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Resumo 
 

O presente documento surge no âmbito do Estágio Profissional, inserido 

no 2º ano do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Este Relatório de Estágio é um retrato documental de todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Profissional que decorreu na 

Escola Secundária Abel Salazar, sendo o resultado de uma reflexão e análise 

crítica de todo o processo de ensino e aprendizagem. Este documento segue 

as normas orientadoras e o regulamento do Estágio Profissional, integrando 

uma reflexão aprofundada relativa às quatro áreas de desempenho: Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem; Área 2 – Participação na 

Escola; Área 3 – Relação com a Comunidade; Área 4 – Desenvolvimento 

Profissional. Em termos organizativos, procurou dar-se ao presente relatório 

um cunho livresco, encontrando-se o mesmo estruturado em cinco capítulos 

que focalizam os principais momentos de todo o processo de estágio. Toca 

inicialmente nos aspectos da dimensão pessoal e segue com o enquadramento 

da prática profissional e realização da mesma. O relatório comporta ainda uma 

reflexão em estilo ensaísta das novas medidas a tomar em prol do sucesso 

escolar, apontadas nos documentos “Programa 2015” e “As novas metas de 

aprendizagem” recentemente lançados pelo Ministério da Educação. Conclui-

se com a manifestação da importância que o estágio assume na formação 

inicial, em complemento com a formação teórica adquirida, quer na licenciatura, 

quer no 1º ano do 2º ciclo de estudos, e com uma síntese das perspectivas 

futuras, tendo em conta a conjectura político-financeira actual. 

Deste modo o Relatório de Estágio é um resumo de todo o trabalho 

desenvolvido ao longo deste ano letivo, e sistematiza de uma forma reflexiva a 

minha prática docente enquanto professor estagiário. 
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Abstract 
 

The following document arises in scope of the Professional Period of 

Traineeship integrated in the second year of the second Cycle of Studies to the 

degree of Master in Teaching Physical Education on the basic and secondary 

levels. 

This report of Traineeship is a documental portrait of all the activities 

developed during the Professional Traineeship that occurred in Abel Salazar 

High-school, resulting from it a reflection and critical analysis of all process of 

teaching and learning. This document follows all the guidelines and regulations 

of the Professional Traineeship, integrating a deep reflection regarding the four 

areas of performance: Area 1 – Organization and Management of Teaching and 

Learning; Area 2 – Participation in School; Area 3 – Community Relations; Area 

4 – Professional Development. In organizational terms, was tried to give this 

report a bookish nature, finding itself structured in five chapters that focalize the 

main moments of all process of Traineeship. Initially the document reaches the 

aspects of the personal dimension and then proceeds with the professional 

practice framework and realization of it. The report includes a reflection in an 

essayist style about the new measures adopted towards the scholar success, 

pointed in the documents “Programa 2015” and “As novas metas de 

aprendizagem”, recently released by the Ministry of Education. The document is 

concluded with a manifestation of the importance that the traineeship assumes 

in initial teachers formation, in addition to the theoretical formation previously 

acquired in the first graduation and in the first year of the second circle of 

studies, and with a synthesis of the future perspectives, taking into account the 

actual political and financial conjecture. 

This way the report of traineeship is a resume of all work developed 

during the preceding year, and systematizes in a reflexive way my own teaching 

practice as a student teacher. 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL TRAINEESHIP; PROFETIONAL DEVELOPMENT; 

REFLECTION; INITIAL TEACHERS FORMATION
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Capítulo I – Introdução 
 

1.1 – O estágio: Um lugar de oportunidades 
 
 

Ao longo de todo o processo de formação inicial de professores ocorre 

uma longa caminhada que tem o seu início nas entidades competentes para tal 

e o Estágio Profissional corresponde à reta final dessa mesma caminhada, 

tendo este como objectivo fundamental a introdução do estudante estagiário na 

vida profissional enquanto professor. Todo este processo ocorre através da 

incorporação do estudante de uma forma progressiva, continuada e sobretudo 

supervisionada no contexto real que a escola se constitui. Daí o estágio 

profissional ser por excelência um lugar repleto de oportunidades para o 

estudante estagiário desenvolver competências profissionais que com certeza 

as aplicará ao longo do futuro, enquanto docente capaz de encarar os desafios 

da profissão e com uma posição de constante reflexão acerca da sua atividade 

profissional e da evolução da profissão ao longo do tempo. 

Podendo então o estágio profissional ser encarado como uma ótima 

oportunidade de integrar todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos 

passados, necessários ao exercício da profissão professor, e permitindo a 

contextualização desses conhecimentos na realidade escolar, este tem como 

um dos principais objetivos a formação do professor profissional promotor de 

um ensino de qualidade, como refere Matos, Z. (2009) “Um professor reflexivo 

que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios 

de profissionalismo docente”. 

Desta forma, o ano de estágio surge como mais um marco extraordinário 

e indispensável no meu processo de formação contínua e inacabada, com o 

qual me foi permitido o primeiro momento de desempenho real das funções de 

docente. Esta característica de primeira experiência que assiste o ano de 

estágio, faz com que este se tenha tornado especial. Se ao longo de toda a 

formação académica fui absorvendo uma enorme diversidade de 

conhecimentos no campo pedagógico, teórico e didáctico, este ano de estágio 

foi a consumação do desejo de por em prática todos esses conhecimentos, 
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“colorindo” o meu processo de formação que até ao momento tinha sido 

essencialmente teórico com a aplicação prática de todos esses conhecimentos, 

fornecendo-me, enquanto futuro professor, um leque vasto de experiências que 

me servirão de base sustentadora da minha prática profissional futura. 

 

 

 

1.2 – O Relatório de Estágio – Em forma de narração… 

  

 

O Relatório de Estágio funciona como um fiel retrato de todo o trabalho de 

um ano de estágio, sendo fundamentalmente um trabalho reflexivo acerca da 

posição do professor estagiário na escola. 

O processo de realização deste documento tem como base fundamental a 

reflexão sobre a ação, apresentando-se deste modo como um documento que 

relata de forma fiel as dificuldades, os objetivos propostos, as estratégias 

utilizadas ao longo do ano de estágio para cada área de desempenho. De 

acordo com Matos, Z. (2009) “a natureza das funções docentes remetem para 

a noção da polivalência e alternância que permite o vaivém epistémico entre a 

teoria e prática”, sendo desta forma que a elaboração deste Relatório de 

Estágio se orienta, ou seja, tendo como fio condutor as capacidades 

investigativas que permitem um alargamento dos conhecimentos nas quatro 

áreas de ação e permitem também a aquisição de ferramentas fundamentais 

para o desenvolvimento profissional, bem como a reflexão que serve como 

base fulcral da elaboração de todo o documento. 

Neste relatório é realizada uma reflexão acerca do desenvolvimento das 

competências profissionais nas quatro áreas nas quais de baseou toda a 

intervenção, em que cada uma dessas áreas apresenta objetivos definidos. 

Assim no que diz respeito à Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem pretende-se que o estudante estagiário desenvolva 

competências de organização de toda a sua atividade, promovendo desse 

modo um processo de ensino aprendizagem de qualidade. Em relação à 

Participação na Escola cabe ao professor estagiário alargar a sua ação para 
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além do espaço da aula, prolongando a sua intervenção por toda a escola 

contribuindo desta forma para a promoção da disciplina de Educação Física na 

mesma. No que concerne à terceira área de intervenção que vai de encontro 

com as Relação com a Comunidade, é importante que o professor seja capaz 

de conhecer a comunidade onde a escola está inserida, de modo a que possa 

ser capaz de desenvolver e participar em projetos que vão de encontro a essa 

mesma comunidade. Por fim em relação ao Desenvolvimento Profissional 

exige-se que o estudante estagiário seja capaz de refletir acerca das condições 

do exercício da sua actividade. Com base nos objetivos destas quatro áreas 

supra-citados, este documento apresenta-se como uma ótima ferramenta de 

reflexão de toda a atuação do estudante estagiário em todas as suas vertentes. 
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Capítulo 2 – Eu e o meu estágio 

 

  

2.1 – A construção de um caminho  
 

 

Ao longo de toda a minha vida o gosto pelo desporto foi parte integrante 

da minha personalidade e da minha forma de estar. Isto foi desde logo evidente 

na minha infância, desde brincadeiras de rua com amigos aos passeios de 

bicicleta pelas ruas da aldeia, e passando mesmo pelos jogos tradicionais. Este 

gosto pelo desporto era ainda mais evidenciado por viver na aldeia, onde o 

acesso às brincadeiras de rua não constituía grande perigo. A acrescer, a casa 

em que vivia e em que ainda vivo tem bastante espaço, nomeadamente o 

suficiente para um pequeno campo de futebol improvisado que me fazia passar 

praticamente todos os meus tempos livres a jogar com os vizinhos. Tudo isto 

me permitiu ser mais autónomo, destemido e curioso, e, principalmente, 

contribuiu para a construção das minhas vivências desportivas. A prática 

desportiva nunca foi uma obrigação para mim, tendo sido sempre um prazer 

enorme. 

Na escola, os momentos de recreio eram também passados sempre 

com brincadeiras, corridas e jogos, ficando eu sempre com a sensação de 

estes intervalos serem muito curtos. Toda esta atividade espontânea foi 

também muito importante para o desenvolvimento das minhas habilidades 

motoras básicas. 

Com o decorrer do tempo o gosto pelo desporto foi-se mantendo bem 

vivo e isso refletiu-se em todo o percurso escolar, particularmente na aula de 

Educação Física e no desenvolvimento dos meus hábitos desportivos. Apesar 

de nunca ter sido federado, comecei por praticar futebol no clube da minha 

aldeia aos 13 anos. Tomei esta opção de não ser federado, para poder 

combinar a prática desportiva com o estar com os amigos. Mais ainda, esta 

prática desportiva não federada permitiu que me integrasse na comunidade em 

que estava inserido, e este foi também um aspecto positivo que o desporto 

incluiu no meu crescimento. Durante dois anos foi o futebol que esteve no 
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centro das minhas atenções, trazendo um enorme prazer às minhas semanas. 

Paralelamente ao futebol e por viver numa aldeia muito próxima do mar, entrei 

também para a natação. Aqui, apesar de pouco tempo, aprendi a nadar e 

desenvolvi o meu gosto pelas actividades aquáticas. Desde então, no verão, 

entrar no mar e nadar com o meu pai foi e é algo que me dá uma profunda 

satisfação. 

Aos 15 anos interrompi o futebol para tentar alargar o meu leque de 

modalidades praticadas. Pelo histórico de prática de ténis na família, esta foi a 

minha segunda modalidade em termos de prática desportiva com expressão 

competitiva. Durante um ano estive literalmente todos os dias na academia a 

praticar a modalidade e a ter aulas. Neste ano desenvolvi muitas habilidades e 

um grande gosto pelos desportos de raquete. 

Mais tarde voltei então para o futebol, onde me mantenho até hoje, e 

que me serve de escape às rotinas e pressões diárias. 

O outro lado que me levou a ter o desporto como opção para a vida foi o 

contacto, na escola, com a disciplina de Educação Física, em especial com 

uma professora estagiária de Educação Física, que pelo seu entusiasmo pelo 

desporto e pela sua forma de trabalhar para os alunos me fez gostar ainda 

mais da disciplina. Foi nesta aula que vi e senti que tinha talento para as várias 

modalidades e que quando lá estava era aquilo que me trazia prazer e 

interesse. Um exemplo disso é que ainda me recordo dos nomes de todos os 

meus professores de Educação Física. Desde o 5º ano de escolaridade que foi 

a minha disciplina favorita, a qual me levou a descobrir um grande gosto por 

outra modalidade, o voleibol. Foi então no seguimento deste gosto pelo 

desporto que, mais tarde, no secundário, optei pela vertente de desporto como 

disciplina técnica. Aí apercebi-me melhor que não era apenas o jogar que me 

movia. 

Para além do jogo, querer perceber os fundamentos das modalidades 

formatou definitivamente a minha opção para o futuro, que se revelou na 

escolha do curso de desporto e Educação Física da Faculdade de Desporto. 

Na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – FADEUP, 

conheci professores, encontrei instalações incríveis e funcionários com um 
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espírito jovial, que sempre me impressionaram. Tive disciplinas que adorei, 

como os Estudos Práticos ou a Pedagogia cujos conhecimentos tentarei aplicar 

sempre que possível. Tive outras disciplinas das quais não gostei tanto, mas 

cuja utilidade no contexto desportivo reconheço. No decorrer dos meus estudos 

académicos ocorreu na faculdade uma mudança no plano curricular decorrente 

da adesão ao processo de Bolonha. Com esta mudança surgiu o segundo ciclo 

de estudos direcionado apenas para o ensino, vertente pela qual sempre 

ambicionei seguir com vista a tornar-me num professor de Educação Física. 

Esta foi uma mudança que veio de encontro às expectativas que tinha aquando 

da entrada na Faculdade, uma vez que na licenciatura anterior a Bolonha, a 

vertente do ensino estava diluída na mesma, e após a adesão ao processo de 

Bolonha passou a haver uma especialização na vertente de ensino, com um 

ciclo de estudos de dois anos apenas direcionado para o ensino. 

De há dois anos para cá, os responsáveis pelo clube de futebol da 

minha aldeia convidaram-me para treinar o escalão de infantis, convite que 

aceitei com o maior gosto. Desde então que lido com jovens, acumulando essa 

função com o estágio na escola. Isto faz com que lide com jovens diariamente 

e que me veja cada vez mais a fazer disso o meu modo de vida. Acredito que 

esta experiência me dá uma certa sensibilidade para lidar com os adolescentes 

e julgo que isso seja um aspeto a meu favor. 

