no espaço da aula. Através de 

uma proposta do professor cooperante, foi solicitado que as primeiras 

avaliações diagnóstico fossem realizadas em conjunto. Cada um tinha acesso 

a uma folha elaborada pelo professor responsável da sessão, onde estavam 

implícitos os critérios de êxito, componentes críticas e os níveis de 

classificação dos formandos. Deste modo, quer o professor cooperante como 

os restantes estagiários ficavam encarregues por determinado grupo de alunos, 

avaliando-os consoante os critérios postulados. Esta proposta ajudou-me 

imenso na organização e gestão da aula, pois gerir a aula, comportamento da 

turma e ainda focar-me individualmente em cada aluno constituía-se uma tarefa 

nada fácil de realizar.  

 No entanto, esta avaliação possuía um caráter muito subjetivo, pois, 

independentemente dos critérios de êxito, a observação e avaliação varia de 

pessoa para pessoa. Um olhar experiente é diferente de um olhar em início 
de formação. 

 A meio do 1º período, através de um maior conhecimento da turma e de 

um melhor desenvolvimento da visão periférica, já conseguia realizar a 

avaliação diagnóstico sozinho, conseguindo verificar e avaliar todos os alunos, 

individualmente e no seu coletivo. Esta avaliação destinava-se à recolha de 
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informação sobre o nível inicial dos alunos, para que a partir da sua análise 

fosse possível elaborar o planeamento de todo o processo e, por outro lado, 

adequar os exercícios e objetivos às suas competências, dividindo-os por 

níveis, caso fosse necessário. Com o passar do tempo, a elaboração das fichas 

diagnóstico também foram sendo aprimoradas, sintetizando para o que 

realmente queria avaliar e julgava ser necessário para ter um conhecimento 

geral do aluno dentro da modalidade em questão. Esta evolução deveu-se 

muito à ajuda do nosso professor cooperante, que nos fez refletir, compreender 

e reformular os critérios neste tipo de avaliação. 

 O objetivo da avaliação não é, contrariamente a uma certa crença, a 

formulação de um juízo. É sim a tomada de uma decisão que se inscreve 

geralmente no quadro da realização de um “objeto” mais global. Se 

verificarmos o caso da avaliação formativa, esta decisão está bem implícita 

quando é tomada a escolha de continuar a aprendizagem ou trazer uma nova 

metodologia de ensino. Esta avaliação foi sendo realizada em todas as aulas 

de modo informal, resultando da observação, análise e reflexão dos seus 

comportamentos face aos exercícios propostos. Porém, a disciplina de EF não 

se remete somente para as habilidades psicomotoras ou condição física. Os 

conceitos psicossociais e cultura desportiva também se encontram inerentes à 

natureza da disciplina.  

Os conceitos psicossociais, como a cooperação/competição, fair-play, 

motivação, empenho, autonomia, responsabilidade, espírito de grupo, eram 

observados em todas as aulas e registados posteriormente, possuindo deste 

modo uma avaliação mais criteriosa (avaliação formativa). Já em relação à 

cultura desportiva, esta era avaliada através de perguntas feitas no início das 

aulas, mediante uma pesquisa prévia pedida aos alunos (avaliação formativa), 

e através de um teste teórico realizado no final de cada período, comportando 

toda a matéria desenvolvida ao longo das aulas (avaliação sumativa). 

 Esta avaliação apresentou-se como um “guia” no processo de 
ensino-aprendizagem, ajudando a revelar as dificuldades que os alunos 

demonstravam e a balizar o grau do domínio atingido. Deste modo, tive que, 

por certas vezes, promover alterações nas UD’s e UT’s planificadas para que 
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alguns alunos atingissem o grau desejado. Para Ribeiro (1991), a principal 

função da avaliação é contribuir para o sucesso do processo educativo e 

verificar em que medida é que isso foi atingido, com o grande objetivo de 

aperfeiçoar a atividade educativa, regulando e orientando o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 No que toca à avaliação sumativa, esta foi realizada na última aula de 

cada UD/UT, procurando avaliar o nível atingido pelos alunos mediante os 

objetivos propostos e o grau de eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa, realizada ao longo das aulas, permitiu classificar de 

forma flexível os alunos, tornando-se uma aliada à avaliação sumativa. O 

investimento na realização do módulo 6 nos vários MEC’s teve um papel 

determinante no sucesso da utilização das várias estratégias e instrumentos de 

avaliação. Para o efeito, nas modalidades de Dança e Salto em Altura foi 

utilizada câmara de filmar com o objetivo de realizar uma avaliação mais 

pormenorizada, detalhada, criteriosa e fiel.  

 Com o final de cada período chegava também o momento da Avaliação 

Final. Com o passar do tempo e a reformulação dos critérios de avaliação 

(como irei referir no ponto 4.2.2.), surgiu a ideia de retirar a modalidade com a 

classificação mais baixa aos discentes, como forma de lhes melhorar a 

classificação final. De certa forma, isto levou à subida notória de algumas 

classificações, mostrando ser uma mudança com sucesso. 

   A discente impossibilitada de realizar qualquer esforço físico fez-me 

refletir para qual seria a melhor maneira de a avaliar. Após diálogo com o 

professor cooperante, os relatórios de aula (avaliação formativa) e trabalhos 

realizados e apresentados à turma no final de cada período (avaliação 

sumativa) pareciam ser a melhor metodologia. No entanto, isto não lhe 

proporcionava qualquer entusiasmo e motivação. Como tal, procurei avalia-la 

de outras formas, colocando-a como minha “auxiliar” durante as aulas, 

avaliando-a no 3º período através de um filme realizado por ela acerca da 

aplicação do MED. A sua motivação e aplicação nas aulas era outra, assim 

como a interatividade e comunicação exponencial com os colegas.   
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4.1.6. Observação das aulas – Importante Fonte de Aprendizagem. 

 A observação das aulas demonstrou ser um aspeto de enorme 

importância para o melhor desenvolvimento das minhas aulas. O facto de 

observar e detetar erros nas aulas dos meus colegas permitiu-me compreender 

o que de errado também realizava nas minhas sessões.  

 A Andreia era certamente a colega com a turma mais complicada, com 

alguns alunos problemáticos e indisciplinados. A observação destas aulas 

mostrou-se como uma relevante fonte de aprendizagem pois, através do 

diálogo durante a aula com o professor cooperante e o Bruno, discutíamos o 

que foi bem e mal feito, o que poderia ser melhorado, as atitudes, 

comportamentos, etc. Estas simples opiniões tiveram um caráter 
pedagógico-educativo de valor inestimável. 
 Não obstante, os debates realizados posteriormente às observações das 

aulas, nas reuniões de núcleo de estágio, assumiam também um papel 

importante para a análise e, possível, reflexão e correção dos erros cometidos 

durante as sessões para as aulas consequentes. Cada estagiário comentava a 

aula do colega que lecionou, dando a sua opinião crítico-construtiva, 

terminando com o relato do professor cooperante, confirmando, negando ou 

acrescentando o previamente referido.  

 O professor cooperante não nos instigava a usar determinadas 

metodologias, ou afirmava que deveríamos ter feito de um modo ou de outro. 

Sugeria-nos, através da sua vasta experiência, qual a estratégia que adotava 

para superar as dificuldades impostas pelo clima da aula, oferendo-nos o dom 

da escolha, da procura pedagógica. 

 O confronto com diferentes metodologias e estratégias de intervenção e 

o discernimento acerca da sua adequabilidade e eficácia foram fortes 

impulsionadores para a reflexão das minhas práticas de ensino e para que 

percecionasse eventuais comportamentos semelhantes que pudessem ocorrer 

nas minhas sessões. 

 Em suma, a observação das aulas mostrou-se ser fulcral para uma 

melhor gestão da aula em si, quer ao nível da gestão temporal como ao nível 

da gestão e controlo dos discentes.  
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4.1.6.1. Importância do Ato Reflexivo – Do Descritivo ao Prescritivo. 

 A realização das reflexões após cada aula, incluindo as observadas, 

apresentou-se ser um instrumento indispensável para o meu desenvolvimento 

enquanto futuro docente. Mostrou-se se um pilar basilar na minha formação, 

pois foi através destas que fui realizando diversas questões introspetivas, 

analisando e refletindo mais cuidadosamente sobre a minha ação no ensino, 

reformulando ou continuando o planeado.  

Para Bento (2003, p. 190), “A reflexão posterior sobre a aula constitui a 

base para um reajustamento na planificação das próximas aulas, uma vez que 

proporciona uma definição mais exacta do nível de partida e procede a 

balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e 

organização do ensino”. Termina ainda afirmando que esta apresenta-se como 

decisiva na qualificação da atividade do professor, levando a uma maior 

eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Ainda neste sentido, Freire 

(1996, p. 12) afirma que “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria / Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blablablá e a prática, activismo”. 

Perguntas como “foram planeados e regulados corretamente a 

intensidade e ritmo de trabalho?”, “foram alcançados os objetivos da aula?”, 

“quais as principais conclusões retiradas desta aula a extrair para as próximas 

aulas?”, “os conteúdos foram todos abordados na aula?”, “os métodos 

escolhidos corresponderam ao objetivo e ao conteúdo da aula?”, “quais foram 

as principais dificuldades sentidas e como foram enfrentadas?”, “como 

reagiram os alunos aos exercícios propostos?”, “como foi a minha prestação 

(comunicação, comportamento, atitudes, demonstrações, feedbacks) enquanto 

professor?”, eram fulcrais para delinear uma reflexão da aula capaz de 

prescrever o que fazer, como e onde fazer numa próxima aula, procurando não 

cumprir os mesmos (possíveis) erros da prévia aula.  

As reflexões das aulas observadas, realizadas essencialmente nas 

reuniões de núcleo de estágio, demonstraram-se ser também deveras 

importantes. Corrigir e ser corrigido eram o seu objetivo. Eram discutidas as 
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nossas limitações, as nossas dificuldades, o que fizemos de bem e o que 

poderíamos ter feito melhor.  

O ponto inicial das reflexões e discussões será o trabalho que o 

professor realiza no seu processo de ensino-aprendizagem na escola, onde 

serão consideradas não somente as suas dificuldades e limitações, mas 

também as suas experiências e o seu conhecimento (Schön, 1992, Perrenoud, 

1993). 

Não obstante da importância inigualável que as reflexões posteriores às 

aulas demonstraram ter no meu percurso profissional, a análise não estancou 

por aqui. As Unidades Didáticas e Temáticas também foram motivo de 

análise, quer no momento da sua previsão, como também no seu término. Se o 

valor da primeira residia na justificação dos pressupostos e dos objetivos 

delineados, a segundo mostrou-se ser pertinente, na medida que permitiu a 

análise e ponderação das decisões tomadas, das estratégias adotadas, 

constituindo-se uma fonte orientadora para abordagens futuras. 

 
 
 
4.1.7. Infraestruturas como Problema? Uma Visão dos Professores de EF 
da ESFV. 

Com o início do ano letivo, deparamo-nos com um efémero problema: a 

remodelação realizada ao nível das infraestruturas da ESFV levando a um 

atraso no começo efetivo das aulas. Com isto, a escola foi nos sendo mostrada 

pelo professor cooperante à medida que ia sendo terminada, sendo-nos 

relatadas as mudanças que estavam a ser incrementadas ao nível dos diversos 

espaços físicos e roulement.  

Após o término das obras e no decorrer das aulas, fui-me apercebendo 

das insatisfações que as recentes infraestruturas presenteavam os professores 

de EF, afirmando que as antigas instalações eram melhores que as atuais.  

Juntamente com isto incluía-se o roulement. Previamente às 

remodelações, os docentes apenas realizavam três rotações, deslocando-se 

apenas 1/3 das vezes para o exterior, possuindo ainda um espaço “auxiliar”. 
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Este espaço poderia ser utilizado em caso de más condições climatéricas no 

espaço exterior, possibilitando ao professor a realização prática da aula, 

combatendo a realização de uma sessão teórica. Neste momento, essas 

deslocações aumentaram para metade, ou seja, em cada período o professor 

desloca-se metade das aulas para o(s) espaço(s) exterior(es), passando a 

outra metade nos espaços interiores – aumento de uma rotação. 

Acompanhando este facto, em vez de três professores a atuarem em 

simultâneo, libertando um espaço, passaram a quatro professores, utilizando 

todos os espaços.  

A aula de EF tem de ser pensada em função de uma série de 

condicionalismos, de ordem externa, com grande influência no seu conteúdo e 

realização. É fulcral que o espaço e o ambiente em que decorre a aula sejam 

os mais propícios a um bom desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Quanto melhor forem as condições ao nível das 
infraestruturas, espaço da aula, melhor será o processo de ensino-
aprendizagem, promovendo aos alunos uma maior referência contextual do 

que é o desporto (seja ele referenciado aos desportos coletivos ou individuais). 
Como refere Bento (2003, p. 17), “O processo de ensino é um sistema, 

um fenómeno unitário. Todos os aspectos e momentos deste processo estão 

em inter-relação, influenciam-se reciprocamente”. Como tal, não só é 

importante a atuação do professor perante os seus alunos, assim como o 

contexto possui uma importante influência no processo de ensino-

aprendizagem.  
A chuva, o frio, o barulho, a humidade, a proximidade à avenida onde 

passam os carros são fatores ambientais externos à aula que a condicionam, 

influenciando-a no seu decorrer normal. Segundo o mesmo autor, “Nenhuma 

outra disciplina é tão dependente do clima e do tempo como a Educação 

Física” (p. 122). O próprio piso e material existente para a prática das múltiplas 

modalidades também influencia o processo de ensino-aprendizagem.  

Encontrando-me inserido no grupo de EF, passava exatamente pelos 

mesmos problemas que os restantes professores. Optei então por realizar uns 

inquéritos aos professores de EF de modo a analisar as 
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vantagens/desvantagens das infraestruturas onde decorrem as aulas, assim 

como o respetivo roulement, procurando obter alguns dos incómodos e 

soluções possíveis. 

