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“Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 
Mas não esqueço de que minha vida 
É a maior empresa do mundo… 
E que posso evitar que ela vá à falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 
Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 
Se tornar um autor da própria história… 
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 
Um oásis no recôndito da sua alma… 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 
É saber falar de si mesmo. 
É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 
É ter segurança para receber uma crítica, 
Mesmo que injusta… 
  
Pedras no caminho? 
Guardo todas, um dia vou construir um castelo…” 
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RESUMO 

 

O presente relatório tem como funcionalidade ilustrar o meu percurso e a 

minha evolução relativamente a este ano de Estágio Profissional (EP) que nos 

integra no exercício da vida profissional docente.  

O EP – projeto de formação – tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em conformidade com 

os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes 

entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, 

investigativas e de cooperação. Estas estão patentes nas quatro áreas de 

desempenho que serão trabalhadas e desenvolvidas ao longo do ano: 1) 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 2) Participação na 

Escola; 3) Relação com a Comunidade e 4) Desenvolvimento Profissional. 

O EP decorreu na Escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni, num núcleo de estágio 

composto por quatro elementos. O acompanhamento do estágio foi conduzido 

por dois orientadores, uma professora da escola (cooperante) e um orientador. 

O Relatório de Estágio (RE) está estruturado em quatro grandes 

capítulos: no primeiro, “Enquadramento Biográfico” onde é apresentado o meu 

percurso de vida até à realização do EP; o segundo, “Enquadramento do 

Prática Profissional” engloba o estágio num ponto de vista legal, conceptual e 

funcional, no terceiro “A Realização da Prática Profissional” é demonstrada a 

evolução enquanto professora e no quarto “Conclusões e Perspetivas para o 

Futuro” onde reflito sobre todo o meu percurso e transmito os meus desejos e 

vontades para o meu futuro. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR 
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ABSTRACT 

 

The present report has the task of illustrating my journey and evolution in 

this year’s Internship, which will integrate us in our professional teaching lives. 

The Internship’s purpose is the professional training of a teacher, a 

promoter of quality teaching. A thoughtful teacher who reflects, analyses and 

knows how to justify their actions according to the professional teaching criteria 

and the set of teaching duties such as teaching, organising and managing, 

researching and cooperating. These belong to the four areas of performance 

that will be worked on and developed during the year: 1) Teaching and Learning 

Organisation and Management; 2) School Participation; 3) Relationship with the 

Community and 4) Professional Development. 

The Internship took place in Escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni and 

consisted of four elements. The monitoring of the internship was lead by two 

supervisors, a teacher at the school (cooperative) and a supervisor. 

The Report is structured in four big chapters: the first one, “Biographical 

Framework”, where my journey until the completion of the Internship is 

presented; the second one, “ Professional Practice Framework” is about the 

internship with a legal, conceptual and functional point of view; in the third one, 

“Performing the Professional Practice”, it is demonstrated my evolution as a 

teacher and in the fourth one, “Conclusions and Future Prospects”, I reflect 

upon my journey and convey my wishes for my future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL TRAINING, MULTICULTURAL TEACHER, 

INCLUSIVE EDUCATION, REFLECTION, PRACTICE SPORTS. 
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1. O Estágio Profissional 

 

O EP surge no âmbito do programa de estudos da Faculdade de Desporto 

da Universidade de Porto (FADEUP) inserido no 2º Ano do 2º Ciclo de Estudos 

do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e 

tem como objetivo o projeto de formação do professor profissional, formador de 

um ensino de qualidade. Portanto, o EP visa a integração do estudante no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

prática supervisionada, em contexto real. Pretende-se com isto, o 

desenvolvimento das competências profissionais que fomentem nos futuros 

docentes uma atuação crítica e reflexiva, capaz de dar resposta aos desafios e 

exigências da profissão. 

A natureza única, complexa e global deste processo de ensino e 

aprendizagem, assim como as características gerais da ação do professor que 

decorrem num contexto limitado pelas regras do sistema de ensino, originam 

uma tentativa de integração e de interligação das várias áreas e domínios a 

percorrer num processo de formação, particularmente no Estágio Profissional, 

de forma a libertar o formalismo das realizações e a promover as vivências que 

conduzem ao desenvolvimento das competências profissionais.  

A competência profissional assenta no crescimento das competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, que coadjuvado a uma boa ética 

profissional visa o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta adequadas na 

escola. Assim, o EP pressupõe o atingir, pelo estudante estagiário, das 

“ferramentas” necessárias para a sua prática futura, sempre na procura de 

soluções para os desafios e dificuldades e na busca de uma intervenção mais 

consciente, coerente e eficaz. 

O RE surge como um documento onde todo o nosso trajeto está descrito, 

durante a experiência da prática de ensino supervisionada (PES), tendo em 

conta a construção de uma “postura” adequada à profissão de professor. O RE 

não é um documento à parte da PES, é sim, codeterminado pelo percurso da 
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própria PES pois é um “discurso” do estagiário sobre as suas experiências 

durante o seu caminho na PES.  

A nossa PES rege-se pelo Perfil do Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto), defendidas no 

regulamento do EP da FADEUP, organizando-se em quatro áreas de 

desempenho. A primeira é a Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, onde o objetivo é uma intervenção na turma atribuída, orientada 

por processos didático-pedagógicos e que engloba a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino; a segunda é a Participação 

na Escola, aqui o professor tem como propósito a integração na comunidade 

escolar através de tarefas de enriquecimento curricular e tarefas de 

acompanhamento da turma; a terceira área é a Relação com a Comunidade, 

neste domínio o objetivo é o conhecimento do meio regional e local e a criação 

de laços com a comunidade e o envolvimento entre esta e a escola; e por fim, a 

área de Desenvolvimento Profissional que representa a constante superação 

frente aos obstáculos que vão surgindo. 

Em suma, o EP é um constructo da nossa identidade profissional que visa 

o incremento e desenvolvimento das nossas capacidades e competências, 

numa promoção das qualificações, com o intuito de uma inserção na vida 

profissional. 
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2. Enquadramento Biográfico 

 

2.1. Quem sou. Percurso e Atualidade 

 

Falar acerca de nós próprios nunca é fácil! A capacidade de nos 

analisarmos, o enfrentar daquele lado secreto, por vezes desconhecido e 

estranho, cria em nós um “medo” de mergulhar no nosso intimo, ganhando 

força o receio do que podemos encontrar, no entanto, todo este processo neste 

ano de estágio, tem como propósito evoluirmos nessa habilidade de refletirmos 

quem somos, de onde viemos e porque somos assim, de forma a perceber de 

que modo toda a nossa história de vida influenciou quem hoje somos e o 

porquê de tomarmos algumas decisões ao invés de outras. Para tal, tentarei 

num texto breve e sucinto, exprimir quem sou eu, o meu percurso académico e 

as minhas expectativas para este tão esperado ano letivo de Estágio 

Profissional. 

Desde que nasci encontro-me inserida no meio do desporto. O meu pai, o 

meu ídolo, o meu pilar, foi durante muitos anos jogador de basquetebol (alta 

competição no Futebol Clube do Porto) e desde muito cedo incutiu em mim, 

juntamente com a minha mãe, uma forma de ver e viver a vida, tendo como 

base o desporto. Lembro-me de o acompanhar muitas vezes nas suas idas à 

musculação e imitá-lo nos exercícios que fazia, além de ser presença assídua 

em todos os jogos, em casa ou fora, de vibrar com os cestos marcados e com 

as vitórias e de chorar com as derrotas por também sentir a dor que o meu pai 

sentia.  

Sempre fui uma criança muito ativa, mesmo nas férias de verão, o meu 

pai nunca me deixava estar “esticada na toalha” muito tempo, ou estávamos a 

jogar raquetes ou a dar saltos para a piscina.  

Iniciei a prática desportiva federada na natação do Leixões Sport Club 

(LSC), o clube da minha cidade (Matosinhos) e aos 6 anos, consegui bons 

resultados nas provas em que realizei. Fui convidada para passar à fase 

seguinte, ou seja, natação de alta competição e optei por desistir pois as 

exigências iam aumentar e como era muito nova, tinha 10/11 anos, senti que 
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não era capaz de abraçar tal desafio. Confesso que hoje em dia é uma decisão 

da qual me arrependo. Um ano mais tarde, fui convidada para ingressar nos 

treinos do voleibol do LSC, como experiência, e essa é a modalidade que 

pratico há 14 anos. Com ela também me desenvolvi e me tornei a pessoa que 

hoje sou. Passei por inúmeros clubes, entre os quais, o Boavista Futebol 

Clube, o Famalicão, o Clube Académico da Trofa, o Ala Nun’Álvares de 

Gondomar e o Ginásio Clube de Santo Tirso. Aprendi a trabalhar em grupo, a 

conviver com personalidades diferentes, a ultrapassar dificuldades e a superar 

tristezas. Aprendi a ser mais compreensiva, mais companheira, mais amiga e 

mais lutadora na conquista dos meus objetivos.  

Sendo filha única, fui uma criança que passava muito tempo sozinha a 

brincar, e isso fez com que me tornasse uma pessoa bastante dependente dos 

meus objetos pessoais e também muito introspetiva. Ainda hoje sou, embora 

com todas estas experiências tenha aprendido a partilhar mais. Tive que 

aprender a partilhar o quarto, por causa dos estágios da seleção nacional, a 

partilhar roupa, porque por vezes tínhamos que trocar ou emprestar camisolas, 

fatos de treino e particularmente a maior dificuldade que tive foi a adaptação às 

pessoas e o saber viver com pessoas diferentes de mim, com maneiras de 

estar na vida diferentes e hábitos diferentes. 

 Sempre tive os meus pais presentes ao longo do meu trajeto desportivo e 

do meu percurso de vida e felizmente ainda tenho. Sempre me acompanharam 

nas minhas dificuldades e nas minhas alegrias, ajudando-me a ultrapassar os 

obstáculos e a retirar de todas as experiências uma lição, fosse positiva ou 

negativa. Confesso que esse apoio tornou-me mais forte, mais equilibrada e 

mais racional, contudo, também “caí” muitas vezes, magoei-me emocional e 

psicologicamente e chorei mas levantei-me e enfrentei os percalços, crescendo 

a nível pessoal. No entanto, com o intuito de me dedicar em exclusivo ao 

Estágio Profissional, este ano desportivo, fiz uma paragem no voleibol. Penso 

que não voltarei a jogar, pois as prioridades começam a ser outras. 

A minha vida escolar também sempre foi muito organizada. Sou uma 

pessoa que gosta de ter tudo controlado, de modo a não deixar que nada 

possa constituir um mal maior e/ou um obstáculo nas minhas perspetivas, 
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sejam elas tão básicas como a rotina do dia a dia. Frequentei a Escola 

Preparatória de Matosinhos, onde completei a escolaridade do 5º ao 6º ano e 

para continuar do 7º ao 12º ano, escolhi a Escola Secundária João Gonçalves 

Zarco também em Matosinhos, contudo o meu 12º ano foi realizado no 

Externato Académico, no Porto, pois se assim não fosse teria que estar 3 anos 

a completar Matemática, pois foi a disciplina que mais dores de cabeça me deu 

durante a minha vida escolar. Penso que se não tivesse deixado para trás a 

Matemática talvez tivesse entrado na faculdade mais cedo, apesar de as 

dúvidas quanto a curso persistirem. A única altura, em que me senti mais 

preocupada e também um pouco à deriva foi quando terminei o 12º ano de 

escolaridade e não tinha ainda certezas quanto ao curso superior que havia de 

escolher. Embora gostasse de desporto e me sentisse bastante à vontade no 

mesmo, tinha muitas incertezas pois também sempre gostei de áreas como a 

saúde e as artes. Todas elas são muito diferentes, o que me originou ainda 

mais dúvidas. Devido a esse percalço, estive três anos da minha vida, sem 

estudar. Confesso, no entanto, que em nada me arrependo, pois correspondeu 

à minha fase no clube da Trofa, onde alcancei o meu objetivo voleibolístico de 

jogar na 1ª divisão nacional e na equipa número um do ranking, com algumas 

das melhores atletas portuguesas de sempre e com estrangeiras de alto nível.  

Aos 22 anos de idade, decidi finalmente retomar os estudos. A sociedade 

também assim o requer. Depois de um ano a estudar sozinha, pois já não 

frequentava a escola, fiz os testes requeridos pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e consegui ingressar, naquela que é considerada uma 

das melhores Faculdades de Desporto da Europa. Escolhi a FADEUP devido a 

isso mesmo. Queria fazer parte, e ser formada por uma faculdade de renome 

internacional. Ter esse prestígio. Consegui! Sinto-me orgulhosa de mim mesma 

por ter ultrapassado os medos e os receios de estudar sozinha e de ir para a 

faculdade “sozinha”, sem os meus colegas do secundário. Têm sido anos muito 

bons, na companhia de amizades fantásticas que fiz e que tenho a certeza que 

durarão para a vida inteira. Optei então pela escolha do curso em Desporto, 

pois pesando todas as opções, realmente era aquela com que mais me 

identificava, também devido a todo o meu percurso de vida. 
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O ano passado foi o ano em que como alunos temos uma decisão difícil 

a tomar, que é a escolha do mestrado que queremos seguir. Qual o papel que 

realmente vamos querer desempenhar na vida. Para mim tornou-se difícil pois, 

mais uma vez não tinha a certeza se realmente queria exercer a função de 

professor, ou seguir por outras áreas relacionadas com o desporto. Confesso 

que a razão pela qual escolhi o mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, foi pelo futuro mais assegurado, a nível 

monetário, que um professor tem quando é colocado numa escola. Sei que nos 

dias de hoje, ingressar numa escola é muito difícil, no entanto, prefiro ter esse 

“canudo na mão” e um dia conseguir integrar na vida profissional docente, a 

qual sinto fazer parte. 

 Contudo, estou a gostar bastante da experiência, contradizendo os 

receios que tinha inicialmente de que não iria gostar de dar aulas e de lidar 

com os alunos. Sinto prazer por fazer parte integrante na educação dos alunos, 

desempenhando assim as funções globais do que é ser Professor. 

Para mim, a sensação de ser chamada de professora está a ser muito 

engraçada, na medida em que, no fundo ainda sou uma estudante e quando na 

escola me chamam “oh ’stora”, recai sobre mim a responsabilidade que tenho 

para com aqueles indivíduos que é real. Ou seja, apesar de estar numa 

situação de PES, onde me sinto segura, confortada e apoiada, para os meus 

alunos eu sou a professora deles, aquela que os vai ensinar, aquela que “sabe 

tudo” e com quem eles podem contar. Aos olhos deles sou uma “pessoa 

grande” que já passou por algumas situações na vida e que andou na 

faculdade. Digo isto porque, enquanto aluna do ensino básico/secundário, via 

os estudantes universitários como sujeitos mais autónomos, mais 

responsáveis, mais independentes e mais seguros de si. Contudo, eu própria 

sinto que “nada sei” da experiência da vida, como vou eu “passá-la” a eles? 

Este meu confronto surge, pois sei que ensinar não é apenas ensinar a jogar 

Basquetebol ou Voleibol, não é apenas ensinar as regras das modalidades, é 

muito mais do que isso, é ensinar a ser humano, a ser cidadão, a ser 

respeitador, entre outras coisas tão importantes que na sociedade de hoje cada 

vez falham mais. Somos nós, professores, que temos que modificar isso, é na 
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sala de aula/ginásio, que essa mudança começa. É essa a responsabilidade 

que sinto. No entanto, não tenho medo de a abraçar, pois sou certa dos meus 

valores e ideais. 

Com o decorrer do ano letivo, assumi ainda mais o papel de professora 

da turma e aos poucos fui-me sentindo mais à vontade para demonstrar o meu 

“comando” sobre os alunos, como por exemplo, ao expor mais firmemente as 

minhas regras e rotinas diárias. Sinto que pouco tempo após o inicio do 2º 

período, essa noção ganhou contornos mais presentes e reais em mim, e logo 

mais positivos, porque me senti a entrar em cada aula, sempre mais confiante 

e também mais calma, no que diz respeito ao meu desempenho. 

Para concluir, sinto-me a cada dia mais professora, no sentido lato da 

palavra, sinto-me a cada dia mais certa de que a minha vocação é esta: 

ensinar alguém a ser melhor. 

 

2.2. Expectativas em Relação ao Estágio Profissional 

 

O tão esperado ano letivo está a chegar. O ano em que nós alunos, 

passamos a desempenhar o papel de professores. Somos os Professores 

Estagiários. O ano em que iremos aplicar tudo aquilo que aprendemos ao longo 

destes três anos na FADEUP. As minhas expectativas relativamente ao estágio 

são de receio, no que diz respeito à consciencialização da capacidade de 

conseguir expor o que sei, de ser capaz de lecionar boas aulas e de ser capaz 

de oferecer um bom desenvolvimento aos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Ainda me sinto na condição de aluna mas sei que vou desempenhar o 

papel de professora. É uma ambiguidade na nossa perceção do desempenho 

das funções. Mas uma ambiguidade perfeitamente passível de executar em 

excelentes condições em ambos os papéis. Devemos sempre manter uma 

postura humilde e recetiva para quando necessário impormos o respeito 

fundamental enquanto professores e mais importante enquanto seres humanos 

e saber aceitar as críticas e os elogios que fazem parte do nosso crescimento 

como docentes profissionais e acima de tudo como pessoas. 
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Este ano irá ser trabalhoso e espero corresponder às expectativas, ou 

seja, espero ser capaz de dar resposta às tarefas e incumbências que me irão 

ser atribuídas e espero desenvolver um trabalho leal e coerente, no sentido de 

ampliar as minhas capacidades e melhorar as minhas competências. Para isso, 

conto com a ajuda dos meus colegas de estágio (Filipa, Vera e Paulo) que 

nunca tive oportunidade de trabalhar, apesar de nos conhecermos da 

faculdade. Deles acredito que possamos criar um excelente grupo de trabalho, 

crítico, amigo, exigente, sincero e trabalhador. Não antevejo dificuldades em 

trabalhar com eles, pelo contrário, conto que juntos consigamos ultrapassar as 

barreiras que surgirão pelo nosso percurso. Mesmo consciente das 

dissemelhanças que existem entre nós, espero que as mesmas sirvam para 

nos enriquecer e influenciar positivamente, ao invés de nos separar.  

Aquilo que eu espero do EP é maximizar a minha aprendizagem, no 

que diz respeito à interação com os alunos e à minha capacidade de tratar os 

conteúdos do programa nacional, com o intuito de promover um 

desenvolvimento nos alunos enquanto indivíduos socialmente ativos e provocar 

o gosto e a envolvência na prática desportiva voluntariamente e, acima de tudo 

trabalhar as minhas competências e capacidades no sentido de construir a 

minha identidade enquanto professor. 

 

 

«Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são 

melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que 

lutam toda a vida. Esses são os Imprescindíveis.» 

(Bach, 1998) 

 

 Enquanto futura profissional do desporto, consigo encontrar nesta 

citação de Bach, uma fonte de inspiração para a constante procura do sucesso 

enraizada na minha ambição pessoal.  

Quem cresce e vive no seio do mundo desportivo, compreende que a 

luta para se ser o melhor, conquistar títulos e medalhas é incessante. Mesmo 
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que alguém nasça com o chamado dom para determinada modalidade, como 

por exemplo, o Pelé, o Michael Jordan, a Rosa Mota, entre muitos, o treino faz 

ainda mais sentido para aprimorar detalhes específicos da modalidade, com o 

intuito de eliminar os pequenos erros técnicos que possam existir e desta 

forma, atingirmos a excelência e sermos reconhecidos. Só assim nos 

conseguimos distinguir dos outros considerados medíocres.  

Este tipo de ambição deve transpor a barreira desportiva e alcançar o 

quotidiano de todos nós, para da mesma forma, sermos reconhecidos, 

lembrados e alcançarmos a “excelência” na nossa vida.  

A excelência na vida não é mensurável pelo que se torna subjetiva. O 

que é muito bom ou importante para mim, pode não ser igual para outro. Todos 

nós temos os nossos ideais de vida, e portanto, todos nós devemos tentar 

atingir a nossa excelência. Porém, a excelência conduz-nos à ideia de 

perfeição mas não nos esqueçamos, no entanto, que a perfeição é impossível 

de atingir. Contudo, o Homem está no mundo para uma jornada de elevação 

sistemática de modo a se encontrar a si próprio, na sua espiritualidade e 

interioridade. Sem esta conjuntura o ser humano fica aquém da sua condição. 

Vejamos, então, a excelência como uma superação, transcendência do normal, 

do comum, do vulgar. 

 A frase expressa isso mesmo, e eu, pessoalmente, estou de acordo com 

a mesma, porque a tal excelência além de conseguida deve ser mantida, ou 

seja, não nos devemos acomodar com aquilo que temos na nossa vida, 

devemos tentar sempre alcançar mais e melhor, tanto a nível profissional como 

pessoal. 

 “Citius, Altius, Fortius”, que em grego significa “O mais rápido, o mais 

alto, o mais forte”, é o lema dos Jogos Olímpicos e representa tudo o que foi 

dito. É a procura do melhor sem nunca desistir. De que vale lutar durante um 

dia para conseguirmos o nosso “lugar ao sol” e depois conformarmo-nos? De 

que vale sermos considerados bons, medianos…suficientes? Se nos 

mantivermos assim, vai haver alguém com sede de singrar, de evoluir e de ser 

excelente que nos vai ultrapassar, contrastando com o comodismo, facilitismo e 

a indolência a que nos habituamos. Todos nós sabemos que no dia a dia 
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surgem situações que nos fazem querer desistir, não da vida obviamente, mas 

de algo que possamos estar a lutar, no entanto, não nos podemos deixar 

abater e devemos ultrapassar o obstáculo, numa tentativa de nos superarmos e 

sermos felizes com os objetivos alcançados.  