Por tudo isto, espero este ano ser mais do que um professor, espero ser 

um formador. Ser professor de Educação Física exige não só educar o físico, 

mas também ensinar as mentes a pensar, a serem autónomas e a criar gostos 

pela prática de actividades físicas. 
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2.2 – Estágio – um conjunto de expectativas 
 

 

Olhando para o estágio como um grande passo no caminho da formação 

de profissionais competentes, promotores de um ensino de qualidade, 

reflexivos em relação à sua prática, analisando a sua ação e sendo capazes de 

justificar o seu trabalho em harmonia com os critérios de profissionalismo 

docente e com as funções da docência, as minhas expetativas para este 

estágio prenderam-se com perspetivas de aprendizagem, com o intuito de me 

tornar num professor competente. 

O estágio constituiu-se assim como o último passo, o último desafio da 

minha formação inicial, antes de ingressar no mundo do trabalho e integrar a 

carreira docente. Foi o momento de provar que ser professor foi a opção para a 

qual estava vocacionado e que foi para isto que me fui preparando ao longo 

dos anos de faculdade. Pelo estatuto muito particular, de estudante e professor 

em que somos colocados no estágio, este ano foi único e espero tê-lo 

aproveitado da melhor forma, e ter retirado dele o máximo de experiência. 

Inicialmente pretendi marcar o meu estágio pela competência do meu 

trabalho, de modo a formar os alunos da melhor forma e encaminhá-los para 

serem pessoas, no seu todo, mais responsáveis e autónomas, e desejei 

conseguir incutir nos alunos um maior gosto pela prática desportiva. 

No que diz respeito às aulas, as expectativas eram desenvolver um 

trabalho onde o clima positivo de aprendizagem prevalecesse, com grande 

respeito e com muito rigor no que diz respeito ao planeamento. Para além 

disso, uma grande intenção da minha parte era de ser capaz de melhorar a 

minha capacidade de gestão da aula, que era um ponto que considerava e 

continuo a considerar fundamental para que as aulas decorram de modo a 

proporcionar aos alunos o maior tempo de atividade possível.  

Tendo como turma um 10º ano, esperava deste grupo de alunos 

comportamentos já com alguma maturidade, hábitos de trabalho enraizados e, 

pela idade que os caracteriza, esperava também que apresentassem gosto 

pela Educação Física. Consciente de que esta podia ser uma visão um pouco 
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utópica, não podia demarcar-me de tentar, ao máximo, que este grupo de 

alunos terminasse o ano com mais hábitos desportivos e que cada um deles 

apreciasse um pouco mais os benefícios da prática de actividade física. Por ter 

esta consciência, a perspectiva de que fosse um ano de desafio e teste aos 

meus conhecimentos, às minhas capacidades e também à minha própria 

personalidade esteve sempre muito presente. 

Tudo o referido anteriormente é fundamental, mas para tal tarefa é 

importante estar rodeado de pessoas que cooperem e que tenham experiência 

e vontade de partilhar. Para isso, esperava estabelecer boas relações com o 

grupo de Educação Física, comunicando com frequência com todos os colegas 

e, porque não, observando e interpretando diferentes estilos de ensino, que 

augurava que me trariam mais valor à minha actuação durante o estágio. 

Outra das intenções para este ano de estágio era, ao longo do mesmo, 

perceber melhor toda a realidade que rodeia a escola atual e a educação. Com 

isto quero dizer que perspetivava retirar do estágio conhecimento acerca das 

políticas educativas do nosso país e a sua concretização na realidade. Visava 

perceber melhor esta nova organização da escola, o papel do director e de 

todos os departamentos que decorrem da organização escolar. Queria também 

interpretar, na realidade, papéis como o de diretor de turma e o de coordenador 

de departamento, por exemplo. A educação é um fenómeno bastante complexo 

e exige dos professores um trabalho competente, baseado nos saberes mas 

também no conhecimento da realidade escolar. 

Quanto à escola, as expectativas eram as de a encontrar atualizada, no 

que diz respeito a materiais desportivos, e dinâmica, no que diz respeito ao 

contacto com a comunidade envolvente. Encontrar uma escola que desse a 

oportunidade à comunidade de a conhecer e que com ela interagisse. Que 

proporcionasse a professores e alunos um contacto real com essa mesma 

comunidade. Estas expectativas decorriam de informações que fui recolhendo 

acerca da escola antes da chegada à mesma. 

Olhava para este estágio com esperança de me tornar um professor 

competente. Olhava-o nos olhos encarando-o como algo do qual tinha que 
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retirar o máximo de experiências vivendo-o com alegria e estabelecendo laços 

de amizade com colegas, funcionários e alunos. 

 

 

2.3 – Estágio – Um momento de reflexão em direcção ao 

crescimento 
 

 

“Professor, descobre o sentido da tua profissão e descobre-te a ti mesmo como 

professor.” 

 

Isabel Alarcão 

 

 

 

Ao longo do ano anterior ao ano de estágio e também durante o ano de 

estágio, uma ideia fundamental que nos foi transmitida enquanto professores 

em formação inicial, foi de que a reflexão seria o caminho a seguir na 

perspetiva de constante melhoria do exercício da profissão, e daí, perante esta 

linha orientadora de ação, a faculdade adoptou um modelo de estágio reflexivo, 

um modelo de formação inicial onde cada vez mais se verifica um aumento de 

discursos em torno do conceito de reflexão. 

Atualmente discute-se bastante em redor da necessidade de reflexão no 

discurso educativo, e verificamos que mesmo na formação inicial de 

professores proliferam os conceitos de reflexão, professor reflexivo, aprender a 

pensar, entre tantos outros termos. De facto este é um ponto essencial no qual 

o estágio tem de servir como um momento de prática reflexiva e de constante 

questionamento acerca de toda a ação. No entanto, torna-se também 

fundamental entender esta necessidade reflexiva como útil, isto é, não 

devemos enquanto professores utilizar a reflexão apenas porque esta está em 

voga e porque invadiu o discurso educativo, mas sim entender esta 

necessidade reflexiva como atitude que encaminha toda a ação do professor 

para uma melhoria, sempre com um objectivo de promoção de um ensino com 

mais qualidade. 
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Para além do ponto que referi anteriormente, é fato consumado no seio 

educativo, que vivemos num clima cíclico de constante reforma educativa o que 

nos leva à consciência de que existe uma inadequação da educação sendo 

normalmente atribuída a culpa à escola e aos professores. Perante este 

cenário de mutação educativa cabe a nós professores em formação inicial 

desde logo refletir sobre o atual estado do meio educativo, sendo que o estágio 

profissional surge como um excelente momento para começar desde já a 

adquirir uma postura crítica e reflexiva acerca dos temas educativos, e acerca 

da própria atuação. Nesta medida Alarcão, I. (1996) refere que “a reflexão 

serve o objetivo de atribuição de sentido com vista a um melhor conhecimento 

e a uma melhor atuação.” Segundo esta ideia, é possível entender que o 

professor ao longo da sua prática é constantemente confrontado muitas 

variáveis, o que torna a sua intervenção sempre complexa, exigindo-se deste 

modo ao professor, como refere Cunha, A. (2008) “um conhecimento científico, 

técnico, profundo e uma capacidade de questionamento, de análise, de 

reflexão e de resolução de problemas, dando origem a um novo professor, o 

professor reflexivo.” Olho então com concordância para a importância da 

reflexão na ação do professor estagiário, que deve tomar esta posição reflexiva 

posteriormente ao longo da carreira enquanto profissional de educação e que 

procura sempre a formação contínua. 

Desta forma o Estágio Profissional permite ao estudante estagiário 

reflectir na sua ação. Como refere Sch n (1992) “um professor reflexivo 

permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 

reflecte sobre esse facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez 

e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi surpreendido. 

Depois num terceiro momento, reformula o problema suscitado pela situação 

(…). Num quarto momento, efectua uma experiência para testar a sua nova 

hipótese (…) Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e refletir sobre 

a reflexão na ação. Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no 

que observou, no significado que deu e na eventual adoção de outros 

sentidos.”  esta frase de Sch n fica bem patente enquanto professor reflexivo, 

como deve ser a atuação do mesmo, ou seja, o professor deve ter sempre uma 



13 
 

postura incessante de procura de respostas e de questionamento de modo a 

que se torne num profissional mais competente e capaz de promover uma 

melhor aprendizagem aos seus alunos.  

Apesar da formação inicial de professores caminhar cada vez mais neste 

sentido, acredito que ainda estamos a dar os primeiros passos dentro deste 

modelo reflexivo de formação de professores, uma vez que senti ao longo do 

ano de estágio, que muitas vezes as decisões que fui tomando em relação aos 

meus alunos baseavam-se nos conhecimentos práticos que a minha formação 

inicial me forneceu, sem que refletisse nessa tomada de decisão. No entanto é 

claro que a realidade apresenta um sem número situações e problemas para 

os quais era imposs vel que a formação inicial nos preparasse. Por isso Sch n, 

citado por Alarcão, I. (1996) refere que perante situações para as quais os 

professores não estão preparados, estes “procuram soluções nas mais 

sofisticadas estratégias que o pensamento racionalista técnico lhes ensinou; 

por vezes em vão. A crença cega no valor dessas estratégias não os deixa ver, 

de uma maneira criativa e com os recursos de que dispõem, a solução para os 

problemas” (Alarcão, 1996, p.13-14). Com isto não tenciono duvidar da 

estratégia de formação de professores, mas sim apenas consciencializar-me 

que é sempre necessária uma atitude de questionamento constante e uma 

postura reflexiva, mesmo quando novas variáveis nos são apresentadas no 

decorrer da nossa ação. Acredito que através de uma atitude reflexiva, 

enquanto professor, posso progredir e construir o meu conhecimento, 

transformando-me a cada nova situação num professor com um nível de 

conhecimentos que me permitirá encarar com maior sucesso as diversas 

situações perante as quais serei colocado, tal como refere Cunha (2008) “um 

profissional competente deverá ser, acima de tudo, um prático reflexivo, capaz 

de produzir conhecimento segundo as suas experiências”. 
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Capítulo 3 – No concreto… 

 

 3.1 – Os trilhos que estabelecem o caminho 

 

 

 

O Estágio Profissional é um momento basilar na formação docente e na 

Faculdade de Desporto encontra-se estruturado de acordo com as diligências 

legais e institucionais existentes atualmente. 

O modelo de estágio que está implementado vai de encontro aos 

objetivos do processo de Bolonha de tornar o ensino superior consonante em 

todo o espaço europeu. Assim, este enquadramento Europeu procura dar a 

possibilidade, aos estudantes de qualquer instituição de ensino superior, de 

realizar o percurso académico obtendo um diploma que seja reconhecido em 

qualquer país membro da União Europeia. Deste modo, as instituições 

passaram a funcionar num espaço que é regido à partida por mecanismos 

similares de formação dos seus alunos. 

No que diz respeito às Normativas legais, o Estágio Profissional baseia o 

seu funcionamento e estrutura nos princípios decorrentes das orientações 

legais do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-Lei nº 43/2007 de 

22 de Fevereiro. Os presentes Decretos-Lei definem as condições necessárias 

à obtenção de habilitação profissional para a docência e determinam 

simultaneamente que a posse deste título constitui-se como uma condição 

indispensável para o desempenho docente nos ensinos público, particular e 

cooperativo, passando desta forma a habilitação para a docência uma 

habilitação exclusivamente profissional. 

Estes Decretos-lei valorizam as metodologias de investigação 

educacional, enfatizando um desempenho profissional que se adapte aos 

desafios específicos da profissão em função da individualidade dos alunos e 

dos contextos escolares e sociais, e valorizam a iniciação à prática profissional 

associada, em grande parte, à prática de ensino supervisionada, uma vez que 

esta se constitui como um momento privilegiado de aprendizagem e de 

desenvolvimento de competências para a docência em contexto real. 
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Sendo os Decretos-Lei a base legislativa do Estágio Profissional, deles 

decorre toda a regulamentação referente às instituições de ensino em que o 

Estágio se insere. Deste modo o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da 

UP, o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento 

do Curso de Mestrado em Ensino de EF são documentos que regulam o 

Estágio Profissional. 

Ainda num seguimento hierárquico referente à estrutura legal e 

regulamentar do Estágio Profissional, existem um conjunto de normas internas 

reguladoras do EP enquanto disciplina integrante do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos 

básicos e secundário da FADEUP que orientam especificamente os objetivos 

centrais da Unidade Curricular EP. 
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3.2 – O percurso de construção 

 

 

A realidade escolar atual traz ao professor a obrigatoriedade de novas 

formas de atuação exigindo que este seja capaz de se adaptar às constantes 

mudanças sociais que se verificam, e respondendo, deste modo às verdadeiras 

necessidades desta mesma realidade. Actualmente, assistimos a uma escola 

que se coloca constantemente numa posição reativa no que diz respeito às 

exigências da sociedade actual e, perante a constante mudança social, esta 

deve-se posicionar adequadamente aproveitando a relação privilegiada que 

tem com os jovens, deixando para trás a postura reativa que a tem vindo a 

caracterizar, isto é, a escola deve encarar a realidade social marcada pela 

constante transformação de uma forma pró ativa. Perante esta realidade é 

importante que as instituições que se responsabilizam pela formação inicial de 

professores, atuem na formação de profissionais capazes de intervir em 

contextos mutantes e, desta forma, acompanhar a realidade escolar que 

espelha a realidade social atual. A Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, instituição que escolhi para a minha formação inicial, ciente desta 

necessidade, rege o estágio segundo um modelo reflexivo de formação de 

professores, procurando desenvolver as capacidades reflexivas dos 

professores estagiários de tal forma que estas venham a ser uma constante no 

seu trabalho futuro, já como profissionais qualificados. A FADEUP assume 

assim, que a competência docente e o desenvolvimento das capacidades 

docentes apresentam uma relação muito íntima com o desenvolvimento das 

capacidades reflexivas. 

No entanto surge como pertinente referir que a formação inicial de 

professores tem sido alvo de investigação ao longo dos anos, de modo a que 

se perceba até que ponto estas instituições tem capacidade de resposta 

perante as necessidades da profissão docente. Alguns investigadores nesta 

área referem que “uma das limitações principais dos sistemas de formação 

inicial tem sido a sua exterioridade, relativamente aos contextos de trabalho. 