O grupo de EF é constituído por sete (7) professores efetivos na escola, 

constituindo a amostra desta investigação, e por um núcleo de estágio de três 

(3) professores estagiários. Este inquérito destinava-se somente aos 

professores efetivos da escola, mantendo o anonimato, com o objetivo de 

adquirir informações sobre as diferenças estruturais e funcionais que as 

remodelações efetuadas na escola lhes trouxeram (espaços e roulement). 

Procurava ainda saber quais eram as suas opiniões acerca da troca de 

espaços, ocorrendo a prática de duas modalidades por semana, ao longo de 

cerca de 5 a 6 semanas por período. Este é um facto que não acontece em 

muitas escolas, pois existe pavilhões polidesportivos criados para a prática das 

múltiplas modalidades. Um professor nestas condições consegue lecionar uma 

modalidade coletiva ou individual de forma contínua, sem apresentar uma 

semana de diferença. Este inquérito visava também conhecer as experientes 

opiniões destes professores no âmbito desta realidade.  

Ainda neste sentido, foram formuladas algumas hipóteses: 

H1. Professores desmotivados com as instalações, principalmente 

ao nível do piso dos espaços exteriores, e com o roulement. 

H2. Professores satisfeitos por retirarem o pilar que existia no meio 

do espaço 2, contudo, descontentes com a diminuição do seu 

espaço físico. 

H3. Maiores vantagens no âmbito tecnológico e informático para um 

maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os dados obtidos pelos docentes deste departamento foram remetidos a 

uma análise e tratamento cuidados (sendo que cada pergunta tinha um 

caráter ambíguo de resposta, ainda que se pedisse para as mesmas fossem 

sucintas e claras). 
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Apresentação dos Resultados. 

No sentido de mostrar a autenticidade deste inquérito, resolvi colocar na 

íntegra as questões colocadas aos docentes, com a respetiva análise dos 

dados obtidos. 

Face à questão “Atualmente aprecia as instalações que lhe são 
proporcionadas para a disciplina de EF?”, constatam-se as seguintes 

respostas: 

 

 
Figura 10: Apreciação das Infraestruturas proporcionadas para a disciplina de EF. 

 

 É possível verificar que a maioria dos professores não se encontra 

satisfeito com as instalações proporcionadas, mas também não se encontra 

insatisfeito. Esta aparente “indiferença” demonstra que os professores 

apresentam vantagens e desvantagens em referência às instalações prévias. 

Como tal, as perguntas consequentes eram referentes a essas temáticas. 

 Relativamente às vantagens, foram assinaladas as seguintes: 
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Figura 11: Vantagens em relação às instalações anteriores às remodelações. 

 
De um modo geral, é possível detetar que em relação ao: 

 Espaço 1 – Não são identificadas vantagens. 

 Espaço 2 – Colocação de meios áudio-visuais (data show, 

computador, aparelhagem), colocação de espelhos, maior 

luminosidade, não ter um pilar do edifício no meio do espaço. 

 Espaço 3 – Existência deste espaço coberto no exterior em 

relação às instalações anteriores. 

 Espaço 4 – Não são identificadas vantagens.  

Para além disto ainda foram referenciadas como vantagens a existência 

de uma sala teórica para a lecionação dos temas teóricos da disciplina, assim 

como a melhoria na estética geral dos espaços, ficando mais agradável ao seu 

visionamento.  
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Já em relação às desvantagens, foram assinaladas as seguintes pelos 

docentes: 

  

Figura 12: Desvantagens das atuais infraestruturas em comparação com as instalações 

anteriores. 

 

Os docentes referem, de uma forma global, que no:  

 Espaço 1 – Subaproveitamento deste espaço. Não é possível abordar 

basquetebol como antes (tabelas e linhas retiradas). Até ao momento 

ainda não chegou o material mais apropriado para a correta prática das 

modalidades definidas para este espaço, como rede e postes de 

badminton e voleibol.  

 Espaço 2 – Diminuição do espaço físico da aula, quer em 

comprimento/largura (demasiado exíguo), quer em altura (muito baixo), 

impossibilitando a realização dos saltos tanto na área de ginástica 

artística como o salto em altura no atletismo, condicionando também a 

ginástica acrobática (no âmbito dos montes com mais de 2 pessoas). 



______________________ REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

126 
 

Estes aspetos sobrecarregam o ginásio 1 (E1), visto que o salto em 

altura e o minitrampolim têm de ser passados para este espaço.  

 Espaço 3 – Piso abrasivo e frenante e extremamente escorregadio com 

humidade/pluviosidade, impossibilitando a prática desportiva em certos 

momentos.   

 Espaço 4 – Piso abrasivo e frenante e extremamente escorregadio com 

humidade/pluviosidade, impossibilitando a prática desportiva em certos 

momentos. Arrecadação afastada do espaço.  

Foi ainda referido, relativamente aos espaços no seu geral, a 

inexistência de recursos/espaço adequado à abordagem do atletismo (não 

existe caixa de areia, por exemplo, para os saltos em comprimento e triplo-

santo como anteriormente. Falta de espaço próprio para a abordagem das 

corridas).  

 

No sentido de tentar perceber se os professores possuíam algumas 

ideias, como forma de solucionar estes problemas, surgiu a questão “O que 
pensa que poderia ser melhorado ao nível dos espaços e rotações 
proporcionados?”, foram obtidos os seguintes resultados: 

 
Figura 13: Opiniões dos professores de EF relativamente ao que julgam que poderia 

ser melhorado no âmbito dos espaços e roulement proporcionados. 
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A concordância entre os professores era harmonizável. A ideia dos 

quatro espaços com um professor em cada espaço possibilita uma melhor 

distribuição do trabalho. No entanto, a manutenção do sistema de rotações 

anterior (1/3 de aulas em cada espaço), libertando o espaço 2 para poder ser 

utilizado por quem está no espaço 4 era uma ideia mais aprazível. Assim, em 

caso de más condições climatéricas, permitiria aos alunos não ficarem sem 

aulas, possuindo sempre um espaço alternativo. Isto também criaria a que 

fosse possível um maior número de aulas para a abordagem de algumas 

modalidades. Da forma como o roulement está configurado, faz com que um 

professor esteja um mês inteiro no espaço 2 ou sujeito às condições 

climatéricas do espaço 4. O espaço 3 poderia estar melhor rentabilizado, tendo 

outra arquitetura que possibilitasse uma melhor proteção do vento e chuva e 

colocação de campos de jogos reduzidos.  

Para além disto, a aquisição de material necessário à melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem também foi referido, especialmente ao nível 

da modalidade de Atletismo (a falta de pesos, de uma caixa de areia para os 

saltos em comprimento e triplo-salto). 

 

A última questão destinava-se à opinião dos professores relativamente 

às modalidades abordadas. É facto que são diversas as escolas que possuem 

um pavilhão polidesportivo onde são abordadas as múltiplas modalidades de 

forma contínua. Os conceitos de continuidade didática e consolidação 

encontram-se bem presentes neste tipo de ensino.  

Esta realidade não é aplicável à escola onde realizei o EP. Como tal, a 

questão colocada aos docentes do grupo de EF foi: “Mediante as rotações e 
espaços, os alunos possuem duas modalidades por semana. Qual a sua 
opinião para este facto?”. 
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Figura 14: Abordagem das modalidades mediante o roulement e os espaços disponibilizados. 
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contudo parece existir mais ganhos no desempenho da forma distribuída em 

vez da maciça. 

Para além disto, uma professora respondeu que a forma como o 

roulement está estipulado poderá ser benéfica em termos motivacionais, 

principalmente quando se está a abordar uma modalidade que é menos 

atrativa para os discentes.  

 

Como referido previamente, não me encontro indiferente aos problemas 

comuns do grupo de EF, uma vez que me encontrei inserido no seu seio. 

Perante tais adversidades à atuação dos professores de EF em 

consonância com as instalações oferecidas, enquanto membro presente e ativo 

nas reuniões de ACP, procurei sempre colocar as minhas opiniões perante o 

grupo. Após o início do uso das instalações específicas, o grupo de EF 

apresentava-se algo insatisfeito com as infraestruturas oferecidas para a 

prática das modalidades. Neste sentido, várias foram as reuniões para chegar 

a um consenso geral relativamente ao que se havia de fazer para mudar estas 

condições.  

No dia 26 de outubro de 2010, o grupo de EF elaborou um documento 

em que apresentava alguns “alertas” para os aspetos que considerava cruciais 

e de resolução premente, de modo a que o cumprimento dos programas de EF 

fosse realizado com segurança, sem colocar a integridade física dos alunos em 

perigo. Deste modo, passo a salientar alguns dos pontos referidos nesse 

documento em relação às obras a concluir, sugestões de melhor e 

remediações a introduzir: 

 

“Espaço Coberto 
1.- Deixa entrar água em vários locais da cobertura; 

2.- O piso é extremamente abrasivo: em seco é altamente frenador e, embora 

com boa capacidade de drenagem, enquanto molhado é muito deslizante. 

Depreende-se facilmente que é potenciador de lesões (problema também 

comum ao espaço exterior descoberto); 
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3.- Redes delimitadoras – com vento entram no espaço de jogo, tornando-se 

necessária a sua fixação a pelo menos 3 metros de altura no lado nascente, de 

forma a evitar acidentes ao serem calcadas, por exemplo. Além disso torna-se 

necessário por motivos operacionais, à semelhança da que já existe, abrir uma 

entrada em frente à arrecadação do material; 

4.- Colocar as 4 tabelas móveis conforme combinado, já havendo risco no 

cumprimento dos programas, nomeadamente no 12º ano. 

 

Espaços exteriores adjacentes aos espaços desportivos 
5.- Junto às portas de saída, quando chove, acumula água com cerca de 3 cm 

de altura, sinal de desnivelamento incorreto e pior drenagem; 

6.- Colocação de cobertura protetora de chuva: faz sentido que, quando chove, 

quem circula no exterior, tenha de quem se dirige para o exterior, tem de 

apanhar chuva desde a saída do edifício até à arrecadação do material e desta 

até ao espaço coberto? 

 

Ginásio 2 – Pequeno (minúsculo) 
7.- Juntar o teto falso ao teto. O ideal seria retirá-lo, visto que, mesmo assim, 

compromete irremediavelmente atividades previstas para o mesmo. Sem 

dificuldade, grande parte dos alunos conseguem pendurar-se no teto falso; 

8.- Colocar espelhos na parede oposta às janelas, conforme inicialmente 

acordado; 

9.- Colocar quadro fixo; 

10.- Sugestão para o espaço diminuto deste ginásio: anular o espaço de 

convívio e prolongar o ginásio para este espaço, no sentido de guardar o 

material e assim disponibilizar mais espaço útil de aula aos alunos. 

 

Ginásio 1  
11.- Colocar 2 tomadas de eletricidade uma em cada lado do antigo palco; 

12.- A colocação dos postes deve prever alturas diferentes para a colocação de 

redes para voleibol (2,24m) e badminton (1,55m) bem como locais para 

prender a parte inferior das redes. Obviamente que os postes devem incluir um 
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sistema de roldanas que permita a colocação e a manutenção da tensão 

adequada das redes; 

13.- Nas aberturas do teto para a iluminação, substituir as redes metálicas por 

outras de malha mais apertada, de modo a evitar que possam ficar lá presos, 

por exemplo volantes de badminton; 

14.- Mudar o extintor para junto dos espaldares; 

15.- Portas do Ginásio – substituir por portas dignas desse nome com 

possibilidade de fixação permanente – por exemplo iguais às que estão por 

baixo, na passagem das escadas para os balneários. É urgente esta medida 

por questões de segurança e mais ainda quando os postes estiverem 

instalados. 

 

Gabinete de Trabalho EF 
16.- Colocação de cacifos individuais, um por docente; 

17.- Colocar corticites para afixação de documentos; 

18.- Solucionar o barulho decorrente dos motores em funcionamento 

permanente colocados por cima do gabinete; 

19.- Abrir uma entrada de luz de modo a não ser um espaço deprimente e 

claustrofóbico. 

 

Balneários dos alunos e professores 
20.- Colocar estrados encaixáveis no chão como em qualquer instalação deste 

género, não só devido à acumulação de água como também, e mais 

importante, por motivos de higiene e segurança. 

 

Diversos 
21.- Substituição das borrachas das pernas dos bancos suecos sob pena de, 

precoce e irremediavelmente, degradarem os pisos dos ginásios 1 e 2; 

22.- Deslocar o telefone para junto dos assistentes operacionais no piso -1 e 

não junto à entrada do Ginásio 1 no piso 0 onde nunca se encontra ninguém.” 

 

Porto, 26 de outubro de 2010, em reunião de ACP 
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  Certamente ficou aqui mais que evidente a angústia dos professores de 

EF. São de facto vários os problemas enunciados no que toca às instalações 

da ESFV: a chuva, o frio, a falta de material próprio para a prática de algumas 

modalidades (redes e postes), o piso frenador e escorregadio em dias de chuva 

(espaços exteriores), a limitação do espaço físico da aula (espaço 2 – muito 

pequeno e baixo).  

Fazendo parte deste grupo, a minha ação era de oferecer algumas 

sugestões de forma a alcançar um objetivo comum, a melhoria das condições 

das instalações de forma a promover um melhor desenvolvimento das 

modalidades, levando a uma melhor performance por parte dos alunos. Posso 

asseverar que participei ativamente em várias reuniões de ACP, contribuindo 

de certa forma para a formulação deste documento. A minha experiência na 

escola não se equipara de modo algum à dos restantes professores. Enquanto 

futuro docente em formação crescente, procurei ouvir atentamente as reuniões 

iniciais do grupo de modo a compreender melhor a situação em que a EF se 

encontrava. O EP serve exatamente para isso; para analisar, refletir e justificar 

a as funções docentes nas quais se sobressaem as funções letivas, 

organização e gestão, investigativas e de cooperação (Matos, 2010a).  