Tal e qual no desporto, na vida, o propósito é sermos felizes, pessoal e 

profissionalmente. O lema do desporto lembra-nos que a beleza da excelência 

alcançada está na superação das dificuldades ao longo do trajeto. Com muito 

prazer e orgulho por fazer parte do universo desportivo e por o considerar 

fundamental na edificação de nós próprios, cito Bento (2006, p. 92) “O lema do 

desporto é afinal o da vida e de todas as formas de lhe dar sentido e 

significado”. Importa ainda salientar, que a finalidade do desporto é moldar o 

sujeito, construindo-o como uma pessoa única, distinta, invulgar e na vida 

queremos ser assim mesmo. Eu quero ser imprescindível. É toda esta ideia 

que eu quero passar aos alunos, sujeitos em formação e com sede de 

aprender. Enquanto professora estagiária, também eu tenho vontade de 

aprender, de querer mais e melhor no meu percurso profissional e na vida 

pessoal e portanto, por tudo o que foi dito acima, partindo da citação de Bach 

como inspiração, o meu lema é “Citius, Altius, Fortius”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                      3. Enquadramento da Prática Profissional 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal 

 

O EP engloba um conjunto de processos que obedecem a regras que são 

institucionalizadas pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, na 

confluência de diretivas legais, institucionais e funcionais.  

Este regulamento visa o segundo ciclo de estudos conducente com o grau 

de Mestre em ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário e 

propõe-se desenvolver e complementar o regime jurídico instituído pelo 

Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de março, atualizado pelo Decreto-Lei nº. 

107/2008 de 25 de junho, pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e 

demais legislação aplicável, no que diz respeito aos cursos de 2º ciclo, bem 

como o Regulamento Geral dos Cursos de 2º Ciclo da Universidade do Porto. 

O Estágio Profissional tem como objetivo a integração no exercício da vida 

profissional de uma forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real (PES). Todo este procedimento tem o intuito 

de nos formar, enquanto futuro docentes como reflexivos e críticos da nossa 

prática, sendo assim, capazes de responder aos desafios e exigências da 

profissão. Este trajeto tem lugar no 2º Ano do 2º Ciclo de Estudos do Mestrado 

de Ensino no Ensino Básico e Secundário e tem a duração de quatro 

semestres, correspondendo a um total de 120 unidades de crédito ECTS. De 

mencionar ainda que o estágio profissional tem a duração de dois semestres, 

decorrendo entre o terceiro e o quarto semestre do ciclo de estudos. Estes dois 

semestres apesar de em termos formais se encontrarem separados, em termos 

práticos, funcionam de forma contínua, não sendo divididos ao nível da 

intervenção na escola.   

A regulamentação legal deste modelo de estágio está compatível com os 

objetivos gerais da Declaração de Bolonha1 que pretendem aumentar a 

competitividade do sistema europeu de ensino superior e da promoção da 

                                                           
1
 a) A adoção de um sistema de graus académicos que pretende ser facilmente legível e comparável; 

   b) Adoção de um sistema assente essencialmente em dois ciclos, incluindo: 
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mobilidade e empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço 

europeu. 

 

3.2. Enquadramento conceptual 

 

      3.2.1 Sistema Educativo Português e sua Organização 

 

O sistema educativo em Portugal é estruturado de modo a que a 

formação tanto académica como a nível pessoal seja realizada eficaz e 

eficientemente, no sentido de desenvolver no sujeito características que 

promovam uma oferta nacional educativa e formativa a todos os níveis e graus 

de ensino, através de um processo integrado, reforçado e operacionalizado 

pela atual reforma do sistema educativo. 

Estas reformas devem responder a uma série de conceitos para que o 

crescimento do ser humano seja prudente, ponderado, estável e equilibrado, 

como por exemplo, o direito de igualdade de oportunidades no acesso e 

sucesso escolares e à criação de escolas particulares e cooperativas; contribuir 

para a defesa da identidade nacional e respeito pela cultura portuguesa, bem 

como para a realização do educando; assegurar o direito à diferença; 

desenvolver a capacidade para o trabalho com base numa sólida formação 

geral e específica; descentralizar e diversificar as estruturas e ações 

educativas; assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade, bem como 

a igualdade de oportunidade para ambos os géneros; desenvolver o espírito e 

a prática democráticos, através da adoção de estruturas e processos 

participativos, entre outros aspetos, que nos moldam enquanto seres humanos 

e cidadãos.  

Para isso, a estrutura do sistema educativo português, assenta numa 

organização perspetivada para tal que se expressa na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. Esta organização encontra-se estruturada da seguinte forma: a 

educação pré-escolar que se traduz no jardim de infância e destina-se às 

crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade; o ensino 
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básico é dividido em 3 ciclos, o 1º ciclo para crianças com idades entre os 6 e 

os 9 anos, o 2º ciclo (5º e 6º ano de escolaridade) para crianças dos 10 aos 11 

anos e o 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) para jovens dos 12 aos 14 anos de idade; o 

ensino secundário é composto pelo 10º, 11º e 12º ano de escolaridade e 

prepara os jovens com idades entre os 15 e os 17 anos para o ensino 

superior ou ensino universitário que se traduz numa licenciatura, mestrado e 

pós-graduação. 

 

    3.2.2 Programa Nacional de Educação Física 

 

 O programa nacional de Educação Física (EF) funciona como um guia 

para o professor, que juntamente com o desenvolvimento dos alunos, encontra 

neste suporte os indicadores para a conceção da sua prática. A elaboração do 

planeamento de todo o ano letivo visa o crescimento dos alunos ao nível não 

só motor mas também cognitivo e sócio-afetivo.  

Estas preocupações estão representadas nos objetivos da EF mas 

também nos princípios de organização das tarefas nas aulas, que se baseiam 

em 4 pressupostos: 1) fomentar uma atividade física motivada, qualitativamente 

adaptada e em quantidade suficiente, traduzida pelo tempo de prática na 

aprendizagem, ou seja, no descobrimento das potencialidades pessoais e dos 

colegas; 2) promover a autonomia, pelo aumento das responsabilidades 

efetivas nos alunos, nos problemas de organização e didáticos que podem ser 

assumidos e solucionados pelos mesmos; 3) enaltecer a criatividade e aceitar a 

iniciativa dos alunos, para a promoção do seu desempenho, no sentido de 

incentivar a procura de respostas positivas; e por fim, 4) orientar os alunos para 

uma melhoria social entre os pares (cooperação), não só para a qualidade das 

prestações (competição) mas também para favorecer um bom clima relacional 

que encaminhe para um bom desenvolvimento pessoal. (cit. por Jacinto et al., 

2001, p. 5) 

Numa perspetiva de melhoria da qualidade de vida, saúde e do bem-

estar, a EF visa como afirma Batista et al. (2006, p.11), “o desenvolvimento de 

competências específicas: melhorar a aptidão física na perspetiva da qualidade 
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de vida, da saúde e do bem-estar; aumentar os conhecimentos relativos aos 

processos de elevação e manutenção das capacidades físicas; desenvolver 

habilidades motoras relacionadas com um conjunto de matérias representativas 

das diferentes atividades desportivas; desenvolver o gosto pela prática regular 

das atividades físicas e assegurar a compreensão da sua importância como 

fator de saúde; promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos 

relativos à interpretação e participação nas estruturas sociais, no seio dos 

quais se desenvolvem as atividades físicas.”  

 

    3.2.3 Relação Teórico-Prática no Ensino  

 

“A dignidade da prática é independente da teoria; com a teoria torna-se 

apenas uma prática mais consciente” (JANK & Meyer cit. por Bento, 1998, p. 

47) 

 

Desde sempre houve aprendizagem e desde sempre existiu alguém que 

ensinava sem haver recursos a teorias pedagógicas. Como Bento (1998, p. 47) 

afirma, “qualquer estudante ou professor, sem ter estudado pedagogia ou 

didática, consegue referir um conjunto de princípios de ação, gerados no 

quotidiano da educação e do ensino”. Este tipo de conhecimentos é 

denominado por teorias dos práticos. A dificuldade presente na transição da 

teoria dos práticos para as outras, nomeadamente, as teorias de segundo grau 

(mais elaboradas e mais refletidas) e as de terceiro grau (cientificamente 

estabelecidas e fundamentadas), é complicada, contudo o caminho inverso é 

ainda mais penoso. 

É na educação em geral e em situações educativas que o domínio da 

relação teórico-prática assume contornos mais acentuados. 

Bento (1998, p. 47) diz que, muitos de nós, no começo da nossa 

profissionalidade julga que o problema está em nós próprios, no entanto, “as 

dificuldades na assimilação de conhecimentos teóricos e da sua utilização 

reside menos na pessoa e mais na própria coisa: na estrutura e função das 
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teorias e na forma da sua apresentação; na estrutura e complexidade da 

prática.” 

Segundo Bento (1998, p. 48), “a teoria e a prática são dois modos de 

ação do homem. Não se equivalem, não se sobrepõem, nem são coincidentes.”  

“A teoria não pertence à esfera do fazer, mas antes à do pensar a 

realidade. Pretende ser “uma atividade pensante de espírito ampla, 

generalizadora, sistematizadora e unificadora, ordenada para a construção de 

um conhecimento maximamente compreensivo da realidade” (Patrício cit. por 

Bento, 1998, p. 48) A prática está diretamente relacionada com o pôr em 

prática, o realizar, o executar, o fazer e o praticar o que previamente foi 

pensado e, supostamente, teorizado. 

Este acoplamento da teoria e da prática pressupõe anterioridade e 

primazia da primeira sobre a segunda. Mas não há semelhança entre ambas. 

A nossa ação, enquanto professores, baseia-se numa utilização maleável 

prática daquilo que aprendemos, daquilo que assimilamos do conhecimento 

científico, assim, à prática é dado um estatuto de prioridade e de supremacia 

no que diz respeito à educação, enaltecendo, naturalmente a preferência do 

prático sobre o teórico. Contudo, nada é pensável se renegar a reflexão. Tudo 

aquilo que fazemos é passível de reflexão. Portanto, de certa forma, cada um 

olha para a teoria e para a prática de modo diferente. Sem a teoria, a prática 

não seria pensada, corrigida e melhorada. 

Bento (1998, p. 49) diz que, o problema da relação teórico-prática, apenas 

se verifica se a entendermos como um sistema conceptual que serve a 

realização da prática correta. O autor afirma ainda que, “Porém, um sistema 

garante, no máximo, integralidade, mas não forçosamente eficácia.” Devemos 

aceitar que, a teoria em determinado momento serve a reflexão da prática, mas 

fica por esclarecer qual o tipo de reflexão e quais os modelos de teoria que irão 

fundamentar a ação. Tanto nos domínios da prática (por exemplo, a escola), 

como da teoria (universidade) existem diversas formas de conhecimento e de 

ação.  

Segundo Bento (1998, p. 49-50), “não existe “a” teoria e também não 

existe “a” prática. Existem sim muitas e diferentes teorias, como existem muitas 
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e diferentes práticas, tanto no plano interindividual e intraindividual.” A prática 

pode, como todos sabemos, ser variada, mutável e evolutiva e adaptativa às 

diferenças de cada um dos alunos, assim como às diversas situações 

existentes, típicas do ensino. Bento (1998, p. 53) diz que “Entre teoria e prática 

não há uma relação de harmonia e congruência constantes (o que, ao verificar-

se, significaria uma estagnação para as duas, fatal sobretudo para a teoria), 

mas sim uma relação de unidade contraditória.” 

Costuma-se dizer que a experiência no mundo do trabalho se adquire 

com a prática, ou seja, o tato, a destreza e a habilidade para a ação no nosso 

meio profissional apenas poderemos aprender na prática do ofício. Porém, há 

uma preparação anterior a essa prática que permite aprender a arte do ofício a 

quem antes aprendeu a ciência no pensamento, que a adequou e se ajustou a 

ela, pré-determinando assim as experiências futuras (OELKERS cit. por Bento, 

1998, p. 52). 

Não nos podemos esquecer contudo, que a educação não é um processo 

linear, simples e uniforme, isolado de influências externas ao educando. Bento 

(1998, p. 52) afirma que, “a pretensão de harmonia, de sintonia, de afinação e 

convergência entre o “antes” e o “depois” acarreta grandes desilusões, tanto 

pelo facto de a realidade “posterior” não corresponder à teoria “anterior”, como 

pelo de as teorias escolhidas não corresponderem às expectativas pessoais.” A 

este fenómeno, Meinberg (cit. por Bento, 1998, p. 52) chama: “choque da 

prática”, e não é mais do que um sindroma da insatisfação reinante acerca da 

relevância prática dos conhecimentos e teorias transmitidas nas instituições de 

formação.”  

“A relação entre teoria e prática pedagógica é de natureza indireta”, 

segundo Bento (1998, p. 55). O ensino é um campo de tomadas de decisões 

conscientemente refletidas, analisadas e avaliadas anteriormente através do 

planeamento, no entanto, é um ato onde por vezes surgem decisões imediatas 

que não são pensadas previamente. A importância da teoria aparece por 

exemplo, no momento da tomada de decisões, que tanto para o docente sem 

formação como para o docente com formação surge, é fundamentada por uma 

qualificação das referências na resposta ao problema, que advém sobretudo do 
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campo teórico. Portanto, o ensino é o produto dos conceitos teóricos, 

pedagógico-didáticos. Bento (1998, p. 55) diz, “o ensino é um fenómeno 

originário, um fenómeno que existiu sempre: antes da teoria, ao lado da teoria, 

apesar da teoria!” Tornar a prática do ensino mais consciente não significa 

refleti-la e reproduzi-la de modo simplista, mas sim esclarecê-la e iluminá-la 

com os meios da teoria.  

Um excelente contributo da teoria para a prática é bem explícito por 

Meinberg (cit. por Bento, 1998, p. 57-58) em sete pontos: “(…) informar acerca 

do conteúdo das ações do professor, acerca daquilo que este deve respeitar na 

construção e realização do ensino; (…) corrigir e complementar o seu 

entendimento anterior, precisando-o, sistematizando-o, racionalizando-o e 

alargando o seu horizonte; (…) esclarecer, por meio de princípios e 

postulados, determinadas realidades frequentemente emergente na prática 

escolar; (…) ajudar a refletir criticamente a prática; A teoria pode ainda assumir 

uma função de inovação, sinalizando novos caminhos à prática (…); (…) 

entendimento, de comunicação, de compreensão e de interação, 

obrigando-se a um esforço permanente de atualização dos seus conceitos e 

princípios, para poder acompanhar a constante mudança da prática; A teoria 

pedagógica é, com todo o direito, uma ciência da ação quando dá ao 

professor conselhos e recomendações acerca do modo como deverá agir na 

sua prática. É assim uma ciência do aconselhamento preocupada em alargar 

o espaço de ação da prática. Aconselha mas não dita ordens ou 

imposições.” 

Segundo Bento (1998, p. 51), a escola é formadora do espírito humano, é 

uma unidade de teoria e prática, de conhecimento e de ação. Ainda o autor 

afirma que, por tudo aquilo que foi dito, pode-se afirmar “que a teoria é “uma” 

prática pensada, imaginada e refletida, e que a prática é uma teoria ou conjunto 

de conhecimentos à vista, uma prática culminante no horizonte da teoria. Que 

embora distintas, a teoria e a prática têm dificuldades em dissolver a sua 

unidade e levar uma vida a solo.” A teoria pressupõe a prática, “por ser o 

transcendente que justifica o transcendido” (Bento, 1998, p. 51). Toda a 
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organização da educação deve evidenciar essa primazia da teoria sob a 

prática. 

 

3.2.4 O Papel da Educação na Multiculturalidade Presente nas Escolas. O 

Professor Multicultural. 

 

Nos dias de hoje, as diferenças étnicas e portanto culturais são cada vez 

mais díspares, assim, a diversidade cultural e étnica é uma realidade que 

obriga à imposição de novas responsabilidades às escolas e acima de tudo aos 

professores. 

A existência de inúmeros alunos com diversas heranças culturais sujeita a 

escola a adaptar o seu currículo às diferentes culturas, pois perante um 

crescente pluralismo cultural e social, o currículo monocultural2 já não se 

enquadra.  

Antes de mais, importa referir e esclarecer o que é um currículo 

multicultural. Erradamente, o conceito pode sugerir uma educação antirracista 

apenas, contudo, a dimensão da conceção é maior e reporta para uma 

educação multicultural que pode ser definida como “o conjunto de estratégias 

organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, da escola e da 

turma, cujo objetivo é promover a igualdade racial e eliminar formas de 

discriminação e opressão, quer individuais quer institucionais” (Pereira, 2004, p. 

8). “Desta forma, a educação multicultural e a educação antirracista promovem 

a partilha, a valorização e o respeito pela diversidade das culturas 

representadas na turma, na escola e na comunidade, assim como combatem 

os preconceitos e as discriminações étnicas” (Giroux e McLaren; Banks cit por. 

Pereira, 2004) 

Assim, a imersão num currículo multicultural é vantajoso, na medida em 

que os conhecimentos sobre outras culturas são implementados e desenvolve-

se também atitudes de tolerância e respeito para com as diferenças. Cabe 

                                                           
2  O sistema de ensino português caracterizou-se, durante muitos anos, pelo monoculturalismo, refletindo a sociedade em que se vivia, 

também ela monocultural, legitimando a cultura dominante, mediante a preservação e transmissão dos valores tradicionais, respeitantes 

à cultura de elite. Concomitantemente, a diversidade seria, então, uma fonte de problemas e não uma fonte de enriquecimento. (Leite, 

Stoer e Cortesão, Vieira cit. por Pereira, 2004). 

 . 
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assim, ao Estado Português a promoção de atitudes de respeito por essas 

diversidades e ajudar a combater os estereótipos e os preconceitos contra as 

minorias. Uma sociedade democrática como a nossa, “deve oferecer um 

sistema educativo que seja capaz de assegurar a todos os alunos as mesmas 

possibilidades e oportunidades de atingirem o máximo das suas 

potencialidades” (Marques cit. por Pereira, 2004, p. 2). Como se verifica no 

prefácio de Marques (cit. por Pereira, 2004, p. 2) “A educação multicultural é 

uma condição essencial para garantir esse direito. Só dessa forma, a educação 

pode ser um instrumento poderoso na promoção da igualdade de 

oportunidades e favorecer a justiça social”.  

A cultura é algo que faz parte de nós. Não apenas na nossa 

individualidade e personalidade mas também em tudo que nos rodeia, e 

concomitantemente está subentendido no tema da educação. De acordo com 

Tylor (cit. por Cultura, 2011), cultura é “aquele todo complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros 

hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. 

Relativamente à importância da educação, não podemos descurar a axiologia 

inerente à mesma e que está patente na cultura de todos nós. Quem ensina 

tem valores e ideais, por norma, bem definidos. Já Patrício (1993, p. 19) afirma, 

“os valores são intrínsecos à educação”. Patrício (1993, p. 20) afirma que “O 

compromisso educativo não é possível fora do compromisso com os valores.” 

Antes de mais o que é o valor? Para Zavalloni (cit. por Fonseca, 1993), “este 

interesse multidisciplinar justifica-se pelo facto de os valores refletirem 

princípios ou categorias de orientação no sentido daquilo que é tido como 

possível ou desejável, operando quer ao nível individual, quer ao nível das 

instituições e sociedades, podendo ainda funcionar como interface entre os 

indivíduos e o grupo a que pertencem.”  

Patrício (1993, p. 306) diz que, “a cultura é, na sua essência, como já se 

procurou mostrar, a organização objetiva de valores criada pelo homem. Com 

efeito, os objetos culturais, sejam eles quais forem, são portadores de valor.” A 

cultura não é, apenas um conjunto de objetos, de coisas, de ideais, de crenças 

e de práticas. Patrício (1993, p. 306) diz ainda que “A cultura é tudo isso 
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impregnado de valor.” Patrício (1993, p. 306) afirma, que “A análise das 

principais funções da Escola põe à vista que, quer nos seus âmbitos parcelares 

quer no âmbito total, a cultura é sempre e necessariamente a matéria do ato 

educativo.” Assim, a cultura é a finalidade da escola. Patrício (1993, p. 307): “ 

A construção da pessoa – tanto individual como coletivamente, tanto ao longo 

da vida como ao longo da história – aparece-nos como a finalidade mais 

elevada da promoção da cultura.”  

É através dos valores e do “ensinamento” da cultura na educação que 

vamos construir o Homem cidadão, respeitador e harmonioso. É neste 

percurso que formamos o ser humano que rejeita o racismo, a discriminação, o 

preconceito, o estigma, entre outros conceitos que fazem parte integrante da 

nossa sociedade multicultural, neste caso, nas escolas providas de culturas 

heterogéneas. Como explicam Carrington e Short (cit. por Cardoso, 1996, p. 9), 

a educação multicultural significa: “ conjunto de estratégias organizacionais, 

curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, de escola e de classe, cujo 

objetivo é promover a compreensão e tolerância entre indivíduos de origens 

étnicas diversas através da mudança de perceções e atitudes com base em 

programas curriculares que expressem a diversidade de culturas e estilos de 

vida.” No entanto, Troyna e Carrington (cit. por Cardoso, 1996, p. 9) dizem 

ainda que falta a dimensão antirracista: “o conjunto de estratégias 

organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, de escola e de 

classe cujo objetivo é promover a igualdade racial e eliminar formas de 

discriminação e opressão, quer individuais, quer institucionais.” Ou seja, como 

esclarece Cardoso (1996, p. 9), “as práticas baseadas apenas em currículos 

que expressem as diversidades culturais e de estilos de vida não são 

suficientes para promover uma verdadeira educação para a igualdade.” 

Portanto, para que as ações educacionais em contextos étnica e socialmente 

heterogéneos percorram uma verdadeira igualdade de oportunidades terão que 

manter inseparáveis as vertentes do antirracismo e de multiculturalidade. 

A igualdade de oportunidades é a palavra-chave no tema da educação 

multicultural. Segundo Cardoso (1996, p. 10), “não faria sentido falar de 

educação multicultural sem considerar, com algum cuidado, o seu principal 
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objetivo: a realização da igualdade de oportunidades educativas para todas as 

crianças independentemente da sua origem étnica, social, em género ou outra”. 

Esse é o objetivo. Esta meta torna-se difícil para um professor conseguir pois 

haverão sempre limitações internas e externas que estão fora do seu alcance, 

face à sua ação em favor da igualdade de oportunidades educativas. Aqui nota-

se a importância de um professor e da consciencialização do seu papel na 

escola para que possam usar e abusar dos seus conhecimentos e recursos, no 

sentido de criar condições mais favoráveis para a aprendizagem de todas as 

crianças e efetivamente originar mudanças para uma melhor educação 

multicultural. Cardoso (1996, p. 32), salienta que um “Grupo de professores, 

coletivamente empenhados na multiculturalidade e no antirracismo, podem 

influenciar mudanças institucionais significativas, nesses domínios.” Domínios 

esses que estão diretamente relacionados com a escola e a política educativa. 