Isto tem conduzido a desvalorização da experiência dos formandos, ignorando 

que, as competências profissionais são “emergentes” dos contextos de 
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desempenho profissional e, portanto, cria dificuldades acrescidas aos 

processos de trasnfert da formação para o trabalho” (Canário, 2005). 

Refletindo então se este tipo de afirmação faz sentido perante a minha 

própria experiência de formação inicial é crucial que se entenda mais 

claramente o contexto em que surge o estágio, é importante que se perceba a 

estratégia do processo formativo, que, até ao momento, me foi oferecido pela 

FADEUP. Nos primeiros anos de formação inicial que precedem o estágio é-

nos dada a oportunidade de, nos Estudos Práticos vivenciar as diferentes 

estratégias de ensino das várias modalidades. É-nos também dado a conhecer 

a área da Pedagogia, que considero muito importante, uma vez que na nossa 

profissão teremos que lidar com grupos de alunos e devemos, por isso, adotar 

várias estratégias pedagógicas de acordo com as características desses 

mesmos grupos. Após esta primeira fase, o passo seguinte na nossa cruzada 

formativa diz respeito às didáticas das várias modalidades. As Didáticas 

permitem-nos vivenciar paralelamente situações de ensino (prática 

pedagógica) a pequenos grupos com idas à escola, e situações de ensino de 

pares. Acredito que esta fase é fundamental para que a chegada ao estágio 

não seja “um choque” por completo, ou seja, para minimizar o desconforto 

inicial sentido pelos professores estagiários e diminuir o tempo de duração 

desta fase de adaptação. Entendo essa importância, uma vez que as didácticas 

são o momento em que, mesmo em situações afastadas da realidade (peer 

teaching), ou já na realidade, mas em situação muito controlada (lecionação a 

pequenos grupos), nos é dada a oportunidade de lecionar pela primeira vez. 

Com esta disciplina os estudantes já conseguem antecipar um pouco do que os 

espera no estágio e até mesmo na profissão, sendo esta uma oportunidade 

para retirar grande proveito para o futuro. Com o surgir de novas didácticas, 

como a dança ou o badminton, de facto a nossa bagagem para o estágio ficou 

ainda mais bem apetrechada. No término de todo este processo surge então o 

estágio que, ainda não sendo uma situação real de ensino porque todos os 

nossos passos são supervisionados e qualquer erro pode ser corrigido no 

imediato, nos deixa muito próximos daquilo que será a nossa profissão.  
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Olhando então para este processo na sua globalidade, penso que a 

estratégia de formação inicial de professores está bem organizada, mas 

existem certos aspectos da mesma que se poderiam tentar melhorar. Digo isto 

porque senti que podia ter existido um contacto mais efectivo com a escola e 

com alunos antes do estágio.  

Canário (2005) defende que “as escolas do ensino básico e secundário 

devem ser encaradas como um local fundamental de aprendizagem para o 

futuro professor. É necessário que o contacto com estas realidades seja o mais 

precoce possível e se inicie logo nos primeiros anos de licenciatura, não 

ficando apenas circunscrito a uma etapa final de “estágio””. 

Apesar disto tenho a real consciência que para que a realidade que o 

autor defende fosse possível seria necessária uma enorme reestruturação na 

estratégia formativa de modo a que as condições necessárias fossem criadas, 

no sentido de ser possível esta situação.  

Ainda neste mesmo sentido a OCDE (2005, p. 13) afirma que: “As 

etapas da formação inicial, inserção e desenvolvimento profissional deveriam 

estar muito mais inter-relacionadas, de forma a criar aprendizagens coerentes 

e um sistema de desenvolvimento da profissão docente.”  

Partindo destas opiniões e também da minha própria experiência de 

formação inicial, defendo que a nossa formação deveria promover estratégias 

que proporcionem mais contacto com a realidade escolar, com os alunos reais 

antes da chegada do estágio. Olhando para a diferença que existe entre a 

prática pedagógica e ensino de pares nas didáticas e a realidade do estágio, 

seria de repensar, de certa forma, até que ponto não faria sentido um momento 

intermédio entre estas duas fases, isto é, sendo a prática pedagógica uma 

situação tão controlada como é, e tão distante da realidade, penso que seria 

benéfico que existisse precedentemente ao Estágio uma fase em que nós 

estudantes estivéssemos numa situação que nos proporcionasse um momento 

com supervisão mais reduzida e com maior número de alunos em relação ao 

que acontece na prática pedagógica. É certo que esta é uma visão de certa 

forma utópica dada a organização actual deste ciclo de estudos, mas é também 

uma perspetiva que vai de encontro ao sentimento de grande parte dos 
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estudantes que chegam ao estágio. É este o momento que penso merecer uma 

revisão na estratégia formativa de faculdade de modo a reduzir o efeito do 

impacto inicial da chegada dos estagiários à escola. 

No entanto, percebo que a estratégia de formação da faculdade é 

mesmo essa, no sentido do estudante estagiário sentir essas dificuldades 

sendo capaz de apresentar respostas capazes, mas este fato deixou-me um 

pouco desconfortável no que diz respeito ao estágio e seus desafios. Pensar 

no “como”, “quando”, “porquê” assustou um pouco, mas constitui-se como um 

aliciante para ultrapassar dificuldades. 
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3.3 – A minha realidade 

 

 3.3.1 – A Escola – Um produto social 
 

 
“As instituições escolares são um produto social e, como tal, estão sujeitas a 

um conjunto de circunstâncias que definem a realidade social.” 
 

Fernando Elias 
 

 

 

Utilizando a expressão „A minha realidade‟ que dá o t tulo a este cap tulo 

deste Relatório de Estágio, surge como pertinente fazer referência ao local 

onde realizei o meu estágio dando a conhecer um pouco as suas 

características fundamentais e principalmente abordar um pouco a discussão 

acerca da influência da multiplicidade de factores sociais que constantemente 

invadem a escola pública actualmente.  

Tendo então em conta o contexto funcional do Estágio Profissional, o 

mesmo foi realizado na Escola Secundária Abel Salazar em S. Mamede de 

Infesta, no concelho de Matosinhos. A escola foi inaugurada em 1986, e insere-

se numa área populacional com origens predominantemente agrícolas e 

industriais, que nos últimos anos tem vindo a testemunhar fortes mudanças nas 

suas atividades económicas. 

 Encontrando-se numa posição geográfica privilegiada entre as cidades 

do Porto, Maia e Matosinhos, a freguesia de S. Mamede de Infesta é servida 

por uma vasta rede de transportes que permite um acesso rápido ao centro 

destas cidades, facto que leva a uma população estudantil com residência em 

locais e cidades distintas que por sua vez conduz a uma variedade cultural 

típica da escola pública portuguesa actual.  

No que diz respeito à escola propriamente dita, esta foi construída 

segundo o modelo Sueco, dividida por três grandes blocos de salas e 

laboratórios, e equipada com um espaço desportivo exterior e um pavilhão 

desportivo. Para além destas instalações, a escola possui uma biblioteca com 

uma vasta oferta cultural, e possui zonas de convívio entre alunos equipadas 
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com materiais como mesas de ténis de mesa, o que me permitiu ao longo do 

ano verificar que a escola faz um esforço para se voltar para os alunos 

tentando com que estes tenham prazer de estar na escola. 

Outro dos aspectos a realçar da escola, prende-se com o facto de esta 

direcionar toda a sua estratégia de ação para o sucesso escolar dos seus 

alunos, envolvendo-se em vários projectos como o Desporto Escolar, a 

realização de vários eventos relacionados com a vida de Abel Salazar, 

projectos de natureza ambiental entre outros, que permitem aos alunos 

aumentar as suas possibilidades formativas. 

Com o decorrer do ano de estágio, o meu conhecimento em relação à 

escola foi-se redefinindo em função da minha envolvência com a comunidade 

escolar e das diferentes experiências das quais participei, factos que me 

levaram a constatar que socialmente, a população escolar, mais propriamente 

os alunos, descendem de vários estratos sociais ou de diferentes culturas, o 

que promove a uma diversidade da população discente. Este fator é uma 

evidência da atual variedade social e cultural com a qual a escola se depara, e 

para a qual deve estar preparada para lidar. No entanto o que se verifica é uma 

escola muito preocupada unicamente com a dimensão curricular, o que conduz 

a uma rigidez que não é suficiente para responder às exigências de uma escola 

multicultural. Como refere Patrício (1990) “Esta escola unidimensional é 

insuficiente, qualitativamente, para as exigências da educação 

contemporânea”. 

Tendo então em conta a ideia de escola multicultural, importa pois ter 

bem claro o que significa esta expressão multicultural no que diz respeito à 

escola, sob pena de cair num discurso vazio de sentido. Deste modo deve-se 

entender a escola como resultado de processos históricos complexos, como 

uma construção social, isto é, uma organização pensada e estruturada por 

grupos sociais dominantes num determinado momento, e também como um 

local que desempenha funções explícitas como ensinar, educar ou preparar 

profissionalmente os alunos e outras funções mais implícitas como a 

reprodução de classes sociais. Esta constatação de escola permite que esta 

seja então vista como fundamental numa sociedade em constante mudança, 
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logo deve estar preparada para responder á grande variedade de problemas, 

quer sejam eles sociológicos, políticos ou morais. 

Como refere Elias (2008) citando Fernandes “a diversificação da 

população escolar é um fenómeno particularmente marcante nos dias de hoje, 

tendo criado à escola a necessidade de se adaptar aos patrimónios 

socioculturais de pertença dos alunos e de se organizar no sentido de 

providenciar uma educação de qualidade para todos (…)”. 

Assim pode-se entender a escola multicultural como uma escola que 

abraça em si a dimensão curricular, extra-curricular e também a interação entre 

ambas, sendo desta forma uma escola mais global, isto é, uma escola cultural 

onde, para além do conhecimento científico, existe o pensamento.  

No entanto não se pode considerar apenas a dimensão cultural da 

escola em detrimento da dimensão curricular. É necessário que a escola 

integre ambas as dimensões, e nesta lógica, quando nos referimos a uma 

escola cultural, devemos respeitar sempre os objetivos da escola curricular 

mas também tentar promover a formação cultural e desportiva, levar à 

socialização, estimular a criatividade de professores e alunos e promover um 

ambiente de satisfação e felicidade nos agentes escolares. 

É então fundamental que a escola atual seja capaz de envolver no que 

diz respeito à participação todos os agentes educativos, desde a família, aos 

funcionários, á comunidade envolvente, passando pelos professores e alunos 

principalmente, de modo a que todos participem e integrem a escola como um 

local que representa a realidade social na qual está inserida indo desta forma 

de encontro á opinião de Patr cio (2008) que refere que “a escola participativa é 

aquela que não está aberta à comunidade apenas em termos de diálogo e 

respectiva auscultação, mas mais profundamente em termos de efectiva 

cooperação e enraizamento, implicando tal uma adequada representação 

qualitativa e quantitativa nos órgão de administração e direcção da escola”. 

Ao longo do ano de estágio foi-me então possível constatar que de facto 

a escola é uma organização que reproduz a cultura na qual se insere, tendo 

como objetivo final uma educação guiada por valores concordantes com essa 

mesma cultura, funcionando como um local primordial de integração social, e 
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como uma organização que promove a educação baseada numa determinada 

sociedade/cultura e respondendo às necessidades da mesma. 

 

 

3.3.2 – Os alunos – A bússola da minha acção 

 

 

   

Atualmente, dentro da constante reforma do sistema educativo e da 

própria educação física, é possível perceber-se que surge uma nova conceção 

acerca do papel do aluno no processo de aprendizagem. A visão de que o 

professor tinha em si a principal responsabilidade de construção das 

aprendizagens dos alunos tem vindo a ser ultrapassada, surgindo como mais 

actual a ideia de que o aluno deve ser o “construtor ativo das suas próprias 

aprendizagens, valorizando os processos cognitivos, a tomada de decisão e a 

compreensão das situações-problema” como referem Graça e Mesquita (2009) 

(p. 135) citando Brooker et al. (2000); Gréhaigne & Godbout (1995); Putnam et 

al. (1990); Rovegno (1998); Rovegno et al. (2001). De acordo com estes 

autores, o professor é colocado numa posição não de transmissor de 

conhecimento em relação ao aluno no processo de aprendizagem, mas sim de 

orientador do processo de desenvolvimento do conhecimento do aluno, o que 

significa que o professor não “deixa de delinear os propósitos da prática, nem 

tão pouco deixa de ter expectativas em relação aos níveis de aprendizagem 

dos alunos” (Mesquita e Graça, 2009). Ao professor compete exercer o papel 

de regulador das atividades facilitando a aprendizagem, sendo dada aos alunos 

a responsabilidade de desenvolverem as suas experiências de aprendizagem. 

Neste sentido surge neste documento este ponto de reflexão em relação ao 

papel do aluno em todo o processo de aprendizagem e às relações que devem 

ser estabelecidas entre professor e aluno ao longo deste processo, de modo a 

que o aluno seja o principal responsável pela sua própria aprendizagem. 

O papel do professor deve essencialmente centrar-se na busca de 

formas de facilitar a aprendizagem e fazer com que os seus alunos se 

interessem na construção do seu conhecimento. Desta forma, o aluno deve ser 
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colocado no centro das relações estabelecidas em todo o processo de ensino 

aprendizagem, devendo estar sempre mobilizado para pensar e construir o seu 

conhecimento. No entanto esta posição não deve de forma alguma levar a que 

o professor se coloque em segundo plano, mas pelo contrário, o seu papel é de 

máxima importância no processo de ensino, não sendo aluno e professor 

considerados iguais, pois, aos professores, cabe a direção, a definição de 

objetivos e o controle dos rumos da acção pedagógica. A ele compete criar 

condições que favoreçam a aprendizagem, motivando o aluno e conduzindo-o 

ao desejo de querer aprender. 

Penso que o professor quando intervém junto dos seus alunos e percebe 

que estes não demonstram interesse nas atividades da aula deve tomar este 

facto como um desafio, tentando desde logo desenvolver novas estratégias de 

ensino no sentido de desafiar os alunos a serem autónomos na sua 

aprendizagem, como por exemplo, colocar os alunos em situações 

desconhecidas, tentando desenvolver neles outras capacidades para além das 

capacidades físicas e motoras que concorrem para o completo 

desenvolvimento do aluno. 