Com o desenvolvimento do ano letivo, alguns destes problemas 

continuaram a não ser resolvidos. O piso nos espaços exteriores continuam a 

escorrer em tempos com alguma precipitação e humidade, ainda não existem 

tabelas de basquetebol no espaço 3 (ainda que as linhas já tenham sido 

desenhadas no solo), bem como as redes e postes dedicados para a prática 

contextualizada do voleibol e badminton no espaço 1 (ainda que tivesse sido 

divulgada a sua chegada no início do 2º período). No entanto, outros 

problemas, não tão importantes na influência direta das aulas de EF, já foram 

resolvidos, como a colocação de cacifos, a substituição das portas do ginásio 1 

por portas mais dignas desse nome e pintura dos solos exteriores com uma 

tinta menos abrasiva, de modo a promover uma melhor aderência das 

sapatilhas ao solo (o que não se mostrou tão significante quanto aparentava). 

Aliado ao facto dos problemas das instalações, está a questão do 

roulement. Como se pode verificar no inquérito colocado aos docentes de EF, 
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este também é um aspeto que influência, atualmente, de forma negativa a 

rentabilização dos espaços disponíveis. Desta forma, foi realizado um 

documento, após a reunião de ACP no dia 24 de maio de 2011, referente aos 

critérios de organização dos horários para o ano letivo 2011/2012. Deste 

documento, é possível retirar as seguintes propostas: 

 

“Outros problemas que interferem com a gestão do currículo e com a não-

realização de inúmeras aulas práticas de EF são: 

a) O piso frequentemente escorregadio do espaço exterior (quando chove, 

mas mesmo quando se verifica humidade atmosférica); 

b) A dificuldade de gerir a fraca polivalência com que os espaços 

desportivos ficaram, após as obras (nomeadamente o ginásio pequeno); 

c) O reduzido tempo de permanência nos vários espaços (nomeadamente 

nos ginásios), dada a coexistência de 4 turmas em cada bloco do 

horário, no turno da manhã: antes das obras tínhamos 1/3 das aulas em 

cada espaço e agora temos 1/4 do tempo letivo em cada espaço, sendo 

que metade do número total de aulas de Educação Física se realiza em 

espaços exteriores e com valências semelhantes (Jogos Desportivos 

Coletivos e Atletismo), o que prejudica a lecionação das restantes áreas 

abordadas. 

 

SUGESTÃO: 

 Rentabilizar a ocupação dos espaços desportivos nos turnos da manhã 

e da tarde, mantendo no máximo 3 turmas a funcionar em simultâneo. 

Esta proposta considera a manutenção de todas as turmas no turno da 

manhã, colocando a EF no turno da tarde, nas tardes ocupadas de 

algumas turmas.” 

 

Os pontos abordados neste documento vão de acordo ao verificado nos 

inquéritos que coloquei aos professores efetivos, comprovando a luta travada 

pelos professores de EF na busca de melhores condições para a promoção de 

um processo de ensino-aprendizagem de sucesso.  
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Certamente não permanecerei para o ano nesta escola como professor 

de EF. No entanto, tenho esperança que a procura de um ensino melhor neste 

ano letivo promova melhorias no próximo ano. E isto sim, é uma vitória quer 

para os docentes de EF, que tanto batalharam este ano para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, quer para os discentes quer irão 

possuir condições mais favoráveis para a sua aprendizagem, quer para mim, 

docente em crescimento pedagógico, que através da minha ativa participação e 

visionamento do que o exterior não apresenta, pude contribuir para esta 

esperança.  

 

 

 

4.2. ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA. 

Esta área engloba a nossa integração e participação na comunidade 

escolar, com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso educativo, no 

reforço do papel de professor de EF na escola. 

Para que a intervenção na escola tenha realmente um significado 

educativo é necessário que o estagiário conheça a escola enquanto instituição 

e as caraterísticas do estabelecimento de ensino em que decorre a sua prática 

de ensino supervisionada (PES).  

Neste sentido, todas as atividades extra-aula (não letivas) realizadas por 

nós, encarando o “nós” enquanto núcleo de estágio, irão ser descritas nesta 

área, tendo em vista a integração na comunidade. A recolha e organização da 

informação relativa à função da Diretora de Turma, a participação nos 

conselhos de turma, as atividades promovidas e realizadas no sentido da 

integração e sociabilização dos alunos irão ser descritas durante no 

seguimento desta temática. 
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4.2.1. A integração na Comunidade Educativa. 

 A participação na vida escolar é algo que um professor jamais poderá 

descurar. Antes pelo contrário, deve atuar sempre em conjunto com os 

restantes professores. Para compreender a escola, temos de participar e fazer 

parte da mesma, interagindo com os demais participantes. 

 Assim a atividade do professor não se pode cingir unicamente à relação 

com os alunos na sala de aula, tendo que estabelecer interações com toda a 

comunidade escolar.  

 O primeiro dia que tivemos em contacto com o Professor Cooperante 

Luís Moreira foi bastante motivador pois desde cedo que se mostrou disponível 

em ajudar-nos no que precisávamos. Com as obras ainda em decurso, e o 

conhecimento que possuía das instalações era nulo, procurou guiar-nos pela 

escola como se de um “guia turístico” se tratasse, relatando que instalações 

existiam antigamente e quais iriam existir neste ano letivo.  

 

“Estes são os novos professores-estagiários” 

Era assim que íamos sendo apresentados. Desde o primeiro momento 

em que colocamos o pé direito na escola que o professor cooperante nos foi 

apresentando aos mais diversos sujeitos da comunidade escolar, fossem eles 

professores ou auxiliares de educação. O sentimento de acolhimento foi 

imediato, ainda que nos dias consequentes algumas das auxiliares de 

educação nos confundissem com alunos. E a partir daqui achei que, e de certa 

forma em tom irónico, deixar crescer alguma barba não faria mal nenhum, uma 

vez que passava mais por professor. 

Outro aspeto marcante foi na primeira reunião de núcleo de estágio. O 

facto de ainda nos sentirmos como alunos fazia com que tratássemos o nosso 

professor cooperante de “Professor” ao qual respondia com firmeza “Luís! Aqui 

são professores, tratem-me pelo meu nome”. O seu objetivo era que nos 

sentíssemos parte da comunidade educativa e não uma “prótese” ligada a este. 

Para além disto, jamais me esquecerei da minha primeira entrada na 

sala dos professores. Enquanto aluno via esta sala como um “Éden proibido”, 

um local onde apenas os professores podiam entrar e da qual nenhum aluno 
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tinha acesso. Uma explosão de curiosidades emergia em mim agora que tinha 

ingresso para aceder a esta sala. 

 Nos primeiros momentos enquanto “estudante-estagiário”, sentia-me 

algo intimidado pela entrada na sala dos professores. No entanto, com o desejo 

de ser encarado como professor-estagiário, esta barreira teria de ser 

ultrapassada e rapidamente o consegui. Esta integração no seio da 

comunidade educativa ajudou-me a sentir como um “verdadeiro” professor, 

refinando a minha identidade profissional.  

 O grupo de EF teve também um importante papel na nossa participação 

e integração na comunidade educativa. O bar da escola, nos intervalos do 

primeiro tempo da manhã e da tarde, tornou-se um local de convívio com os 

diversos professores, criando um clima pautado pela partilha, boa-disposição e 

reconhecimento dos diversos elementos da escola da nossa categoria 

enquanto professores-estagiários de EF. 

  

 

   

4.2.2. O Grupo de Educação Física. 

 Com o passar do tempo, o relacionamento e a interatividade com os 

professores de EF tornou-se cada vez mais natural. O facto de convivermos 

diariamente com eles fez com que o constrangimento inicial fosse-se 

dissipando, prevalecendo um ambiente de amizade, a naturalidade e a 

simplicidade. 

 Todo este relacionamento fez-me ter uma noção clara do caminho que 

queria seguir. Enquanto aluno, apenas conhecia o professor de EF na aula. 

Esta era uma dimensão nova para mim, observando agora de perto a imagem 

do professor de EF, exemplo de dedicação, empenho, disponibilidade e 

preocupação, características bastante percetíveis no seio deste grupo. Eram 

vários os intervalos que diversos alunos vinham ter com os seus professores 

de EF como forma de tirar dúvidas ou mesmo falar de alguns problemas 

decorrentes de outras disciplinas. Notei aqui o cariz social que a EF possui, 

uma vez que é a única disciplina que trabalha com a plenitude física e cognitiva 
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do formando. Possivelmente seria devido a esta intensa ligação que os alunos 

se relacionavam tão bem com os seus professores de EF. 

 As aprendizagens que retirei das suas experiências foram 
inigualáveis. Ser professor não é só estar presente na educação do formando 

na sala de aula. É também ser educador e formador de jovens, dentro e fora da 

sala de aula, preparando-os para o futuro que terão de enfrentar. Tenho a 

agradecer aos diversos elementos por tudo que me ensinaram, consciente e 

inconscientemente.  

  

 

Reuniões ACP – Legitimação da EF. 

Toda esta sensação de respeito deu-me confiança necessária para 

intervir de forma mais ativa e efetiva nas reuniões semanais de ACP, levando a 

um olhar dos restantes professores de EF de efetiva competência e interesse 

quer da minha parte, quer dos meus colegas de núcleo de estágio. 

Todas as terças-feiras, com exceção de quando existiam reuniões de 

departamento coincidentes com o horário das reuniões de ACP, às 17h, o 

grupo reunia-se de forma trabalhar e elaborar esquemas que prosperassem o 

processo de ensino-aprendizagem, com o incentivo de melhorar as 

classificações finais dos educandos. Estas reuniões demonstraram-se 

importantes fontes de construção de novos conhecimentos e saberes 

relacionados não só com a escola, mas para toda a vida pessoal, social e 

cultural.  

No dia 29 de março, numa das reuniões de ACP, foram discutidas as 

disparidades entre as escolas públicas e privadas. Cada vez mais se verifica a 

abandono de alunos da escola pública para a privada no sentido do melhorar 

as classificações das diversas disciplinas. Isto fez com que se desse a 

reformulação dos critérios de avaliação de EF na escola onde decorreu o meu 

estágio profissional.  

Neste sentido, e na minha opinião, o que se tem vindo a procurar não é 

o processo de ensino do aluno, mas sim o seu resultado final. E EF é tomada 

como uma disciplina “auxiliar”, descrendo-lhe o seu valor formativo e curricular.  
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Nesta reunião foi discutido que se deveria verificar e reformular os 

critérios de avaliação da disciplina, pois cerca de 3% dos alunos 
necessitavam da classificação para entrar no ensino superior. Esta 

pequena percentagem correspondia a educandos que querem seguir 

profissões ligadas à medicina, engenharia, advocacia; profissões que requerem 

uma média elevada de acesso ao ensino superior, não necessitando de 

qualquer atividade física, e as quais eram afetadas devido à disciplina de EF. 

Mediante esta temática, a legitimação EF era posta em causa, passando 

a ideia de uma disciplina de caráter unicamente lúdico. No entanto, os critérios 

de avaliação foram reformulados para esse nicho de cerca de 3% dos alunos. 

A disciplina de EF já atribuía 8 valores que dependiam somente do 

aluno, nos quais 4 valores eram atribuídos aos conhecimentos teóricos e os 

outros 4 eram derivados dos seus comportamentos e atitudes nas aulas. 

Nenhuma outra disciplina valorizava tanto estes aspetos como EF.   

No dia 25 de maio, numa outra reunião de ACP, fomos abordados pela 

Direção que nos veio falar acerca dos problemas pragmáticos que a EF estava 

a causar aos alunos, afirmando que em outras escolas (privadas) era atribuída 

uma classificação bastante maior que na ESFV. Novamente a disciplina de EF 

era posta em causa. O objetivo desta reunião era conseguir encontrar um 

meio-termo entre o Perfil Global do Aluno e as suas classificações. 

A constante reformulação dos critérios de avaliação era devido a essa 

pequena percentagem de alunos que necessitavam da classificação para terem 

acesso ao ensino superior, procurando deste modo diminuir a taxa de 

abandono da escola pública para a privada. Desta forma, os critérios foram 

novamente reajustados, mantendo agora o cariz de disciplina essencialmente 

prática.  

No caso particular da minha turma, a média global da classificação final 

do 3º período na disciplina de EF foi de 15,8 valores. A média das restantes 

disciplinas foi de 13,1 valores, sendo que a diferença entre a classificação 

maior e a menor é de 1,5 valores (13,5 valores para Português e Inglês e 12 

valores para Matemática). Existe portanto, uma diferença de 2,7 valores entre 

EF e as múltiplas disciplinas respeitantes a esta turma. Para além disto, na a 
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disciplina de EF foi a única que terminou sem nenhuma classificação negativa. 

Será então realmente necessário esta constante reformulação dos critérios de 

avaliação de EF? Esta reformulação não será alvo de uma controvérsia entre a 

escola pública e escola privada? Não será aqui denotada uma desvalorização 

da EF em comparação com as demais disciplinas? São perguntas que deixo 

para reflexão futura. 

 

 

 
4.2.3. As Atividades do Plano Anual. 

 É importante que os professores de EF realcem o estatuto da EF, 

envolvendo-se e tendo uma participação ativa na escola. Ao longo do ano 

letivo, participei em várias atividades, auxiliando os demais professores de EF, 

assim como elaborando uma atividade em conjunto com o núcleo de estágio, 

oferecendo o meu contributo para a formação geral e multilateral do aluno, 

preparando-o para as exigências da sua vida ativa. 