Nesta linha de raciocínio, surge também a importância do papel do 

professor enquanto implementador da promoção da integração, no respeito 

pela diversidade e na aplicação de estratégias que visem uma efetiva 

igualdade de oportunidades. O professor, nos dias de hoje, devido às 

acentuadas transformações sociais, políticas e económicas terá de possuir 

capacidade de resposta a uma realidade cada vez mais mutável, exigente e 

global. Deste modo, ser professor tornou-se uma atividade com grande impacto 

emocional, potencialmente geradora de emoções negativas (por exemplo, 

stress, ansiedade e depressão). Ser professor é ser também reinventor de 

práticas, reconfigurando-as de acordo com as especificidades dos contextos e 

do público, ou seja, a partir de um conjunto heterogéneo e eclético de saberes 

memorizados, o professor mobiliza os elementos adequados para fazer face a 

uma situação única e inesperada. Para uma atitude correta perante a 

multiculturalidade nos dias que correm, o professor deve (Pereira, 2004, p.15): 

possuir fortes ideologias e convicções relativamente à implementação efetiva 

da educação multicultural nas escolas; analisar e refletir no sentido de melhorar 

o processo. “A clarificação dos conceitos fundamentais associados ao discurso 

da multiculturalidade - educação multicultural, igualdade de oportunidades, 

cultura, racismo - constitui um importante suporte para a reflexão crítica acerca 
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das práticas utilizadas”; a consciencialização dos motivos e das causas que 

desfavorecem as minorias na sociedade e no sistema educativo. 

Para Cardoso (1996, p. 34), “na base das mudanças estão sobretudo, as 

atitudes positivas do professor face à diversidade dos alunos. Depois de 

comprometido com essas atitudes, as práticas de educação multicultural não 

requerem, necessariamente, muito mais esforço que as práticas monoculturais 

de ensino.” Assim, o docente deve ter em conta alguns aspetos fundamentais 

para que as mudanças sejam operacionalizadas: conhecer as normas de 

funcionamento da escola tendo em conta a diversidade étnico-cultural 

existente; promover atitudes relacionais positivas com os alunos; conhecer o 

currículo multicultural; trabalhar competências no sentido da capacidade de 

alteração do programa curricular em termos multiculturais, “considerando 

nessas mudanças: 1) a margem de liberdade dos professores para realizar 

escolhas multicurriculares no sentido da permeação multicultural do currículo 

oficial, 2) a relevância dos processos de ensino, 3) a importância da avaliação 

formativa”; ter em conta a vertente antirracista falada anteriormente; ser criativo 

e usar materiais e recursos pedagógicos para a educação multicultural; 

promover e participar nas relações sociais entre a escola e as famílias dos 

alunos pertencentes a minorias sociais e/ou etnias e cooperar com a escola na 

organização da multiculturalidade. 

Quero ainda assim, deixar aqui alguns dos elementos essenciais que 

devem constituir o currículo multicultural (Cardoso, 1996, p. 41): “1) O currículo 

multicultural deve proporcionar oportunidades para que os alunos dos diversos 

grupos étnicos partilhem conhecimentos, ajudando-os, assim, a reconhecer e 

respeitar as diferenças, a desenvolver as atitudes e competências necessárias 

às interações étnicas positivas e à realização do pluralismo cultural; 2) O 

currículo multicultural deve ter em conta os diferentes estilos de aprendizagem 

das crianças da comunidade escolar, proporcionando metodologias adequadas 

a esses estilos; 3) O currículo multicultural deve proporcionar oportunidades 

para o desenvolvimento da autoestima, do autoconceito e da autoconfiança de 

todos os alunos; 4) A dimensão antidiscriminatória (antirracista incluída) deve 

ser uma componente essencial do currículo multicultural e do ambiente escolar; 
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5) O pluralismo étnico deve permear todo o ambiente escolar, para isso, cada 

escola deve comprometer-se com uma orientação multicultural e antirracista e 

o currículo multicultural deve ser parte integrante do projeto global de escola; 6) 

A multiculturalidade deve constituir uma perspetiva transversal a todas as 

disciplinas do currículo; 7) A organização da escola como um todo deve 

promover interações multiculturais positivas entre os alunos, professores e 

pessoal auxiliar e 8) A formação contínua dos professores para a educação 

multicultural deve ser um imperativo do currículo multicultural e da dinâmica de 

uma escola comprometida com a multiculturalidade.” 

Cardoso (1996, p. 56) afirma que “em Portugal existe pouca 

disponibilidade de materiais dirigidos especificamente para a educação 

multicultural.” Apesar de Portugal ser desenvolvido não é ainda um país que 

abrange inúmeras culturas, comparado com outras cidades e/ou países 

cosmopolitas. “Esse conhecimento coloca em questão a aparente neutralidade 

do sistema educativo e a sua tradicional indiferença face à diversidade étnica, 

linguística e social dos alunos; questiona as ações dos próprios professores 

nesse contexto, desafiando práticas de resistência aos efeitos reprodutivos da 

escola; considera a necessidade e os modos de desenvolver atitudes positivas 

nas relações com todos os alunos; clarifica a ideia de currículo multicultural; 

identifica atitudes e competências necessárias para a construção desse 

currículo; apela ao uso da margem de manobra dos professores para 

realizarem escolhas curriculares, atribuindo relevância aos processos de 

ensino, à avaliação formativa, à seleção criteriosa de conteúdos, refletindo a 

diversidade cultural dos alunos e, ainda, à implementação de estratégias 

antirracistas e antidiscriminatórias.” (Pereira, 2004, p. 15) 

A educação, surge assim, como estratégia na edificação e união deste 

mundo heterogéneo em culturas e etnias, em direção a uma crescente 

consciencialização e compreensão mútua e respeito, a uma maior 

responsabilização, a um maior espírito solidário, tolerante e a uma plena 

aceitação do outro nas suas desigualdades (Pereira, 2004, p.17). 
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3.2.5 Educação, Educação Física e a Escola Inclusiva 

 

A educação não acontece somente na sala de aula, ou na escola. A 

educação acontece em todo o lado. Toda a vida educa. O ato educativo pode 

acontecer sem ser planeado, pois não são apenas as pessoas que educam, 

também a natureza o faz, as coisas, os factos e as situações vivenciadas pelo 

ser humano podem exercer influência educativa.”A educação é um fenómeno 

fundamental do homem. É uma ajuda para o fundar como sujeito e como 

pessoa, para construir a sua autonomia baseada no entendimento de si 

próprio, dos outros e do mundo.” (Bento, 1998, p. 121)  

 O ser humano nasce incompleto. Depois de passar pelo útero onde 

forma biologicamente, sofre uma transformação social, onde se torna no ser 

humano através do uso da linguagem, dos valores, das crenças e ideais 

próprios da cultura que o rodeia. “Há que nascer para o humano, mas só 

chegamos a sê-lo plenamente quando os demais nos contagiam com a sua 

humanidade…e com a nossa cumplicidade. A condição humana é em parte 

espontaneidade natural mas também deliberação artificial: chegar a ser 

humano completamente – seja bom humano ou humano mau – é sempre uma 

arte.” (Savater, 1997, p. 24). Esta arte pode ser entendida como a educação. 

Bento (1998, p. 121) afirma que o “homem nasce carente e condenado à 

necessidade de educação. O alargamento das suas potencialidades, limites e 

possibilidades depende muito da educação.” É devido a ela que o homem se 

distingue relativamente às outras formas de vida. Na verdade, se analisarmos 

bem, tudo na sociedade humana tem uma intenção pedagógica, seja por meio 

de estímulos, prazer ou dor. Ser humano consiste também na partilha de 

conhecimentos e na transmissão desses conhecimentos aos recém-chegados, 

para que se tornem socialmente válidos.   

 A criança, antes de ser educada não possui uma personalidade própria 

que o ensino domine mas sim uma panóplia de disposições genéticas, fruto da 

complexidade biológica, que através da aprendizagem irá criar a sua identidade 

pessoal única e singular. Na educação não é só a teoria existente nos livros 

que importa para se formar um cidadão socialmente responsável, um ser 

humano. 
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 “O destino de cada ser humano não é a cultura, nem sequer a 

sociedade, em sentido restrito, enquanto instituição, mas os seus 

semelhantes.” (Savater, 1997, p. 29). Esta frase apela à importância da relação 

interpessoal e o caráter interativo da vida social na partilha e transmissão de 

saberes, ideais, valores, experiências positivas e negativas, como agente de 

crescimento do ser humano. 

Segundo Lerbach (cit. por Soares, 2009, p. 52), “uma das principais 

finalidades da educação é a formação da personalidade humana, contribuindo 

para que o indivíduo se integre e ao mesmo tempo atue no seu meio social.” A 

educação ao longo da nossa vida dá-se através de instituições (família, escola, 

clubes, etc.). Estas instituições estão inseridas num meio social ao qual irão 

fazer-se corresponder. Lerbach (cit. por Soares, 2009, p. 52) diz que “ A 

Escola, portanto, constitui uma extensão do lar e o seu objetivo primordial é, 

em última análise, de enfatizar o desenvolvimento sócio-ambiental, a saúde 

física e a aquisição de bons hábitos.”  

Um dos veículos da educação é o desporto. Entre a educação e o 

desporto existe uma relação estreita no que diz respeito à formação do ser 

humano íntegro. Assim, educação e desporto devem também comprometer-se 

na formação da corporeidade do homem, ou seja, como diz Lerbach (cit. por 

Soares, 2009, p. 47) “a formação do ser uno, onde o corpo e mente são parte 

integrante do mesmo ser humano sem nenhuma desvinculação.” Ainda 

Lerbach (cit. por Soares, 2009, p. 50), “Embora algumas pessoas vejam a 

prática desportiva como sendo uma forma improdutiva e que causa alienação a 

determinados grupos sociais, não percebem no fundo, ou desconhecem, os 

valores que são transmitidos nas relações do homem no (com o) desporto. 

Podemos considerar que o desporto ajuda na formação da personalidade de 

um sujeito. Lerbach refere ainda que segundo Samulski (cit. por Soares, 2009, 

p. 54) por formação da personalidade “deve entender-se o desenvolvimento 

integral de um indivíduo (desenvolvimento motor, cognitivo, motivacional, social 

e emocional), da infância até à idade adulta.” 

Vários traços de personalidade necessários para a vida surgem no 

desporto. Lerbach (cit. por Soares, 2009, p. 54) afirma que “o desporto é um 
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meio para promover positivamente a disposição para o comportamento social, 

a estabilidade emocional, a motivação para o rendimento, autodisciplina e força 

de vontade”. E ainda outros valores como a lealdade, a generosidade, a 

solidariedade, a amizade e compreensão recíproca, entre outras. Se 

analisarmos um praticante no seu desempenho desportivo, verificamos que 

outras características da personalidade são necessárias na vida, além do 

desporto tais como: a capacidade de liderança, autodomínio, extroversão e 

comunicação social. Lerbach enuncia que Parbelas (cit. por Soares, 2009, p. 

57) afirma que “o jogo desportivo, representa uma sociedade em miniatura, um 

verdadeiro laboratório das condutas e das condições humanas.” No processo 

educacional, escola e desporto constituem importantes meios na formação da 

personalidade humana, contribuindo em aspetos importantes, tais como: o 

desenvolvimento de traços positivos de caráter, desenvolvimento intelectual, 

formação corporal geral, maturidade psicológica e integração social. 

Surge assim, a necessidade particular, enquanto professora estagiária 

de Educação Física, de salientar a importância do desporto e mais 

concretamente da disciplina de Educação Física como meio de 

desenvolvimento pessoal e social da criança/sujeito, não só de um modo geral, 

mas especialmente na comunidade educativa, local onde a heterogeneidade 

social e morfológica é cada vez mais patente. 

A EF ainda é vista como o momento de recreio dos alunos, onde se 

pretende que se mantenham divertidos e controlados e se por acaso, daí brotar 

alguma aprendizagem, melhor ainda. No entanto, a Educação Física não só 

engloba uma componente prática como também promove um desenvolvimento 

multilateral do aluno, assim, esta disciplina visa a elevação das capacidades do 

aluno, a adequação das habilidades técnicas e conhecimentos, melhoria da 

aptidão física e formação de atitudes e valores.  

Numa vertente educativa, propõe a construção de um cidadão 

responsável e consciente, na medida em que, também orienta e elucida para 

as questões mais presentes na sociedade e no mundo contemporâneo em que 

hoje vivemos, como a obesidade/excessos alimentares e o sedentarismo. 

Graça (1997, pág. 251) afirma que “à educação física e à prática desportiva 
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sempre estiveram associados a formação de valores éticos e morais e todo um 

conjunto de influências benéficas na formação da personalidade dos alunos.” 

No entanto, a EF não tem apenas como base a transmissão dos valores 

educativos ou a formação da personalidade. Graça (1997, p. 251) cita que 

Arnold entende que com a EF desenvolvemos os aspetos mais intrínsecos do 

desporto como por exemplo, reconhecer que o desporto e as atividades físicas 

constituem objeto de descrição, de indagação, de reflexão e de teorização; pelo 

desporto e pela prática somos capazes de adquirir capacidades e habilidades 

apenas pela participação nas atividades, ou seja, colocamos em ação uma 

“racionalidade mais prática, um “saber como”, ou uma competência de ação”; e 

através do desporto podemos alcançar os propósitos extrínsecos, por exemplo 

“como recurso didático de outras áreas académicas, como meio de educação 

moral ou estética; ou ainda como meio de promoção da saúde e da condição 

física, de socialização e de interação social, como meio de promoção de uma 

ocupação saudável dos tempos livres”, indo de encontro com o que acima já foi 

dito. Graça (1997, p.251), enuncia que “se entendemos que o desporto e as 

atividades físicas encerram em si valor que justifique a sua inclusão na 

educação, não poderemos sonegar a importância educativa e formativa que 

está para além do seu conhecimento e da sua prática. A justificação da 

inclusão da educação física no currículo compreende igualmente propósitos e 

objetivos reclamados por exigências sociais a que a disciplina se vê compelida 

a dar resposta ou a contribuir na medida das suas possibilidades.”  

Um dos aspetos importantes do desporto e da disciplina de EF é a 

dimensão competitiva existente e sempre presente. Graça (1997, p. 254), diz 

que “Para se justificar como conteúdo educativo, o desporto e a competição 

(que lhe é um traço constitutivo) devem afirmar-se como portadores de valores 

éticos e morais, positivos e desejáveis, precursores do bem pessoal e social.” 

Quem pensa que a competição desportiva não é saudável nem educativa ou 

que leva a condutas morais e sociais indesejáveis engana-se, pois ganhar não 

é só o que importa. Também é importante saber perder. Portanto, é errado o 

que alguns professores de EF fazem nas suas aulas, como desvalorizar a 

competição no ensino dos desportos e também o é, o que alguns programas 
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curriculares nacionais sugerem, ou seja, a troca de atividades competitivas por 

atividades cooperativas. Graça (1997, p. 254) ainda afirma que “Da competição 

se esvazia um seu significado primordial que é o de encontro, de reunião 

social, de festa e ritual de consagração da excelência: que ganhe o melhor. 

Quando participam numa competição, cada parte empenha-se na luta pela 

vitória.” Continuando a citar Graça (1997, p. 254), “ganhar não é o mais 

importante da prática desportiva. Se assim fosse não se compreenderia a 

participação de milhares de atletas numa prova tão dura como a maratona.” 

Muitos sabem que não conseguem ganhar e muitos participam apenas pelo 

prazer da superação. Perder não tem que ser vergonhoso, desprestigiante ou 

desmotivante. Graça (1997, p. 254) lembra que quem pensa assim não é capaz 

de compreender o facto de um atleta encontrar satisfação ao perder uma prova 

contra um adversário mais forte ao invés de ganhar a um adversário muito mais 

fraco. “A competição é um fórum de atualização da excelência individual e 

coletiva; é um momento em que cada um se preocupa superar, ir mais além, 

afirmar as suas possibilidades.” (Graça, 1997, p. 255). Temos que concordar 

com Siedentop (cit. por Graça, 1997, p. 255) quando “ele nos diz que não se 

faz justiça ao desporto na escola quando a competição aparece tão 

desvalorizada ou mesmo destituída de qualquer significado ou importância para 

os alunos.” Assim, a formação da personalidade, dos valores éticos e morais, 

enfim, a formação íntegra desejada do ser humano não se desenvolve tão 

positivamente.  

Ao desporto e particularmente à atividade física exercida em EF, nas 

escolas atribuo ainda um papel fulcral na edificação do ser humano, que é a 

educação de estilos de vida saudáveis (hábitos de vida que contribuem para a 

manutenção e promoção da saúde, como por exemplo, a prática de atividade 

física regular e uma alimentação equilibrada). Todos nós sabemos que na 

sociedade contemporânea o que impera é o sedentarismo, as crianças e os 

adolescentes passam cada vez mais o seu tempo livre em frente à televisão ou 

a brincar no computador. É também importante salientar as alterações que têm 

vindo a surgir relativamente aos hábitos alimentares (fast-food, comida 

processada, etc.). Estas mudanças levam a diversos problemas de saúde e 
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consequentemente à diminuição da qualidade de vida. Mota (1997, p.169) 

afirma que “É necessário, portanto, motivar os indivíduos para uma prática 

ativa com o intuito de alcançar os resultados esperados, ou seja, dedicar tempo 

e atenção suficiente a estas atividades por forma a equilibrar a tendência geral 

de inatividade.” “Estas atividades” é referente à prática de atividade física, seja 

ela em clubes ou nas aulas de EF. Um dos grandes objetivos da EF é a 

promoção do gosto pela prática desportiva e também o exercício voluntário da 

mesma no futuro. Mota (1997, p. 170) diz que “A existência de uma vivência 

ativa como paradigma de um “estilo de vida” sugere que a saúde tem que ser 

educável. Para o mesmo autor (1997, p. 171), “a escola e as aulas de 

educação física são reconhecidas unanimemente como o local privilegiado, não 

só para um desenvolvimento corporal e desportivo, como também no alicerçar 

de ideias e assimilação de comportamentos para a sua manutenção futura. 

Uma tarefa importante da educação do jovem parece ser então a construção 

de uma consciencialização individual, de uma motivação pessoal para a 

valorização de um modo de vida ativo.”  

A EF abrange as dimensões mais importantes existentes nos 

relacionamentos interpessoais que nos surgem ao longo da vida, como na 

afirmação pessoal, no reconhecimento e realização de aspirações e direitos, de 

projeções de sonhos e utopias, de necessidades e esperanças, da qualificação 

de vida e do seu sentido. A EF proporciona assim a exercitação de todos os 

aspetos inerentes a uma vida social, como a convivência, a civilização, a 

sociabilidade, o bem-estar com nós próprios e com os outros. Assim como, 

com a natureza em si, com a nossa própria natureza e a do outro, física ou 

pessoal e com a natureza do meio envolvente. 

Este ponto remete-nos para a questão da educação inclusiva (EI). Para 

que a formação do indivíduo seja saudável, temos que dar atenção também a 

este ponto e abordá-lo pois grande parte da educação é realizada nas escolas. 

“A essência da educação inclusiva consiste no direito humano à educação. 

Uma consequência lógica destes direitos é que todas as crianças têm o direito 

de receber o tipo de educação que não as descrimine seja por que razão for, 

tal como casta, etnicidade, religião, situação económica, estatuto de refugiado, 
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língua, género, deficiência, etc. e que cabe aos Estados, tomar as medidas 

necessárias para implementar estes direitos em todos os ambientes 

educativos.” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Unesco, 2004).  

Rodrigues (2006, p. 20) afirma que “A definição de inclusão é abrangente 

e complexa, mas assenta sempre sobre um outro modo de perspetivar a 

educação e sobre as diferenças entre o que existe e o que poderá vir a tornar-

se realidade.” A inclusão pode ser entendida como o ponto central da reforma 

do programa escolar, adaptando-o mais às diversidades e necessidades dos 

alunos, tendo em conta uma nova noção de necessidades educativas especiais 

(NEE), no sentido de a ação ser mais centralizada no currículo e na 

organização da escola em vez de no próprio aluno. 

Rodrigues (2006, p. 11) diz que a “EI tem uma agenda claramente 

centrada na melhoria da Escola que, por ausência de melhor termo, 

poderíamos chamar de tradicional ou regular.” Talvez se possa afirmar que a EI 

ambiciona mudar a escola tradicional em três aspetos: 1) uma escola que 

promova a inclusão. A escola pública, no seu cerne tinha como objetivo 

minimizar as diferenças sociais, no entanto, acabou por as agravar 

“(justificando em termos de capacidades individuais o sucesso ou insucesso).” 

Rejeitar a exclusão (promover a inclusão), tem como propósito a estruturação 

da escola no sentido de propiciar igualdade de sucesso e acesso a todos. 

 

Quero salientar que a utilização do termo exclusão para falar sobre as 

diferenças sociais provavelmente não é o mais correto. A substituição do termo 

exclusão social por heterogeneidade social, deve-se ao facto de essa 

expressão apresentar uma amplitude semântica muito alargada, no sentido 

que, podemo-nos referir a variadas situações quando falamos em exclusão 

social como, os pequenos agricultores e camponeses, os idosos e os 

pensionistas, as minorias étnicas, as mulheres em situação de 

monoparentalidade, os portadores de doenças socialmente estigmatizadas, 

entre outras. “Quando um conceito nos permite classificar inúmeras coisas, não 

possibilita distinguir nem descriminar nada.” (Rodrigues, 2006, p. 33) Assim, o 
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termo “exclusão social” descreve, mas não explica nem se explica a si próprio, 

o que acarreta uma compreensão equivocada do que aqui pretendo tratar. Tal 

como diz Messu (cit. por Rodrigues, 2006, p. 34) “Trata-se de um conceito a 

rejeitar não apenas pela sua “imprecisão”, mas pelo seu caráter ilusório de 

falsa evidência.”  

 

Rodrigues (2006, p. 11) continua, 2) A EI possibilita a educação e o 

desenvolvimento de inúmeros alunos com características muito diferentes, seja 

a nível cognitivo, cultural e/ou social por considerar que este tipo de educação 

é promotor de ganhos maiores relativamente ao conhecimento comunitário; por 

fim, 3) a EI tenta eliminar as barreiras que são involuntariamente colocadas à 

aprendizagem. “As barreiras são numerosas e é necessário um trabalho 

conjunto e aturado para as remover e dar ao aluno o estímulo e a motivação 

que ele necessita para ultrapassar os problemas da aprendizagem.” 