 

 

 

3.3.3 – A Educação Física – o instrumento de trabalho 

 

 

“A história da disciplina escolar de Educação Física – uma história de quase 

dois séculos – é a história da permanente necessidade de fundamentar, 

legitimar e alicerçar o seu lugar, a sua relevância e presença no seio das 

disciplinas escolares.” 

 

Jorge Olímpio Bento 

 

 

 

Segundo o Programa de Educação Física do décimo, décimo primeiro e 

décimo segundo anos, “Apesar das condições materiais se terem alterado com 
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algum significado na última década, e de, no quadro normativo da presente 

revisão, a Educação Física ver consagradas algumas aspirações antigas 

(aumento da carga horária, reconhecimento do seu valor enquanto área 

disciplinar autónoma, etc.), há ainda um longo percurso pela frente, e potenciar 

as condições criadas torna-se um desafio fundamental. Infelizmente não está 

ainda debelada uma visão meramente recreacionista da Educação Física, 

visão essa contrária e perniciosa ao seu desenvolvimento, à assunção cultural 

da disciplina e aos respectivos programas como referência desse padrão 

cultural.” 

 Partindo então desta afirmação presente no documento do Programa de 

Educação Física, é possível verificar que torna-se essencial a necessidade de 

cada vez mais se dinamizar o currículo da disciplina de Educação Física de 

modo e que os alunos possuam condições de usufruir dos benefícios da EF. 

No entanto continuamos a assistir a conceções da disciplina de EF meramente 

no campo da recreação e entretenimento, sem mecanismos de controlo e 

avaliação da qualidade das aprendizagens, onde os próprios alunos olham 

para a disciplina como intervalo das disciplinas teóricas. Esta visão do currículo 

da EF resulta também do facto de que o mesmo não considerar o facto de que 

nem todos os alunos estarem preparados para aprender o mesmo conteúdo, 

refletindo-se negativamente nestes alunos. 

 É então fundamental que a EF apresente um currículo dirigido para a 

formação completa dos alunos, ou seja, é fundamental que a EF promova 

aprendizagens relevantes ao nível pessoal e social, desenvolvendo nos alunos 

competências não só motoras mas também sociais. A EF deve procurar 

desenvolver o seu currículo no sentido de preparar os alunos para uma prática 

de atividade física ao longo de todo a vida, promovendo deste modo a 

aquisição de estilos de vida saudáveis, tal como é referido no documento do 

programa de EF: “ esta perspetiva do trabalho pedagógico, as metas dos 

programas devem constituir, também, objeto da motivação dos alunos, 

inspirando as suas representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no 

âmbito da Educação Física, na Escola e ao longo da vida. No fundo, o que está 

em causa é a qualidade da participação do aluno na atividade educativa, para 
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que esta tenha uma repercussão positiva, profunda e duradoura. Esta 

preocupação está representada nos objectivos da Educação Física do ensino 

secundário, bem como nas orientações metodológicas, baseando-se numa 

conceção de participação dos alunos definida por quatro princípios 

fundamentais: 

 

 - A garantia de atividade física correctamente 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 efectiva 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.” 

 
 Apesar desta consciência de necessidade de dinamização bem patente 

no Programa de EF, a realidade é que existe uma diversidade enorme de 

modalidades presentes nos programas, o que acaba por levar a uma repetição 

de conteúdos ao longo dos anos devido à falta de tempo de exercitação em 

cada modalidade, que conduz a uma natural desmotivação dos alunos, facto 

que é exatamente oposto aquilo que é preconizado no Programa de Educação 

Física. Esta característica da grande diversidade de matérias é um fator que 
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conduz a uma desvalorização da disciplina por parte dos alunos, para o qual o 

programa da disciplina não apresenta soluções. Penso que este aspeto deveria 

ser um ponto de profunda reflexão para todos nós professores de Educação 

Física, já que desta forma se torna difícil a obtenção de resultados na melhoria 

do desempenho dos nossos alunos. Face a esta contínua repetição na 

abordagem das matérias em níveis elementares, defendo que seria benéfico 

para os alunos que o programa da disciplina fosse reestruturado no sentido de 

promover aprendizagens mais aprofundadas das modalidades, permitindo 

deste modo que os alunos tenham tempo para evoluir dentro de cada 

modalidade. Esta evolução dentro das modalidades pode promover nos alunos 

um sentido de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que por sua 

vez conduz a um sentido de pertença maior em relação à disciplina de E.F. 

Assim, o programa de Educação Física deve ser estruturado e 

implementado no sentido de um compromisso de desenvolvimento de tarefas 

apropriadas para os alunos de modo a que estes sejam capazes de atingir o 

sucesso nessas atividades. Deste modo a Educação Física deve promover aos 

alunos múltiplas oportunidades para a prática de atividade física num ambiente 

positivo e estimulante, de modo a que a disciplina seja uma experiência 

positiva e recompensadora para o futuro. 

 

 

3.3.4 – O “Ser Professor” 
 

 

“Ninguém pode ser bom professor sem o sentimento de uma calorosa afeição 
pelos seus alunos e sem o desejo genuíno de partilhar com eles aquilo que, 

para si próprio, é um valor”. 

 

Jorge Olímpio Bento 

 

Após o enquadramento dos pontos anteriores neste capítulo, surge 

como pertinente nesta fase deste relatório de estágio perceber e clarificar um 

pouco acerca daquilo que é entendido actualmente como o que é “Ser 

Professor”.  este sentido importa perceber que o “Ser Professor” resulta de 
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uma constante construção histórica e social que se encontra em permanente 

evolução. Actualmente vivemos numa sociedade em mutação, em que os 

valores se alteram constantemente, e faz parte da profissão de professor ser 

capaz de acompanhar essas mudanças. O conceito de “Ser Professor” desde a 

sua conceção inicial sofreu então alterações, visto que hoje em dia se olha 

para o professor de forma bem diferente da forma que se via o professor 

antigamente, isto é, “Ser Professor” tem vindo a evoluir devido as visíveis 

alterações nas condições de vida e alterações no tecido social. 

Tendo então em conta este contexto social de transformação, verifica-se 

uma conceção de professor anteriormente e outra nos dias de hoje. 

Antigamente o professor era aquele que se situava diante de uma turma de 

alunos, no processo formal, e ensinava a partir de uma posição de autoridade 

intelectual e social, num modelo estrito de ensinar numa sala de aula. Era 

também suficiente para o professor ensinar aos seus alunos aquilo que ele 

próprio tinha aprendido, da mesma forma, e sem consciência das 

circunstâncias que o envolviam naquele momento. Este professor de 

antigamente não entendia que a sua atividade enquanto professor se inseria 

num complexo quadro histórico, social, politico, cultural, etc. 

É também importante que a formação de professores deve procurar 

coadunar-se com este ambiente social mutante de modo a que os profissionais 

sejam capazes de responder aos constantes novos desafios que lhes são 

colocados. Este facto é bem expl cito na frase de Bento (1995) que diz que “A 

formação de profissionais de Educação Física e Desporto deve prestar atenção 

à capacidade de entender os motivos, as concepções e objectivos de acção 

dos educandos e deve agir em conformidade”. 

Esta complexidade e diversidade crescente das sociedades atuais 

exigem dos professores uma maior preparação profissional e autonomia, e é 

neste panorama complexo que emerge o modelo de professores como práticos 

reflexivos que se envolvem num processo de construção e desconstrução de 

saberes e valores. 

A atualidade da ação do professor deve assumir um compromisso 

legítimo de continuidade com a reflexão da sua própria atuação. O professor 
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atual deve ser alguém reflexivo, alguém que altera o caráter das suas práticas 

através de reflexão. Neste sentido, importa que o professor perceba claramente 

a sua identidade, para que seja capaz de pensar o porquê das coisas 

acontecerem e de ter momentos de introspecção relativos ao que lhe rodeia no 

mundo educativo. 

Para clarificar bem este papel reflexivo inerente à sua actividade, o 

professor deve perceber-se com parte integrante de uma profissão, de uma 

identidade. Esta identidade é o que nos diferencia enquanto professores face 

aos outros, mas também é o que nos integrará face ao nosso grupo, ou seja, é 

relacional e baseia-se no reconhecimento e na diferenciação. É o resultado das 

interações sociais a que constantemente estamos sujeitos enquanto 

professores, logo a esta identidade depende de nós e dos outros e só a 

possuímos caso os outros existam. Daí que as identidades são culturais, uma 

vez que dependem do universo cultural e social do qual fazemos parte. A 

nossa identidade nunca está terminada e depende do tempo em que vivemos, 

isto é, enquanto professores devemo-nos aperceber que hoje sou diferente 

daquilo que era ontem, e por isso a minha identidade está sempre integrada 

dentro de um processo de reconstrução contínua. Os professores formam a 

sua identidade através dos atributos herdados, isto é, que nos foram entregues 

à nascença e através dos atributos que foram adquiridos com a opção 

profissional, que têm a ver com o significado que atribuímos à nossa posição 

no mundo. Assim o sentido de pertença a uma identidade profissional resulta 

de uma identidade pessoal e social, isto é, faz-se num contexto de 

aprendizagem para o trabalho e no trabalho. 

A profissão de professor implica uma competência, um saber 

especializado, uma posição social, e é um construto individual mas também 

coletivo devido à formação individual baseada naquilo que o grupo entende 

como correto. Assim o professor possui na sua identidade profissional a 

componente cognoscitiva, a componente normativa e a componente 

organizacional. O professor quando se assume como tal, adotando uma 

identidade profissional tem que atuar como tal, ou seja, deve olhar para cada 

situação com o ponto de vista de professor. 
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No seguimento deste sentido de pertença a uma identidade profissional, 

e por consequência assumindo os papéis e valores fundamentais da profissão, 

o professor ao reconstruir essa mesma identidade diariamente deve faze-lo 

numa perspetiva de reflexão. Neste sentido, e compreendendo o conceito da 

identidade como um resultado de uma diferenciação face aos outros e de um 

sentido de pertença a um grupo, ligado sempre a uma constante atualização e 

reconstrução, percebe-se que a reflexão assume um papel importante na 

atualização constante da identidade do professor. Por não ser estanque, a 

identidade do professor, vai-se reconstruindo diariamente através de uma 

reflexão acerca dos seus conhecimentos, dos valores, das normas e das 

terminologias inerente à sua profissão. 

Quando o professor assume o seu autoconhecimento, a sua posição 

num grupo, confronta a sua ação, cria uma oportunidade para refletir sobre 

essa mesma ação, analisando as formas de ação utilizadas anteriormente e 

assumindo dessa forma uma posição face ao seu agir, o que lhe permite 

questionar e avaliar a sua atuação e reencaminhará a sua atitude perante o 

ensinar levando-o assim ao desenvolvimento profissional. 

O professor atual tem de ter uma enorme consciência, compreensão e 

reflexão sobre o ato educativo, não sendo agora possível ao professor 

desconhecer o contexto teórico que a sua ação se insere. Hoje já não basta ao 

professor um conhecimento vasto sobre as matérias a lecionar. Precisa de um 

ponto de vista pessoal acerca da sua função como professor e da razão de ser 

da sua função. Os professores de hoje estão obrigados a organizar por si o que 

é importante na educação e qual o papel que ela deve desempenhar na 

sociedade. É também exigido aos professores de hoje que assumam um maior 

papel nas decisões de política curricular, nos métodos de ensino e na gestão 

da instituição escola, desempenhando assim um papel ativo na escola. 

Assim, o professor de hoje deve assumir-se para além de um 

transmissor de conhecimentos, um educador, um conhecedor de pessoas, 

alguém que deva ser capaz de refletir sobre a sua própria actuação, ter em 

conta não só a escola mas todo um contexto inerente a esta, e dotado de um 

conhecimento tanto pedagógico como especializado que permitir-lhe-á mudar 
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adaptar-se. Com estas características pretende-se que o professor seja visto 

como um modelo a seguir, alguém capaz de formar pensadores e capaz de 

assumir um compromisso social ligado a sua prática docente. 

Um outro aspeto relevante nesta concepção de “Ser Professor” é o facto 

de que a atividade de professor é uma profissão e como tal obriga a que o 

profissional possua um conjunto de conhecimentos estruturados que 

constituem o saber específico no que diz respeito à educação. Isto implica que 

o docente possua, enquanto profissional, um conhecimento aprofundado em 

relação aos assuntos pedagógicos, e acerca daquilo que ensina conduzindo os 

seus alunos à aprendizagem, possuindo desta forma o como e o porquê da sua 

atuação, e simultaneamente que este compreenda que está inserido numa 

cultura profissional, isto é, que procure integrar-se na sua profissão através do 

diálogo com colegas mais experientes, criando rotinas de reflexão sobre o 

trabalho, que fazem avançar a profissão assumindo-se como membro ativo dos 

profissionais da educação. No entanto importa também que o professor, para 

além do corpo de conhecimentos essenciais à sua atividade, desenvolva 

também o gosto e a paixão por aquilo faz, ou seja, procure na sua ação cruzar 

a dimensão profissional e pessoal. Torna-se evidente que a função docente vai 

muito para além da simples transmissão de conhecimentos. O professor tem 

sim que ser rigoroso em relação aos conhecimentos a transmitir, mas deve 

essencialmente adaptar a sua atitude em função das características do aluno, 

no sentido da procura da melhor aprendizagem por parte do aluno num 

ambiente de aprendizagem positivo. Um fator que deve marcar a atuação do 

professor, é que este deve ser um orientador na seleção de informação e na 

passagem dessa mesma informação para conhecimento, dando oportunidade 

ao aluno de decidir sobre a sua aprendizagem permitindo que este se 

desenvolva como indivíduo. Deve ser um mediador da aprendizagem, participar 

ativamente no processo de aprender, incentivando a procura de novos saberes 

tendo sempre em conta a realidade que o rodeia. 