 Ao participar na elaboração, conjuntamente com os professores de EF, 

do Plano Anual de Atividades (anexo 4), foi possível verificar a multiplicidade 

de atividades que iriamos contemplar ao longo do ano letivo. Conforme o 

requerido pela Faculdade, era-nos imposto a realização de uma atividade que 

promovesse e facilitasse a integração e sociabilização dos alunos. Deste modo, 

e após alguma reflexão por parte do núcleo de estágio com o professor 

cooperante, resolvemos organizar uma atividade em que estivessem presentes 

as duas modalidades com as quais estávamos mais familiarizados: Andebol e 

Basquetebol, denominando o torneio de Biball. 
Com isto, no dia 7 de abril foi realizado o torneio Biball na ESFV pelo 

núcleo de estágio em cooperação com o professor cooperante. Neste torneio 

participaram equipas do 7º ao 12º ano, divididas por 3 escalões, envolvidas em 

duas modalidades diferentes: Basquetebol – 3x3 em meio-campo - e Andebol – 

5x5 em campo inteiro.  

O dia não foi aleatoriamente escolhido. A semana de 4 a 8 de abril 

pretendia promover a Semana da Saúde, com o objetivo de assinalar o Dia 
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Mundial da Saúde. Aliando o útil ao agradável, procuramos pedir à professora 

Fátima Simões que conseguisse trazer algumas pessoas na procura de realizar 

rastreios aos diversos elementos da comunidade escolar, sejam eles pais, 

encarregados de educação, alunos, professores ou auxiliares de educação. 

Como tal, aquando da realização do torneio, realizaram-se algumas atividades 

para que esses elementos participassem, nomeadamente a medição da tensão 

arterial, glicemia, colesterol e índice de massa corporal. Este torneio tinha 

como objetivos específicos:  

 Promover a adoção de estilos de vida saudáveis através da prática 

de exercício físico; 

 Incentivar e motivar os alunos para a prática voluntária das 

modalidades de Andebol e Basquetebol; 

 Desenvolver as relações interpessoais. 

 

Para torneio, contamos com a participação de 13 equipas (cada uma 

constituída por 6 elementos cada e algumas equipas com treinador e árbitro 

que não podiam exercer a função de jogadores – opcional para cada equipa 

inscrever). Destas equipas, 4 pertenciam ao 7º e 8º ano (Grupo A), 5 ao 9º e 

10º ano (Grupo B) e 4 ao 11º e 12º ano (Grupo C). 

O nosso objetivo foi praticamente alcançado, uma vez que nos faltou 

somente uma equipa para o Grupo B. Contudo, conseguimos alterar e ajustar o 

plano previamente desenhado, elaborando um torneio em que ganhava as 

equipas que adquirissem maior pontuação em ambas as modalidades. 

As nossas expectativas eram boas em relação à adesão ao torneio, no 

entanto estas expectativas foram superadas, quando deparamo-nos com 

imensos alunos a servirem de claque para apoiarem os seus colegas enquanto 

jogavam. Outros ainda quiseram ajudar nas funções de árbitro e oficial de 

mesa. Alguns, claro, estavam a tentar “escapar” das aulas, no entanto, notava-

se em outros alunos o seu prazer por estar ali a ajudar-nos.  

A atividade teve início as 9h10, onde reunimos todas as equipas de 

forma a informar como iria decorrer o torneio. Nesta desenrolaram-se um total 
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de 44 jogos (22 de Basquetebol e 22 de Andebol), contando com a participação 

de 78 alunos como jogadores, 8 alunos como árbitros e treinadores e 7 alunos 

que apesar de não pertencerem a uma equipa realizaram funções de árbitro ou 

estiveram nas mesas, num total de 93 alunos. 

A equipa vencedora no escalão A foi “Já Foste”, no escalão B os 

“Sempre em Pé”, e finalmente no escalão C os “Flower Power”. 

 

 

Imagem 1: Compilação de fotos da atividade desenvolvida pelo Núcleo de Estágio - Biball. 

 

Com a finalização deste torneio, vigorou em mim um sentimento de 

missão cumprida, em que todos os objetivos que tinham sido delineados foram 

cumpridos. A estes objetivos ainda se juntou um ambiente que enalteceu os 

valores específicos deste tipo de desportos: a cooperação, entreajuda, 

competição e festividade! 

 

 

A primeira atividade: o Corta-mato. 

 O Corta-mato escolar é uma atividade de corrida contínua que é 

realizada na maioria (senão em todas) das escolas a nível nacional. Tem como 

objetivos principais a promoção do gosto pela prática regular da corrida 

contínua, assim como a seleção de alunos para o Corta-mato distrital.  

 Esta atividade foi regida pela professora Paula Seixo, sendo auxiliada 

pelos restantes professores de EF, no qual o núcleo de estágio foi também 
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chamado a intervir. Esta atividade foi realizada durante o período da tarde, 

mobilizando grande parte da comunidade escolar. 

 O aquecimento desta atividade foi realizado pelo núcleo de estágio e 

pelas professoras Sandra e Joana (imagem 4), o qual envolvia algumas danças 

divertidas promovendo a ativação do organismo dos diversos atletas, assim 

como a motivação e predisposição para a atividade. Foi um momento bastante 

cativador e motivante para ambos os intervenientes! 

 O nosso papel ser somente de controlo e apoio às tarefas que a 

professora responsável dispunha. No entanto, esta atividade mostrou-se como 

preponderante no sentido de uma maior integração dos estagiários à 
comunidade educativa, assim como na sociabilização dos diversos atores da 

mesma, sejam eles os alunos participantes ou espectadores, ou auxiliares de 

educação e docentes. 

 

 

 

 

 
Imagem 2 e 3: Os atletas. 

 

 
Imagem 4: Professoras de EF e núcleo de estágio no aquecimento. 

 

 

Foi a primeira das várias atividades já planeadas. 
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Seguidamente, no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, foi realizada 

uma atividade de danças sociais, regida pelas professoras de EF da ESFV. 

Esta ação visava a promoção de interatividade dos alunos, com o intuito de 

tornar a escola um lugar mais coletivo e unido, assim como ensinar aos alunos 

um vasto número de diferentes tipos de dança.  

As danças abordadas neste evento foram a Chapeloise, a Rumba 

Quadrada, a Salsa e a Valsa. Fez-se ainda uma abordagem no final do evento 

ao nível do Tiriri. O Tiriri era um conjunto de passos realizados ao som de 

música Jive, desenvolvido pelos professores de EF da escola, considerada 

como um aquecimento nas aulas da modalidade de dança. 

Esta atividade teve particular interesse para mim pois como aludirei no 

ponto 4.4.1., a modalidade de dança era um autêntico desafio para mim. 

Como tal, ao participar neste evento, pude apreender alguns passos de 

diversas danças. 

 

 
Imagem 5: Compilação de fotos do Dia dos Namorados – Danças Sociais. 

 

 

No dia seguinte estava previsto a realização do Mega Atleta, no entanto 

apenas foi efetuada no dia 22 de fevereiro. Esta atividade engloba duas 

modalidades: o Mega Km, onde os alunos realizam um quilómetro de distância 

em volta dos espaços exteriores da escola, e o Mega Sprinter, em que os 

alunos realizam no menor tempo a distância de 40 metros em linha reta. Os 

objetivos principais eram o de motivar os alunos para a prática da modalidade 
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de Atletismo e selecionar os alunos que representarão a escola no Mega Atleta 

distrital (denominado no Programa do Desporto Escolar por Mega Sprinter). 

A adesão dos alunos foi boa, participando cerca de 20 alunos para cada 

escalão (básico e secundário). Novamente o núcleo de estágio interveio na 

cooperação e ajuda na elaboração das diversas anotações dos tempos e 

classificações. Com estas atividades fui-me sentindo cada vez mais 

“professor”, notando um maior acolhimento e reconhecimento pela comunidade 

escolar. 

 

 

Atividades do Desporto Escolar 

 Quer o Corta-mato, quer o Mega Sprinter são atividades vigentes no 

Programa do Desporto Escolar (PDE) que foram contempladas no PAA. 

Como tal, a nossa participação foi ativa no que concerne à participação, 

organização das atividades, assim como a seleção dos alunos para as fases 

distritais. 

 Para além destas atividades, outras poderiam ter sido incluídas no PAA 

caso a escola possuísse condições para a realização das mesmas. Como 

refere no PDE (2009-2013), “Na elaboração do Plano de Atividade Interna, 

dever-se-á ter em consideração o Ciclo ou Ano de Escolaridade, as condições 

materiais e humanas, a tradição e a dinâmica da própria escola e da 

comunidade em que esta se insere ” (p. 15). 

 Deste modo, mediante as condições materiais e humanas, e política da 

escola, não foram realizadas algumas atividades, como o Mega salto, o 

basquetebol 3x3, o Gira Volei, entre outras.  

 Mediante o PDE, cada escola no seu PAA “deverá conter, no mínimo, 

uma atividade de modalidade coletiva e outra de modalidade individual, por 

período letivo” (p. 16). Como tal, a única modalidade coletiva presente na 

escola era o Voleibol Feminino, no qual a professora Paula Seixo era a 

responsável e o qual nós (núcleo de estágio) não intervimos de forma direta, 

dando unicamente as nossas opiniões em ACP, na tentativa de ajudar a 

melhorar as condições de prática do deporto escolar de voleibol feminino.  
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Sensibilização dos CENSOS. 

 Numa perspetiva de realizarmos um vasto número de atividades, foi-nos 

proposto pelo professor cooperante a apresentação dos CENSOS 

(Recenseamentos da População e Habitação) a cada uma das nossas 

respetivas turmas. Após uma reunião com o professor cooperante, fomos 

procurando aperfeiçoar o nosso conhecimento acerca dos CENSOS para o 

transmitirmos da melhor forma no dia 18 de março, data que estava 

previamente marcada para dia 11 do mesmo mês, uma vez que teríamos de 

apresentar nessas duas primeiras. Contudo teve um ligeiro atraso devido à 

construção do plano anual. 

 

“Esta aula iniciou-se com a sensibilização dos censos aos alunos. 

Foi apresentado um power point com os diversos conteúdos informativos 

acerca dos mesmos, assim como foi passado um suporte em papel do 

inquérito que eles terão de preencher. Tinha programado cerca de 35 

minutos para esta apresentação, mas como a turma se apresentou muito 

bem comportada, estando bastante atenta (ou com sono) ao que o 

professor dizia, esta apresentação durou cerca de 27minutos. Alguns 

alunos ainda apresentaram as suas opiniões críticas sobre alguns dos 

temas, criando ali um certo clima de debate. O professor cooperante 

auxiliou um bocado esta minha apresentação, apresentando-se como 

uma mais-valia” (Reflexão aula 89 e 90). 

 

 

Uma saída de estudo bastante compensatória e motivadora! 

 No dia 31 de março estava previsto a realização de uma saída de estudo 

do 10ºC para visitar a Estação Litoral da Aguda (ELA), no âmbito da disciplina 

de Biologia.  

Para esta saída era necessário a presença de, pelo menos, dois 

professores. No entanto, devido a um imprevisto, o docente que acompanhava 

a professora de Biologia não pôde ingressar nesta viagem. Foi então proposto 

ao meu professor cooperante a tarefa de os acompanhar. Porém, a sua 
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disponibilidade não era total, devido a questões pessoais, colocando-me a 

questão se gostaria de o substituir. Resolvi aceitar este desafio, visto que era 

uma oportunidade de me aproximar mais dos meus alunos, conhecendo-os 

melhor: como se comportavam e relacionavam fora do contexto aula, a 

possível existência de grupos no seio da turma, quem era o(a) aluno(a) mais 

influente. Uma série de questões cujas respostas me ajudariam a desenvolver 

um melhor trabalho nas aulas. 

  

 
Imagem 6: Compilação de fotos da saída de estudo à ELA. 

 

 

Uma tarefa extra… 

 Para além das atividades no PAA expostas pelo grupo de EF, foi-nos 

solicitado pelo professor cooperante, a apresentação de um trabalho acerca 

das Funções e Tarefas do Professor.  
 

“5. Foi apresentado ao professor cooperante, em formato power point, 

o trabalho realizado pelos professores estagiários acerca da temática 

“Funções e Tarefas do Professor na escola”” (Ata nº. 35). 

 

Esta apresentação destinava-se à explanação das diversas funções e 

tarefas que estavam incutidas no papel de docente profissional. Esta deveria 
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ser uma apresentação realizada em formato digital, sendo patenteada no dia 8 

de junho.  

 As funções e tarefas do professor na escola vão bem mais além das 

relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem. A Faculdade, no 

entanto, teve aqui um peso relevante, facultando-nos inúmeras horas de 

reflexão, especialmente no âmbito das disciplinas de Gestão e Cultura 

Organizacional da Escola e Profissionalidade Pedagógica, acerca do 

funcionamento adequado da escola enquanto instituição, no qual o professor 

assume um papel fulcral no cumprimento de uma série de tarefas.  

 Mencionando Silva (2009, p. 9), “Partindo de um entendimento de 

escola, como uma comunidade de aprendizagem, cuja interação entre os 

membros e com a própria comunidade é fundamental, pode-se, assim, 

perceber que, hoje em dia, o papel do professor é muito abrangente e 

complexo. Por conseguinte, a sua capacidade profissional, terá que ir, 

obrigatoriamente, além das tarefas didáticas de planear, realizar e avaliar no 

contexto do processo de ensino e aprendizagem no quadro mais vasto da 

turma. Na realidade, o professor só poderá responder com eficácia às múltiplas 

tarefas para que é solicitado, se compreender e se envolver no contexto global 

do ser professor”.  

 Deste modo, o requerimento feito pelo professor cooperante foi no 

sentido de nos promover um maior conhecimento acerca das imensas tarefas 

que a aparente simples profissão do docente apresenta.  