Segundo Rodrigues (2006, p. 13), a EI processa-se ao longo de quatro 

eixos que se podem relacionar com as Ciências da Educação: no tema da 

multiculturalidade e da diversidade, reconhece-se a importância e utilidade de 

classes heterogéneas e que é possível os alunos serem educados em 

ambientes culturalmente diversos, assim como as diferenças entre os alunos 

não têm que ser forçosamente um contratempo mas podem ser uma 

oportunidade. E também “os alunos com deficiências acabam por incrementar 

registos de interação que os aproximam dos paradigmas da multiculturalidade 

na sala de aula”; no tema das necessidades educativas especiais, a educação 

de alunos com NEE incentivou o aparecimento da EI, porque os docentes de 

turmas com alunos com NEE tinham experiências com grupos muito diferentes 

entre si, depois porque a necessidade de ensino conjunto de crianças com e 

sem dificuldades é sabida ser benéfica e também porque é importante um 

sistema escolar que seja moldável e capaz de apoiar os alunos nas suas 

diversidades; no tema dos modelos de ensino-aprendizagem, “a EI faz a 

apologia da rutura com os modelos tradicionais de aprendizagem.” Na escola 

tradicional impera o modelo transmissivo em que “o saber era algo já 

construído e só tinha que ser assimilado (decorado) pelo aluno. Desta forma, o 
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aluno assumia uma posição passiva, só ativada na sua condição de recetor.” 

No entanto, é sabido no mundo da pedagogia que para se aprender 

efetivamente é necessário uma atitude ativa do aluno na sua própria 

construção do saber. Como diz Rodrigues (2006, p. 14), “construtivismo não 

significa que o aluno vai inventar de novo, por exemplo, o teorema de 

Pitágoras. Esse já está inventado e muito bem.” Mas que a forma como acede 

a esse conhecimento “não é através do decorar e a fazer “exercícios de 

aplicação” mas de entender de forma a que o conhecimento possa ser usado 

em contextos ecologicamente válidos.” Portanto, metodologias que estejam na 

base do construtivismo, da cooperação e da aprendizagem ativa devem ser 

utilizadas; por fim, 4no tema da influência das políticas educativas e sociais 

“centradas na prevenção da exclusão social e promoção dos direitos 

humanos”. A exclusão escolar é, como se sabe, elevadíssima. São necessários 

12 anos de escolaridade para se desenvolver as competências referentes aos 

conhecimentos básicos para se conseguir viver numa sociedade complexa, 

como a de hoje. “Assim, a EI assumiu a primeira linha de combate à exclusão 

social porque ser excluído da escola é certamente a porta para a exclusão 

social.” 

 

Perante estes problemas, a EI deve integrar os seus alunos quanto 

possível no desejo de construir uma instituição pública de educação justa, que 

acolha todos, democrática, saudável, sem discriminação e que não seja 

produtora direta de desigualdades escolares, nem as amplifique ou reproduza 

ao nível social. 

Uma educação inclusiva, como o próprio nome indica, inclui todos os 

alunos, identificando as barreiras que cada um deles enfrenta no processo 

educativo e através de diversas estratégias, ultrapassá-las, no que for possível, 

ao invés de os separar em diferentes categorias.  

Neste tema tão pertinente na realidade das escolas de hoje, vou 

evidenciar algumas das palavras mais usadas quando se aborda questões 

como as Necessidades Educativas Especiais (NEE) e outros casos de 

heterogeneidade social, por exemplo, a estigmatização é entendida como um 



39 
 

tratamento especial a pessoas percebidas como diferentes, sendo que esse 

tratamento especial não é positivo. A palavra de origem estigma, pressupõe 

uma diferenciação indesejável, baseada na crença que porque uma dada 

pessoa é diferente não merece a mesma aceitação e respeito relativamente à 

forma como tratamos as outras pessoas. A criação de estereótipos também é 

usual, aqui vemos uma conceptualização e/ou tratamento de pessoas da 

mesma forma, sem ter em conta a sua individualidade. Com isto, a formação 

de preconceitos conduz a comportamentos e situações de descriminação 

(verbal, física, expressão corporal, etc.), refletindo a forma como as pessoas se 

percebem e comunicam entre si.  

Um dos conceitos que nos pode ajudar a atingir este objetivo tão difícil de 

conseguir em concomitância com a sociedade contemporânea, é o conceito e 

também a prática da “hospitalidade”. Rodrigues (2006, p. 42) explica que “a 

prática da hospitalidade, corresponde à aceitação do outro que, embora sujeito 

a regras, mudaria a sua condição de “estrangeiro” para “hóspede”. Isto é um 

conceito a adotar, bastante positivo, pois cada vez mais são as crianças 

oriundas de culturas e etnias diferentes que chegam às nossas escolas. Assim, 

podemos refletir na quantidade de crianças que não se sentiram deste mesmo 

modo nas nossas escolas, como intrusas e/ou como indesejadas.  

Rodrigues (2006, p. 16) afirma que, “a EI é uma conceção educativa que 

promove a cooperação, a aprendizagem conjunta e sem barreiras de todos os 

alunos. Rejeita a exclusão, seja ela de acesso, pelo menos à escolaridade 

obrigatória, ou de sucesso”. Segundo Ainscow (cit. por Rodrigues, 2006, p.19) 

“a construção de escolas inclusivas implica a modificação intrínseca de atitudes 

dando relevância aos processos de escuta, à mais valia da diferença individual, 

à reflexão dos agentes sobre as barreiras à participação, à dinamização dos 

recursos no apoio às aprendizagens, ao desenvolvimento de uma linguagem 

ligada à prática, à partilha do poder e à criação de condições no sentido da 

autonomização enquanto instituição, de forma a poder aceitar riscos.” Ainda 

Rodrigues (2006, p. 21), a inclusão é a maneira de melhorar o currículo, na sua 

diversidade, indo contra a noção implementada de realce das dificuldades ou 

incapacidades das crianças. Tal como Niza (cit. por Rodrigues, 2006, p. 21) “a 
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escola de inclusão é a que garante o direito de acesso á igualdade de 

condições, para o sucesso de todos os alunos.”  

Montenegro (cit. por Rodrigues 2006, p. 43): “(…) nunca como neste 

CAIC foi tão forte a presença de heterogeneidade, não só pela mistura de 

idades que iam dos 3 aos 16 anos, passando pelos adultos, como também pela 

mistura de hábitos e valores culturais incluindo grupos sociais africanos, 

timorenses, ciganos e os chamados lusos.”  

Para lidar com a constante presença de diferenças tão díspares e dos 

conflitos internos que me provocavam, tive que despir-me de tudo o que me 

tinham ensinado na escola de formação inicial e vestir-me, de novo, com o que 

o dia a dia me ia ensinado. (…) resolvi adotar a postura das “gentes do povo” 

que tanta sabedoria de vida tem e “sentei-me à soleira da porta” da sala 

esperando que os acontecimentos se desenrolassem. Perante o desconhecido, 

o estranho e o insólito, procurei fazer o que o provérbio Somali nos ensina: 

antes de me odiar, conhece-me!”  

Esta citação, serve para demonstrar que por vezes a diferença está 

apenas na forma como lidamos uns com os outros e não na aplicação de mais 

reformas educacionais ou mais formação educativa especializada. A diferença 

está na capacidade de reflexão das nossas atitudes e valores, no “sairmos de 

nós próprios” e nos vermos, no sentido de “desaprender” e construir alguma 

coisa de novo. 

Aqui surge o papel do Professor de EF. Uma boa formação académica 

pode ajudar na interação entre alunos e professores e consequentemente a 

melhoria das atitudes face à integração de alunos com NEE e todos os outros 

casos, onde se denota uma certa apatia social dos alunos, nas aulas de 

Educação Física. O Professor de EF é um elemento ativo e participativo no 

processo ensino-aprendizagem, é um mediador de interações educativas. 

 

3.2.6 Professor Reflexivo 

 

O que é a reflexão? Para os professores, a reflexão não é mais do que a 

atitude de pensar e questionar a sua ação, partindo de uma análise e 



41 
 

interpretação da própria atividade. O ensino é uma profissão que onde se torna 

necessário a criação de um conhecimento próprio ligado à ação e que só pode 

ser alcançado pela prática, pois ela é variada e individual. Ou seja, não 

podemos adquirir conhecimentos através das experiências de outros, mas 

apenas com as nossas, que no momento são únicas e pessoais. 

A primeira atitude para o desenvolvimento de uma prática reflexiva é 

manter a mentalidade aberta. Este aspeto é muito importante, pois com uma 

postura recetível, estamos dispostos a aprender novas formas de pensar e de 

entender outro tipo de problemas, eliminando parcialidades, preconceitos e 

descriminações. Esta abertura torna-se muito importante nas escolas de hoje, 

devido à crescente multiculturalidade, como já foi falado. 

Uma segunda atitude deve ser baseada na responsabilidade, neste caso, 

intelectual e não moral. Apesar de devermos manter os nossos valores, 

crenças e ideais, numa base forte, moralmente, devemos ter a tal atitude 

aberta para sermos conhecedores de outros aspetos sociais, culturais e/ou 

étnicos, sócio-económicos, sem julgarmos a fonte. Já ao intelecto devemos 

adicionar um grande sentido de responsabilidade, na medida em que, aquando 

dos resultados de um processo previamente estudado, sermos capazes de 

assumir aquilo a que nos propusemos. “A responsabilidade intelectual 

assegura a integridade, isto é, a coerência e a harmonia daquilo que se 

defende.” (Dewey cit. por García, 1992, p. 62) 

A terceira e última atitude, é aquela que qualquer profissional deve adotar, 

para obter um bom trabalho na sua área, que é, o entusiasmo. A vontade de ir 

para o local de trabalho com alegria, curiosidade, energia e inovação para a 

luta contra a rotina. 

Podemos afirmar que a ação e a reflexão ocorrem, ou de forma 

simultânea ou separada. Ou seja, podemos refletir sobre a prática sem estar na 

mesma ou podemos refletir sobre a prática durante a mesma. Segundo Weis & 

Louden (cit. por García, 1992, p. 64), existem quatro formas de reflexão: 1) a 

introspeção é uma atitude reflexiva que não está diretamente ligada à ação, 

pois é realizada num panorama mais afastado da atividade em si. É uma 

reflexão pessoal e interiorizada, onde reconsideramos e aprofundamos os 
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pensamentos e sentimentos mais íntimos; 2) o exame é “uma referência do 

professor a acontecimentos ou ações que ocorreram ou que podem ocorrer no 

futuro. Esta forma de reflexão está mais próxima da ação, na medida em que 

exige uma referência a acontecimentos passados, presentes ou futuros da vida 

escolar.”; 3) a indagação, baseia-se no porquê, no questionamento e é com ela 

que iniciamos a nossa ação reflexiva. Está também ligada ao conceito de 

investigação-ação, onde pensamos a prática e procuramos medidas e 

estratégias para a melhorar. “Neste sentido, a indagação introduz um 

compromisso de mudança e de aperfeiçoamento que as outras formas de 

reflexão não contemplam.”; e por fim 4) a espontaneidade que é a que está 

mais intimamente ligada à ação. É a capacidade de identificar um problema, 

refletir sobre o mesmo, tomar a decisão e agir. Esta atitude revela-se muito 

importante na medida em que, permite ao professor adaptar-se rapidamente às 

situações inesperadas na aula e improvisar, dando resposta ao problema. 

“O pensamento prático do professor é de importância vital para 

compreender os processos de ensino-aprendizagem, para desencadear uma 

mudança radical dos programas de formação de professores e para promover 

uma qualidade de ensino na escola numa perspetiva inovadora.” (Gómez, 

1992, p. 106). Um professor profissional atua e reflete sobre a sua ação, com o 

intuito de perceber se os resultados obtidos foram os melhores, experimenta e 

até inventa, no sentido de criar uma nova realidade. Daí, o conhecimento que o 

professor deve possuir vai além das regras, teorias científicas, factos validados 

ou mesmo procedimentos. Schon (cit. por Gómez, 1992, p. 110) afirma que “Na 

base desta perspetiva, que confirma o processo de reflexão na ação do 

profissional, encontra-se uma conceção construtivista da realidade com que ele 

se defronta.”  

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que o pensamento prático e 

reflexivo de um professor não pode ser ensinado, pois é pessoal e 

intransmissível, no sentido em que cada experiência vivida é única e individual. 

No entanto, pode ser aprendido. Este tipo de pensamento aprende-se refletindo 

na e sobre a ação, ou seja, refletir no momento da nossa prática e ação e 

refletir após a ação acerca das características e processos usados na mesma. 
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3.3. Enquadramento Funcional 

 

Numa perspetiva funcional, importa dizer que, este estágio decorreu na 

escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni, onde fiz parte integrante de um núcleo de 

estágio (Ana Filipa Silva, Paulo Pereira e Vera Ribeiro) enquadrado num grupo 

de trabalho, grupo esse que contava com mais cinco professores, incluindo a 

Professora Cooperante (PC), Dr.ª Júlia Sequeira Gomes. Este tipo de 

organização, é a maneira mais dinâmica e integral de trabalhar devido à 

constituição das próprias escolas em grupos de trabalho e áreas de 

intervenção, deste modo, além do desenvolvimento das responsabilidades, 

competências e capacidades individuais, há também um crescimento das 

capacidades de trabalho, que são fundamentais no futuro de um professor, 

pela importância da troca de informações na formação constante do mesmo.  

A escola Nicolau Nasoni é uma escola com muito boas condições de 

espaços para a prática de EF, pois nela encontramos um pavilhão 

polidesportivo com condições excelentes, desde o pavimento até aos 

balneários. No que diz respeito ao pavilhão polidesportivo, este é constituído 

por um recinto multiusos com bancada, uma sala de Ginástica com espelho, 

seis balneários, três gabinetes de apoio (um gabinete médico, um para a 

administração e uma sala de professores), dois quarto de banhos e uma 

arrecadação com o material. Relativamente ao espaço exterior, este divide-se 

em três campos de Basquetebol com as devidas marcações e tabelas, dois 

campos de Voleibol também devidamente marcados, um campo de Andebol 

com as marcações regulamentares e balizas nas extremidades. 

A turma que me foi designada pertencia ao 9º ano de escolaridade e 

contava com 20 alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. 

As horas de Educação Física da turma eram às terças-feiras, com uma 

duração de 45 minutos e às quintas-feiras de 90 minutos.  

O estágio decorre assim com aulas práticas nos dias referidos e com 

aulas teóricas às segundas-feiras, na FADEUP, com a disciplina Tópicos da 

Educação Física e Desporto. 
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Quero agora explicar um pouco a função da PC. A Dr.ª Júlia Gomes é a 

professora principal de todas as turmas dos estagiários, tendo a 

responsabilidade sobre as mesmas. Assim, a PC esteve presente em todas as 

minhas aulas e dos meus colegas estagiários, no sentido de corrigir, orientar e 

controlar toda sessão, intervindo sempre que necessário.  

O orientador da FADEUP, o Dr. Tiago Sousa, tem um papel mais afastado 

durante este percurso prático na escola, comparecendo apenas nos momentos 

de avaliação pedagógica. Contudo, o orientador é o responsável pelo estágio 

profissional, transmitindo as informações provenientes da FADEUP e 

fornecendo a documentação necessária requerida pelo regulamento, para a 

explicação técnica do estágio.  

 É a partir destes dois apoios e dos feedbacks que me vão dando, que 

construo o meu percurso enquanto professora estagiária. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1 A Minha Turma 

 

A minha turma era constituída por 20 alunos, onde 11 eram do sexo 

feminino e 9 do sexo masculino, entre os quais dois eram portadores de 

deficiência auditiva. No dia da apresentação deparei-me com a minha primeira 

dificuldade relativamente ao posicionamento desses dois alunos, pois 

sentaram-se num local onde não conseguiam ver-me na totalidade e eu não 

me lembrei imediatamente (após saber que eram surdos) de lhes pedir para se 

sentarem à frente dos restantes colegas da turma, de modo a visualizarem-me 

bem e conseguirem compreender o que eu dizia.  

 

“Na turma existem dois alunos com deficiência auditiva. Encontro assim, a 

minha primeira dificuldade como professora estagiária. Um deles, consegue ler 

os lábios e entender o que digo, comunicando muito bem comigo. O outro tem 

mais dificuldade, o que faz com que eu tenha que “perder” mais tempo para me 

fazer entender. Vai ser um desafio ao longo do ano, que eu recebo de braços 

abertos. Por falta de experiência, cometi um pequeno erro, que com a ajuda da 

Prof. Júlia corrigi imediatamente. Sendo eu também uma pessoa com 

problemas auditivos, não o devia ter cometido e isso fez com que eu ficasse 

um pouco chateada comigo mesma. O erro teve lugar, quando eu pedi aos 

alunos para se sentaram nos bancos suecos existentes no pavilhão, de forma a 

ficarem orientados de frente para mim e ordenei que os dois alunos surdos se 

separassem porque estão sempre a conversar. O que é natural pois acabam 

por se distanciar um pouco da turma. Um deles sentou-se na minha lateral e eu 

não me recordei que ali, naquele lugar não iria ver-me corretamente, logo, não 

ia conseguir ler os lábios, resultando na não compreensão do diálogo com os 

alunos. Mas o estágio serve para isso mesmo, pormos em prática aquilo que 

aprendemos na faculdade e com os erros cometidos, aprender a não os 

cometer uma segunda vez.”  

(Reflexão da aula nº 1) 
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Neste primeiro dia, sentia-me bastante nervosa, pois os alunos olhavam 

para mim com curiosidade, também eles nervosos por não saberem qual a 

minha maneira de estar enquanto professora, e eu por querer ser simpática 

para eles mas ao mesmo tempo impor o respeito necessário. Além de tudo isto, 

contava ainda com a presença da Dr.ª Júlia que calmamente observava todo o 

processo ao qual eu queria corresponder sem falhas. 

 

“Como é perfeitamente compreensível, no primeiro dia, o estado de 

nervosismo e ansiedade apodera-se de nós. Eu estava assim. No entanto, 

senti-me preparada e capaz de enfrentar os meus futuros alunos do 9ºA que se 

encontravam sentados à espera da “professora mistério”. O facto de ter 

observado que os alunos apresentavam um comportamento calmo e bastante 

desejável fez com que me acalmasse um pouco. Assim, e com a ajuda da 

professora cooperante, Prof. Dª. Júlia Gomes Sequeira, apresentei-me aos 

alunos.” 

(Reflexão da aula nº 1) 

 

Uma das formas de ficar a conhecer melhor os alunos, foi a realização 

da ficha de caracterização individual (anexo 1). A ficha consistia em perguntas 

como os dados pessoais, o agregado familiar, os hábitos de vida, a situação 

escolar do ano letivo anterior, em educação física quais as modalidades 

preferidas e as menos preferidas, qual a nota a EF do ano passado e os 

antecedentes desportivos. 

 

4.2 O Primeiro Dia de Aulas 

 

Após a aula de apresentação, as dúvidas relativamente à minha 

capacidade de lecionar uma aula começaram a apoderar-se de mim. O ano 

letivo anterior tinhamos passado por uma experiência semelhante nas aulas de 

didática na faculdade, no entanto, todo o processo de organização e gestão do 

ensino era efetuado em grupo, ou seja, a conceção, o planeamento, a própria 
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realização da aula e a avaliação era realizada em conjunto. Nunca estávamos 

sozinhos a dar uma aula e contávamos com a ajuda dos colegas na ação da 

mesma. Podiamos esconder os nossos pontos fracos e evidenciar na mesma 

as nossas virtudes enquanto professores. 

Neste segundo dia de aulas, a unidade temática era de avaliação 

diagnóstica a Basquetebol. Foi aqui que tive noção do quão era difícil fazer 

uma avaliação a 20 alunos, mesmo o tempo da aula sendo de 90 minutos. 

Além de não conhecer os nomes dos alunos, é muito difícil conseguir avaliar 

todos os parâmetros a que nos propusemos na grelha de avaliação diagnóstica 

eficientemente. O tempo para a realização dos exercícios passa rápido e os 

olhos não captam tudo ao mesmo tempo para avaliar todos os alunos 

eficazmente consoante os parâmetros de avaliação. Enquanto nas didáticas do 

ano passado éramos três ou quatro a realizar essa tarefa de avaliação 

diagnóstica, este ano estamos completamente sozinhos perante a turma. 

Juntando a tudo isto está o facto de termos que manter os alunos motivados 

para a tarefa, de modo a não destabilizar e não perderem tempo de 

empenhamento motor, ou seja, além de estarmos “de olhos postos” nos que 

estão a ser avaliados no exercício critério, temos que “ter um olho nas costas” 

para ver todos os outros alunos nas tarefas secundárias. 

A minha solução para este problema foi a divisão da aula em várias 

tarefas enquanto avaliava um grupo de alunos de cada vez. Desta forma, os 

alunos que estavam em jogo, estavam a ser avaliados, e os restantes 

realizavam tarefas relacionadas com habilidades técnicas no Basquetebol, 

assim como, trabalho de força. 

Sinto que, numa turma com muitos alunos, é importante atribuir várias 

tarefas aos que por momentos não estão a ser avaliados, para evitar que se 

dispersem pelo pavilhão ou que causem distúrbios devido à falta de atenção. 

Por isso, é essencial que o professor planeie a aula, de modo a organizar 

conscientemente todas as atividades da aula, no sentido de manter os alunos 

ocupados e a praticar o objetivo da aula. 
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“Não que a restante parte da aula tenha tido nota negativa, mas para 

mim, que gosto de ser perfecionista, e talvez peque por isso mesmo, não teve 

o mesmo êxito. Enquanto eu observava seis alunos em jogo para os avaliar, 

tarefa que leva um tempo considerável, os restantes alunos distribuídos pelas 

estações, devido a esse mesmo tempo, por vezes estavam distraídos. Assim, 

para evitar que estivessem parados, tive que interromper a minha avaliação e ir 

chamar à atenção os alunos, algumas vezes. Para me entenderem melhor e 

não se exprimirem em tom de desagrado: “Oh „stora, já fiz muitas vezes, estou 

cansado…”, expliquei-lhes que esta aula de avaliação teria que ser um pouco 

mais parada, mais monótona, pois eu ainda não os conhecia bem, nem sabia 

os seus nomes, daí perder mais tempo a avaliá-los. E a avaliação em si, tinha 

que ser feita desta forma. Para isso, pedi que fizessem um esforço na tarefa de 

força geral para que a aula corresse bem!” 