O professor passa assim a ter um papel de maior responsabilidade, 

porque orienta e modera o processo de conhecimento dos alunos e estimula o 

espírito crítico e criativo dos seus alunos. 
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Capítulo 4 – A construção… 
 

 

 Intitulei este capítulo deste Relatório de Estágio de “A construção”, por 

ser nesta fase do documento que me proponho ilustrar a vivência deste estágio 

no que diz respeito às quatro áreas de desempenho definidas no regulamento 

de estágio, indo de encontro à realização da prática profissional. 

Viver este ano de estágio revelou-se o maior desafio da minha carreira 

académica, e moldou a minha forma de estar e atuar perante o ensino para o 

resto da minha vida enquanto futuro profissional docente. Assim neste capítulo 

tentarei apresentar uma reflexão cuidada de todo o processo de ensino 

aprendizagem, tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades e 

as estratégias utilizadas ao longo do ano de estágio. 

Numa tentativa de expor da forma mais fiel possível toda a prática 

referente às quatro áreas de desempenho ao longo do discurso utilizarei 

extractos de reflexões das aulas e das atividades realizadas no decorrer do 

ano. Deste modo todo o conteúdo e forma deste percurso complexo que é o 

estágio ficarão ilustrados neste capítulo. 

 

 4.1 – A realidade de ser professor e as primeiras pedras 

no caminho 
 

 Enquanto estudante estagiário, penso que a fase inicial do Estágio é 

sempre aquela que mais dificuldades coloca. Neste sentido a realidade que me 

foi apresentada logo na chegada à escola chocou com a inexperiência que 

carregava tornando os primeiros dias na escola em dias complicados, facto que 

obrigou a redefinir desde logo a minha forma de encarar o estágio. 

 O primeiro aspeto que me apraz referir diz respeito à capacidade que é 

exigida ao estagiário logo nos primeiros dias de ser capaz de absorver uma 

grande quantidade de informação relativa ao funcionamento da escola contida 

em documentos como o Projecto Educativo de Escola, o Programa de 
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Educação Física, o Regulamento Interno da Disciplina, entre outros 

documentos, que são a base para a organização de toda a ação. Pela sua 

grande extensão, a análise de toda esta documentação foi uma das primeiras 

grandes dificuldades que encontrei. Uma outra dificuldade com a qual tive de 

lidar na chegada à escola prendeu-se com o facto da elaboração de todo o 

planeamento anual. Este aspecto tornou-se num enorme desafio devido à 

realidade que a escola atual apresenta e aquilo que é preconizado pelos 

programas de E.F. A elaboração deste documento assume preponderância 

fundamental para que a prática decorra bem. Um bom planeamento optimiza a 

acção do professor, facilitando a organização dos conteúdos a lecionar, a 

definição dos objectivos a atingir e as estratégias a utilizar para a obtenção 

desses objetivos. No entanto como referi existe um fosso enorme entre as 

exigências programáticas e a realidade escolar. A realidade é que o Programa 

de Educação Física exige a lecionação de um grande número de disciplinas, o 

e perante os limites espaciais e temporais para a Educação Física e também o 

número elevado de alunos por turma torna a elaboração do planeamento anual 

um desafio que exige uma grande dose de adaptação de modo a que todo o 

planeamento se direcione para uma boa aprendizagem dos conteúdos por 

parte dos alunos.  

 Uma outra dificuldade que senti teve a ver com o primeiro contacto com 

os alunos. Aqui a minha inexperiência de ensino e pelo desconhecimento das 

características dos alunos foi um factor de alguma insegurança. Este confronto 

com os alunos e o estabelecimento de uma ação junto deles foi difícil, no 

sentido de que o processo de ensino aprendizagem decorre-se da melhor 

forma. No entanto naturalmente apercebi-me que a individualidade das 

características de cada aluno me obrigou a adaptar a minha ação, e desse 

modo foi-me possível após algum tempo encontrar um padrão de 

relacionamento com os alunos e uma dinâmica própria de ação até atingir um 

ensino de qualidade. 

  

 

 



35 
 

4.1.1 – A conquista da motivação 
 

 Para Burochovitch & Bzuneck (2004) “A motivação tornou-se num 

problema de ponta em educação, pela simples constatação de que, em 

paridade de outras condições, a sua ausência representa queda de 

investimento pessoal de qualidade nas tarefas de aprendizagem”. 

“A motivação no contexto escolar é um elemento determinante do nível 

da qualidade da aprendizagem bem como do desempenho do aluno” 

(Guimarães & Boruchovitch, 2004). Partindo das afirmações destes autores, e 

remetendo para a experiência do estágio profissional, de facto constatei que o 

aluno quando envolvido ativamente nas tarefas da aula e sendo desafiado a 

superar as dificuldades participa de forma mais motivada na aula e dessa 

forma todo o processo de ensino-aprendizagem fica facilitado. Por isto, é 

fundamental que o professor seja capaz de perceber os níveis motivacionais 

dos seus alunos para a prática das tarefas da aula, numa tentativa constante 

de potenciar esses mesmos níveis, ou seja, enquanto professor cabe-me ter 

uma posição atenta em relação a este aspeto para que seja capaz de aferir até 

que ponto os alunos se encontram motivados para a aula de Educação Física. 

 No caso da minha turma, esta revelou desde logo uma postura de 

desmotivação geral face à disciplina, e este facto constituiu-se num desafio 

importante para mim, no sentido de tentar reconquistar este grupo de alunos 

para a aula, isto é, foi um desafio muito positivo que me fez crescer enquanto 

professor tentar encontrar soluções para combater o problema geral de 

desmotivação que a turma revelou no início do ano. Várias vezes, no inicio do 

ano fui confrontado pela observação de alunos desinteressados em relação às 

tarefas das aulas. Sentir esta desmotivação por parte dos meus alunos foi 

então um ponto de preocupação na minha intervenção, logo era importante 

perceber a origem dessa desmotivação. Nesse sentido comecei a aperceber-

me de que um dos fatores responsáveis por este tipo de atitude por parte dos 

alunos resultava do facto de nos anos anteriores a maioria das experiências 

que tinham tido em Educação Física não tinham sido positivas. Apercebi-me 

que os alunos tinham tido um passado nas aulas de EF marcado por pouca 
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exigência por parte dos seus professores, com aulas onde simplesmente lhes 

era dada a opção do que fazer e onde pouco aprendiam. Para além disto 

percebi desde logo que a turma revelava um baixo nível motor, ou seja, grande 

parte dos alunos sentia grande dificuldade na realização das tarefas. Este facto 

por si só conduzia também a uma desmotivação por parte dos alunos. 

Perante esta realidade compete ao professor tentar encontrar soluções 

que voltassem a trazer os alunos para a EF. Assim senti que era fundamental 

utilizar estratégias de ensino, formas de organizar as atividades das aulas e até 

modelos alternativos de ensino na busca de uma melhoria de todo o processo. 

Esta não foi uma batalha fácil, mas posso afirmar que foi uma batalha vencida 

uma vez que com o decorrer do ano letivo foi evidente uma maior motivação 

por parte dos alunos nas aulas de Educação Física. Para esta conquista foi 

fundamental desenvolver inicialmente uma postura atenta para com os alunos, 

procurando otimizar a instrução de modo a que esta repercutisse melhorias na 

realização das tarefas por parte dos alunos, como ilustra este extrato da 

reflexão da aula 34:  

“ a minha opinião estes feedbacks do professor são fundamentais, e 

prova disso é a visível melhoria na qualidade do jogo, que é também o 

que se pretende com as aulas, isto é, que os alunos aprendam a jogar 

basquetebol.”  

Com a melhoria dos alunos na realização das tarefas, automaticamente 

pude verificar que estes solicitavam novos desafios e procuravam ultrapassar 

esses mesmos desafios. 

Outra estratégia que se revelou produtiva na conquista da motivação dos 

alunos foi o desenvolvimento da autonomia na realização das tarefas da aula. 

Os alunos ao sentirem-se autónomos na realização de diferentes tarefas das 

aulas percebem que são responsáveis também pela sua própria aprendizagem, 

e nesse sentido percebiam que tinham de participar mais ativamente nas 

tarefas. 

Por fim, gostava ainda de referir neste ponto do Relatório, que a 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva serviu, pelas suas caraterísticas, 
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como ponto de viragem na atitude de desmotivação dos alunos. A aplicação do 

modelo teve um efeito de catapultar a turma para níveis de motivação elevados 

que se mantiveram ao longo do resto do ano. 

 

“Refiro isto porque a turma no in cio do ano revelava problemas de 

motivação pela prática de actividade física e pelas aulas de Educação Física, e 

após esta nova forma de estar na Educação Física, os níveis de satisfações 

são elevados, o que proporciona uma maior motivação nas aulas. 

Este modelo teve também como grande ponto positivo o facto dos 

alunos na sua totalidade estarem visivelmente envolvidos nas aulas de 

Educação Física, através das outras funções que lhes eram entregues para 

além de jogador, o que fez com que estes interiorizassem melhor as 

características da modalidade (…) os alunos foram desenvolvendo a olhos 

vistos a autonomia e a responsabilidade, chegando a este ponto com uma 

grande capacidade de auto-organização quer no trabalho pré-jogo, quer nos 

diferentes papéis dentro do jogo, quer no saber estar nas aulas. Foi muito 

gratificante verificar alunos que revelavam um grande desconhecimento da 

modalidade e conseguirem estar motivados para aprender e para ajudar as 

suas equipas.” (excerto da reflexão da aula 37) 

 

No que diz respeito à motivação dos alunos, foi possível constatar que a 

conquista da mesma tem de ser um aspeto a ter sempre em conta no trabalho 

do professor, e este deve ser capaz de encontrar soluções para resolver este 

problema, no sentido de promover uma aprendizagem positiva entre os seus 

alunos. Como refere (Roberts, 1992), “ o desporto os comportamentos de 

aquisição são testemunhados quando os praticantes tentam mais vezes, 

concentram-se mais, insistem, estão mais atentos, actuam melhor. Estes 

representam avaliações de comportamento das quais inferimos a motivação”. 

O docente deve centrar os seus esforços na aprendizagem e, ao 

trabalhar com ela, tornar o ensino significativo para o aluno, fazendo-o sentir 

que a matéria tem significado para sua vida. 
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4.2 – A estrutura que sustenta o trabalho 
 

 4.2.1 – Planear antes de agir: A base de toda a acção 
 

A realização deste Relatório de Estágio centra o seu desenvolvimento 

nas quatro áreas de desempenho docente, sendo este ponto deste capítulo 

relativo à realização profissional dedicado à reflexão acerca dos objectivos 

traçados, do planeamento de toda a ação, as estratégias utilizadas e às 

dificuldades que fui encontrando com o decorrer do estágio. 

Fundamentalmente é um momento de reflexão relativo a toda a Organização e 

Gestão do Ensino, que é a primeira área de desempenho docente. Nesta área, 

mediante os objetivos inicialmente traçados, o objetivo principal era ser capaz 

de construir uma intervenção que fosse de encontro ao sucesso do processo 

de formação do aluno no que diz respeito à Educação Física. 

No que concerne então à área de Organização e Gestão de Ensino são 

identificáveis quatro fases de desenvolvimento que se associam entre si. A 

primeira dessas fases é a conceção, na qual se deve ter uma base de 

conhecimentos sobre o ensino, a escola e os alunos, tendo em conta a 

realidade em que se vai inserir toda a ação deste estágio profissional, ou seja, 

no momento de projeção do ensino e dos princípios orientadores de todo o 

processo todas as condições gerais da educação devem ser consideradas. 

A segunda fase é a planificação onde, através de um conjunto de 

conhecimentos específicos da Educação Física e de conhecimentos gerais 

relativos à educação adquiridos ao longo de todo o processo de formação 

inicial de professores é dada forma ao conjunto de princípios que orientam o 

processo de ensino aprendizagem. 

Após a fase de planeamento surge então a fase de realização onde 

ocorre o processo de ensino aprendizagem propriamente dito, onde o professor 

estabelece com o aluno a relação educativa, considerando os objetivos, 

conteúdos, tarefas e estratégias planeadas. 

A quarta e última fase é a fase de avaliação. Considerando as várias 

formas de avaliar, é fundamental perceber-se que todas têm o objetivo comum 
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de classificar. Assim, o processo de avaliação regula e promove as 

capacidades dos alunos através da atribuição de uma classificação. 

Aprofundando agora cada uma destas fases, ao nível da conceção do 

ensino o principal objectivo a que me propus foi a análise dos documentos 

orientadores como o Programa de Educação Física, o Projecto Curricular de 

Escola e de Educação Física, o Regulamento Interno de Disciplina e o Projecto 

Educativo de Escola. Neste fase foi maior dificuldade a grande extensão dos 

documentos, que tornava difícil a assimilação de toda a informação uma tarefa 

complicada. No entanto foi possível perceber que estes documentos orientam 

todo o contexto no qual a nossa intervenção enquanto professores se insere. 

Perante a análise destes documentos e a observação da realidade do contexto 

da escola atual, percebi de imediato que o estágio profissional é um momento 

onde se verificam inúmeros problemas e situações que prejudicam a qualidade 

do processo de ensino aprendizagem como por exemplo, as restrições 

espaciais da Educação Física, ou o número de alunos por turma que 

juntamente com o grande número de modalidades apresentadas pelo programa 

de Educação Física tornam a atuação do professor de EF difícil no sentido de 

se verificar uma constante fase de iniciação na leccionação das modalidades. 

Este facto reflete um claro desajustamento do Programa de Educação Física 

com a realidade escolar.  