 Papéis como Diretor, Coordenador de Departamento, Representante do 

Grupo de Recrutamento (RGR), Diretor de Turma, Coordenador dos Diretores 

de Turma, Representante dos Cursos Profissionais, Professor Cooperante, 

Coordenador de Desporto Escolar, Diretor de Instalações, podendo participar 

no Conselho dos Mediadores dos Cursos EFA, no Conselho Geral, no 

Conselho Pedagógico e Administrativo, no Conselho de Turma, discriminando 

as suas funções em cada uma destas tarefas, foram os alvos principais desta 

apresentação.  

  Este trabalho apresentou-se deveras importante, pois levou-nos a 

compreender a grande quantidade e diversidade de tarefas e funções que 
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acompanha o professor ao longo da sua profissão. Ser professor não é tarefa 

fácil e aqui evidencia-se o quão árduo é o seu empenho e compromisso. 

 Neste sentido, e através de um dos objetivos implementados no PFI, 

procurei aprofundar o meu conhecimento relativo às funções do Diretor de 

Turma, sendo neste caso era uma Diretora de Turma, mediante possuir um 

papel essencial na condução da turma e responsabilidade por um grupo. 

 
… mas de pertinente importância! 

 
 
 
4.2.4. O Desempenho das Funções da Diretora de Turma. 

 A vontade de querer alargar o meu conhecimento acerca do 

desempenho das funções do DT, levou-me a estabelecer no PFI como meta a 

atingir, o acompanhamento das suas funções.  

O facto de ter realizado um trabalho acerca das funções e tarefas do 

professor fez-me compreender mais facilmente as funções que a DT 

necessitava de cumprir.  

 A supervisão da elaboração e implementação do PCT, a articulação 
entre os professores da turma, alunos e pais e encarregados de 
educação, promovendo a sua participação, a coordenação do processo 
de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e 
integrador, a informação aos encarregados de educação sobre a 
assiduidade e a avaliação dos alunos, assim como a apresentação ao 
Conselho Pedagógico de um relatório crítico anual do trabalho 
desenvolvido foram pontos evidenciados na apresentação deste trabalho ao 

professor cooperante (RI da ESFV, p. 8). Deste modo, consegui compreender 

mais pormenorizadamente quais as funções circundantes a este papel tão 

importantemente desempenhado pela DT. 

 A função da DT incorpora não só a coordenação do processo de 
aprendizagem dos alunos, como também a obrigação de funcionar como 

mediadora nas relações entre pais, alunos e professores, permitindo aos 
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professores obter um conhecimento mais aprofundado do ambiente familiar dos 

alunos, assim como dar a compreender aos pais acerca do desempenho e 

rendimento dos seus formandos. 

 Neste sentido, fui-me apercebendo da importância que os Encarregados 

de Educação (EE) assumem no processo de aprendizagem dos seus 

formandos, apresentando-se como figuras presentemente constantes no seu 

desenvolvimento e crescimento educativo. Para o efeito a DT determina uma 

hora semanal para o atendimento dos EE e esclarecimento de dúvidas.  

O seu papel de aconselhamento é fulcral para um bom desenvolvimento 

educativo do aluno, mostrando uma forte ligação entre os EE e a escola. 

Incentivar o aluno a fazer os trabalhos de casa, desenvolver hábitos de 

trabalho e organização, procurar ser assíduo em todas as disciplinas são 

provas do seu acompanhamento.  

O acompanhamento da DT ao longo do ano foi realizado através das 

reuniões de Conselho de Turma e reuniões formais com a mesma. Estas 

reuniões tiveram particular interesse pois pude constatar de perto a influência 

da DT nessas reuniões e o trabalho que possuía nas mesmas. A elaboração do 

PCT foi uma delas. Neste sentido, compreendi que para que um bom trabalho 

seja desenvolvido, é necessário que a DT desempenha as suas funções com 

rigor, criando um clima de responsabilidade e interatividade. Ainda nas 

reuniões de Conselho de Turma, pude observar como a caracterização inicial 

da turma tinha influência para as aulas. O conhecimento sociocultural e 

humano dos alunos era importante para melhor compreender os seus 

problemas e ajuda-los a superá-los.  

A verificação dos sumários redigidos pelos professores, assim como as 

faltas marcadas são preocupações da DT. No 1º período, devido à minha 

inexperiência, enganei-me a marcar algumas faltas de material e presença, 

sendo posteriormente abordado pela DT para este facto, perguntando-me se o 

que tinha marcado estava correto. De certo modo, isto fez-me crescer 

enquanto professor, pois comecei a estar mais atento na marcação das faltas. 

Assevero, no entanto, que a minha relação com a DT não era muito 

próxima, o que não me permitiu certos diálogos numa melhor compreensão das 
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suas tarefas ou ligações mais pormenorizadas com os EE (para além do que 

observava nas reuniões). A incompatibilidade de horários e a falta de 

comunicação poderão estar na causa disto. Porém, isto não me reteve de 

compreender melhor as suas funções, consciencializando-me para a sua 

diversidade de tarefas, oferecendo-me um contributo importante para que, 

futuramente seja também eu capaz de desempenhar tal função. 

  
 

 

4.3. ÁREA 3 – RELAÇÕES COM A COMUNIDADE. 

 Esta área de desempenho tem como objetivo principal a compreensão e 

integração das componentes mais significativas da identidade da comunidade 

onde se insere a escola. Para que o processo decorra na sua plenitude, é 

necessário conhecer as caraterísticas do micro-meio de modo a perceber a 

comunidade em que a escola se insere e a estabelecer as relações entre a 

escola e a comunidade. A escola não deve existir somente na sociedade, 
deve sim, procurar viver para a sociedade.  

Conhecer o meio de modo a entender alguns dos comportamentos e 

atitudes dos nossos alunos é um aspeto importante para que a relação social 

entre os dois atores exista em maior conformidade. Neste sentido, procuramos 

tomar conhecimento do meio regional e local onde a escola estava inserida, 

assim como a dinamização de uma atividade promovendo a ligação escola 

meio. 

 A análise do meio envolvente à ESFV assume uma importante 

relevância para o processo educativo. Fornece um contributo para o 

conhecimento dos alunos, levando a uma melhor adequação dos conteúdos ao 

contexto cultural a que estamos, núcleo de estágio, inseridos.  

 A escola onde decorreu o EP insere-se num meio urbano, mais 

concretamente na zona central da cidade do Porto, na zona de Paranhos, na 

Rua do Covelo, sendo facilmente acedida pela VCI (Via da Cintura Interna) e 
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através da Rua da Constituição, uma das ruas que atravessam o Porto quase 

na sua totalidade. 

 Apesar da redução da população escolar na generalidade das escolas 

do Porto, a ESFV tem mantido a sua frequência escolar, nos últimos anos, à 

volta de 800 alunos diurnos e de 500 alunos noturnos. 

 O meio urbano onde a escola se encontra denota que a população 

envolvente são pessoas de classe média, não demonstrando dificuldades e 

problemas na comunicação com a comunidade escolar. O envolvimento das 

famílias e dos encarregados de educação na escola são valorizados através do 

seu investimento no interesse pelos assuntos escolares. Isto foi bastante visível 

na reunião de pais que presenteei, uma vez que todos os pais dos alunos 

compareceram, mostrando relevo interesse nos problemas que se afiguravam 

nos seus filhos. Este interesse também foi verificado nas reuniões de conselho 

de turma, onde os dois pais presentes demonstraram grande participação na 

procura de soluções para melhorar os resultados dos alunos. O pai de um dos 

alunos apresentou-se como uma mais-valia em relação aos CENSOS, visto ter-

nos facultado diversos materiais e documentos, facilitando-nos a apresentação 

dos mesmos.   

A escola não deve ser um espaço estático e imutável, sem qualquer 

ligação para as quatro paredes que a definem enquanto instituição. Deve, pois, 

ser dinâmica, interativa e aberta à comunidade, mas fechada em si mesmo. 

Neste sentido, a educação circunda à volta de três eixos interativos: escola, 
meio e sociedade. Neste sentido, através da realização, desde o 1º período, 

de uma avaliação intermédia dos educandos, é permitido aos encarregados de 

educação ter um conhecimento acerca dos conteúdos avaliados e atitudes 

demonstradas, sabendo qual a posição atual dos seus filhos no processo de 

ensino-aprendizagem. Este documento foi também elaborado com o intuito de 

que os alunos refletissem sobre o seu processo educativo, repensando no 

rumo que pretenderiam continuar a traçar. 

De certo modo, isto foi afetando o destino dos formandos, uma vez que 

tive a oportunidade de verificar uma transferência no 1º período de uma aluna 

para uma escola privada (devido à ideologia que na escola privada as 
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classificações finais são melhores), assim como à mudança de curso por parte 

de duas alunas no fim do 2º período.  

Como a escola circunda à volta dos três eixos referidos anteriormente, 

procuramos, enquanto núcleo de estágio e a pedido da faculdade, procuramos 

promover sinergia entre a comunidade e a escola. 

Como referido no ponto 4.2.3., o torneio Biball foi realizado na Semana 

da Saúde, destinada à semana de 4 a 8 de abril. Aliado a este torneio, optamos 

por elaborar uma atividade que conseguisse envolver toda a comunidade 

escolar, sendo pessoal docente ou não-docente. Como tal, o nosso professor 

cooperante, através da vasta experiência de anos anteriores, propôs-nos a 

realização de um rastreio na escola, pois era algo que se costumava fazer em 

anos anteriores. Falamos então com a professora Fátima Simões para que 

conseguisse trazer algumas pessoas para fazer esses rastreios. Após algum 

diálogo com a professora, foi-nos possível aperceber que viriam à escola 

alunos da Faculdade de Medicina do Porto (FMUP), uma vez que também eles 

necessitavam de realizar um trabalho deste género para uma das suas 

disciplinas.  

Deste modo, no dia 7 de abril, dia em que foi realizado o torneio Biball, 

foi também possível realizar rastreios aos diversos da comunidade escola, 

fossem eles pessoal docente, não-docente, encarregados de educação ou 

outro elemento da família dos alunos. Este rastreio procurava servir 

essencialmente para detetar situações com valores anormais e proceder ao 

encaminhamento devido, funcionando como prevenção e alerta para melhores 

estilos de vida. 

 

 
Imagem 7: Compilação de fotos do camião da Unidade de Rastreio Pneumológico. 
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 Como nós (núcleo de estágio) éramos os organizadores e 

dinamizadores do torneio Biball, foi-nos complicado verificar esta atividade na 

sua plenitude. No entanto, de vez em quando íamos verificando o camião de 

forma a averiguar se realmente iam lá pessoas fazer o rastreio. De certa forma, 

posso afirmar que foram bastantes as pessoas que foram fazer o rastreio, 

mostrando-se uma atividade de sucesso. 

  
 

Uma Mensagem de Educação Física para a Promoção da Condição Física. 

 Como referido previamente, a condição física era desenvolvida em 

praticamente todas as aulas, não só como treino para a avaliação final da 

mesma, mas como promoção de um estilo de vida ativo fora do ambiente 
escolar, alertando-os para a necessidade de alterarem os seus hábitos 

sedentários. Este investimento e incentivo tinham em conta as necessidades 

dos alunos e as caraterísticas das modalidades que lecionávamos.  

Desde a primeira aula que foi referido aos alunos para treinarem a 

condição física fora das aulas, pois era uma “modalidade” que poderiam 

realizar em qualquer parte, bastando somente que a vontade fosse essa. 

Durante a maioria das aulas ao longo do ano letivo, esta ideia foi sendo 

reforçada, atingindo alguns dos alunos, ao referirem que treinavam em casa, 

em especial no seu quarto. 

Em algumas aulas, procurei cativá-los para a prática da condição física 

através de exercícios novos e motivantes que lhes demonstrava, fossem eles 

extensões de braços que não estavam acostumados a fazer ou uma vasta 

panóplia de abdominais de forma a obterem, como visado nas aulas do 3º 

período, “um corpinho Danone para o Verão”.   
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4.4. ÁREA 4 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 

Uma das minhas maiores dificuldades aquando da elaboração do PFI foi 

o facto de não ter ainda um conhecimento suficientemente sólido acerca das 

diversas áreas de atuação na escola. 

Com a elaboração do PFI consegui organizar e desenvolver as minhas 

ideologias, dificuldades e problemas que iria sentir durante este ano letivo e 

possíveis estratégias para ultrapassar esses handicaps. Posso afirmar sem 

meras dúvidas que este documento apresentou-se como um guia, oferecendo-

me uma orientação na concretização das tarefas a desenvolver.  

Os obstáculos pedagógicos com as quais me deparei foram superados. 

Estes obstáculos traziam consigo um vasto número de experiências e 

ensinamentos que foram gravados na memória, tornando-me uma pessoa mas 

consistente e robusta para enfrentar problemas futuros dentro desta área 

profissional.  

Na minha opinião, esta temática envolve-se num espetacular ato 

reflexivo por parte de Augusto Cury (2006), quando afirma que “A grandeza de 
um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem 
consciência que não sabe” (p. 137). 

 

 

 

4.4.1. Dança… e agora? 

A Dança é uma modalidade caracterizada pela constante movimentação 

dos segmentos corporais, através do uso de movimentos previamente 

estabelecidos ou improvisados, acompanhados ao som e compasso de música. 

Esta era uma modalidade que tive de abordar no meu EP, pois apresentava-se 

com caráter obrigatório de lecionação para o 10º ano.  

No entanto, segundo o Programa Nacional de EF, a dança designa-se 

por Atividades Rítmicas Expressivas, começando pelo Nível Elementar no 10º 

ano. Aqui o aluno: 
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1 - Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na 

atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução das 

habilidades e novas possibilidades de movimentação, e considerando, por seu 

lado, as iniciativas 

(sugestões, propostas, correções) que lhe são dirigidas. 

2 - Analisa a sua ação e as dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, 

apreciando as qualidades e características do movimento, utilizando 

eventualmente essa apreciação como fonte de inspiração para as suas 

iniciativas pessoais. 