(Reflexão da aula nº 2 e 3) 

 

“Assim, concluo que esta segunda aula correu bem, tirando o meu estado 

mediano de nervosismo, que rapidamente com o decorrer da aula se 

transformou mais em calma. Tinha bastantes expectativas de como seria 

avaliar 20 alunos, sozinha e sem apoio de mais “olhos”, como sucedia o ano 

passado no 1º ano do 2º Ciclo de Mestrado de Ensino. Desta aula ganhei um 

pensamento positivo, que foi: ao longo do ano letivo vamos adquirindo mais 

experiência em controlar a aula e os alunos. Adaptando-nos cada vez mais e 

melhor às situações. Não há razões para ter medos, receios, 

ansiedades…apenas devemos dar o nosso melhor em cada aula e com elas 

aprender algo para haver um crescimento gradual a cada dia enquanto 

professores.” 

(Reflexão da aula nº 2 e 3) 

 

4.3 As Dificuldades de uma Unidade Temática 

 

Neste item irei falar das dificuldades da unidade temática (UT) 

relativamente à escolha dos exercícios práticos, da preocupação em fazer 
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corresponder as tarefas ao nível dos alunos e também do cuidado em ir de 

encontro ao programa nacional de EF, juntando tudo isto com as condições 

que a escola apresentava para a prática e com o número e o nível dos alunos 

que dispunha para a aula. 

Todo este processo de organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem engloba quatro pressupostos: conceção, planeamento, 

realização e avaliação do ensino. Nos primeiros dias de aulas, senti alguma 

dificuldade na preparação das mesmas, pela razão que acima referi, ou seja, 

por me encontrar sozinha no planeamento da aula e por ter que refletir sozinha 

sobre todos os pormenores inerentes à conceção da mesma. Este é um 

procedimento inicialmente moroso para quem não tem experiência nem prática, 

pois inúmeras situações que fazem parte da aula são-nos desconhecidas. E 

essas situações têm que ser pensadas e analisadas na construção do plano de 

aula para que no momento tudo aconteça conforme planeado, de modo a não 

existirem surpresas e/ou distúrbios. 

Quanto à conceção, a dificuldade residia em analisar no currículo 

nacional de EF os conteúdos da modalidade que ia lecionar e fazer a ligação 

desses conteúdos temáticos ao nível dos alunos da turma. Na maioria das 

vezes, senão sempre, a comparação é nula. Aquilo que o programa nacional 

de EF pede que seja transmitido não é compatível com as capacidades de 

aprendizagem dos alunos. Normalmente apresentam grandes dificuldades 

coordenativas, condicionais e pouco conhecimento das regras e das próprias 

modalidades, pelo que o ensino fica condicionado. Por exemplo, o programa 

nacional de EF do 3º Ciclo do Ensino Básico, neste caso, do 9º Ano, na 

modalidade de Basquetebol sugere que os alunos em situação de 5x5 (muito 

complexo), na reposição da bola em jogo ou na recuperação da bola pela sua 

equipa no seu meio campo defensivo se desmarquem de imediato, abrindo 

linhas de passe ofensivas, contribuindo para o equilíbrio ofensivo (ocupação 

racional do espaço de jogo) da sua equipa e finalização rápida, em vantagem 

numérica e/ou posicional, sugere também que sem posse de bola, conforme a 

posição dos companheiros e dos defesas e segundo o critério de maior 

ofensividade, desmarca-se abrindo linhas de passe para os espaços aclarados 
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pelas movimentações dos companheiros e em corte, para a bola ou para o 

cesto. Este tipo de Basquetebol é quase impossível de lecionar aos alunos do 

9º Ano pois na sua maioria não dominam sequer o drible defensivo, quanto 

mais o drible ofensivo, tirar “os olhos da bola”, entre outros critérios. Os alunos 

da minha turma este ano, nem tinham conhecimento do que é o passe e corta, 

fundamento base para o jogo. Ou seja, com os meus alunos tive que lecionar o 

Basquetebol de inicio. Começar por transmitir as noções básicas para que a 

partir daí e lentamente se iniciasse um jogo mais equilibrado e mais formal. 

 

 

 “Nesta aula de basquetebol, optei por fazer jogo a maior parte do tempo, 

pois eles precisam aprender algumas regras básicas do jogo. Vamos partir do 

zero e sucessivamente avançar, colocando aula a aula regras diferentes de 

jogo para que primeiro consolidem as questões básicas e então depois aspetos 

mais específicos (técnicos).” 

(Reflexão da aula nº 5 e 6) 

 

“A turma, apesar de ser um 9º ano, apresentou sinais de 

desconhecimento relativamente ao passe e corte, à ocupação racional do 

espaço e à habilidade técnica de lançamento na passada. O 9º ano deveria 

evidenciar um nível avançado, mas tal não se verifica. Após o somatório dos 

valores finais dos alunos, observa-se que o nível da turma está situado em 2,5, 

o que se pode considerar um estádio ainda iniciado.  

As habilidades táticas do passe e corte e ocupação racional do espaço 

dizem respeito aos conceitos mais básicos do basquetebol que deveriam já 

estar assimilados pelos elementos da turma, tendo em conta, mais uma vez, 

que se trata de um 9º ano, assim, o tratamento dos conteúdos será básico e 

inicial de forma a consolidar fulcrais para o desenvolvimento do jogo de 

basquetebol.” 

 (Relatório da análise da AD a Basquetebol) 
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4.3.1 A Escolha dos Exercícios para as Aulas 

 

Ainda na fase da conceção, além da dificuldade em analisar o currículo 

nacional, relativamente às propostas de ensino para, neste caso, o 9º ano e a 

adaptação dos conteúdos à minha turma, senti também dificuldade em 

encontrar exercícios simples, que os alunos compreendessem facilmente, 

exercícios que se adaptassem ao espaço que tinha disponível e mais 

importante ainda, atividades que estejam de acordo com as capacidades 

motoras dos meus alunos. Os conhecimentos, acerca das inúmeras tarefas e 

atividades diferentes para abordar um ou vários conteúdos, no inicio de uma 

carreira profissional são pouco extensos e só se vão desenvolvendo com a 

prática.  

 Esta dificuldade surge ao longo de todo o ano letivo para todas as 

modalidades. 

  Infelizmente os alunos, hoje em dia, estão mal preparados para a prática 

de EF, seja a nível das habilidades motoras seja a nível cognitivo. Portanto, a 

minha luta foi durante todo o ano letivo, na adaptação e no enquadramento do 

programa nacional às capacidades reais, obtidas através das AD, dos meus 

alunos, para que a aprendizagem fosse eficaz e eficiente e a procura de 

exercícios motivadores e apropriados à turma utilizando os saberes próprios de 

EF e os saberes transversais à educação também foi uma constante, para que 

o processo de ensino-aprendizagem fosse estabelecido num bom clima de 

aula.  

 A dificuldade como já referi foi a falta de conhecimento dos vários 

exercícios possíveis para execução das tarefas, porque apesar da experiência 

no 1º ano de mestrado, a nossa intervenção é limitada e curta no tempo, pelo 

que não passamos por muitas situações ao ponto de usufruir de informações 

acerca das inúmeras atividades possíveis para o ensino das modalidades. No 

entanto, não é impossível de aprender diversos exercícios recorrendo à ajuda 

da internet, de livros referentes às próprias modalidades a lecionar ou mesmo 

em conversa com outros colegas de estágio. 
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4.3.2. Planeamento e Realização 

 

Relativamente ao planeamento, aqui também aparece a questão da 

adequação dos conteúdos ao nível dos alunos; a adaptação dos conteúdos ao 

nível de aprendizagem dos alunos, recorrendo a diferentes mecanismos de 

intervenção pedagógica; a criação de progressões de aprendizagem 

adequadas já acima abordadas, entre outros aspetos que irei falar agora, como 

por exemplo, os objetivos adequados à diversidade e necessidade da turma, 

maximizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, 

promovendo aprendizagens significativas que desenvolvam a noção de 

competência do aluno; os recursos existentes na escola Nicolau Nasoni; a 

questão tão importante do feedback, ou seja, emitir o feedback mais adequado 

em cada momento e completar o ciclo de feedback; adotar voz de comando 

consoante a situação; refletir sobre a postura adotada ao longo da aula e sobre 

os erros cometidos; aproveitar de forma racional os espaços e materiais 

disponíveis; ajustar os exercícios em função do número de alunos presentes na 

aula e prever formas de avaliar o processo de ensino/aprendizagem – 

momentos e formas.  

Após o planeamento, surge a realização e a avaliação (que irei falar 

mais à frente) que de certa maneira vão-se implementando neste processo 

desde o inicio. Os itens da conceção e planeamento estão em uníssono e 

fazem já uma “ligação” para a realização e avaliação e vice-versa. Ou seja, não 

são momentos de elaboração isolados num plano de aula, mas sim, 

momentos interligados e interdependentes. 

A realização é a parte prática de todo os itens falados atrás, é quando 

damos vida ao planificado. Tem a ver com a adequação de toda a planificação 

do ensino ao nível inicial dos alunos bem como ao seu nível de aprendizagem; 

quais as melhores estratégias a utilizar tendo em conta a heterogeneidade dos 

alunos; uso da terminologia técnica de uma forma adequada; motivar os alunos 

para serem dinâmicos pró-ativos durante a aula; criação de situações de 

ensino eficazes e organizadas de forma a proporcionar muito tempo potencial 

de aprendizagem em especial nas disciplinas que requerem uma abordagem 

mais analítica; otimização dos recursos e espaços materiais em função da 
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qualidade da aprendizagem; utilização do feedback pedagógico quer em 

quantidade e em qualidade necessária, bem como no momento correto; 

controlo da turma; reajustamento do plano de aula aquando de um imprevisto. 

Por todos estes aspetos inerentes à realização no processo ensino-

aprendizagem, verificamos que toda esta conjuntura está intimamente ligada. 

Os aspetos essenciais para que a planificação de uma aula corra consoante o 

proposto, surgem em todas as dimensões de uma UT. 

 

4.3.3 O Ensino Coerente das Modalidades 

 

A UT, além do processo de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, engloba ainda três fases, que estão estreitamente ligadas às 

anteriores. Essas fases são a análise, decisão e aplicação. Depois de o 

professor conhecer bem a matéria, o que ensinar/treinar – conhecimento 

declarativo - o envolvimento que inclui o espaço e o material disponível e os 

alunos, parte para as decisões. 

Deve em primeiro lugar, determinar a extensão e sequência da matéria, ou 

seja, determinar a dimensão do conteúdo a ser abordado e a ordem pela qual 

ele vai ser apresentado (da base para o topo ou do topo para a base).  

Seguidamente, deve definir e escrever os objetivos que consistem naquilo 

que se pretende que os alunos alcancem. Estes agrupam-se em três tipos, 

motores (vertente desempenho e vertente técnica), cognitivos e psicossociais.  

O professor deve também configurar a avaliação, que é formal quando é 

realizada através de testes escritos e informal quando o professor vai 

observando os alunos no decorrer da aula. A avaliação deve ser sempre 

referenciada ao critério, onde o desempenho do aluno é comparado com um 

critério estabelecido pelo professor e não com a turma. Nesta última, a 

avaliação referenciada à norma é mais subjetiva  

Por último deve criar progressões de ensino, ou seja, criar tarefas de 

aprendizagem que conduzam os alunos de desempenhos menos sofisticados a 

desempenhos mais sofisticados ou complexos. As progressões refletem o 

tratamento didático que é dado ao conteúdo.  
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Na construção da UT, numa perspetiva mais prática, ou seja, qual a 

extensão e sequência da matéria, planeamos em que dia/aula lecionamos cada 

conteúdo e qual a duração do mesmo. É também na UT que decidimos se 

começamos a modalidade pelo ensino das habilidades técnicas ou táticas, 

quando fazer o trabalho de força muscular, quando realizamos jogo, ou seja, é 

por aqui que programamos toda o ensino de uma modalidade. Depois disto 

convém refletir sobre a mesma, de maneira a perceber o porquê das nossas 

decisões e se necessário alterar.  

Por exemplo, em relação à modalidade de Basquetebol, optei por lecionar 

esta do topo para a base. Numa estratégia do topo para a base há uma 

sequência no ensino das habilidades partindo do todo, neste caso, do jogo. 

Começando pelo jogo, demonstrando aos alunos o que está mal, o que está a 

ser realizado de forma errada, levando à correção. As habilidades são 

ensinadas e adicionadas através de tarefas de aprendizagem numa situação 

de jogo. É importante referir o facto que se a aprendizagem for iniciada pelo 

topo, não significa que se aborde a complexidade máxima e sim uma etapa 

acima da base. Esta forma de apresentação da matéria pressupõe que os 

alunos sejam capazes de compreender conceitos e princípios fundamentais à 

execução das habilidades e estratégias complexas. Os alunos são 

confrontados com o “todo”, com a globalidade antes de conhecerem as 

“partes”. As vantagens são: esta sequência permite uma atividade elevada, um 

ambiente de ensino motivante e ainda a aprendizagem em grupo, sem a 

constante supervisão do professor. As desvantagens são: por outro lado, 

apresenta maior dificuldade de conceptualização, pois requer uma visão global 

do jogo completo. No entanto, quando se possuí conhecimento acerca da 

modalidade e se ela permite este tipo de abordagem, devemos aplicá-la, pelas 

vantagens que lhe são inerentes.  

 

“Um dos principais problemas desta turma, e que geralmente acontece 

sempre no inicio da aprendizagem do Basquetebol, é a questão da 

aglomeração em torno da bola. Assim, logicamente, incluirei desde a primeira 

aula o passe, a receção e o lançamento em apoio (habilidades fulcrais para o 



57 
 

desenvolvimento do jogo) em situação de jogo 3x3 em meio campo, com 

algumas regras de modo a evitar essa aglomeração.  

(…) Seguindo uma lógica de complexidade crescente no Basquetebol, 

abordarei em seguida a desmarcação, para que possam abrir linhas de passe 

mais facilmente e ganharem essa noção, e só depois o passe e corte.  

Com estas habilidades básicas táticas já incutidas, lecionarei por fim a 

ocupação racional do espaço, para que o jogo se torne ainda mais lógico, fiável 

e exequível. Ensinarei também a habilidade técnica do lançamento na passada, 

que se encontra no currículo nacional de Educação Física para o 9º ano, em 

Basquetebol, e que os alunos não realizam.” 

(Justificação da UT de Basquetebol) 

 

No entanto, relativamente às modalidades coletivas, não usei esta 

abordagem para todas por diversos motivos que assim não me permitiam. Por 

exemplo, para o Futebol, dado serem poucas as aulas, o espaço era pequeno 

para a prática e os rapazes já dominavam a modalidade (estávamos no mês de 

janeiro e fevereiro, as aulas eram no pavilhão), assim, optei por realizar 

exercícios por níveis homogéneos, separando as meninas dos rapazes, ou seja 

os mais avançados e os menos, dando mais atenção às raparigas nos 

exercícios. Inicialmente fiz os mesmos exercícios para ambos, mas 

rapidamente adaptei os mesmos de maneira a facilitar a aprendizagem das 

meninas mantendo também os níveis de motivação mais elevados. Isto, porque 

sabemos que nesta modalidade, normalmente as meninas têm sempre muitas 

dificuldades e a desmotivação e a frustração rapidamente aparecem. Uma das 

razões pela qual não abordei o futebol do topo para a base foi porque, apesar 

de os alunos (rapazes), estarem muito familiarizados com a mesma, não 

conheciam os nomes técnicos e outros aspetos técnico-táticos do jogo. No 

entanto, no final da aula dava sempre algum tempo para a realização de jogo 

(adaptado em exercícios motivadores e mais empolgantes). 

 

“A minha abordagem será claramente da base para o topo, pois 

considero importante que os alunos ganhem em primeiro lugar maiores noções 
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dos nomes técnicos e em que consistem passando então em seguida para a 

prática, neste caso, o jogo. 

Obviamente, as preocupações que terei com as meninas não serão as 

mesmas para com os rapazes. Por exemplo, com os alunos do nível avançado 

(rapazes), ao nível do passe, terei que me preocupar com a qualidade do 

passe. Por outro lado, com os alunos do nível inicial (meninas), terei que me 

centrar mais no equilíbrio e na posição do pé de apoio. De uma forma geral, 

com os alunos do nível inicial, terei que ter muitas mais preocupações com a 

postura corporal. O que não acontece com os restantes alunos, porque esses 

pressupostos já estão adquiridos.” 

(Justificação da UT de Futebol) 

 

No Voleibol, no entanto, os meus alunos evidenciaram, na maioria, 

dificuldades muito significativas, pois não conseguiam manter a bola no ar. 

Nem com o serviço mais simples do voleibol, serviço por baixo, grande parte 

dos alunos era incapaz de receber a bola em passe, já para não falar na 

manchete (gesto técnico mais complexo). Assim, o modelo de abordagem 

progressiva ao jogo, (modelo didático de ensino do Voleibol) tem lugar nesta 

UT mas com a aprendizagem da técnica a sobrepor-se à tática. O jogo em si 

teve que ser adaptado, foi modificado e ajustado ao nível a à idade dos alunos. 

No fim da aula efetuavam sempre jogo 2x2, com algumas regras adaptativas 

referentes ao nível. No entanto, verificou-se passado três aulas, que nesta 

turma, mesmo o jogo 2x2 (oposição) era inviável pois as limitações eram 

muitas o que prejudicava o tempo potencial de aprendizagem e de 

empenhamento motor. Daí a opção pelo jogo 1x1 de cooperação ser a melhor 

escolha para esta turma. 

 

“Após a recolha dos dados da avaliação diagnóstica verifiquei que a turma 

apresentava, regra geral, uma dificuldade muito grande nas habilidades 

técnicas básicas e encontrava-se portanto no nível inicial/introdutório. Portanto, 

decidi lecionar as habilidades motoras mais básicas e simples do Voleibol para 

que a progressão fosse coerente e consciente e também porque o número de 
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aulas é reduzido. (…) As aulas terão sempre exercícios que contribuem para a 

aprendizagem e para a realização efetiva das habilidades motoras específicas 

do Voleibol finalizando com jogo 2x2. Caso se verifique ser inviável a aplicação 

do jogo 2x2 de oposição nesta turma, devido às dificuldades apresentadas no 

1º toque e no serviço por baixo, o jogo 1x1 de cooperação é que será 

aplicado.” 

(Justificação da UT de Voleibol) 

 

“Após um exercício de aquecimento onde exercitavam as habilidades 

técnicas acima referidas e uma tarefa onde executaram pela primeira vez 

(corretamente) o serviço por baixo, os alunos realizaram jogo 2x2. Aqui a aula 

teve uma queda significativa no que diz respeito à qualidade da mesma e 

também ao tempo de empenhamento motor dos alunos, porque revelaram 

muitas dificuldades. Estas dificuldades traduziram-se numa impossibilidade de 

jogarem 2x2 porque o 1º toque é inexistente na maioria dos alunos, seja ele em 

passe ou manchete. Assim, terei que reajustar a minha UT e lecionar o jogo na 

sua forma mais simples e básica, ou seja, 1x1 em cooperação. A oposição terá 

que ser definitivamente eliminada porque com alguns dos alunos a realizar um 

serviço por baixo relativamente eficaz e sem existência de um 1º toque, o jogo 

não desenvolve.” 

(Reflexão da aula nº 85 e 86) 

 

Devido à minha experiência na modalidade de Voleibol, foi muito mais 

fácil para mim identificar na aula de avaliação diagnóstica os erros técnicos que 

os alunos possuíam. Com os anos de prática e com o conhecimento avançado 

que possuo acerca características das habilidades técnicas, basta olhar para 

um aluno uma vez, durante determinado movimento que consigo verificar o que 

está mal na execução motora. 

 

“Decidi realizar nesta turma o 1x1 de cooperação porque a maioria dos 

alunos apresenta um primeiro toque fraco o que condiciona o desenvolvimento 
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do jogo, e esta decisão revelou-se mais acertada pelo que com o critério de 

manter a bola no ar o mais possível, os alunos puderam exercitar mais.” 

(Reflexão da aula nº 88 e 89) 

 

No que diz respeito ao Andebol, a minha escolha relativamente à 

abordagem da modalidade foi da base para o topo. Isto porque, os alunos já 

possuíam alguns conhecimentos da modalidade mas nada de muito concreto. 

E como pela AD observei que relativamente ao jogo eles não tinham bases 

nenhumas, era um jogo muito anárquico e aglomerado, optei por inicialmente 

trabalhar alguns aspetos técnicos ofensivos, como o passe e a receção, o 

remate (apoio e suspensão, sendo que o último mais tarde), o drible e a finta e; 

as questões táticas ofensivas e defensivas um pouco mais tarde, abordando 

então depois o jogo 5x5, construindo-o mais consistentemente. 

 

“Optei por iniciar a unidade temática (duas primeiras aulas) com as 

habilidades técnicas ofensivas e defensivas, pois são conteúdos que os alunos 

já têm conhecimento e capacidade para exercer, tendo apenas que melhorar 

alguns aspetos mais técnicos. Depois darei continuidade à unidade temática 

lecionando as habilidades táticas defensivas e ofensivas para ao introduzir o 

jogo, os alunos terem uma noção das “jogadas” que poderão aplicar. 

A minha abordagem será então da base para o topo. 

(…) Por esse motivo, a exercitação dos conteúdos em situação de jogo 

será efetuada essencialmente através do jogo reduzido 5x5 (4x4+GR). Por 

vezes poderei recorrer ao jogo 4x4 (sem GR), para manter todos os alunos em 

situação de jogo. 

(…) No que respeita às habilidades motoras, vou iniciar com o remate em 

apoio para que os alunos possam coordenar a aproximação à baliza e assim 

transferir posteriormente essa abordagem para o remate em suspensão. A 

abordagem dos remates será em situação analítica, pois penso que esta será a 

melhor forma para que os alunos compreendam e executem corretamente os 

diferentes tipos de remate.” 