No que diz respeito à planificação, esta tem como objectivo delinear os 

princípios, objectivos, tarefas e estratégias do processo de ensino 

aprendizagem a partir dos conhecimentos específicos do professor, juntamente 

com os saberes transversais da educação. Para planificar devem ter em conta 

todas as finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas dos 

programas curriculares da Educação Física. A planificação ocorre a vários 

níveis, materializando-se na construção de diversos documentos, 

nomeadamente a planificação anual, a unidade didáctica até ao plano de aula, 

permitindo otimizar a ação do professor, através da organização dos 

conteúdos, objetivos e estratégias. O meu principal objetivo ao nível da 

planificação era ser capaz de planear o ensino nos três níveis, anual, unidade 

temática e plano de aula de forma a encontrar uma orientação e uma 
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congruência ente os três níveis. Neste aspeto realço como principal entrave a 

inexperiência que carregava, que me levantou dificuldades na determinação da 

sequência dos conteúdos a lecionar, ou criar progressões que otimizassem a 

progressão da aprendizagem dos alunos. Em várias modalidades deparei-me 

com a necessidade de diferenciar os alunos por níveis de capacidade, ou ainda 

ter de repensar as progressões de ensino a utilizar. Penso que a grande 

dificuldade aqui reside no facto de encontrar estratégias que respeitem a 

individualidade e necessidade dos diferentes alunos. Penso ser fundamental 

que todo o planeamento de ensino tente ir de encontro às necessidades 

individuais dos alunos. Neste aspecto o estágio permite uma aprendizagem por 

parte do estagiário fundamental devido ao papel que desempenha o professor 

cooperante. Considero que as orientações deste no que diz respeito à 

planificação são fundamentais para colmatar a inexperiência típica dos 

estagiários nesta fase da sua formação. Esta aprendizagem ao nível da 

aplicação prática do planeamento foi a meu ver um elemento fulcral neste ano 

de estágio, já que me ajudou ganhar um conhecimento prático que considero 

fundamental o professor possuir. 

Passando agora para a fase de realização, esta assume-se como o 

momento chave do processo de ensino aprendizagem, pois é no seu decurso 

que ocorre o ato de ensinar. Os aspetos de gestão de aula, controlo da turma, 

instrução são centrais na fase de realização. Tinha como grande objetivo numa 

fase inicial do estágio ter um bom controlo da turma e ser capaz de 

desenvolver e organizar tarefas que aumentassem o tempo potencial de 

aprendizagem dos alunos e apresentar uma instrução de qualidade. Esta foi a 

fase de toda a organização e gestão da aprendizagem em que menos 

dificuldades senti. Digo isto, porque rapidamente consegui controlar a turma, 

criando um bom clima de aprendizagem e um bom relacionamento com os 

alunos, e consegui reduzir os episódios de gestão. Este facto serviu como 

ponto de partida para que me centrasse principalmente na minha instrução e 

nos feedbacks adequados a dar aos alunos. Foi neste aspecto que ao longo do 

decorrer do ano, com a orientação da Professora Manuela Reina fui sendo 

mais objetivo na instrução, e apercebendo-me cada vez melhor de qual o 
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feedback a dar perante uma situação individual da atividade do aluno. Muitas 

vezes é importante que a intervenção do professor seja oportuna, corrigindo o 

aluno através de uma linguagem simples. Apercebi-me também que a 

demonstração por parte do professor é fundamental. Quando o aluno retém a 

imagem daquilo que tem de fazer, por vezes esse facto torna a realização da 

tarefa mais fácil para o aluno. Neste aspeto a formação que a faculdade me 

permitiu ter das diferentes modalidades tanto colectivas com individuais, e 

também as minhas experiências pessoais foram fundamentais para que 

sempre que exemplificava nas aulas me sentisse confortável.  

Relativamente à avaliação, esta foi também um desafio ao longo do 

estágio. A avaliação é um elemento regulador dos níveis da aprendizagem dos 

alunos e também da qualidade do processo d ensino aprendizagem. Existem 

vários momentos de avaliação: diagnóstico, formativa e sumativa, que no seu 

conjunto constituem a avaliação contínua. Umas são realizadas formalmente e 

outras informalmente. Uma das maiores dificuldades que senti na tarefa de 

avaliar foi a tradução num valor quantitativo do desempenho de um aluno, 

situando-o face à concretização dos objetivos. Penso que a tarefa do professor 

quando avalia deve centrar-se na redução da ambiguidade do processo de 

avaliação. Para isso é importante delimitar bem os critérios a avaliar, 

descrevendo muito bem o comportamento a observar para cada nível de 

desempenho. 
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4.2.1.1 - Ensinar através de formas inovadoras – alternativas à 

rotina 
 

 

“Da investigação centrada na eficácia pedagógica decorre o postulado 

de que os professores ou treinadores mais eficazes se diferenciam porquanto 

atuam segundo o pressuposto de que o propósito do ensino é promover a 

aprendizagem dos praticantes, ao acreditarem que estes conseguem aprender” 

(Mesquita & Graça 2009). Os professores que aplicam os programas nas aulas 

de Educação Física diferenciam-se na sua atuação, se estes se centram na 

promoção da aprendizagem dos alunos ao acreditarem que estes conseguem 

aprender e ajudando-os a aprender. Deve ser partindo desta intenção que todo 

o ensino deve decorrer, no entanto, a própria ecologia da escola com os seus 

órgãos de gestão, professores de outras disciplinas, encarregados de 

educação, alunos e mesmo os próprios professores de Educação Física, não 

vêm a aprendizagem como prioridade da Educação Física, olhando-a mais 

como uma disciplina de participação onde os alunos apenas podem retirar 

desta benefícios genéricos na saúde e bem-estar, sendo esta a atitude 

tradicional face a Educação Física. Por esta desvalorização da aprendizagem 

das matérias da Educação Física, é fulcral que os professores se preocupem 

em criar um ambiente propício à aprendizagem, o que exige uma grande 

perseverança e vontade por parte destes em inovar e procurar soluções que 

alterem esta conceção reducionista de que a Educação Física padece por parte 

dos demais agentes educativos. A própria investigação acerca da eficácia do 

ensino e professores eficazes mostra que, os professores mais eficazes são 

diferentes porque baseiam a sua atuação no pressuposto de que o objetivo da 

escola é promover a aprendizagem dos alunos, e acreditam que os alunos 

conseguem aprender e assumem a sua responsabilidade em ajudá-los a 

aprender. Neste sentido é fulcral criar uma rotura com esta visão tradicionalista 

e ir à procura de novos métodos de ensino que recupere a intenção da 

aprendizagem dos alunos. Esta intenção de promoção de aprendizagem nos 

alunos por parte dos professores pode e deve ser posta em prática através do 

recurso a novos modelos de ensino que sejam coerentes e bem estruturados. 
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Na EF podemos verificar que existem vários modelos instrucionais que 

podem ser utilizados para lecionar, sendo uns mais centrados na direcção do 

professor e outros que dão mais espaço à iniciativa dos alunos. O que 

tradicionalmente se verifica no contexto das aulas de EF é uma constante 

utilização da instrução direta onde a ênfase é colocada no modo como o 

professor estrutura o ensino, e onde é dada maior importância a estratégias de 

instrução explícitas e formais, sendo que as atividades dos alunos são alvo de 

um forte controlo. “Durante largos, o Modelo de Instrução Directa foi o 

prevalecente em Educação Física” (Bauman, 2004) citado por Mesquita e 

Graça (2009). Nesta forma tradicional de lecionar EF o professor toma 

praticamente todas as decisões, sendo praticamente um prescritor das tarefas 

de aprendizagem que os alunos devem realizar. Esta forma de lecionar é 

vantajosa numa abordagem de progressão pedagógica para a aprendizagem 

de habilidades num contexto fechado, no entanto tem revelado limitações 

devido ao seu desajustamento em relação a todas as matérias. Esta forma 

tradicional de leccionar a EF tem-se também revelado como pouco direcionada 

para os conteúdos que exigem maior autonomia, criatividade e descoberta por 

parte dos alunos. 

Surge então como pertinente na Educação Física a aplicação de novos 

modelos com estratégias de ensino inovadoras que procurem o 

desenvolvimento mais autónomo das capacidades dos alunos, colocando o 

aluno também como responsável pela sua aprendizagem. No entanto, é 

também muito importante que se perceba que não existe um modelo com 

estratégias de ensino adequado a todas as situações, sendo fundamental 

encontrar um equilíbrio entre a necessidade de desenvolvimento da autonomia 

e a necessidade de direcionar o ensino de modo a que sejam criadas as 

condições para o desenvolvimento completo do aluno. Refiro isto, porque 

atualmente existe uma grande heterogeneidade entre a população estudantil, o 

que promove por exemplo a co-existência dentro do mesmo grupo de alunos, 

aqueles que revelam baixos níveis de desempenho e aqueles que revelam um 

nível de desempenho elevado. Para esta diferença é necessário encontrar um 

equilíbrio na estratégia de ensino a utilizar. 
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Tendo em conta o programa de EF é possível verificar que os jogos 

desportivos coletivos são a maior parte da sua constituição, e como tal é 

importante realçar todas as potencialidades que estes têm como matéria que 

apresenta um potencial moral cultural e social. Neste sentido é importante 

libertar a lecionação dos jogos desportivos coletivos da constante repetição e 

inconsistência que tem sido observada, tal como refere Graça (2008) “O 

tratamento didático dos jogos na aula de educação física continua a ser muito 

marcado pela superficialidade, pela descontinuidade, pela fragmentação, pela 

inconsistência”.  este sentido, percebendo a grande importância dos jogos 

desportivos coletivos e o problema que afecta a sua leccionação, os modelos 

inovadores de ensino surgem como uma excelente oportunidade de renovação 

das estratégias didáticas. 

O conceito de modelo de ensino oferece uma “perspectiva mais 

completa do processo de ensino” como refere Metzler (2000). Segundo este 

autor, o conceito de modelo de ensino permite uma abordagem coerente para 

ensinar e aprender, clarifica as prioridades nos diferentes domínios de 

aprendizagem, permite ao professor e aos alunos entenderem o que está a 

acontecer, permite que a relação entre instrução e aprendizagem seja 

verificável, facilita a tomada de decisão do professor dentro de uma estrutura 

de trabalho conhecida. “Os modelos de ensino proporcionam uma base de 

apoio para a (re) construção das conceções do ensino dos jogos desportivos 

(Mesquita e Graça, 2006). 

Dos vários modelos alternativos de ensino, neste ponto do relatório de 

estágio farei uma referência às características do Modelo de Educação 

Desportiva (MED) (Siedentop, 1987), uma vez que foi o modelo utilizado por 

mim para a lecionação da modalidade de basquetebol neste ano de estágio. 

O MED define-se como uma forma de educação lúdica (play education) 

e estrutura-se a partir da crítica às abordagens descontextualizadas ao ensino 

do jogo, procurando estabelecer um ambiente propiciador para uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo. Como referem Mesquita e Graça (2009) “O MED 

proposto por Siedentop (1987) vai ao encontro da necessidade de conferir um 
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cunho afectivo e social às aprendizagens. Constitui um modelo curricular que 

oferece um plano compreensivo e coerente para o ensino do desporto na 

escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo.” Este modelo de 

ensino é um claro exemplo de renovação e de preservação do potencial 

educativo dos desportos colectivos. Outro aspeto característico deste modelo é 

o estabelecimento de uma conceção de educação desportiva com propósito 

formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta. Competente, porque “domina as habilidades de 

forma a poder participar no jogo de um modo satisfatório e que conhece, 

compreende e adopta um comportamento táctico apropriado ao nível da prática 

em que se insere (…) Culto, porque conhece e valoriza as tradições e os rituais 

associados ao desporto e que distingue a boa e a má prática desportiva. 

Entusiasta, porque a prática do desporto o atrai e é um promotor da qualidade 

e um defensor da autenticidade da prática desportiva.” (Mesquita & Graça, 

2009). 

No que diz respeito às características estruturais deste modelo, o MED 

apresenta as épocas desportivas em substituição das tradicionais Unidades 

Didáticas perseguindo uma contextualização desportiva. Estas épocas 

desportivas são mais longas do que Unidades Didáticas que vão de encontro á 

tradicional preferência dos currículos da múltiplas atividades, o que permite que 

o aluno vivencie mais tempo o conteúdo de ensino. Outra das características 

estruturais do MED que surge como subjacente à ideia de época desportiva é a 

filiação em clubes e equipas e de um quadro competitivo formal. As equipas 

têm nomes, símbolos, cores, capitão, treinador, uma área própria para treinar. 

Os alunos efectuam registos de observação de resultados, de estatísticas 

individuais ou de equipa, que marcam a história e conferem importância ao que 

se faz em competição. Os critérios de formação de grupos visam assegurar, 

não apenas o equilíbrio competitivo das equipas, mas também o 

desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Como refere Hastie (1998) “Uma diferença fundamental do Modelo de 

Educação Desportiva em relação às abordagens tradicionais é a sua 

preocupação extrema em diminuir os fatores de exclusão lutando por 
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harmonizar a competição com a inclusão, por equilibrar a oportunidade de 

participação e por evitar que a participação se reduza ao desempenho de 

papéis menores”. Este aspecto da filiação permite que os alunos menos 

dotados que habitualmente são marginalizados nos programas tradicionais 

revelem uma maior participação e contributo para o sucesso da sua equipa. 

Com a época desportiva e a filiação surge também como característica 

deste modelo a competição. Este aspecto fica claro quando Mesquita e Graça 

(2009) referem que “A implementação de um quadro competitivo formal é 

efetivada logo no início da época pela constituição de equipas, através do 

estabelecimento de mecanismos promotores de igualdade de oportunidades 

para participar e premeia a colaboração na aprendizagem e treino no seio de 

cada equipa”. Também o fairplay é enfatizado durante toda a época, havendo 

pontuação para o fairplay em separado, ou com impacto na pontuação geral da 

equipa. Cada época tem um evento culminante, e procura-se que seja 

revestido por um carácter festivo. 

Estas características do MED conferem aos alunos uma grande 

autonomia na realização das atividades no decorrer das aulas, logo as suas 

características exigem por parte do professor boas competências de gestão e 

organização (Mesquita e Graça, 2009). 