3 - Em situação de exercitação individual, a par ou em pequenos grupos, com 

ambiente musical adequado, aperfeiçoa as habilidades aprendidas 

anteriormente e as seguintes, associando-as entre si de maneira adequada: 

3.1 - Sequências de saltos no mesmo lugar, variando os apoios 

(dois/dois, um/dois, dois/um, um/um), mantendo a figura definida na partida, 

durante a fase de voo e na receção, impulsionando-se e amortecendo a queda 

corretamente. 

3.2 - Sequências de voltas, no lugar à direita e à esquerda, sobre dois e 

um apoio (1/2 ponta), dominando o corpo nas fases de preparação (torção), na 

rotação propriamente dita e na fase final (desaceleração e travagem). 

3.3 - Sequências de passos nas ações características (deslizar, 

balançar, puxar, empurrar, subir, descer, afastar, juntar, etc.), combinados com 

voltas, saltos (e outros deslocamentos) e poses. 

3.4 - Sequências de saltos (alternando os apoios como em 3.1), nas 

diferentes direções e sentidos definidos pela sua orientação própria e variando 

a amplitude, as figuras definidas à partida e o número de repetições, 

impulsionando e amortecendo corretamente. 

3.5 - Sequências de voltas, idênticas a 3.2, aumentando a amplitude 

(volume definido pela perna e pelos membros superiores) e o número de 

voltas, variando a distância e a posição dos segmentos corporais em relação 

ao eixo de rotação. 

4 - Em situação de exploração do movimento em grupo, com ambiente musical 

adequado ao tema escolhido: 
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4.1 - Combina habilidades referidas em 2, seguindo a evolução do grupo 

em linhas retas, quebradas, curvas e mistas (simples e múltiplas). 

4.2 - Ajusta a sua ação para realizar alterações ou mudanças da 

formação, sugeridas pela dinâmica e agógica da música, evoluindo em toda a 

área. 

5 - Em situação de exploração do movimento a pares e em trios, de acordo 

com temas e ambiente musical escolhidos por si: 

5.1 - Movimenta-se livremente, utilizando movimentos locomotores e não 

locomotores, pausas e equilíbrios, e também o contacto com o(s) parceiro(s), 

conduzindo a sua ação, facilitando e esperando por ele, se necessário. 

5.2 - Segue a movimentação do(s) companheiro(s), realizando as 

mesmas ações com qualidades de movimento idênticas. 

5.3 - Segue a movimentação do(s) companheiro(s), realizando as ações 

inversas e contrárias e/ou com qualidades de movimento antagónicas 

(contração/relaxamento, extensão/flexão, salto/queda, etc.). 

6 - Propõe, prepara e apresenta projetos coreográficos, individuais, a pares ou 

em grupo, na turma, de acordo com o motivo e a estrutura musical escolhidos, 

integrando as habilidades e combinações exercitadas com coordenação, 

fluidez de movimentos e em sintonia com a música. 

 

 Como se pode verificar, em nenhum dos momentos é pedido ao 

professor ensinar qualquer tipo de dança aos alunos, mas promover no aluno 

uma melhor coordenação dos segmentos corporais ao ritmo e compasso de 

determinada música, em singular, par ou grupo.  

 No 1º ano de Mestrado, através da disciplina Didática de Dança, 

apreendi múltiplos conteúdos: corpo, tempo (ritmo e compasso), espaço (físico 

e do aluno), energia, relação (consigo próprio e com o outro), expressão, 

postura, criatividade e coreografia. Nesta didática foi-nos ensinada dança 

educativa, na qual o seu maior objetivo era colocar os alunos a situações 

inabituais do quotidiano, através da curiosidade e descoberta do corpo e do 

espaço, na relação com ele e com o outro.  
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 Com a entrada no contexto real de ensino e após reuniões com o grupo 

de EF no início do ano letivo, deparei-me que a fasquia era um bocado mais 

alta daquela que me tinham colocado a ultrapassar. A lecionação destes 

conteúdos era feita através do ensino de tipos de dança, em que no nosso 

caso foram o chá-chá-chá e a salsa. Era uma dificuldade que teria de 

ultrapassar, visto que a minha experiência neste ramo era extremamente vaga. 

 
Desafio superado! 

Mediante algum diálogo em reuniões de grupo de EF e núcleo de 

estágio, optamos por lecionar danças sociais às turmas do 3º ciclo e 

secundário, como merengue, chá-chá-chá, salsa, entre outras. Em todos os 

meus anos de formação enquanto aluno, nunca tinha tido uma única aula 
neste tipo de danças! Iria ser um desafio presenteado nas minhas mãos, mas 

o qual tinha de ser ultrapassado.  

Como a maior parte dos professores resolveu lecionar dança no 2º 

período, foi realizada uma reunião de grupo para que se pudesse esclarecer 

algumas dúvidas ao nível dos diversos passos e movimentos das múltiplas 

danças, verbalizando e praticando os mesmos. Foi ainda explicado como se 

desenvolvia os passos do “Tiriri”. Como tal, esta sessão apresentou-se uma 

mais-valia para mim, pois mostrou-se como um ponto de partida do saber como 

realizar e como ensinar.  

Neste sentido procuro contrariar Shaw (1903) quando afirma que “Quem 

sabe faz. Quem não sabe ensina” (p. 230). A realidade da dança é 

precisamente a contrária. Perante a minha vivência nas aulas desta 

modalidade, é necessário saber, pelo menos, as bases práticas do que vamos 

abordar. O simples facto de realizar o passo básico das danças abordadas fez 

com que os alunos aprendessem mais rapidamente pois apenas seguiam o 

modelo, ouvindo-me e copiando-me atentamente enquanto emitia-lhes 

feedbacks descritivos, prescritivos e de reforço. 

Como referido previamente, no dia 14 de fevereiro, foi realizada uma 

atividade de danças sociais em que as professoras de EF da escola ensinaram 

alguns tipos de dança. Para além de ter sido um evento bastante divertido, em 
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que houve uma grande adesão por parte dos discentes, foi ainda bastante 

instrutivo para mim pois voltamos a recapitular alguns passos que tínhamos 

abordado na sessão de grupo de EF.  

Não terminando aqui a minha busca por um maior e melhor 

conhecimento, procurei ainda obter mais alguma formação externa nas danças 

que me havia proposto lecionar. 

Como conhecia a professora Amália Almeida, professora de EF 

distinguida na área de danças sociais e populares, resolvi pedir-lhe alguma 

ajuda prático-teórica, a qual me presenteou com enorme prazer. Posso 

asseverar que se não fosse, em especial, por estas “aulas”, a minha prestação 

e atuação no processo de ensino-aprendizagem da modalidade de dança não 

teria sido alcançado com tanto sucesso, quer para mim, como para os alunos 

(uma vez que foi a modalidade com melhores classificações). Ela auxiliou-me 

na forma como devia ser a minha postura perante os discentes na abordagem 

aos diferentes passos, como os colocar no espaço, quando tempo dar a cada 

conteúdo. Foi fantástico! 
Para além desta ajuda, resolvi recorrer a meios audiovisuais para 

melhorar a minha ação. Com toda esta busca de uma melhor e maior 

(in)formação, senti-me bastante confiante no processo de ensino-

aprendizagem de dança, contribuindo para o seu sucesso pedagógico. Posso 

afirmar com todas as certezas…  

 

… estava preparadíssimo no dia 23 de fevereiro de 2011! 
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4.4.2. Projeto de Formação Inicial vs Relatório Final de Estágio 
Profissional – De um Plano de Intenções à sua Concretização. 

 Com a elaboração do PFI pude expor e entender as minhas maiores 

dificuldades, assim como estabelecer um conjunto de objetivos para este ano 

que se avizinhava de enorme complexidade. No entanto, este não foi elaborado 

com o tamanho rigor e precisão com o qual pretendia.  

 Dada à minha inexperiência, receei não ter realizado um documento que 

refletisse o que realmente se iria passar neste meu percurso. Relendo agora 

novamente o PFI por mim elaborado, constato que é uma fiel imagem daquilo 

que foi decorrendo durante o meu EP. Todas as expectativas e dificuldades 

esperadas, assim como as intenções que redigi, foram acontecendo com o 

desenrolar do ano letivo, acabando por cumprir todos os objetivos a que me 

tinha proposto na elaboração do referido documento. 

 Uma das minhas maiores dificuldades referidas no PFI era o 

aperfeiçoamento da minha escrita reflexiva. No entanto, reflexão após reflexão, 

posso asseverar que esta dificuldade foi ultrapassada, possuindo agora um 

peso indubitável no meu desenvolvimento enquanto futuro docente. Como 

referido no meu PFI: 

 

 “As dificuldades com as quais me irei deparar devem ser 

encaradas como obstáculos a serem ultrapassados. Obstáculos que 

trazem consigo um vasto número de experiências e ensinamentos que 

deverão ser gravados na memória, oferecendo-nos consistência e 

robustez para enfrentar os problemas futuros dentro desta área 

profissional” (PFI, p. 19). 

 

 As aprendizagens adquiridas ao longo deste ano letivo assumiram-se 

como importantes para o meu crescimento profissional e humano. No início as 

dúvidas e medos eram bastantes, no entanto hoje vigora a certeza e confiança 

de que a missão foi cumprida com sucesso. Sinto-me satisfeito com a minha 

prestação e por ter conseguido ultrapassar os meus receios e dificuldades.  
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 O professor reflexivo, tão aludido durante este EP, adquiriu uma nova 

importância. Percebi que somente através da constante reflexão, antes, 

durante e após, é possível atingir resultados positivos no processo de ensino-

aprendizagem. A busca cuidada de soluções lógicas e racionais, em prol do 

espontâneo, permite-me lançar uma visão critica acerca do processo de forma 

a improvisá-lo, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo.  

 A elaboração do presente Relatório Final desempenha um papel 

essencial na reflexão de toda a atuação envolvente durante este estágio. Neste 

sentido, a sua realização baseou-se na tríade investigação/ação/reflexão 

desenvolvido ao longo do ano letivo. Considero também este documento um 

veiculo para o meu desenvolvimento futuro enquanto profissional em 

crescimento.  

 

“Investigar, atuar, refletir. É na presença desta tríade que se 

insere o estágio profissionalizante, não devendo estagnar por aqui, 

prolongando-se por toda a nossa vida dentro do campo profissional. É 

necessário conhecer a matéria, saber como aplicá-la, colocando-a em 

prática e posteriormente refletir sobre essa prática, entrando num ciclo 

que se quer “vicioso”, constante” (PFI, p. 19). 

 
 
 
4.4.3. O Investimento no Processo de Instrução. 

 A passagem de aluno a professor é um processo de mudança da 

visualização do ensino. Passamos de uma perspetiva de espectadores ativos 

para a realidade do palco, como intervenientes na formação dos discentes. A 

comunicação que outrora era tomada como certa, através da significante 

ignorância presente enquanto aluno, é agora vista como algo a desenvolver e 

evoluir. O simples ato de comunicar sem qualquer pressuposto passou a uma 

comunicação com o simples mas ousado desafio de instruir.  

Como já referi no ponto 4.1.4.3., a instrução é um aspeto fulcral para um 

bom desenvolvimento da relação sociopedagógica entre os principais “atores” 
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do processo educativo, aluno e professor. O investimento no processo de 

instrução foi gradual, procurando melhorar a minha intervenção pedagógica. O 

conhecimento das caraterísticas de quem recebe a informação era um ponto 

importante a ser conhecido, assim como os fatores que melhoram a atenção e 

a comunicação. Segundo Rink (1993, p. 85), a apresentação é geralmente 

melhorada se se aplicar as seguintes regras: 

 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Ordenar a apresentação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir os aspetos difíceis de compreender; 

 Recorrer e utilizar as experiências pessoais dos estudantes; 

 Verificar se os alunos perceberam (questionamento); 

 Apresentar a tarefa de uma forma dinâmica. 

 

Quando pretendia que os alunos percebessem corretamente uma 

determinada habilidade, procurava comparar alguns dos alunos, como 

exemplos, por forma a eles próprios detetarem os erros e procurarem 

mentalizar-se da sua ação.  

 

“Como a parte da técnica de corrida era semelhante a uma das 

aulas de atletismo, a sua instrução foi reduzida, realizando os alunos 

rapidamente o exercício. Nesta parte procurei pegar em dois alunos para 

explicar a técnica de corrida, nomeadamente a habilidade psicomotora 

de circundação dos MI à frente em ação de griffé.. O objetivo era os 

restantes alunos identificarem os erros, de modo a melhor interiorizarem 

o que tinham de melhorar na sua ação” (Reflexão 67 e 68). 

 

Na tentativa de melhorar a minha prática pedagógica, procurei seguir 

estes pontos referidos por Rink. A pertinência neste tipo de atos fez com que 
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alguns dos alunos conseguissem evoluir de uma forma mais vigorosa que no 

início da minha formação.  

A pertinência dos feedbacks, acompanhados durante e após a instrução 

da atividade ou habilidade, fazia elevar os níveis de motivação e de 

empenhamento na tarefa, pois sabiam que estava constantemente a 

supervisionar a sua execução, levando à prevenção de sentimentos de 

inutilidade e desmotivação. Para Rosado & Mesquita (2009, p. 73), “não 

importa que o aluno ou atleta esteja atento e receba informação em boas 

condições; não importa unicamente que compreenda a informação e a retenha; 

é preciso que a aceite, que seja persuadido, que adira efectivamente às 

actividades propostas. Esta persuasão é a melhor preditora da acção”. 

A partilha de informações com o Professor Cooperante e Grupo de 
EF promoveu a uma constante formação no meu processo de instrução. 

Apresentaram-se como importantes figuras modeladoras do meu processo de 

ensino-aprendizagem. Sendo o desenvolvimento da comunicação e instrução 

fundamentais para um bom ensino, a busca dos novos saberes e o diálogo 

com os professores de EF mostrou-se ser indispensável.  

Acresce ainda que o processo reflexivo também me ajudou a melhorar 

substancialmente a minha instrução, tornando-a mais construtiva e consciente. 