(Justificação da UT) 
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Em todas as aulas, a minha preocupação no que diz respeito à 

construção das equipas foi sempre a de formar grupos heterogéneos, pois sou 

da opinião que esta decisão é uma mais-valia para todos, na medida em que, 

há uma troca de conhecimentos entre os alunos, entre-ajuda, cooperação, 

espírito de grupo e união, no sentido de, o “mais fraco” ajuda o “mais forte” e 

vice-versa. Isto tanto nas aulas de modalidades coletivas assim como 

individuais (Badminton e Atletismo). 

Tudo isto está incorporado no processo ponderado que é a elaboração de 

um plano de aula. Tudo tem que ser refletido para que a aula seja eficiente e 

que propicie uma boa aprendizagem aos alunos. 

 

4.4.4 Organização e Gestão das Minhas Aulas 

 

Uma das preocupações é aproveitar de forma racional os espaços e 

materiais disponíveis para que haja um desenvolvimento eficaz do exercício e 

não surjam muitos momentos “mortos”, ou seja, aqueles momentos em que os 

alunos estão em inatividade motora. Para tal recorre-se ao roulement (anexo 2) 

(estrangeirismo do Francês que significa rotação), que não é mais do que uma 

tabela onde aparece discriminado os horários das turmas e os espaços que 

vão ocupar. Desta forma, é possível planear a aula de acordo com o local da 

mesma, se no exterior, se no pavilhão ou no ginásio (para aulas de ginástica). 

Assim, podemos adaptar as atividades e o próprio material às condições que 

vamos ter. 

Algumas das aulas de 90 minutos o Professor que partilhava o espaço 

comigo com a sua turma, não estava presente e por isso eu podia usar todo o 

pavilhão o que se tornou bastante positivo nas aulas de Andebol, por exemplo, 

pois os exercícios que eu idealizava eram mais produtivos para a turma desta 

forma. 

 

“Mais uma vez usufrui do espaço do pavilhão na totalidade o que é muito 

bom nestas aulas dedicadas ao Andebol, pois o gimnodesportivo tem uma 
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baliza em cada ponta e se tiver que ser dividido com outra turma, as balizas 

terão que ser adaptadas e o jogo pode tornar-se mais confuso devido à 

aglomeração.” 

(Reflexão da aula nº 58 e 59) 

 

Relativamente ao material disponível na escola, a única situação que me 

causou mais constrangimentos foi quando lecionei Futebol, os meus alunos 

eram 20 e a escola apenas possuía 5 bolas. Essa foi uma das razões pela qual 

os exercícios eram executados de tal modo. Não podia “inventar” muito mais 

pois o material era pouco. Daí ter que agrupar os alunos em grupos/equipas e 

executar tarefas que não envolvessem muito material, ou seja, bolas. Quando 

dei Badminton também surgiu esse problema, quanto ao número de raquetes e 

volantes, no entanto, eu e os meus colegas compramos volantes e usamos as 

nossas raquetes pessoais para compensar o que faltava, o que funcionou 

muito bem. 

No que concerne à adaptação de todo o plano de aula devido ao número 

presente de alunos na mesma, essa foi uma das questões que mais 

“embaraço” me causou, porque, talvez pela falta de experiência e por ser uma 

pessoa muito perfecionista, sempre que mais do que um aluno faltava eu sentia 

alguma dificuldade em adaptar a aula e os exercícios. Visualizar rapidamente 

como é que o exercício pode funcionar sem o número correto de alunos para o 

mesmo, por vezes tornava-se um pouco difícil para mim. Contudo, 

relativamente à adaptação do exercício devido ao espaço, com o tempo de 

prática, tornou-se mais rápido para mim, pensar em soluções. 

 

“Ao princípio estavam a fazer 5x5 na metade do pavilhão reservada à 

turma mas como o espaço fica muito reduzido, conversei com os alunos e com 

uma opinião unânime passamos a fazer jogo em vaga, ou seja, os alunos 

alinhavam-se uns atrás dos outros por equipa e partiam da linha do meio 

campo, efetuando ataque (estando já uma equipa a defender) na baliza de 

andebol que se encontra naquele lado do pavilhão. (…) Apesar de poder 

originar uma maior paragem no que diz respeito ao tempo de aprendizagem 
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motora, fica mais rentável esta situação que a anterior. Contudo para evitar que 

os alunos estivessem parados, disse para quem estava em espera fizesse 

abdominais enquanto não entrasse em jogo.” 

(Reflexão da aula nº 61 e 62) 

 

4.4.5 O Prazer da Instrução 

 

Uma das coisas que senti mais gosto neste ano de estágio foi de 

realmente ensinar, ou seja, eliminar o erro repetitivo (motor ou cognitivo) e 

corrigir. O que mais fazia nas aulas era corrigir, dar o feedback que tanto é 

necessário para quem quer ensinar como para quem está a aprender. 

O feedback para ser completo e surtir algum efeito no aprendiz, tem que 

seguir esta ordem: o aluno executa a tarefa, o professor emite o feedback; o 

aluno realiza a 2ª repetição, o professor observa se o aluno aprendeu, ou seja, 

se corrigiu o erro. Os feedbacks são uma forma de interação do professor com 

os alunos, podem ser positivos ou negativos e a sua informação tem de ser a 

mais específica possível para que o aluno perceba o que tem de corrigir. O 

feedback é considerado uma mais-valia do professor, no processo ensino-

aprendizagem. Fishman & Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 83), 

dizem que “o conceito de feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do professor de reação no sentido de aquisição ou realização 

de uma habilidade.”  

No início de uma aprendizagem, é muito importante que o feedback seja 

no seu conteúdo informativo, pois o aluno precisa de referências concretas 

acerca da sua execução para poder melhorar a sua prestação. Para tal, é muito 

importante que, por parte do professor haja conhecimentos acerca da 

modalidade mas ainda mais importante e necessário, a facilidade no 

diagnóstico dos erros pelos praticantes.  

Piéron e Delmelle (cit. por Rosado e Mesquita, 2011, p. 83), “sintetizaram 

a sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir 

um feedback pedagógico: observação e identificação do erro na prestação; 

tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um 
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encorajamento ou uma informação); feedback pedagógico informativo; 

observação das mudanças no comportamento motor do aluno; eventual 

observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico.” Este último seria do domínio do conhecimento do resultado, ou 

seja, uma informação relativa ao resultado desejado através da execução da 

habilidade. Pode também ser entendido como um feedback corretivo, Arends 

(cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 18) designa “como “feedback corretivo” toda 

a instrução que um professor transmite a um aluno, depois de este executar 

uma ação de uma forma incorreta, tendo como objetivo a melhoria dessa 

mesma ação.” 

O feedback mostra-se muito importante também na fase de prescrição, ou 

seja, no momento do planeamento do processo pedagógico, porque, segundo 

Hoffman (cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 84) “os professores que não 

conseguem identificar erros críticos nas respostas dos alunos ou, mesmo 

conseguindo, não interpretam corretamente o seu significado, estão destinados 

a cometer enganos quando entram na fase de prescrição. Assim, o grau de 

adequação do feedback, o seu valor para a aprendizagem, resultará da 

otimização de duas grandes operações: a deteção do erro e a organização do 

feedback.” 

Van der Mars et al.; Sariscsany, Darst & Van der Mars (cit. por Rosado e 

Mesquita, 2011, p. 88) “evidenciam que o feedback para ser eficaz, deve ser 

portador de determinadas características (específico, corretivo e congruente), 

as quais induzem nos praticantes maior entrega e responsabilização no 

cumprimento das tarefas.” O feedback deve ser aplicado frequentemente, com 

uma qualidade e quantidade desejável de informação, acerca da performance 

do aluno. 

O feedback negativo e/ou positivo não basta para uma correção eficiente 

no aluno, pois não contém nenhuma informação, ou seja, não basta dizer está 

bem ou está mal para que o aluno perceba o seu erro. É, portanto, necessário 

especificar. Rosado & Mesquita (2011, p. 89) dizem que “A investigação 

sugeriu, no sentido de concretizar essa especificidade, a necessidade de o 

praticante receber informação técnica precisa acerca daquilo que fez (feedback 
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descritivo) e/ou do que fazer para melhorar (feedback prescritivo), bem como 

as vantagens de interrogar os praticantes acerca da qualidade da sua 

execução no processo de facilitação das aprendizagens.”  

Uma das questões mais importantes no tema do feedback é o facto de 

grande maioria dos professores se centrar num feedback pedagógico corretivo 

negativo, ou seja, ao invés de salientarem o que foi bem feito e mesmo assim 

proceder a uma correção, consideram o que foi mal feito, dando ênfase apenas 

aos erros. Os feedbacks não têm, nem devem ser sempre negativos. Devem 

ser na sua maioria positivos de forma a incrementar um ambiente de 

aprendizagem mais favorável e mais motivador. 

O feedback não tem como propósito apenas a correção de algo mas 

também a informação, como já foi dito. Brown et al. (cit. por Gonçalves et al., 

2010) realçam a importância do feedback como “forma de informar os alunos 

sobre a evolução do seu trabalho, sendo a avaliação um “motor que dirige a 

aprendizagem”. Gonçalves et al. (2010) diz que os autores indicam que o 

“feedback serve de informação de retorno, devendo: servir para melhorar a 

aprendizagem; ser oportuno; ser positivo; ser detalhado; ser eficaz; ser 

participativo; ser realista; ser justo; ser motivador e ser sincero”. 

 

“Os alunos estão a responder bem à minha voz e às minhas indicações, 

no entanto, quando eles se encontram muito exaltados, por vezes tenho que 

parar de falar por um minuto de forma a eles entenderem que estou a chegar 

ao limite da paciência. 

 (…) Sinto-me a cada dia mais confiante perante eles, com mais 

autoridade para lhes “ralhar”. Ou seja, mostrar o meu desagrado com o 

comportamento deles e com isso, obter um certo impacto.” 

(Reflexão da aula nº 46 e 47) 

Relativamente à gestão do material, inicialmente eu colocava o material 

que não se ia utilizar, dentro de uma baliza que se encontrava na extremidade 

do pavilhão. Essa solução para arrumação do material não se mostrava eficaz 

porque os alunos sempre que passavam pela baliza tinham tendência para 

pegar nas bolas e no restante material. Assim, uma das soluções que encontrei 
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foi, sempre que surgissem momentos de paragem na aula, o material que não 

ia ser utilizado no exercício seguinte, era colocado, pelos alunos escolhidos por 

mim, junto à porta de entrada dos professores no pavilhão, local onde se 

encontrava também a professora cooperante, Dr.ª Júlia Gomes. Isto revelou-se 

ser uma boa alternativa, pois desta forma, o material ficava mais longe dos 

alunos. Por vezes, eu tinha que manter as bolas dentro do gabinete dos 

professores até ao ínicio da aula porque mesmo assim, mal os alunos 

entravam no pavilhão, começavam logo a jogar entre eles.  

 

“A outra questão que tenho que abordar de outra forma é o facto de os 

alunos que estão de fora de um exercício estarem sempre a jogar à bola, ou 

sentados, ou a falar, quando eu lhes dou tarefas a executar, como por 

exemplo, fazer o papel de árbitro no jogo dos colegas. Isto sucede porque os 

alunos têm as bolas muito perto de si. Elas encontram-se guardadas durante a 

aula, dentro de uma baliza que está perto deles. Penso que a solução será 

manter as bolas num banco sueco (virado de lado) e que está junto à parede, 

bem longe de onde os alunos fazem as tarefas. Assim, não têm acesso fácil ao 

material.” 

(Reflexão da aula nº 16 e 17) 

 

“A única coisa que os meus alunos fazem e mal, é que quando chegam à 

aula, mexem logo no material e põem-se a jogar à bola. Nas próximas aulas, 

para evitar isso, só terão acesso ao material quando eu começar mesmo a 

sessão, ou seja, guardo o material num local de rápido acesso, mas escondido 

deles, de modo a evitar estas distrações que provocam um atraso no inicio da 

mesma.” 

(Reflexão da aula nº 48) 

 

A minha postura e colocação de voz foi melhorando ao longo do tempo 

com a prática, também pelo aumento da minha confiança enquanto professora 

da turma, a nível pedagógico como ao nível afetivo com a mesma.  
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Enquanto nas primeiras aulas eu sentia que à primeira chamada de 

atenção os alunos não respondiam imediatamente, com o decorrer do período 

e da minha segurança perante a turma, essa situação modificou.  

Conseguia elevar o meu tom de voz, sempre que necessário e abranger 

a turma toda, sem medo de poder estar a “gritar” muito alto. Isto deve-se ao 

facto de a turma começar a habituar-se às minhas regras e exigências 

enquanto professora deles, assim como da minha presença. Começavam a 

conhecer-me. Quando é que eu não ia gostar de algo, quando os ia chamar à 

atenção ou quando ia dar um feedback positivo. 

 

“Na aula de hoje, notei em mim desde inicio, uma outra confiança. De 

repente senti-me mais ligada aos alunos. Isso foi notório no decorrer da aula, 

pois correu muito bem e os alunos no fim disseram-me que gostaram bastante. 

Senti que me ouvem e me entendem melhor a cada dia, o que me fez ficar 

feliz, pois fui capaz de lecionar uma aula com exercícios divertidos e 

interessantes e que ao mesmo conduzem a uma aprendizagem.” 

(Reflexão da aula nº 5 e 6) 

 

Também a minha à vontade (postura) foi aumentado. Se inicialmente me 

sentia um pouco constrangida na movimentação pelo campo, de maneira a 

observar todos os alunos, mais tarde, uma das coisas que mais fazia era 

circular por todo o espaço da aula. 

 

Como já referi anteriormente, este ano a turma que lecionei tinha dois 

alunos com deficiência auditiva (surdez), por isso, são considerados alunos 

com necessidades educativas especiais. Durante todo o ano letivo, a minha 

preocupação era colocar esses dois alunos à frente dos colegas para que 

pudessem mais facilmente ler os meus lábios, consoante eu ia explicando o 

que queria da aula. Apesar de todo este esforço, e dos próprios colegas me 

ajudarem a explicar-lhes os exercícios quando não entendiam, não mostravam 

grande interesse pela aula, nem pelo sabor da aprendizagem, ao invés, mesmo 

durante a fase de instrução, mantinham uma conversa gestual ativa. A maioria 
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das vezes eu pedia-lhes para se separarem, no entanto, quando voltava a 

reparar, mesmo estando afastados um do outro, encontravam-se a comunicar 

na mesma. Como a linguagem gestual é silenciosa, torna-se mais difícil 

verificar se, mesmo afastados um do outro, eles não mantém o contacto. 

Pelo facto de não ouvirem, os alunos, como já disse em cima, não 

percebiam por vezes muito bem o que lhes era pedido nos exercícios, por isso, 

uma das minhas soluções foi, para cada aula eu levar um desenho do exercício 

que iam realizar, exatamente como estava no plano de aula, mas explicado 

textualmente de uma forma mais simples, com uma linguagem mais corrente e 

não tão técnica. Contudo, mesmo com esta alternativa, os alunos mostravam 

muitas dificuldades em entender o exercício e eu continuava a “perder” tempo a 

explicar uma segunda vez o que teriam que fazer. Com o passar do tempo, fui 

verificando que os alunos não eram muito interessados, pois os atrasos era 

frequentes e o esforço para perceber a aula e realizá-la bem e com vontade, 

era pouco. Apesar disso, sempre que era necessário explicava-lhes os erros 

técnicos deles, e chamava-os à atenção quando estavam a ter um 

comportamento menos aceitável e que poderia prejudicar a aula e a própria 

turma. 

 

4.5 A Avaliação: Diagnóstica e Sumativa 

 

Ribeiro (cit. por Gonçalves et al., 2010, p.18) entende que “um sistema de 

avaliação, como qualquer outro sistema, assenta em determinados 

pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam possível.” 

Ribeiro (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 18) diz ainda que, “no contexto do 

processo ensino-aprendizagem, não faz sentido falar de avaliação de 

resultados se não se assumir uma planificação de todo o processo.” 

Continuando a citar o mesmo autor, neste planeamento, “identifica-se o que se 

pretende atingir (os objetivos de aprendizagem), concebe-se o processo de 

chegar lá (os métodos, meios e materiais) e, finalmente, a maneira de saber 

se foi alcançado, ou não, o pretendido (tipos e instrumentos de avaliação).” 
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Segundo Abrantes et al. (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 17) “A 

avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas 

assume também uma função de certificação das aprendizagens realizadas e 

das competências desenvolvidas – avaliação como prática estruturada. Além 

disso tem influência nas decisões que visam melhorar a qualidade do ensino, 

bem como na confiança social quanto ao funcionamento do sistema educativo.” 

A avaliação permite determinar e identificar as características pessoais de 

um aluno, de acordo com os parâmetros escolares. Gonçalves et al. (2010, p. 

17) diz que “os parâmetros e critérios de avaliação devem constituir um 

elemento fundamental de orientação nos alunos”. Um julgamento do trabalho 

dos alunos feito pelo professor deve ser criterial, e os alunos devem perceber e 

ter acesso aos problemas que enfrentam e as aprendizagens que têm que 

adquirir. 

Rosado e Colaço (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 18) definem “a 

avaliação como a tarefa de recolher, analisar e interpretar elementos reunidos 

ao longo do tempo acerca de um produto ou sistema de ensino, no sentido de 

dar resposta à questão “em que medida foram alcançados os objetivos de 

ensino estabelecidos?”. A avaliação não é mais do que um processo de 

confirmação dos objetivos propostos inicialmente. Estes objetivos previamente 

definidos são estruturados pelo próprio professor, através do programa 

nacional de EF e que vão originar um planeamento (como já foi falado), no 

sentido de, poder avaliar os alunos nas suas habilidades motoras, cognitivas e 

psicossociais, tendo em conta o produto final que é o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem. Leite e Fernandes (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 19) 

dizem que “através da avaliação pretende-se evitar desvios ao que foi 

previamente planeado e impedir a ocorrência de efeitos marginais ao caminho 

delineado e aos resultados antecipados.” Segundo Simões (cit. Por Gonçalves 

et al., 2010, p. 34) “os propósitos são as razões pelas quais se põe em marcha 

a avaliação.” Haydt (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 34) clarifica alguns 

propósitos da avaliação: “1) avaliar para conhecer os alunos; 2) determinar e 

verificar se os objetivos foram ou não alcançados; 3) aperfeiçoar o processo 
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ensino-aprendizagem; 4) diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e 5) 

promover os alunos.” 

Melo (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 35) afirma que “a avaliação tem 

de ser vista como um instrumento de análise das estratégias de ensino, 

sobretudo como um processo sempre em construção, orientando o professor 

na busca de novos procedimentos e organização do seu trabalho.” 

A avaliação diagnóstica (AD) é uma parte importante do processo de 

ensino e aprendizagem. A AD destina-se a recolher informação sobre o 

desempenho inicial dos alunos, para que a partir dessa análise possamos 

elaborar e adequar o planeamento de todo o processo de ensino-

aprendizagem. O objetivo primordial desta avaliação é a recolha de elementos 

que permitam identificar o nível dos alunos (os seus conhecimentos e as suas 

dificuldades), adequando assim a sequência e a extensão dos conteúdos de 

ensino, ao desempenho da turma. É através da AD que se encontram os 

propósitos acima falados.  

Gonçalves et al., (2010, p. 47) afirma que “a avaliação diagnóstica, como 

o próprio nome indica, não é “formular um juízo” mas recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento.” O autor diz ainda que, “a AD permite identificar as 

competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o aluno 

num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacidades.”  

Gonçalves et al., (2010, p. 47) diz que “esta avaliação permite: melhorar 

processos (planificação, objetivos, metodologias, estratégias); identificar as 

reais necessidades dos alunos naquele momento e contexto; e comunicar com 

o aluno de forma interessada, procurando motivá-lo para um fim em vista – a 

eficácia.” 

A AD serve também para apurar se os alunos já possuem conhecimentos 

sobre a unidade que se vai iniciar, podendo o professor começar o seu trabalho 

num ponto mais adiantado do que aquele que se previra. 

A minha estrutura de AD (anexo 3) é à base de uma escala de 

apreciação, que usei para todas as modalidades, mudando apenas os critérios 

de acordo com as mesmas e onde se estabelecem os critérios para definir 
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níveis de atuação relativamente a um comportamento. Os níveis podem ser 

variados e variar em número. 

As dificuldades que senti nas avaliações diagnósticas foram muitas, como 

já referi acima, pelo facto de me encontrar sozinha a avaliar aspetos técnicos e 

pormenorizados, assim como táticos, de modalidades que apesar de conhecer 

e saber alguma coisa sobre elas, não as domino como o Voleibol, por exemplo. 

Os 90 minutos de aula nunca pareciam ser suficientes para avaliar os 

alunos todos. Ao longo do ano, fui conhecendo os alunos e de certa forma, a 

avaliação individualizada, tornou-se mais fácil. No entanto, apesar de os 

identificar, saber analisar os erros de execução eficazmente, num curto espaço 

de tempo parecia nunca se tornar mais fácil. Um dos meios para diminuir esta 

dificuldade, antes de determinada AD, é ler e estudar um pouco sobre a 

modalidade que se vai avaliar, no sentido de aprofundar os conhecimentos 

sobre as competências técnicas corretas da mesma. 

Com a vontade que eu tinha em corrigir e ensinar os alunos a fazer 

melhor, no dia da AD a Basquetebol, inconscientemente cometi o “erro” de por 

vezes lhes explicar o que estavam a executar errado, no entanto, rapidamente 

me lembrei que não o podia fazer porque corre-se o risco de influenciar a 

performance dos alunos, logo os resultados da AD também. Refletindo melhor 

sobre o que escrevi acerca da minha intervenção aquando da AD, chamar a 

isso erro poderá ser um pouco excessivo. Tenho noção de que corrigir durante 

uma AD, pode influenciar os resultados obtidos, pela melhoria da prestação 

motora do aluno após o feedback. No entanto, a nossa função, enquanto 

professores é ensinar a melhorar. Por isso, penso que mesmo com um 

pequeno feedback, o aluno não absorve imediatamente o essencial, nem 

exercita o tempo suficiente para que haja uma alteração significativa da sua 

performance relativamente às habilidades motoras. 