Após a exposição dos traços gerais característicos do MED, passo nesta 

fase deste ponto a referir como foi feita na prática a aplicação do modelo com a 

minha turma. Partindo então das principais características do MED, a 

modalidade escolhida para a aplicação do modelo foi o Basquetebol. Para a 

época desportiva foram dedicados dez blocos de noventa minutos que na 

prática completavam as vinte sessões considerando cada bloco duas aulas de 

quarenta e cinco minutos. Foram formadas então três equipas distintas, onde 

cada uma teria de escolher a sua cor, o grito de guerra, o seu símbolo e até 

mascote. As diferentes funções a exercer pelos alunos eram as de arbitragem, 

capitão de equipa, estatísticos que recolhiam dados que posteriormente seriam 

utilizados para a eleição do melhor jogador do torneio e o prémio de fairplay, 

oficiais de mesa que realizavam todos os registos relativos aos jogos, e 

jornalistas que faziam toda a cobertura fotográfica dos jogos, bem como 
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entrevistas e reportagens para a publicação no blogue criado para a colocação 

de toda a informação do decorrer da época. Na fase inicial da época foram 

dedicados três blocos para a pré-época, onde todas as atividades das aulas 

foram orientadas por mim, onde os conteúdos lecionados teriam depois de ser 

aplicados na situação de competição. Durante este período, os alunos 

ultimaram todos os detalhes referentes à filiação das suas equipas de modo a 

que todos os aspetos estivessem prontos para o início oficial da época 

desportiva. Também neste período foram entregues documentos aos capitães 

das equipas com as linhas orientadoras do MED e respectivas funções a 

desempenhar pelos elementos das equipas. No último bloco dedicado ao MED 

foi realizado o evento culminante, com a entrega dos diversos prémios 

(vencedores, fairplay, melhor jogador, jogador que mais evoluiu, empenho), 

marcado pela festividade e onde os alunos foram responsáveis pela elaboração 

de todos os troféus. 

Fazendo agora uma análise reflexiva da aplicação deste modelo, 

permite-me concluir alguns aspetos que me apraz aqui apresentar. O primeiro 

aspeto que gostava de referir prende-se com o facto de que com o decorrer do 

modelo um traço característico destas aulas foi a motivação e entusiasmo de 

todos os alunos, sem exceção, nas atividades. Este aspeto foi fundamental, 

uma vez que um dos principais problemas que a turma apresentou a grande 

desmotivação nas aulas de EF. A aplicação do modelo serviu como ponto de 

viragem neste aspeto, e para isso penso que contribuiu as características do 

próprio modelo. Com a aplicação do MED, a turma revelou grandes níveis de 

motivação na realização das tarefas da aula e no desempenho dos diferentes 

papéis que tinham de realizar. Para além deste facto outro aspeto a referir foi o 

facto de não existirem durante as aulas alunos que não estivessem envolvidos 

na aula. Penso que a atribuição de mais responsabilidade aos alunos, em 

especial aos capitães de equipa, e diferentes tarefas como a estatística ou 

cobertura jornalística foi fulcral para que os alunos que normalmente são 

excluídos pela menor habilidade se sentissem importantes para as suas 

equipas. Ficam aqui agora alguns excertos de reflexões de aulas que relatam 

bem os efeitos produzidos pela aplicação do MED: 
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“Penso que estes alunos terão de ser conquistados com o decorrer da 

Unidade através de um grande entusiasmo e de um reforço grande da noção 

de fidelização a um clube.” (excerto da reflexão da aula 27) 

 

“Já a parte final da aula, foi dedicada á cerimónia de assinatura dos 

contratos dos capitães de equipa. Aqui só gostava de referir que achei 

importante este momento para que os alunos percebessem que a aplicação do 

modelo é algo sério e que todos terão um papel fundamental nas aulas. As 

reações começam já a ser bastante positivas com os alunos a revelarem-se 

cada vez mais entusiasmados com esta forma de aprender em Educação 

Física.” (excerto da reflexão da aula 29) 

 

“No final da aula decorreu a apresentação oficial das equipas, e este foi 

um momento também muito importante da aula. Digo isto porque foi o primeiro 

momento oficial das equipas no campeonato, e desta forma os alunos ficaram 

já com uma amostra do compromisso que têm com o seu clube, sendo esse 

um dos vetores do Modelo de Educação Desportiva.” (excerto da reflexão da 

aula 31) 

“…esta autonomia deve ser doseada pelo professor, e esse doseamento 

passa por intervenções junto das equipas e respectivos capitães, uma vez que 

o professor é que detém o conhecimento para orientar as equipas (…) é 

importante fazer ver os alunos que o capitão de equipa é de importância 

extrema para a equipa. É ele que guia a sua equipa em todos os momentos e é 

ele que comunica com o professor todos os assuntos relacionados com o seu 

grupo (…) No que diz respeito à aula, o seu funcionamento foi bom, com todos 

os rituais a serem cumpridos o que permitiu aos alunos sentirem em que 

consiste a realidade de uma competição e de um clube desportivo. Este facto, 

na minha opinião, é por si só um grande fator de motivação para os alunos.” 

(excerto da reflexão da aula 32) 
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“Outro aspeto que gostava de referir nesta reflexão, e uma vez que o 

campeonato já está a meio, prende-se com o facto de este tipo de aulas 

envolver todos os alunos em tarefas do jogo… Este aspeto das tarefas é 

aquele que de facto se sobressai neste modelo na prática das aulas. Como 

professor é um prazer sentir que todos os alunos estão envolvidos na aula e 

com uma entrega total às várias tarefas. Penso que este facto já conseguiu 

chamar mais os alunos para a aula e despertar o seu entusiasmo.” (excerto da 

reflexão da aula 34) 

 

 “Mais uma vez os alunos lideraram a aula com grande qualidade, 

sabendo exatamente o que fazer nas transições entre os vários momentos da 

aula... De facto os alunos mostram nesta fase um grande crescimento no saber 

estar na aula a na sua capacidade de organização, relativamente ao início do 

ano, e isto foi em grande parte potenciado pelo Modelo de Educação 

Desportiva.” (excerto da reflexão da aula 35) 

 

“…venho observando é um crescendo enorme por parte dos alunos 

acerca do conhecimento do jogo. Penso que este facto se deve ao modelo 

proporcionar a todos os alunos a passagem por outras funções que não 

apenas a de jogador, nomeadamente oficial de mesa e árbitro. Nestas funções 

a responsabilidade é acrescida, e como os jogos trouxeram uma grande 

competitividade entre as equipas, as decisões tomadas nestas funções 

assumiram uma grande importância e devem ser sempre as mais acertadas.” 

(excerto da reflexão da aula 35) 

 

“Observar esta melhoria da qualidade do jogo na última jornada 

comparativamente ao início da Unidade Temática é uma grande conquista e 

mostra que o modelo permite desenvolver também as qualidades dos alunos 

no que diz respeito às habilidades motoras.” (excerto da reflexão da aula 36) 

 

“Assim o balanço deste modelo é francamente positivo, e isto é 

facilmente observável na satisfação dos alunos e na sua entrega ao longo das 
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aulas. Refiro isto porque a turma no início do ano revelava problemas de 

motivação pela prática de actividade física e pelas aulas de Educação Física, e 

após esta nova forma de estar na Educação Física, os níveis de satisfações 

são elevados, o que proporciona uma maior motivação nas aulas. Este modelo 

teve também como grande ponto positivo o facto dos alunos na sua totalidade 

estarem visivelmente envolvidos nas aulas de Educação Física, através das 

outras funções que lhes eram entregues para além de jogador, o que fez com 

que estes interiorizassem melhor as características da modalidade. Para além 

disto, ao longo da Unidade Temática, os alunos forma desenvolvendo a olhos 

vistos a autonomia e a responsabilidade, chegando a este ponto com uma 

grande capacidade de auto-organização quer no trabalho pré-jogo, quer nos 

diferentes papéis dentro do jogo, quer no saber estar nas aulas. Foi muito 

gratificante verificar alunos que revelavam um grande desconhecimento da 

modalidade e conseguirem estar motivados para aprender e para ajudar as 

suas equipas… Este foi um momento que ficará registado na minha memória, e 

que marca sem dúvida este estágio e que marca também o percurso escolar 

destes alunos. A satisfação é imensa pelo sucesso que foi a implementação 

deste modelo.” (excerto da reflexão da aula 37) 

Em jeito de conclusão relativamente a esta reflexão relativa à aplicação 

do MED, posso dizer com confiança que a aplicação de modelos alternativos 

de forma cuidada e entusiasmada resulta numa grande melhoria da motivação 

dos alunos, para além de ser apelativo para os alunos a questão da filiação 

envolvendo nas aulas todos os alunos. 

Como referem Mesquita e Graça (2009) “ O MED ganha relevância e 

particular interesse pedagógico ao salientar as componentes afetivas e sociais 

na formação dos alunos, porquanto inerente à competição há a preocupação 

em diminuir factores de exclusão, lutando por harmonizar a competição com a 

inclusão.” 
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4.2.2 – Eu também sou a escola 
 

Neste ponto do relatório de estágio, proponho-me desenvolver uma 

reflexão referente à segunda área de desempenho docente, que diz respeito à 

participação na escola. Tal como o título deste ponto aponta, é importante que 

o professor se integre na escola enquanto instituição em que exerce a sua 

atividade e que se sinta como parte integrante da mesma. Esta integração 

passa em grande parte por todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário tendo em vista a melhor integração possível na 

comunidade escolar.  

É fundamental que o estudante estagiário tenha um papel ativo no 

reforço do seu papel enquanto professor de EF na escola e da própria 

disciplina, num sentido de contribuir para a promoção do sucesso educativo. 

Para que a intervenção na comunidade escola tenha de facto significado 

educativo é necessário conhecer a escola enquanto instituição e as suas 

características. É neste sentido que a atividade do professor atualmente vai 

muito para além da sala de aula. O professor deve ter consciência da 

importância do seu trabalho para a escola, no que diz respeito às atividades 

extra-curriculares, que ganham um sentido fundamental na formação dos 

alunos visto que permitem aos alunos vivenciar novas aprendizagens. 

A tarefa do professor integrar projetos na escola quer seja eles 

disciplinar ou transdisciplinares no sentido da melhoria educativa, reveste-se de 

uma importância vital para a completa formação do aluno, dando-lhe uma 

dimensão social. Através do desenvolvimento deste tipo de atividades no seio 

da comunidade escolar, o professor procura que a comunidade escolar se 

mobilize, contribuindo desta forma para a promoção do sucesso educativo. 

Neste ano de estágio, no que diz respeito á participação na escola, 

enquanto membro integrante do núcleo de estágio da escola, ficamos 

responsáveis pela organização do Meeting de Atletismo na escola, para além 

de também ter participado no projecto da “Flash Mob Dance”. No que diz 

respeito à organização do Meeting de Atletismo, de facto era uma ambição 

minha neste estágio fazer parte da organização de um evento na escola em 
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que estivesse envolvida toda a comunidade escolar, já que seria uma grande 

experiência que me ajudaria a integrar na comunidade escolar, e este meeting 

foi de facto um momento que me fez crescer enquanto professor, mas que me 

permitiu também mostrar um pouco do trabalho que foi realizado e mostrar-me 

à comunidade escolar. A partir desta organização, é possível perceber 

verdadeiramente que as questões organizativas deste tipo de evento na escola 

são trabalhosas, mas acredito que esta será bastante útil para o meu futuro 

enquanto professor no que diz respeito à importância que a atividade docente 

tem no desenvolvimento completo dos alunos. Reflexo deste facto é bem 

explícito no excerto da reflexão realizada acerca desta atividade: 

“Foi uma enorme satisfação ver o trabalho de organização culminar num 

evento com sucesso e que chamou à prática desportiva mais de uma centena 

de alunos. No entanto para que o funcionamento fosse o desejado, o trabalho 

prévio foi intenso, e é neste aspeto que o meu crescimento como professor que 

faz parte de uma organização escolar foi mais marcado (…) Assim penso que a 

organização deste tipo de atividades na escola exige um esforço e dedicação 

para que tudo esteja pronto e organizado a tempo, e neste aspecto apraz-me 

dizer que tudo correu bem e que falhas foram m nimas.” 

“Enquanto professor estagiário a organização e vivência deste evento 

com toda a comunidade escolar foi um momento marcante e que promoveu em 

mim de facto um desenvolvimento como profissional de Educação F sica.” 

 

A minha participação individual, no que diz respeito à minha participação 

na escola, passou também pela participação nas reuniões de conselho de 

turma e às reuniões do grupo de educação física. Ambas foram muito úteis 

para me ajudar a conhecer e a perceber o funcionamento de outra das 

dimensões com que o professor tem de lidar. Estar ao lado dos professores 

com maior experiência neste tipo de reuniões permitiu conhecer bem a forma 

como estas se processam e desenvolvem. 
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4.2.3 – Uma escola, uma comunidade 
 

 

 A escola deve ser considerada um organismo que se insere numa 

comunidade, logo este facto implica que esta tenha em conta toda a 

comunidade que a envolve, respeitando as suas características individuais. 

Neste sentido este ponto do relatório é referente a todas as atividades em que 

participei que contribuíram para o conhecimento mais aprofundado do meio 

regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais 

da relação educativa e a exploração da ligação da escola com o meio. O 

objetivo desta área centra-se na integração das componentes mais 

significativas da identidade da comunidade onde se insere a escola, o que 

permite conhecer as potencialidades da comunidade e da escola com vista à 

promoção de realizações com relevância educativa para os alunos dentro e 

fora da própria instituição. 

Nesta área, a minha participação centrou-se principalmente na 

participação em dois eventos que foram os Torneios Inter-Escolas do Concelho 

de Matosinhos e no desenvolvimento com a minha turma de uma participação 

no Sarau Cultural em tributo ao patrono da escola, Abel Salazar. Os Torneios 

Inter-Escolas são uma organização que envolve a competição em diversas 

modalidades desportivas das várias escolas secundárias do concelho, que visa 

principalmente o estabelecimento de relações entre as escolas do concelho e 

também a promoção da prática desportiva entre a comunidade escolar. 