A partir do momento que a minha instrução foi melhorando, notei que os alunos 

foram tomando mais atenção às minhas explicações. Ao comparar a minha 

instrução no início do ano letivo com o final, é de salientar que consegui torna-

la mais sintética, concisa e clara, ainda que de vez em quando mantivesse a 

minha “exagerada” transmissão de informação.  

 
 

 

4.4.4. Prática Reflexiva: o Desenvolvimento da escrita. 

 Como referido previamente no decorrer deste Relatório de Estágio, a 

ascensão qualitativa do estagiário para um nível de competência e eficácia 

maior, tornando-o num profissional capaz de criticar e refletir na, durante e 

após a sua atuação, é o objetivo principal deste EP.  
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Neste sentido, a reflexão escrita mostrou-se ser, desde o início do EP, 

um dos aspetos que necessitava de aprimorar. A minha escrita era, de um 

modo geral, bastante descritiva e interpretativa, não referindo vários aspetos 

importantes que a aula me presenteava. A realização das reflexões das aulas 

e, inclusivamente, das UD’s e UT’s tinha como principal objetivo a 

transcendência a um nível de cariz mais prescritivo e estratégico.  

Por descritiva e interpretativa entende-se uma reflexão de cariz mais 

direto e real, apontando o essencial que se passa na aula, assim como 

descrevendo e interpretando os acontecimentos. Estes eram descritos e 

posteriormente justificados, sem prescrever como os iria resolver em tarefas ou 

aulas futuras. Com a ajuda do professor cooperante, esta escrita reflexiva foi 

sendo trabalhada e melhorada, tornando-a mais bela, harmoniosa e estratega.  

Por reflexão prescritiva e estratégica entende-se uma ação na qual o 

professor reflete sobre a sua ação e realiza uma prospeção para a aula 

consequente, inferindo novas e possíveis estratégias de atuação que 

contribuam para um aprimoramento do processo instrucional, permitindo aos 

alunos progredirem em conhecimento, capacidades, valores e atitudes. O 

professor reflete sobre a sua atuação, prescrevendo estratégias que resolvam 

os problemas prévios. 

 

“Um dos aspetos que procurei melhorar relativamente à aula 

anterior foi o facto dos alunos se colocarem em coluna, frente a frente, 

uns ao lado dos outros. Como na aula passada verifiquei que o espaço 

não estava a ser devidamente aproveitado (ainda que o “pavilhão” seja 

pequeno), optei por colocar os alunos numa espécie de xadrez, ou seja, 

dispostos em coluna na mesma, mas alternando as posições entres os 

pares (uns mais à frente e os do lado mais atrás e assim 

sucessivamente). Esta forma de dispor os alunos mostrou-se bastante 

eficaz, pois estes tiveram mais espaço para realizar os passos 

propostos. Na próxima aula irei voltar a colocá-los na mesma 

disposição.” (Reflexão aula 87 e 88). 
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Os feedbacks emitidos pelo professor cooperante demonstraram-se 

basilares no desenvolvimento da minha escrita reflexiva, acabando por 

construir reflexões com “início, meio e fim”.  

A sua composição passou a ser sempre a mesma, sendo dividida em 

cinco pontos fundamentais: definição e enumeração dos alunos que 

participaram e não participaram na sessão, assim como os que chegaram 

atrasados, e razões por não terem participado (1); opinião fundamentada de 
como se desenrolou a aula, no âmbito do seu objetivo, gestão e organização 

(como se iniciou a aula, qual o seu objetivo principal, qual a sua organização 

estrutural e material, atitude dos alunos perante o professor, perante as tarefas 

propostas, perante os feedbacks lançados) (2); prestação dos alunos (3) e 

prestação do professor (4), terminando com uma prescrição geral (5), ou 

mais específica mediante a aula lecionada, do que iria realizar na próxima 

sessão designada para essa UD ou UT. 

 

(1) “Para esta aula contei com a falta de alguns alunos, (…). Como 

tal, tive 11 rapazes e 9 raparigas aptos para realizarem a aula, 

perfazendo um total de 20 alunos (tirando de parte a (…) que 

como já referido anteriormente em outras reflexões, não pode 

realizar as aulas de Educação Física devido à sua condição). As 

alunas (…) voltaram a chegar atrasadas, sendo alertadas para 

esse facto.” (Reflexão aula 69 e 70). 

 

(2) “A organização desta aula foi bastante semelhante à da aula 

anterior. Como tal, a organização e as transições de exercício 

para exercício foram bastante rápidas, possuindo um maior tempo 

para a exercitação. Para esta sessão o meu objetivo era a 

exercitação da sequência do Chá-Chá-Chá que os alunos irão 

realizar para a avaliação sumativa e a introdução dos novos 

passos de Salsa.” (Reflexão aula 91 e 92). 

 
(3) “Os alunos mostraram-se bastante recetivos, atentos e 

empenhados durante toda a aula, tendo com exceção uma das 
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alunas que se encontrava hoje bastante mais alterada, 

conversando frequentemente com os colegas. Durante a situação 

de jogo foi também possível verificar já algumas melhorias nos 

alunos ao nível do transporte da bola para o ataque (se não 

tinham ninguém à frente, driblavam em direção ao alvo), do drible, 

da opção do passe, da finta e do remate em suspensão.” 

(Reflexão aula 21 e 22). 

 
(4) “Acerca da minha prestação nesta aula, tenho a referir que 

consegui-me deslocar por todo o espaço de aula, conseguindo 

verificar e emitir feedbacks à maior parte dos alunos, tendo em 

especial atenção a algumas raparigas e aos rapazes com maiores 

dificuldades, (…). Apostei também na demonstração do remate 

por parte de um aluno, uma vez que ele possui uma bagagem 

motora de Andebol acima do nível médio da turma. Como tal, 

coloco-o sempre a jogar com alunos mais fracos, na tentativa de 

os ajudar a evoluir no seu desempenho. Isto realmente foi 

verificado na situação de jogo, uma estratégia que continuarei a 

implementar, visto que está a dar frutos.” (Reflexão aula 17 e 18).  

 
(5) “Numa próxima aula, irei dar bastante ênfase à finta e ao remate, 

bem como à recordação do passe de ombro e picado e a sua 

receção. Penso que são estes os elementos mais fulcrais para um 

desenvolvimento mais saudável do jogo, não discernindo das 

penetrações sucessivas e do passe e vai. Procurarei realizar 

menos exercícios, oferecendo mais tempo para o jogo.” (Reflexão 

aula 13 e 14). 

 

Todo este processo reflexivo fez-me repensar e reconstruir a minha 

prática no processo de ensino aprendizagem, complementando as fendas e 

orifícios que havia por preencher, tornando-a numa atuação mais sólida, 

preponderante e influente. 
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4.4.5. 10ºC para a vida!  

 Não posso terminar este Relatório de Estágio sem referir a importância 

daqueles que contribuíram para o meu desenvolvimento e crescimento 

profissional e humano. Aqueles que procuraram desenvolver em mim um 

espírito de busca, de crítica e de reflexão, assim como de companheirismo e 

trabalho.  

 Os professores de EF detiveram um papel relevante no meu processo 

de ensino-aprendizagem, tendo sempre como pilar basilar o professor 

cooperante. Apresentaram-se como fontes de saber importantes através das 

experiências que foram sendo compartilhadas connosco (núcleo de estágio). 

No entanto, não só o corpo docente apresentou-se como fulcral neste meu 

caminho. Também os meus alunos tiveram um papel fundamental no mesmo, 

mostrando-se como parceiros ao longo deste ano letivo.  

  Não poderia ter escolhido melhor turma: coesa, trabalhadora, amiga, 

interessada, cooperativa, competitiva e motivada. Claro que está que nenhuma 

turma navega sobre um mar de rosas e como tal também tive as minhas 

desavenças e dificuldades a superar. No entanto, tudo isto faz parte de um 

processo de aprendizagem que se mostrou útil e produtivo para os anos 

consequentes enquanto docente em constante formação. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO. 

 “Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade.” 

(Freire, 1996, p. 14). 
 

Com o final desta minha etapa de formação, e considerando todo este 

processo como um acumular de bagagem didático-pedagógica para a minha 

intervenção futura como docente de EF, foram várias as áreas em que recolhi 

uma vasta gama de experiência e novos saberes, transformando e 

(re)formulando a minha atuação diária. 

 É inquestionável o quanto este EP representou no meu 
desenvolvimento e crescimento profissional e humano. O culminar de 

quatro longos anos de árduo trabalho académico em busca de um sonho 

parecia finalmente ganhar corpo e forma – a busca de ser um professor 

competente! A vontade de aprender, de evoluir para que os erros cometidos 

fossem diminuindo, associados à forma de encarar os obstáculos e dificuldades 

como aspetos carregados de novos saberes e experiências, permitiram-me 

passar de um simples estagiário a um professor de EF. Foi, então, um ano 

marcado por esta transição de aluno-professor. 

 Julgo que um dos aspetos mais marcantes neste EP foi a 

consciencialização da importância que o ato reflexivo possuía para um 

processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Através da reflexão, antes, 

durante e após as aulas, conseguia analisar e confrontar os meus 

conhecimentos teóricos com a realidade prática, adaptando e reformulando-os 

ao contexto real de ensino. Como resultado desta dialéctica entre a teoria e 

prática, consegui transformar o meu conhecimento do conteúdo, adquirido ao 

longo da faculdade, em conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, 

conseguia transmitir aos alunos o que realmente pretendia que eles 

realizassem. 
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 As reflexões das aulas, UD/UT, reuniões, mostraram-se ser 
importantes no amadurecimento enquanto professor. Gradualmente, as 

reflexões iniciais, tomadas como simples relatos, passaram a ser encaradas 

como documentos onde explanava o decorrido, fazendo alusão a experiências 

anteriores e ainda perspetivando intervenções futuras. Compreendi a 

importância da tríade investigação-ação-reflexão, tão presentemente marcada 

durante este ano letivo, na elevação da imagem do professor de EF. 

 A integração no meio escolar foi sendo feita gradualmente com sucesso, 

permitindo-me verificar que a função do docente transcende largamente o 

trabalho desenvolvido na sala de aula. O professor é chamado a intervir a 

diversos níveis, tais como o administrativo, e o de interação com outros 

agentes educativos, sendo o seu papel abrangente e completo (Silva, 2009). 

Neste sentido, foi marcante a relação e interatividade com os restantes 

professores de EF. Através da sua infinita cooperação e bom relacionamento 

connosco, enquanto professores-estagiários dentro da comunidade escola, 

conseguimos ultrapassar mais facilmente diversas barreiras impostas pelo 

processo de ensino. As instalações, bem como o roulement, e as constantes 

reformulações nos critérios de êxito da disciplina apresentaram-se como 

dificuldades que, enquanto grupo coeso e trabalhador, foram vindo ser 

ultrapassadas com o tempo. Através da investigação por mim realizada, pude 

compreender quais eram as suas angústias e quais as soluções propostas para 

promover um melhor processo de ensino-aprendizagem. 

 Ainda no seio desta temática, tenho a salientar o colossal 

companheirismo e suporte que o Professor Cooperante teve durante todo este 

ano letivo. A sua figura foi, desde o primeiro dia, enaltecida pela sua enorme 

disposição em ajudar-nos nas mais diversas adversidades que o EP nos 

colocava, incentivando-nos na procura de novas respostas, melhorando e 

aprimorando os nossos conhecimentos teórico-práticos. 

 Realço ainda a intensa ligação que tive com os alunos. Saudades irão 

ficar, uma vez que não foi estabelecida uma estreita relação de professor-

alunos, promovendo conceitos como “amizade” e “companheirismo” a longo 

prazo. 
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 Considero, assim, que o EP assumiu um momento crucial e 

determinante na minha formação enquanto futuro docente, complementando a 

formação teórico-prática já obtida em anos anteriores. Dotou-me de 

instrumentos para intervir adequadamente no processo de ensino-

aprendizagem, para além de capacidades para identificar problemas, refletir 

acerca dos mesmos, procurando soluções através do recurso à investigação, 

as quais, na minha humilde opinião, me permitirão dar resposta a desafios 

profissionais futuros. 

O futuro que se avizinha é dotado de grande instabilidade e insegurança, 

aspetos caraterizadores da sociedade em que vivemos atualmente. Face a 

estas circunstâncias, onde o mercado de oferta para a lecionação de EF está 

sobrelotado, sinto-me algo apreensivo com o meu futuro na carreira docente. 

Mediante isto, o espírito de iniciativa, a criatividade, o dinamismo, a vontade de 

aprender e querer mais assim como a capacidade de adaptação são requisitos 

fundamentais para o combate a esta realidade. A procura de uma formação 

contínua, com vista a adquirir um maior número de competências, permitir-me-

á encontrar respostas adequadas aquando da absorção no mundo de trabalho. 

 Não desistir, mantendo uma atitude firme e conhecedora, é a 
mensagem que deixo, pois acredito que todo este esforço será 
recompensado. 
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Anexo 1: Ficha do Regulamento da Aula de Educação Física. 

Deveres do aluno: 

 Estudar, empenhando-se na sua 
educação e formação integral; 

 

 Ser assíduo, pontual e empenhado no 
cumprimento de todos os seus deveres 
no âmbito do trabalho escolar; 

 

 Seguir as instruções dos professores 
relativas ao seu processo de ensino e 
aprendizagem; 

 

 Ser portador do material necessário e 
adequado a cada aula; 

 

 Respeitar a integridade física e moral de 
todos os membros da comunidade 
educativa, evitando violência nas 
brincadeiras e não utilizando linguagem 
grosseira, em qualquer situação; 

 

 Conhecer as várias normas de 
funcionamento dos serviços da escola e 
o regulamento interno da mesma e 
cumpri-los pontualmente. 