 

“Um erro que cometi durante a avaliação dos alunos e que sabia que não 

o poderia fazer, foi corrigi-los em alguns aspetos do jogo. Erro grave a meu ver 

porque posso influenciar o resultado. A minha intenção, obviamente, não foi 
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essa. Apenas o meu lado de professor falou mais alto e instintivamente tentei 

corrigir. No entanto, isto aconteceu poucas vezes.” 

(Reflexão da aula nº 2 e 3) 

 

Os autores Rosado e Colaço, e Ribeiro (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 

48), partilham as mesmas ideias sobre as vantagens da AD: “através da AD 

pode ver-se o que foi aprendido pelo aluno em anteriores situações de 

aprendizagem; através da AD podem agrupar-se os alunos de acordo com as 

suas características e resultados diagnósticos; a AD permite ter a base de 

comparação que no final do processo ensino-aprendizagem vai servir para 

verificar o (in)sucesso dos alunos.” 

 

A avaliação sumativa (AS), é realizada no final da UT, após a 

aprendizagem e tem um caráter formal, portanto, consta de um exame (escrito 

ou prático). Tem como propósito fazer o balanço/reflexão, verificar o nível 

atingido pelos alunos e também a eficácia da estratégia implementada. Assim, 

permite uma certificação final que serve para tomar uma decisão acerca da 

estratégia pedagógica delineada – retomar ou reformular.  

A AS segundo Gonçalves et al. (2010), “não tem um conceito que seja 

universalmente aceite pelos autores do campo educativo.” A maioria dos 

autores afirma que, a AS visa a avaliação e classificação de todo o processo 

ensino-aprendizagem planeado, que está refletido no desenvolvimento das 

competências, capacidades, habilidades, conhecimentos dos alunos. No 

entanto, para Birzea (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 56), “a avaliação 

sumativa, ou final, tem mais por função constatar o insucesso do que promover 

o sucesso escolar.” Para autores como Ribeiro e Ribeiro, Rosado e Colaço e 

Ribeiro (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 56-57), “a AS além de avaliar o nível 

em que o aluno se encontra no final de uma UT, serve também para fazer uma 

reflexão sobre todo o processo utilizado, metodologias, métodos e recursos, no 

sentido, de modificar e melhorar o futuro processo de ensino.” 

Para a AS das competências de ação, de conhecimento e de atitude, 

utilizei o método proposto pela escola, que consiste em: A) 



73 
 

Assiduidade/Pontualidade – 10%, os critérios de avaliação são, percentagem 

do aluno = (número de presenças x 10) / (número de aulas). A falta de material 

ou de atraso equivale a meia presença. B) Conceito Psicossociais – 15%, o 

critério é determinado pela forma como cada modalidade é abordada. A) e B) 

formam as competências de atitude que juntas valem 25%. 

Para a avaliação das competências de conhecimento que valem 25% 

da avaliação final, o aluno é distinguido em 5 níveis. No nível 5 deve, conhecer 

de uma forma geral a História da modalidade, as principais regras e os 

principais gestos da mesma, assim com, demonstrar interesse em aprender 

mais acerca da modalidade. No nível 4 o aluno realiza três dos 

comportamentos referidos anteriormente; no nível 3, o aluno realiza dois; no 

nível 2 realiza apenas um dos comportamentos e no nível 1 não realiza 

nenhum. 

As competências de ação valem 50% da nota final e também são 

avaliadas relativamente à forma como a modalidade é abordada. 

Os critérios de AS para alunos com atestado médico (AM) são diferentes. 

Os alunos com AM, estão dispensados de realizar a aula, no entanto, devem 

permanecer no local da aula, desde o seu início até ao seu término. O material 

exigido, para a permanência na aula, traduz-se no seguinte: sapatilhas e 

caneta para preencherem o relatório da aula, na folha de registos fornecida 

pela professora.  

A avaliação destes alunos tem algumas particularidades. As 

competências de conhecimento – 45 %: relatórios de observação das aulas 

– 20%, trabalho de desenvolvimento sobre um tema a definir pelo/a 

professor/a, caso este considere necessário para a avaliação do aluno em 

causa – 20 %, domínio verbal e escrito da Língua Portuguesa – 5 %. As 

competências de ação – 25 %: colaboração nas tarefas da aula (ex: preparar 

e arrumar o material) – 15 % e ajudas específicas aos exercícios (caso a 

professora solicite) – 10 %. Relativamente às competências de atitude – 30%: 

assiduidade/pontualidade – 15%, atenção/interesse – 5 %, 

colaboração/cooperação – 5% e o respeito pelo professor e colegas – 5 % 
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Nota: Quer nos casos de dispensa por atestado médico, quer nos casos 

em que a avaliação decorre dentro dos parâmetros normais, o parâmetro 

Assiduidade/Pontualidade será avaliado da seguinte forma: 1) todas as aulas 

da UT = 100% e a percentagem do aluno = (número de presenças x 10) / 

Número de aulas em que a falta de atraso ou de material equivalem a meia 

presença. 

O formato de avaliação é a avaliação contínua. Para Rosado e Silva (cit. 

por Gonçalves et al., 2010, p. 59), “a avaliação contínua permite o 

acompanhamento de todo o processo ensino-aprendizagem de forma regular.” 

Segundo Janela (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 60), “ao longo do processo, 

a avaliação contínua é altamente desejável, pois é a que fornece mais 

informações sobre o decorrer desse mesmo processo, servindo de instrumento 

de controlo.” No entanto, a quantificação complexa dos dados pode tornar esta 

avaliação difícil. Pode, então, ser realizada uma recolha de informação mais 

qualitativa e nem sempre quantitativa. Uma solução mais prática para uma 

avaliação deste género é, tirar informações dos alunos referentes às 

competências que têm que realizar e desenvolver, em vez de em todas as 

aulas anotar os seus desempenhos. 

 

Para a avaliação final de cada modalidade relativamente às habilidades 

motoras (competências de ação), a grelha que eu usava para a AD era a 

mesma para a AS (anexo 4), com o intuito de manter os critérios iguais, com os 

mesmos objetivos, tanto no ínicio da UT como no fim e conseguir assim uma 

avaliação coerente e lógica.  

Para a AS das competências de conhecimento, realizei no 2º e no 3º 

período um teste escrito acerca das modalidades abordadas. O teste (anexo 5) 

era muito simples, com perguntas de verdadeiro e falso e escolha múltipla. No 

primeiro período não realizei teste devido à adaptação a todo o processo que é 

ser professora estagiária. Na verdade, quanto tomei consciência de que me iria 

faltar uma avaliação formal desse domínio, já era tarde para a realizar. 

Contudo, consegui atribuir nota aos alunos, pois tinha uma noção do que eles 
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sabiam ou não sabiam, pelas perguntas que me faziam nas aulas e pelas 

atitudes. 

 

4.6 Estudo de Investigação – Ação  

 

4.6.1 Resumo  

 

No presente estudo, verificamos que, nas turmas entrevistadas, são 

poucas as crianças que praticam atividade física extraescolar, predominando o 

sedentarismo. 

Achei pertinente realizar este estudo, para tentar perceber o porquê de os 

alunos não praticarem exercício físico e/ou desporto fora da escola, com o 

intuito de os motivar e consciencializar para a prática desportiva, fazendo-os 

perceber os benefícios e as vantagens da mesma. 

A amostra foi constituída por 52 alunos, entre as turmas do 7ºA, 8ºA e 9ºA 

da Escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni. 

A conclusão deste estudo, além de verificar que a grande parte dos 

alunos não pratica desporto, alguns dos que não praticam, até gostariam de 

ingressar em alguma modalidade. Se os conseguirmos cativar numa conversa 

aberta e informal e com eles explorar as possibilidades de prática, mostrando 

as alternativas e mesmo influenciando-os com a nossa experiência de vida, os 

alunos mostram-se bastante interessados em praticar desporto. 

 

4.6.2 Introdução 

 

Numa sociedade como a dos dias de hoje, em que cada vez mais a 

tecnologia ganha lugar na ocupação dos tempos livres das crianças, o 

sedentarismo aliado a esta condição ganha também mais força.  

O brincar na rua implica uma ativação e exercitação corporal de uma 

forma harmoniosa que inconscientemente contribui para a atividade física. As 

crianças dão preferência aos jogos de computador e aos desenhos animados 

na televisão em vez de brincarem no exterior com os amigos.  
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A atividade física e/ou desporto, é importante na formação do ser 

humano.  

Por isso, é necessário inverter esta situação, que cada vez mais se 

apodera das crianças desta geração. Sinto que é fundamental falar com os 

alunos, no sentido deles próprios entenderem o problema do sedentarismo, 

quais as suas consequências e de que medida podem mudar este estilo de 

vida.  

Achei pertinente realizar este estudo, para tentar perceber o porquê de os 

alunos não praticarem exercício físico e/ou desporto fora da escola, com o 

intuito de os motivar e consciencializar para a prática desportiva, fazendo-os 

perceber os benefícios e as vantagens da mesma. Além de que os orientei e 

forneci informações sobre locais para a prática da modalidade da preferência 

deles. 

  

4.6.3 Objetivos 

 

O objetivo deste estudo é tentar perceber o porquê do abandono da 

prática desportiva extraescolar (federada ou não federada) e incentivar os 

alunos, motivando-os, ao retorno da mesma. 

 

4.6.4 Metodologia 

 

4.6.4.1 Participantes 

 

A amostra deste estudo contou com a participação das turmas dos 

professores estagiários, da Escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni. O 9ºA, o 8ºA e o 

7ºA com, 20, 14 e 16 alunos, respetivamente. Os alunos do 9ºA tinham idades 

compreendidas entre os 13 e os 16 anos, os do 8ºA com idades entre os 12 e 

os 15 e o 7ºA entre os 11 e os 13 anos de idade. Dois dos alunos da turma A 

do 9º ano eram alunos com NEE (surdez). 
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4.6.4.2 Instrumentos 

 

Para a realização deste estudo utilizamos uma entrevista, dividida em 

duas partes, como forma de acedermos à prática desportiva extraescola dos 

alunos participantes neste estudo. A entrevista (anexo 9) foi estruturada, de 

resposta potencialmente curta, apenas para dar informação precisa acerca da 

prática desportiva. A segunda parte da entrevista prendia-se com uma 

abordagem sobre o que gostariam os alunos de participar e sobre as 

vantagens dessa prática, recorrendo às experiências prévias do entrevistador.   

 

4.6.4.2 Recolha e tratamento dos dados 

 

A coleta de dados nas três turmas aconteceu no mês de maio e junho na 

escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni. 

Tendo em vista o tratamento dos dados, apenas se utilizou estatística 

descrita (frequência absoluta) como forma de conhecer a realidade dos meus 

alunos. Para este tratamento recorreu-se ao software Microsoft Excel 2007®. 

 

4.6.5 Análise e Discussão dos Resultados 

 

                     Gráfico 1 
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Como verificamos no gráfico 1, na turma do 9º A, apenas 8 dos 20 alunos 

praticam desporto fora do horário escolar, contra 12 que não praticam nada. 

 

 

                                  Gráfico 2 

 

 

 

 

Já na turma A do 8º ano, como verificamos no gráfico 2, 5 alunos fazem 

atividade física após a escola, contra 9 que não realizam atividade nenhuma. 

 

                        Gráfico 3 
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 No gráfico 3, observamos que no 7ºA, apenas 4 alunos praticam 

desporto ao invés dos 12 que não praticam exercício físico nenhum após o 

horário escolar. 

 

Os resultados apresentados nestes gráficos, foram obtidos através de um 

inquérito de resposta aberta e fechada (sim e não) aos alunos de cada turma, 

que estavam presentes no dia do mesmo.  

 

    Gráfico 4 

 

A comparação dos alunos que obtiveram valor 5 (valor máximo) no final 

do 3º período letivo e que praticam atividade física extraescolar, com os que 

também obtiveram o mesmo valor mas não praticam nada, foi a observada no 

gráfico 4.  

 

A entrevista aberta que realizei apenas com os alunos (n – 7) da minha 

turma (9ºA), finalizou o meu objetivo deste estudo, e deu ação ao mesmo, no 

sentido de provocar nos alunos uma consciencialização do porquê de não 

praticarem, se no fundo a resposta no inquérito foi afirmativa aquando da 

pergunta “Gostarias de praticar? O quê?”.  

3 
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A entrevista foi efetuada no gabinete dos professores, situado no pavilhão 

da escola E.B 2,3 Nicolau Nasoni e os alunos foram escolhidos de acordo com 

a resposta relativamente à pergunta acima. 

As minhas perguntas foram bastante simples e basearam-se em saber, 

referente a cada aluno, porque é que não estavam a praticar nada após a 

escola, se sentiam que podiam contar com o apoio dos pais, se tinham a noção 

das vantagens que o desporto poderia trazer para o desenvolvimento das suas 

vidas pessoais e da formação deles enquanto jovens e adultos, no sentido de 

uma melhor preparação para a vida futura e qual a modalidade que preferiam 

praticar. Falei-lhes também do meu percurso enquanto estudante e jogadora de 

voleibol durante 14 anos, para lhes mostrar que é possível conciliar tudo e 

gozar da prática desportiva, e incentivá-los.  

De acordo com as respostas deles, enumerava algumas vantagens 

daquela modalidade, locais na cidade do Porto onde existiam clubes para a 

prática da mesma e também formas de tomarem a iniciativa relativamente a 

comparecerem num clube e mostrarem disponíveis a integrar o mesmo. 

 

4.6.6 Conclusões e Ilações Pedagógicas 

 

 Podemos verificar, através dos resultados obtidos nos gráficos 1, 2 e 3 

que o número de praticantes em cada turma é pequeno. Na turma do 9º ano, 

em 20 alunos apenas 8 praticam uma atividade física extraescolar, na turma do 

8º, em 16 alunos apenas 5 praticam uma modalidade (dois alunos faltaram ao 

inquérito) e na turma do 7º ano, somente 4 dos 16 é que também realizam 

desporto fora da escola. Ou seja, isto só vem reforçar a ideia, de que hoje em 

dia, as crianças são mais sedentárias do que ativas. A maioria das respostas 

obtidas, aquando da pergunta “Porque não praticas?” era: porque não gosto de 

nenhum desporto, porque deixei de me interessar e porque não tenho tempo. 

Penso que isto só demonstra que as crianças estão muito desmotivadas para a 

prática, dando preferência a outras atividades mais sedentárias, talvez por 

estarem mal informadas relativamente às vantagens e benefícios da prática 

desportiva, que não engloba apenas a melhoria da condição física. 
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Podemos concluir também, a partir da análise do gráfico 4, que o número de 

alunos de cada turma, que obtiveram a nota máxima no final do período e que 

praticam atividade física extraescolar, em relação aos que obtiveram a mesma 

nota mas não praticam nada não é significativa, exceto na turma do 8º ano, que 

a diferença é maior. No entanto, é maior o número de alunos que praticam 

atividade física e que tiram nota 5 do que os que não praticam e atingem a 

mesma nota no final do ano letivo e talvez nos outros períodos também. Se 

calhar, a prática desportiva influencia, de algum modo, todas as competências 

necessárias para se ter sucesso na disciplina de EF. Principalmente, nas 

competências psicossociais, os alunos que mantêm uma prática desportiva 

extraescolar, tem mais facilidades de adaptação à convivência, cooperação e 

respeito com os outros colegas, assim como às regras e rotinas impostas pelo 

professor na aula de EF, devido à experiência que vivem nos clubes onde tudo 

é muito institucional. 

Relativamente à entrevista aberta, os dados que recolhi foram 

interessantes, no que diz respeito ao interesse de querer praticar algo fora da 

escola. Apesar de os alunos terem respondido no inquérito que não praticavam 

nada, não estavam interessados ou não tinham tempo, em conversa informal, 

foi possível retirar um pouco mais de informação dos alunos e motivá-los de 

uma forma mais individual e pessoal. Quando confrontados um a um com a 

pergunta “Porque é que não praticas nada?” e “ Gostavas de praticar algo?”, os 

alunos não responderam, surpreendentemente, que não gostavam de nada, 

que já não estavam interessados ou que não tinham tempo. As respostas 

tiveram sempre uma justificação lógica e compreensível. Devido às alterações 

que a vida vai sofrendo, os hábitos e rotinas por vezes têm que se adaptar, daí 

os alunos terem deixado para trás os clubes e a prática desportiva. Contudo, a 

minha ação foi com o intuito de os fazer ponderar em voltar para a mesma, 

mostrando-lhes o meu percurso de vida e o que de benéfico isso me trouxe, 

relativamente à minha formação enquanto pessoa. Após lhes mostrar as 

alternativas de clubes existentes na cidade do Porto para a prática da 

modalidade escolhida por eles, os preçários e as vantagens que pode trazer 

esse desporto. Os alunos mostraram-se surpresos por ser de fácil acesso o 
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ingresso num clube e comprometeram-se em voltar a tentar praticar as 

modalidades que tanto gostam. 

Temos ainda que considerar aqueles alunos que não praticam nenhuma 

atividade fora da escola, mas que no entanto, na escola são aplicados. 

Podemos assim, encarar a importância da EF e do desporto escolar (DE) na 

oferta das oportunidades de desenvolvimento das competências motoras, das 

cognitivas e psicossociais e da aptidão física dos alunos que não têm essa 

oportunidade fora da escola.  

É sabido que o desporto forma o ser humano na sua dimensão integral ou 

seja, no desenvolvimento motor, no cognitivo, no motivacional, no social e no 

emocional. Desenvolve também aspetos que são importantes num ser humano 

social, cidadão do mundo, como a lealdade, a generosidade, a solidariedade, a 

amizade e compreensão recíproca. A EF e o DE englobam todos esses 

sentidos e fornecem aos alunos atividades/exercícios e competições cheias de 

experiências que os fazem desenvolver e refletir sobre estes valores. 

 

4.7 Participação na Escola 

 

Esta dimensão prática durante o Estágio Profissional tem como propósito 

a integração do professor estagiário na comunidade escolar e engloba as 

atividades não letivas organizadas pelo próprio.  

Durante o meu estágio, foi proposto pelo orientador da faculdade, o 

planeamento de uma aula para lecionarmos à nossa turma durante a hora em 

que tinham a disciplina de Formação Cívica (área não disciplinar). Assim, com 

a ajuda da diretora da turma (DT), foi-me dado material suficiente acerca dos 

Censos 2011, para organizar, planear e transmitir o tema à turma.  

Esta disciplina de Formação Cívica, não é mais do que o nome indica, é o 

ensino/desenvolvimento social dos alunos no sentido de promover um maior 

equilíbrio na interação dos alunos no dia a dia e assim, melhorar o seu 

comportamento social, discernimento e atitude face ao outro. Através de 

experiências práticas na aula (jogos, atividades, dramatizações, entre outros) 

reforçar os aspetos positivos dos seus pares, evitando atitudes impulsivas e 
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inconscientes. Para isso, há temas trabalhados nas aulas como por exemplo, 

prevenção de incêndios, regras de evacuação, acidentes domésticos, nutrição, 

entre outros, assim como, o tema dos Censos 2011. 

Aquando da proposta da tarefa pelo Dr. Tiago, confesso que fiquei um 

pouco nervosa pois falar em público sempre me deixou ansiosa e saber ainda 

que seria um assunto de grau elevado de importância, ainda mais agitada 

fiquei pois teria que o lecionar com a seriedade inerente ao tema assim como 

transmitir bem os conteúdos de maneira a que os alunos aprendessem algo. 

Apesar de me sentir confortável com a turma, o contexto é diferente, daí advém 

também o meu nervosismo.  

O tema que me foi incumbido é um tema importante devido à cidadania 

que lhe é subjacente, ou seja, sendo nós indivíduos que usufruímos dos 

direitos civis e políticos de um estado livre democrata, esta é a nossa forma 

também de fazer com que a “voz do povo” seja ouvida, com isto quero dizer 

que, através do preenchimentos dos questionários entregues pelos 

recenseadores e após recolha dos dados, melhorias podem ser feitas nas 

cidades, freguesias e/ou concelhos consoante as necessidades, como por 

exemplo, ao nível da administração central e local, podem ser implementados 

centros hospitalares, escolas, farmácias, entre outros. Isto é também um dever!  

Para mim, foi “meio caminho andado” quando iniciei o tema, porque 

alguns dos alunos já tinham uma noção acerca deste assunto, o que é muito 

bom, pois conclui-se que estão atentos às notícias transmitidas, seja pela 

televisão seja pelo jornal. A minha tarefa, não foi mais do que os alertar para 

este acontecimento importante e transmitir-lhes alguns aspetos também 

essenciais como, conhecer que este levantamento de informação da população 

é realizado de 10 em 10 anos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que 

os dados obtidos servem para conhecer a transformação demográfica e 

socioeconómica do país, permitindo a comparação internacional e sabendo 

assim a condição presente para preparar um futuro melhor. Enalteci assim, a 

questão dos direitos e dos deveres dos cidadãos e apelei à consciência dos 

alunos, para encararem este assunto com a máxima responsabilidade 

(transmitir à família), pois os dados só valerão alguma coisa se a “fotografia” 
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populacional e do parque habitacional estiver correta para com isso ocorrerem 

as mudanças essenciais e necessárias. 

A aula correu muito bem, os alunos mostraram-se atentos, interessados e 

recetivos à informação. Deveria ter planeado uma parte prática, por exemplo, o 

preenchimento de alguns campos dos questionários dos Censos 2011, pois é 

essencial que após conhecimento das questões base, passem pela aplicação 

prática do que aprenderam, no entanto, apenas me foi dito que era uma aula 

teórica. 

Para concluir, penso que esta disciplina é uma mais-valia na formação 

académica dos alunos por tudo o que representa, no sentido de promover uma 

mudança na atitude tão rebelde nos dias de hoje dos jovens e que na maior 

parte do tempo não tem consequências positivas nas suas vidas. 

Além de lecionarmos uma aula de Formação Cívica, realizarmos também 

um trabalho acerca das funções dos Diretores de Turma, para nos 

apercebermos quais são as dificuldades e exigências que enfrentam, como se 

preparam para as reuniões com os Encarregados de Educação (EE) e de que 

forma tem que estar sempre em interação com os alunos e também com os 

EE, no sentido de nos alertar e preparar/prevenir para aquilo que um dia pode 

ser a nossa função na escola como docentes. 