Enquanto professor esta foi uma atividade foi um momento enriquecedor já que 

acompanhei de perto as questões organizativas do evento que se prolonga por 

uma semana, mas também porque fiquei responsável pelo pela seleção de 

atletismo da escola no que diz respeito à sua preparação.  

Primeiramente gostava de referir que este evento decorre nas várias 

escolas do concelho, sendo que a Escola Secundária Abel Salazar ficou 

responsável pela organização do dia dedicado ao andebol. As finais 

realizaram-se na Bataria de Leça da Palmeira, e foram o ponto de encontro 

final de todos os participantes, aproveitando-se desta forma o potencial 
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educativo das atividades desportivas em prol de toda a comunidade escola do 

concelho de Matosinhos. Tendo em conta que este é um projeto conjunto entre 

as várias escolas envolvidas, que o número de alunos participantes é enorme e 

que o projeto obriga a uma logística gigantesca envolvendo patrocínios, 

concursos de cartazes para divulgação, refeições, transportes, vestuário, 

interrupção de aulas de Educação Física e uma grande disponibilidade de 

professores, este projeto foi de facto mais uma grande lição que retiro deste 

ano de estágio, no que diz respeito às capacidades que a realização deste tipo 

de eventos exige. Esta capacidade de desdobramento e constante contato com 

a organização é de facto o fator chave neste tipo de eventos. Um professor que 

esteja inserido e seja responsável pelo acontecimento tem de facto de ter uma 

vontade e disponibilidade enorme. Na minha opinião esta semana foi um 

momento de enriquecimento pessoal, no que à minha formação diz respeito, já 

que tive o privilégio de participar destes torneios e poder sentir o pulso a uma 

organização conjunta de várias escolas e que envolve órgão como a câmara 

municipal.  

O outro momento que gostava de referir desta área de desempenho 

docente, da qual fui parte integrante com a minha turma foi a participação no 

Sarau Cultural de Tributo a Abel Salazar. Esta atividade foi uma das que mais 

prazer me deu, visto que o resultado do trabalho desenvolvido por mim com os 

meus alunos foi apresentado a toda a comunidade escolar, nomeadamente os 

encarregados de educação, professores e funcionários. Para este sarau, a 

turma que lecciono foi convidada a atuar com um número de acrobática 

adaptada às atividades circenses da época de Abel Salazar. Este foi um 

desafio que a turma levou tempo a agarrar mas que acabou com uma atuação 

de sucesso, o que me trouxe um sentimento de enorme satisfação por ver os 

meus alunos a apresentarem um trabalho do qual fiz também parte. Esta foi 

também mais uma conquista deste ano com este grupo de alunos, que se 

revelaram extraordinários no trabalho de preparação e empenho na atividade. 

Nesta atividade foi também possível constatar todo o trabalho que existe nos 

bastidores de todo o espectáculo e que vivenciei de perto. Neste dia foi 

possível constatar que este tipo de atividade envolve uma organização cuidada 
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e exige que todos cooperem para que tudo funcione. Este sarau contou com 

várias atuações de vários alunos da escola, e todas elas revelaram na minha 

perspectiva um grande trabalho prévio, o que mostra que a escola também se 

preocupa não só em dar as matérias do tronco comum, mas incutir nos alunos 

um interesse na história da mesma e na vida do patrono da escola. 

Este projecto de organização do Sarau permitiu com que eu me 

identificasse melhor com a escola e com a história de Abel Salazar, e esse é 

um ganho que levo comigo até final do estágio. 
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4.2.4 – O meu crescimento enquanto professor  
 

As metas de aprendizagem 

 

Numa tentativa de desenvolvimento de uma competência profissional de 

âmbito mais abrangente, no sentido de reforçar a minha posição enquanto 

professor pertencente à classe e também tentando entender a evolução e 

inovação que o fenómeno educativo revela em si constantemente, proponho-

me neste fase do meu relatório de realizar uma reflexão e interpretação acerca 

do tema das novas metas de aprendizagem á luz dos meus próprios 

conhecimentos e dos novos paradigmas educacionais. Neste sentido, olho para 

a educação, para a escola, e vejo uma educação orientada para o cumprimento 

de objetivos por parte das instituições e das suas comunidades escolares, 

professores e alunos. Assim, após análise de alguns documentos, conversas 

com a professora cooperante e mesmo uma pequena reunião com o director da 

escola onde realizei o estágio profissional decidi abordar o tema das novas 

metas de aprendizagem estabelecidas no ensino, em especial na Educação 

Física, e o seu enquadramento na realidade educativa atual. 

Interpretando então um pouco este novo documento regulador das 

metas de aprendizagem e fazendo o seu enquadramento com outros 

documentos estruturantes e legislativos que o Ministério da Educação tem 

lançado nos últimos tempos, verificamos que o projecto Metas de 

Aprendizagem insere-se na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo 

Nacional delineada pelo Ministério da Educação em Dezembro de 2009. 

Consiste na conceção de referentes de gestão curricular para cada disciplina 

ou área disciplinar, em cada ciclo de ensino, desenvolvidos na sua sequência 

por anos de escolaridade, e são uma simplificação das anteriores normas de 

referência para a definição do sucesso educativo. Surgem na tentativa de 

padronizar uma progressão geral do currículo e constituem-se como mais um 

instrumento de apoio à gestão do currículo. 
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Considerando a complexidade resultante da sobreposição das 

sucessivas reformas estruturais que se têm verificado ao longo dos últimos 

anos como a introdução de mudanças e inovações curriculares constantes, 

nomeadamente: novas disciplinas, áreas curriculares não disciplinares, alguns 

programas novos ou renovados, estes processos de mudança curricular 

requerem assim uma reorganização e clarificação da globalidade orientações 

curriculares. É nessa linha que se situa o Projecto das Metas de 

Aprendizagem. 

As metas de aprendizagem organizam-se por unidade estruturante de 

cada disciplina ou área. Dada a diversidade de termos utilizados para identificar 

essas unidades estruturantes, são usadas, genericamente, as designações de 

“dom nio” e de “subdom nio”. 

As metas de aprendizagem organizam-se seguindo princípios de 

coerência vertical, de acordo com a progressão da complexidade das 

aprendizagens. Assim, para cada meta final de ciclo apresentam-se metas 

intermédias. As metas de aprendizagem articulam-se também horizontalmente 

de acordo com níveis de escolaridade em causa. 

As metas devem ser olhadas como um auxiliar do trabalho docente, na 

vertente deliberativa, colectiva e individual, oferecendo um referencial comum 

de resultados a alcançar pelos alunos no sentido do sucesso das 

aprendizagens. 

Em cada uma das disciplinas ou áreas curriculares a elaboração das 

Metas de Aprendizagem teve como ponto de partida um conjunto de 

pressupostos enunciados no documento “ Projecto Metas de Aprendizagem” 

seguidamente apresentados: 

 

- As metas de aprendizagem são entendidas como evidências de desempenho 

das competências que deverão ser manifestadas pelos alunos, sustentadas na 

aquisição dos conhecimentos e capacidades inscritos no currículo formal, 

constituindo por isso resultados de aprendizagem esperados. 

- As metas de aprendizagem serão sempre expressas em termos do 

desempenho esperado por parte do aluno.  
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- As metas de aprendizagem integram e mobilizam os conteúdos nas suas 

diferentes dimensões, os processos de construção e uso do conhecimento, e 

as atitudes e valores implicados quando for o caso. 

- Para cada área ou disciplina, as metas de aprendizagem são estabelecidas 

para o final de cada ciclo, sendo indicados níveis referenciais do seu 

desenvolvimento, para cada um dos anos que o constituem; estas metas são 

susceptíveis de gestão diversificada por cada escola. 

- As metas de aprendizagem organizam-se por unidade estruturante de cada 

disciplina ou área, de acordo com a lógica interna (blocos, campos temáticos, 

funções, outras). Algumas metas decorrem de um processo inclusivo do total 

do ciclo, outras poderão ser limitadas a parte desse percurso. 

Num debruçar mais direcionado para as metas de aprendizagem na 

Educação Física, verificamos que na nossa disciplina as metas estão divididas 

por domínios e subdomínios, que por sua vez podem ser avaliados por níveis 

de especificação, que são o nível introdutório, elementar e avançado. Posto 

isto, é possível interpretar as metas de aprendizagem na Educação Física 

como “os m nimos exigidos” a atingir pelos alunos, já que para ter sucesso o 

aluno não necessita de ter sucesso em todas as matérias nucleares, mas sim 

em apenas parte delas. Deste modo, as metas de aprendizagem consideram 

para a Educação Física fundamentais três domínios de avaliação específicos 

da Educação Física, que representam as grandes áreas de extensão da 

Educação Física: Actividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos.  

No entanto, e à luz das novas políticas educativas, há que assegurar o 

atingir de certos valores de sucesso escolar e o cumprimento da escolaridade 

obrigatória perante a Europa. A introdução deste tipo de medidas como as 

metas de aprendizagem pode levantar algumas questões que deixam a pensar 

se de facto este é o caminho a tomar no sentido de elevar as competências 

básicas dos nossos alunos, ou se é apenas uma tentativa rápida de atingir 

valores europeus, sem que se considerem as condições do nosso país e as 

características individuais dos nossos alunos. Estas questões surgem também 

porque na prática não existe um controlo claro e efectivo relativo ao 

cumprimento ou não destas metas de aprendizagem por parte dos alunos. A 
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realidade mostra-nos que os nossos alunos nos chegam muitas das vezes sem 

a preparação, sem os conhecimentos e sem as competências que já deveriam 

ter adquirido em anos anteriores. Este facto leva a pensar que as metas podem 

também surgir como objetivo a atingir por parte dos professores, já que o seu 

trabalho se reflete naquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer nos 

anos seguintes de escolaridade. De facto, a existência destas metas de 

aprendizagem é uma realidade e estas devem ser cumpridas, mas acontece 

que a não existência de um real controlo relativo ao cumprimento das mesmas 

suscita dúvidas e pode levar a pensar que elas apenas existem porque o país 

assinou um contrato de cumprimento do quadro estratégico de cooperação 

internacional. Será que sabemos o que fazer quando o aluno não atinge essas 

metas? Existe algum acompanhamento desse aluno de modo a que este seja 

ajudado a superar essas metas? Ou o aluno avança com o seu percurso 

escolar, já que o sucesso escolar é o grande objectivo, mesmo não atingindo 

as metas? De facto, estas questões podem indiciar que estamos apenas a criar 

este tipo de medidas para que o país apresente valores de referência perante a 

União Europeia. 

Outro ponto de vista é possível face ao exposto. Já que estas metas de 

aprendizagem trazem para o seio dos professores e dos alunos uma cultura de 

exigência, uma cultura de cumprimento de objetivos, pode ser um excelente 

caminho a seguir de modo a elevar as competências básicas dos nossos 

alunos, reforçando deste modo o papel das escolas. Penso que com medidas 

de controlo, com uma melhor preparação dos professores e assegurando um 

trabalho de base com os alunos no sentido de cumprimento das metas, 

podemos alcançar melhores resultados. 

O estabelecimento destas metas de aprendizagem surge num contexto 

atual de grande incerteza em relação ao ensino, e de grandes alterações no 

que diz respeito aos órgãos governamentais. Esta conjuntura torna um 

documento tão recente quanto este ainda num projecto em fase embrionária, 

mas que no entanto mostra desde já os traços que se pretende seguir no que 

diz respeito à educação no nosso país. No entanto é fundamental reflectir se 

estas metas respeitam as características próprias da escola portuguesa, e dos 
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seus alunos, isto é, se esta é uma tentativa de padronização dos resultados 

educativos em Portugal face aos restantes países europeus, devemos 

primeiramente criar todas as condições para que a escola portuguesa responda 

positivamente ao desafio que o alcançar das metas de aprendizagem constitui. 
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Capítulo 5 – As lições aprendidas e o futuro 
 

O EP foi a constitui-se como a ultima etapa da formação, onde perante o 

contexto escolar atual, os conhecimentos e experiências adquiridas, serviram 

de base para responder aos problemas que a realidade coloca.  

Este estágio é o ponto culminante de todo o processo formativo que 

servirá como referência para o início da atividade enquanto profissional 

docente. Este é por excelência, através da prática de ensino supervisionado 

em contexto real, um instrumento que promove o desenvolvimento das 

competências profissionais dos futuros docentes com o indispensável espírito 

reflexivo perante os desafios inerentes da prática docente. 

A experiência do estágio foi fundamental para que percebesse as 

dificuldades e desafios que a profissão de professor coloca. Daí concluir que o 

estágio e toda a formação inicial de professores deve orientar-se e organizar-se 

mediante as exigências da prática profissional. 

Uma outra percepção que este estágio me deu foi a de que a educação 

é um fenómeno que vive em constante mutação, sendo que este facto deve 

também influenciar a formação de professores. Refiro este aspecto porque 

penso ser fundamental que as estratégias de formação conduzam a 

preparação dos estudantes estagiários para estarem preparados para se 

adaptarem às constantes reformas educativas. 

Em relação a perspectivas futuras, a conclusão fundamental que retiro é 

a de que a formação contínua é o caminho a seguir. Este aspecto é 

fundamental para que o professor exerça a sua atividade profissional. Perante 

a complexidade do fenómeno educativo, a formação contínua revela-se como 

essencial na medida em que o professor tem de ser capaz de se adaptar a esta 

complexidade e estar atualizado em relação ao seu papel na educação dos 

jovens. Penso que o meu desafio centra-se então numa constante procura do 

meu desenvolvimento enquanto professor competente que se preocupa com o 

estado da educação e também com a formação completa dos jovens, enquanto 

seres humanos. 
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No entanto, tendo em conta a conjectura politico-finaceira actual, 

caracterizada por uma profunda crise económica e por uma incerteza futura, as 

perspectivas de cumprir o sonho de ser professor são reduzidas. Sendo 

realista, perante o grande número de professores desempregados que 

verificamos no nosso país, não vejo num futuro imediato uma boa hipótese de 

praticar a docência. Este facto faz-me reflectir se ir em busca de outras áreas 

de formação não seja também uma hipótese para o futuro. 
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