 

(Retirado do Regulamento Interno – segundo 
a Lei nº 3/2008 de 18 de Janeiro) 

 

Direitos do aluno: 

 Usufruir do ensino e de uma 
educação de qualidade, em 
condições de efectiva igualdade de 
oportunidades no acesso, de forma 
a propiciar a realização de 
aprendizagens bem sucedidas; 

 

 Usufruir do ambiente e do projecto 
educativo que proporcionem as 
condições para o seu pleno 
desenvolvimento; 

 

 Ver salvaguardada a sua segurança 
na escola e respeitada a sua 
integridade física e moral; 

 

 Organizar e participar em iniciativas 
que promovam a formação e 
ocupação de tempos livres;  

 

 Ver reconhecidos e valorizados o 
mérito, a dedicação e o esforço no 
trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido. 

 

(Retirado do Regulamento Interno – 
segundo a Lei nº 3/2008 de 18 de 
Janeiro) 

 

 

Regulamento da Aula 

de Educação Física 

 

Ano lectivo 2010/2011 
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Anexo 2: Inquérito aos professores sobre as Instalações e Roulement. 

Inquérito ao Pessoal Docente da Escola Secundária Filipa de Vilhena 
 

Este inquérito serve para recolher informações acerca qualidades/defeitos, vantagens/desvantagens da 
escola secundária Filipa de Vilhena após as remodelações feitas ao nível das suas infra-estruturas no âmbito da 
disciplina de Educação Física. Procura-se que cada resposta seja efectuada com o máximo de sinceridade e o mais 
sucinta possível.  

1. Actualmente aprecia as instalações que lhe são proporcionadas para a disciplina de Educação Física? 

Sim ___   Não ___                     Sim e Não ___ 

2. Se sim, quais são as suas vantagens em relação as instalações anteriores às remodelações? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Se não, quais julga ser as desvantagens das actuais infra-estruturas? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

4. O que pensa que poderia ser melhorado ao nível dos espaços e rotações proporcionados? (tendo em conta 
que actualmente existem quatro espaços com duas rotações por período e que antes das remodelações os 
professores deslocavam-se 1/3 das aulas para o exterior e agora deslocam-se metade das aulas). 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

5. Mediante as rotações e espaços, os alunos possuem duas modalidades por semana. Qual a sua opinião para 
este facto? (por exemplo, praticar uma vez por semana voleibol durante seis semanas). 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Anexo 3: Inquérito aos alunos sobre a aplicação do MED. 

Inquérito ao Pessoal Discente da Turma 10ºC da ESFV 
 

Este inquérito visa arrecadar opiniões dos alunos da turma C, do 10º ano, acerca do Modelo de Educação 
Desportiva, aplicado nas aulas de Atletismo durante os 2º e 3º períodos. A última questão diz respeito às aulas de 
Dança. As respostas devem ser sucintas, procurando responder com sinceridade e veracidade a cada uma das 
questões. Obrigado!  

6. Gostaste do modelo aplicado nas aulas de Atletismo, designado por Modelo de Educação Desportiva? 

Sim ___   Não ___                     Sim e Não ___ 

 

7. Vantagens e desvantagens que detectaste em relação às outras aulas:  

VANTAGENS (motivação, cooperação, competição, equipa, regras, diferentes papéis representados) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

DESVANTAGENS (motivação, cooperação, competição, equipa, regras, diferentes papéis representados) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Ao nível do conhecimento adquirido nas aulas, aprendeste mais neste tipo de modelo ou nas restantes aulas 
em que se usou o chamado modelo tradicional? Porquê? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Qual o modelo que preferes para abordar as diversas modalidades nas aulas de Educação Física? 

Modelo Tradicional ___   Modelo de Educação Desportiva ___ 

 

10. Esta questão é referente à modalidade de dança e às modalidades abordadas durante este ano lectivo. 
Mediante a tua opinião inicial referente à dança (gosto/não gosto, “é de meninas, etc), qual é a tua opinião 
actual? E relativamente às outras modalidades abordadas (ao nível do gosto, variedade, novas modalidades, 
professor)? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Anexo 4: Plano Anual de Atividades do Grupo Disciplinar de Educação Física 
                     

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO-ALVO CALENDARIZAÇÃO ÁREAS DO PE 

- Incentivar e motivar as alunas para a 
prática sistemática e voluntária do voleibol 
 
- Desenvolver as relações inter-pessoais 

Núcleo de Voleibol Júnior 
Feminino Paula Seixo Alunas do 

secundário 
Todo o ano 

lectivo 4 e 6 

- Enriquecer a formação dos alunos nestas 
áreas no intuito de poderem participar nas 
competições dos núcleos de Desporto 
Escolar na qualidade de juízes e/ou 
árbitros 

Formação de juízes/árbitros de 
Voleibol Paula Seixo Comunidade 

discente 
Ao longo do 1º 

Período 4 e 6 

- Cumprir os objectivos definidos pela 
CLDE 
 
- Proporcionar vivências competitivas antes 
do início do campeonato do desporto 
escolar 
 
- Promover o intercâmbio com uma equipa 
de outra Escola 

Torneio de abertura de voleibol 
do Desporto Escolar Paula Seixo 

Alunas do 
Núcleo de Voleibol 

do Desporto 
Escolar 

Final do 1º 
Período 4 e 6 

- Promover o gosto pela prática regular de 
corrida contínua 
 
- Seleccionar os alunos para o Corta-mato 
distrital 

Corta-Mato Escolar 

Paula Seixo 
Sandra/ 

Grupo de Ed. 
Física 

Alunos 
Professores e 
Funcionários 

1º Período 1 e 4 

- Comemorar o Dia dos Namorados 
 
- Motivar para a prática regular das Danças 
Sociais 

Danças Sociais no Dia dos 
Namorados 

Lúcia Rêgo 
Paula Seixo 

Susana Marques 
Sandra Santos 

Alunos 
Professores e 
Funcionários 

14 de Fevereiro 4 e 6 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO-ALVO CALENDARIZAÇÃO ÁREAS DO PE 

- Motivar os alunos para a prática regular 
da corrida 
 
- Permitir a participação em competições 
desportivas de maior dimensão 

Corta-Mato Distrital 
CLDL 

Paula Seixo 
Lúcia Rêgo 

Alunos 
qualificados no 

corta-mato escolar 

A definir pela 
CLDL 4 e 6 

- Motivar os alunos para a prática de 
Atletismo 
 
- Seleccionar os alunos que representarão 
a Escola no Mega-atleta distrital 

Mega-sprinter e Mega-Km 
escolar 

Paula Seixo 
Grupo de Ed. 

Física 

Comunidade 
discente 2º período 1 e 4 

 

- Proporcionar a participação em 
intercâmbios desportivos de maiores 
dimensões 

XVIII Torneio de Voleibol da 
E.S./3ºCEB João Gonçalves 

Zarco 
Paula Seixo 

Alunas do Núcleo 
de Voleibol 
Feminino do 

Desporto escolar 

2º período 4 e 6 

Proporcionar aos alunos actividades de 
natação e outras actividades em infra-
estruturas desportivas próximas, na 
comunidade 

Visitas de estudo / aulas de 
campo 

Grupo de Ed. 
Física 

Comunidade 
escolar Ao longo do ano 1 e 4 

Sensibilizar aos alunos para as Actividades 
de Aventura e Exploração da Natureza 

Actividades de Exploração da 
Natureza 

Joana Castro 
Susana Marques 

Comunidade 
escolar 2º período 1 e 4 

- Promover a adopção de estilos de vida 
saudáveis através da prática do exercício 
físico; 
 
- Incentivar e motivar os alunos para a 
prática voluntária do Andebol e 
Basquetebol 
 
- Desenvolver as relações inter-pessoais 

Biball – Torneio da Saúde 

Luís Moreira 
Núcleo de 
Estágio da 
FADEUP 

Comunidade 
escolar 7 de Abril 1 e 4 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO-ALVO CALENDARIZAÇÃO ÁREAS DO PE 

- Motivar os alunos para a prática de 
Atletismo 
- Permitir a participação em competições 
desportivas de maior dimensão 

Mega-atleta distrital CLDL 
Paula seixo 

Alunos 
qualificados no 

Mega-atleta 
escolar 

A definir pela 
CLDL 1 e 4 

 
- Sensibilizar os alunos para a estética no 
Desporto 

Palestra sobre “ Estética do 
Desporto” 

Luís Moreira 
Bruno Ferreira 

Alunos das 
Turmas de Artes 2º Período 1, 4 e 6 

Formação docente Workshops de Dança Grupo de Ed. 
Física 

Docentes de Ed. 
Física 

Ao longo do 1º e 
2º período 2 

 
ÁREAS DO PROJECTO EDUCATIVO: 
Área 1 – O processo de ensino – aprendizagem pautado por uma cultura de qualidade, rigor, exigência, inovação e melhoria continuada  
Área 2 - O trabalho conjunto dos professores 
Área 3 - A organização curricular e pedagógica com oferta diversificada, orientada para os interesses dos alunos, atendendo aos alunos com dificuldades 
nas aprendizagens e às especificidades do ensino nocturno 
Área 4 - A formação para a cidadania traduzida na participação dos alunos, sob diversas formas, na vida da escola e da comunidade  
Área 5 - O ambiente de trabalho entre os membros da comunidade escolar e o funcionamento eficiente dos serviços 
Área 6 - A abertura da escola à comunidade 
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Anexo 5: Regulamento do Torneio Biball. 

1. SISTEMA DE DISPUTA. 
1.1. O Torneio irá decorrer no dia 7 de Abril, a partir das 9 horas. 
1.2. O sistema de disputa será definido posteriormente de acordo com o número de 

equipas inscritas. 
 
2. ESCALÕES ETÁRIOS. 

2.1. As equipas terão de ser formadas respeitando os 3 escalões: 
- A (7º e 8º ano) 
- B (9º e 10º ano) 
- C (11 e 12º ano) 

 
3. EQUIPA. 

3.1. Cada equipa será constituída por 6 elementos, 3 do género feminino e 3 do género 
masculino. 

3.2. Cada equipa deverá possuir um nome com o qual será identificada. 
3.3. Poderá ser formada por elementos de diferentes turmas, respeitando os escalões. 
3.4. Cada equipa deverá designar um capitão e um árbitro. 

- O Capitão representará a equipa junto da organização. 
- O Árbitro designado realizará funções de arbitragem quando for nomeado para 
tal. 

3.5. Em campo terão de estar presentes sempre os dois géneros, sendo o número de 
elementos de cada género ao critério da equipa. 

3.6. Não existirão restrições nas substituições durante o jogo, apenas respeitando a regra 
4.5. 

3.7. As equipas poderão inscrever mais 2 elementos adicionais, que poderão 
desempenhar funções de treinador ou árbitro, no entanto não poderão participar como 
jogadores. 
 

4. LOCAL E DURAÇÃO DE JOGO. 
4.1. Os jogos decorrerão nos campos exteriores: 

- Andebol (40x15 metros) → Espaço Coberto (E3). 
- Basquetebol (½ campo) → Espaço Exterior (E4). 
 - Este possuirá dois campos devidamente demarcados. Cada equipa jogará 
no meio-campo devidamente designado.  

4.2. Em ambas as modalidades, os jogos terão a duração de 6 minutos de tempo corrido. 
 

5. INSCRIÇÕES 
5.1. As equipas terão se apresentar as suas inscrições até dia 01 de Abril. 

 
6. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1. A classificação final será o somatório das classificações obtidas em cada modalidade 
(Basquetebol + Andebol). 

(7º e 8º) – 4 equipas    /    (9º e 10 º) – 6 equipas    /    (11º e 12º) – 6 equipas 
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1. Os jogos têm duração de 6 minutos sem intervalo, em meios campos de basquetebol. 
2. Cada equipa será constituída por 3 elementos mais suplentes. 
3. O jogo inicia-se com bola ao ar. 
4. Cada lançamento de campo convertido será pontuado com 2 pontos. 
5. Os jogadores estão impedidos de lançar ao cesto após conquista da posse de bola por ressalto 

defensivo ou intercepção. Um novo lançamento será permitido se a bola for passada para um jogador 
situado fora da área de 3 pontos (linha 6,75) 

6. Não há qualquer restrição relativamente às substituições. 
7. Em caso de empate cada equipa terá ao seu dispor um lançamento livre, através do sistema morte 

súbita. Caso não o concretize terá de ser realizado por outro elemento da equipa. Um mesmo 
elemento da equipa só poderá a voltar a lançar quando todos os outros o tiverem efectuado.  

8. A pontuação será atribuída da seguinte forma: 
                   - Em caso de vitória: 3 pontos; 

                   - Em caso de derrota: 1 ponto. 

9. Durante o jogo qualquer falta cometida remete para reposição de bola na linha mais próxima para a 
equipa que a sofreu. A partir da 4ª falta sofrida a equipa beneficia de um lançamento livre mais posse 
de bola, caso este seja convertido. 

 

1. Os jogos têm duração de 6 minutos sem intervalo, em campo reduzido de andebol (40x15) 
2. Cada equipa será constituída por 5 elementos mais suplente. 
3. O jogo inicia-se através de um sorteio (moeda ao ar). 
4. Sempre que houver um golo a reposição de bola é realizada no meio campo. 
5. As regras a adoptar serão de acordo com as da FPA. 
6. As substituições serão ilimitadas, podendo-as realizar sempre que o entenderem. 
7. É proibido a utilização do Guarda Redes na zona de ataque. 
8. Em caso de empate cada equipa terá ao seu dispor um livre de 7 metros, através do sistema morte 

súbita. Caso não o concretize terá de ser realizado por outro elemento da equipa. Um mesmo 
elemento da equipa só poderá a voltar a rematar quando todos os outros o tiverem efectuado.  

9. A pontuação será atribuída da seguinte forma: 
                   - Em caso de vitória: 3 pontos; 
                   - Em caso de derrota: 1 ponto. 

 