O Diretor de Turma tem de estar sempre à altura para responder às 

questões dos EE, preparando-as e prevendo-as, de acordo com o 

funcionamento da escola e da turma, como por exemplo, algumas situações 

que são primárias como os atrasos no cumprimento do programa, faltas 

excessivas (justificadas) de algum professor, más condições da escola, 

recados na caderneta de determinado professor, faltas de material marcadas, 

entre outras. Assim, o DT, é um elemento decisivo no funcionamento da 

escola, coordenando o trabalho do Conselho de Turma e articulando essa 

interação com os EE. Para concretizar esses objetivos precisa de dominar uma 

panóplia de documentos, tanto legais (Ministério) como estratégicos 

(Agrupamento) e seguir as orientações do Conselho de DT e da direção do 

agrupamento. Por todas estas questões, o DT deve assumir desde cedo uma 

posição de alerta, ativando algumas salvaguardas como por exemplo: 1) 
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Preparação exaustiva de tudo o que diga respeito ao funcionamento da 

escola (funcionamento dos serviços da escola – cantina, serviços 

administrativos, aulas curriculares); da turma em geral (resultados letivos 

globais, comportamento global nas diferentes disciplinas, motivações dos 

alunos e problemas); e dos seus alunos em particular (problemas de 

comportamento e aproveitamento, faltas de material, justificação de faltas de 

presença); 2) Prevenção – Antecipação para prevenção de problemas. 

Informar sempre por escrito ou por telefone e registar tudo em documento 

próprio. Este tipo de prevenção tem dois objetivos: (1) prevenir os problemas 

dos alunos e (2) autoprevenir o DT para os problemas com os Encarregados de 

Educação; 3) Antecipação vem na sequência da prevenção. O DT deve 

antecipar os problemas para os resolver e, conhecendo certos pais e certos 

alunos, tem de adivinhar o que lhe vai ser perguntado e onde aqueles vão 

incidir. 

O Diretor de Turma é eleito pelo Diretor da escola de entre os professores 

da respetiva turma.  

Numa fase inicial, deve consultar o Projeto Curricular de Turma e o 

relatório do DT do ano letivo anterior, de forma a conhecer as características da 

turma que vai “governar”. Assim, aqueles três aspetos de salvaguarda já 

entram em ação. Deve também conferir o processo individual de cada aluno, os 

documentos estratégicos do agrupamento (Projeto Educativo do Agrupamento, 

Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno), preparar e coordenar a 

primeira reunião do Conselho de Turma, promover a elaboração e articulação 

do PCT e um dos aspetos mais importantes, efetuar a caracterização da turma, 

de modo a ter uma noção mais concreta da realidade sócio-económica dos 

pais e dos alunos com que vai interagir. 

Pelo Conselho de Turma, por norma, há duas reuniões por período (salvo 

exceções), sem contar com a reunião inicial que data do inicio de setembro. 

Assim, existe uma reunião intercalar por período e uma reunião final, aquando 

da atribuição da avaliação sumativa – final de cada período. 

Como já foi dito anteriormente, o DT é a ligação direta da turma com os 

EE, portanto, também deve realizar reuniões com os mesmos, de maneira a 
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transmitir os problemas e os sucessos da turma. Estas deverão ter lugar no 

inicio do ano letivo e no final de cada período letivo. Na reunião inicial, o DT 

deve dar a conhecer ao EE todos os pormenores do funcionamento da escola, 

desde o número e o nome das disciplinas, o horário dos alunos, a organização 

do bufete e da cantina (refeitório), o caráter das aulas de Educação Física, o 

horário de atendimento do DT, entre outros. Além das reuniões conjuntas, 

deverá haver também reuniões de caráter individual, nas quais se deve fazer 

um registo dos pontos fulcrais do diálogo, e por vezes, solicitar uma rubrica do 

EE. É também importante a marcação de uma reunião após a atribuição das 

notas (reuniões pós-avaliação, em janeiro, abril e junho), para recolha de todas 

as informações relacionadas com a avaliação dos alunos. 

O Diretor de Turma DEVE ter uma intervenção direta e sistemática com 

os alunos (diariamente se necessário) a diferentes níveis: comportamento; 

aproveitamento/avaliação; assiduidade/pontualidade (pela verificação do livro 

de ponto da turma); falhas de material necessário para as aulas; falhas de 

trabalho de casa; problemas diversos (agressões, desaparecimentos de 

objetos pessoais, quezílias dentro e fora da turma, entre outros) e sempre que 

se justifique, devem ser envolvidos os respetivos EE (registar sempre o que se 

faz). 

O DT é também um docente da área curricular não disciplinar de 

Formação Cívica, como já foi dito, seja qual for a disciplina que leciona 

“verdadeiramente”.  

No decorrer de todas estas árduas tarefas ao longo do ano, o DT é 

supervisionado pelo Conselho de Diretores de Turma, que reúne 

ordinariamente três vezes ao ano, mas se for necessário pode reunir mais 

vezes. 

Ao longo do ano letivo, como já referi acima, são efetuadas três 

reuniões, em cada período, depois de dadas as notas aos alunos. Nestas 

reuniões (reuniões de conselho de turma), lideradas pelo DT, estão presentes 

todos os professores da turma e, sendo assim, também eu estive presente. 

Para mim estas reuniões foram importantes, pois além de haver uma 

interação mais próxima com os restantes professores, para ficarmos a saber 
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quem são, discute-se muito sobre as características de cada aluno, que se vão 

refletir na nota. Principalmente no final do ano, se for necessário alterar uma 

nota, de forma a ajudar um aluno que mereça, mas por variados motivos, não 

conseguiu ter uma boa avaliação, pode-se modificar a mesma por votação e 

concordância da maioria dos professores.  

Nestas reuniões também se tratam problemas disciplinas que surjam na 

turma. Os professores são notificados e há uma conversa informal, sobre qual 

a melhor solução para o problema. 

Podemos concluir que nas reuniões de conselho de turma, aborda-se 

todo o tipo de questões referentes à turma e aos alunos (de forma individual se 

necessário), no sentido de se encontrar soluções para as mesmas. 

 

4.8 Relações com a Comunidade 

 

Esta área do percurso do EP, visa englobar as atividades que contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação escola meio. 

A minha primeira atividade organizada para os alunos foi uma vista de 

estudo à exposição “O Corpo Humano”, com o intuito de os alunos poderem 

visualizar o corpo humano após vida. Ou seja, através de corpos humanos 

dissecados, a exposição explica inúmeras patologias e maravilhas do corpo, 

assim como mostra como é constituído por dentro e as suas particularidades. 

Achei interessante esta iniciativa com os alunos, pois como a educação física e 

o desporto está intimamente ligada ao corpo, penso que era importante para os 

alunos ter uma noção de como são os seus corpos na realidade. 

Depois, tive como ideia para uma segunda ação de formação (anexo 6), 

organizar a visita da equipa profissional sénior de Basquetebol do F.C.Porto à 

escola, para que os alunos pudessem conviver, jogando, com os atletas 

profissionais e que com esta experiência ganhassem ainda mais gosto pela 

prática desportiva, neste caso na modalidade de Basquetebol promovendo a 

integração e a sociabilização dos mesmos. Esta iniciativa foi aberta a toda a 
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comunidade escolar. Assim, apesar de estar inserida na área das relações com 

a comunidade, pode também ser considerada como uma ação para a área da 

participação na escola. 

Para a minha terceira ação de formação, optei por dar a conhecer 

apenas à minha turma (9ºA), um conceito totalmente diferente de exercitação 

corporal e mental, como libertar tensões e stress, trabalhar a flexibilidade, 

tonificar o corpo, aprender a sociabilizar, melhorar as nossas relações sociais e 

melhorar também um dos aspetos mais importantes da vida pessoal – a 

autoestima, através do Yoga (Método DeRose) (anexo 7).  

As três ações de formação funcionaram muito bem. Os alunos foram 

bastante participativos, interessados e empenhados nas tarefas propostas 

pelos intervenientes.  

Para mim, a nível pessoal enriqueceu-me ao nível das capacidades de 

organização/gestão, pois estas iniciativas requerem intervenções ativas no que 

diz respeito à interação com os preletores/visitantes, com a própria escola 

aquando da emissão dos devidos pedidos de autorização e com os alunos no 

sentido de os cativar para a participação nas atividades.  

Já na escola, foi organizado o Corta-Mato (anexo 8), atividade que é 

realizada todos os anos, por meados de dezembro, para incentivar os alunos à 

prática desportiva, nomeadamente ao atletismo. A única crítica a fazer a este 

evento na escola é a organização de todo o processo, demasiado tardio. Ou 

seja, todo o percurso, inscrição dos alunos, montagem dos locais de controlo, 

entre outras coisas foi realizado 30 minutos antes do evento. Enquanto isso, os 

alunos estavam a ser chamados ao pavilhão por todos os professores de 

Educação Física e funcionários, para virem participar. Tudo isto demonstrou a 

falta de interesse em promover uma atividade importante nas escolas de hoje, 

que promove a importância da atividade física nas idades jovens, com o intuito 

de erradicar o sedentarismo que se faz notar. 

Participei ainda, nas ações de formação dos meus colegas de estágio, 

nomeadamente da Filipa e do Paulo, com a minha ajuda na organização do 

evento.  
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A formação da Filipa foi muito interessante, na medida em que, trouxe à 

escola uma modalidade que tem pouca visibilidade e é muito pouco divulgada, 

porque a maioria das pessoas considera-a violenta e perigosa.  

A modalidade de que falo é o Boxe e contou com a participação do 

campeão mundial, Nuno Cruz. Ele e a sua equipa apresentaram um conjunto 

de slides, acerca dos benefícios e vantagens do Boxe, com o objetivo de fazer 

perceber os alunos que esta modalidade não é somente “andar ao soco”. Além 

de que se deve sempre, conciliar os estudos com a prática de qualquer 

modalidade desportiva. Depois, os alunos passaram para o pavilhão para uma 

exemplificação prática do Boxe, com o próprio Nuno Cruz e alguns dos seus 

colegas, onde os alunos tiveram a oportunidade de também exercitar e 

aprender um pouco sobre as técnicas da modalidade. 

A formação do Paulo também foi bastante elucidativa, pois teve a ver 

com a participação de jogadores de Basquetebol adaptado, ou seja, 

Basquetebol em cadeira de rodas. Este tipo de ação, onde se reforça a ideia de 

que os atletas com necessidades especiais, apesar de diferentes são iguais, é 

necessária nas escolas para que se reforce a ideia de inclusão de todos os 

alunos, independentemente das suas características físicas, sociais, étnicas ou 

económicas e se elimine conceitos como estigma, preconceito e discriminação. 

Convém também salientar a importância que o torneio regional 

interescolas de Tag-Rugby tem para o desenvolvimento das relações na 

comunidade escolar, entre os alunos com os seus pares e entre os alunos e os 

professores, como também a noção que é inerente a todas as práticas físicas 

de implementar estilos de vida saudáveis e formação como pessoa na sua 

integridade. Todo o seu envolvimento, que integra a estruturação de uma 

equipa, a organização de treinos e a participação em competições, eleva a 

necessidade de se praticar desporto, como já falei em capítulos anteriores. 
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4.9 Desenvolvimento Profissional 

 

Este ano letivo foi um ano de surpresas e aprendizagens constantes. 

Tanto a nível profissional, no que concerne à minha atuação enquanto 

professora, como a nível pessoal. 

A nível profissional, para mim revelou-se bastante positivo o EP, na 

medida em que apesar das dificuldades que eu pensava ir sentir e o receio de 

não as conseguir superar, ultrapassei-as a todas! Com a ajuda dos meus 

colegas de estágio que se revelou fundamental (saliento a importância de um 

bom trabalho em equipa – cooperação, respeito e entreajuda) e sozinha 

também, no esforço de uma procura constante, no querer saber mais.  

A nível pessoal, porque confesso, antes do EP, pensava não ser este o 

meu caminho a seguir no futuro. Tinha uma opinião, bastante vincada até, de 

que não iria gostar de lecionar, nem “aturar” os alunos, independentemente das 

suas idades. Contudo, essa opinião mal formada alterou-se quando verifiquei 

que era apaixonada por ensinar, corrigir, ver a melhoria no aluno, após a minha 

ajuda! Acho fantástico eu ter algum “poder”, algum efeito sobre os alunos e 

conseguir modificá-los, ao nível do comportamento motor e quem sabe a nível 

pessoal também. Para mim a parte prática é realmente o cerne do EP. É ali 

que “caímos” e é ali, no momento, que “nos levantamos” e seguimos em frente. 

É neste sentido que, refletindo com uma atitude crítica, acerca da nossa 

atuação prática, podemos (re) construir a nossa identidade profissional e 

obviamente pessoal, no intuito de uma formação permanente. Portanto, o 

professor, além da sua vida, com as suas experiências, vitórias e derrotas, 

constrói ativamente o seu percurso. 

Foi com os alunos e com as aulas que planeei ao longo do ano, que eu, 

professora de EF fui construindo o meu trajeto. Com as minhas frustrações e 

com as minhas alegrias, refletindo crítica e ativamente sobre a minha 

prestação, fui portanto, formando-me. 

Não devo estagnar, e considerar que isto só, basta. O professor deve 

estar em formação contínua, pois as experiências são variadas também. Devo 

sim, produzir a minha profissão, juntando conhecimentos e técnicas que me 
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permitam, cada vez mais, uma atitude reflexiva, no sentido de 

responsabilização do meu próprio desenvolvimento profissional. 

“Deste modo, mais do que aos termos de aperfeiçoamento, reciclagem, 

formação em serviço, formação permanente, convém prestar uma atenção 

especial ao conceito desenvolvimento profissional dos professores, por ser 

aquele que melhor se adapta à conceção atual do professor como profissional 

do ensino. A noção de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e 

continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição entre formação 

inicial e aperfeiçoamento dos professores. É nesta perspetiva que Gimeno 

defende a necessidade de situar o aperfeiçoamento dos professores com “um 

modelo de desenvolvimento profissional e pessoal, evolutivo e continuado.” 

(García, 1992, p. 55) 
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5. Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

 

Tendo esta etapa do meu percurso, enquanto estudante, chegado ao fim, 

passando neste ano pela experiência de professor, as minhas capacidades e 

competências foram testadas e com orgulho posso dizer que passei na prova. 

As minhas crenças e ideias, também essas foram adaptadas e renovadas, para 

uma apropriação ao contexto real que é o EP. Muitas vezes errei, mas não 

tenho vergonha de o assumir, pois só não erra quem não faz. 

Posso dizer que, neste momento, me sinto mais competente que ontem, 

me sinto mais professora. Mais responsável pelo meu percurso, pela minha 

formação, pelo meu desenvolvimento. 

Intento, a partir desta experiência, ser capaz de aplicar positivamente tudo 

aquilo que aprendi, no sentido de, consolidar, aprofundar e melhorar o domínio 

de saberes, instrumentos e metodologias que levem ao êxito e sucesso da 

ação do professor, mas também como elemento responsável e atuante no 

meio/comunidade envolvente da escola. Criar conjunturas que permitiram a 

consolidação e aprofundamento de uma autonomia pessoal conducente a uma 

realização individual e social gratificante. 

Espero assim, num futuro próximo, poder voltar a esta atuação e a esta 

realidade de ensinar, transmitir, orientar, incentivar e quiçá fazer a diferença a 

alguém. 

Que o sonho nunca acabe… 
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Anexo1 – Ficha de Caracterização Individual do Aluno 

 

 

I Dados Biográficos: 

Nome:……………………………………………………………………………………………………….. 

Sexo: M…..F….      Ano:….    .Turma:……     Número:…..      .Data de Nascimento:.…./…../…… 

Naturalidade:……………………..     Concelho:…………………….     Distrito:……………………… 

Morada:………………………………………………………………….    Telef:………………………... 

Nome do Pai:……………………………………………….……………   Telef:………………………... 

Idade:……..    Profissão:…………………………..    Habilitações Literárias:………………………... 

Morada:……………………………………………………………………………………………………… 

Nome da Mãe:………………………………………………………....     Telef:…………………..……. 

Idade:……..    Profissão:…………………………..    Habilitações Literárias:………………...……… 

Morada:……………………………………………………………………………………………………… 

Nome do Encarregado de Educação:………………………………………...…………………………. 

Morada:………………………………………………………………….    Telef:…………………….…... 

Grau de Parentesco:…………………    Idade:….    Habilitações Literárias:………………………… 

II Agregado Familiar: 

Onde moras? Apartamento:……. Moradia:……...  Outro:……………………………………………... 

Com quem moras?…………………………………………….…………………………………………... 

Número de irmãos:………..…….    Idades:…………………………………………………………..….  
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III Dados Antropométricos e Saúde/ Hábitos de vida: 

Peso (+/-):…………………………. Altura (+/-):................................................................................. 

Já tiveste alguma lesão?.........Qual?...................Já foste operado?......A quê?.............................. 

Vês bem?........Ouves bem?..........Usas óculos?..............Usas lentes de contacto?....................... 

Tens algum problema de saúde grave?.................................................................... (Confidencial) 

Tens alguma doença impeditiva de realizar a aula de EF?.............................................................. 

A que horas te deitas?................................Quantas horas dormes por dia?................................... 

Quantas refeições fazes por dia?..................................................................................................... 

Tomas banho depois da aula de EF?............................................................................................... 

Consomes bebidas alcoólicas?.....................Fumas?................Sais à noite?................................. 

IV Situação Escolar do Ano Letivo Anterior: 

Escola que frequentaste?................................................................................................................. 

Que transporte utilizas para ir para escola?.................................Quanto tempo demoras?............ 

Quais são as tuas disciplinas preferidas?........................................................................................ 

E as que gostas menos?.................................................................................................................. 

Tens explicação?.......................A que disciplinas?......................................................................... 

Já reprovaste?.............Em que ano(s)?.............................Porquê?................................................ 



v 
 

 

 

V Educação Física: 

Qual a nota do ano anterior?............................................................................................................ 

Que modalidades preferes?............................................................................................................. 

E as que gostas menos?.................................................................................................................. 

Que modalidade gostarias que fosse abordada?............................................................................. 

Destas modalidades, com quais é que já tiveste contacto na escola? 

- Andebol:…………….- Atletismo:…………...- Badminton:………….- Basquetebol:……………….. 

- Voleibol:…………….- Escalada:……………- Futebol:……………...- Ginástica:…………………... 

- Orientação:…………- Patinagem:………….- Râguebi:……………..- Dança:……………………… 

Quais as características de um bom professor? 

- Exigente:…………...- Empenhado/ Dinâmico:……………- Pontual:……………- Simpático:…….. 

- Amigo:…………….- Competente:…………- Dinâmico:……………….. - Tolerante:……………. 

Costumas participar no desporto escolar ou noutras atividades desportivas extra curriculares da 

tua escola?.............Quais?.......................................................................................................... 

Sugestões:…………….…………………………………………………………………………………….. 

VI Antecedentes Desportivos/Outros: 

Já praticaste algum desporto?.............Qual?................................................................................... 

Atualmente praticas algum desporto?...............Qual?................................................................... 

Há quanto tempo?...............Quantos treinos/horas por semana?.....................És federado?......... 

O que fazes nos teus tempos livres?............................................................................................... 

Qual a profissão que gostarias de ter?............................................................................................ 

Gostarias de fazer alguma visita de estudo?...........................Onde?............................................. 
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Anexo 2 – Roulement 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:30-9:15  

12º CPTR 7º D 

10º CPTD 
                 

8ºD 
12º CPTGEI 9º B 6ºA 5ºB 

9:15-10:00  10º CPTD 8ºD 12º CPTGEI 9º B 6ºA 

10:20-11:05  6ºE 6ºF 8ºA 9ºC 7ºA 7ºC 6ºC 5ºA 

11:05-11:50  6ºE 6ºF 8ºA 9ºC 7ºA 7ºC 6ºC 5ºA 

12:00-12:45  6ºC  9ºB 6ºB 5ºC 9ºA 

9ºCEFAC 

9º CEFJ 

8ºA 6ºB 5ºD 

12:45-13:30  9ºA 5ºA 6ºA 5ºC 9ºA 

9ºCEFAC 

9º CEFJ 

6ºB 6ºF 

13:30-14-15      

14:15-15:00 5ºC 8ºD  8ºC  7ºB 7º D 

15:10-15:55 5ºD 8ºB 7ºA 

5ºB 

7ºB 6ºD 8ºB 

8ºC 7º CEFC 

15:55-16:40 5ºD 9ºC 6ºD 7ºB 6ºD 8ºB 

16:50-17:35 7ºC     

17:35-18:20      
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Anexo 3 – Grelha de Avaliação Diagnóstica 

Legenda:   1  – Não Executa    2 – Executa raramente   3 – Executa com muita dificuldade   4 – Executa com alguma facilidade   5 – Executa sem dificuldade 

Grelha de Avaliação Diagnóstica 

Disciplina: Educação Física                                                                                                                 Local: E.B 2,3 Nicolau Nasoni                                                                                                                                   Ano/Turma: 9º A 

 

Modalidade: Basquetebol                                                                                                           Data/Hora: 16/09/10     12h00 – 13h30                                                                                                     Professora: Gabriela Matos 
 

Alunos/Conteúdos 
Passe e 
receção 

Desmarcação 
 

Drible 
 

Lançamento 
 

Passe e 
Corte 

Lançamento na 
passada 

Ocupação 
racional 
espaço 

Nível 
 

 
Obs. 

 
1 – Ana Catarina 4 3 3 3 1 1 1 2,3 Os alunos realizam o drible de proteção 

momentaneamente. 
 
O drible de progressão raramente é usado. 
 
O lançamento é sempre efetuado em apoio e em más 
situações de finalização. 
 
O que assinalei nível 2, no passe e corte, foi porque o 
realizou mais vezes que os colegas, ainda que não 
tenha a noção correta do porquê do movimento. 
 
A ocupação racional do espaço é desorganizada. 
 
A desmarcação é deficiente. 
 
 
 
 
Nível da turma – 2,5 

2 – Ana Pereira 4 4 3 4 1 1 1 2,5 
3 – André Chasse 4 3 3 4 1 1 1 2,4 

4 – André Ferreira 5 4 4 4 1 1 1 2,9 

5 – Andreia  3 3 2 3 1 1 1 2 

6 – António          

7 – Bárbara Lima 4 3 3 3 1 1 1 2,3 

8 – Bruno Meireles 5 4 4 4 1 1 1 2,9 
9 – Daniela  3 3 3 3 1 1 1 2,1 

10 – Diogo  5 4 4 4 1 1 1 2,9 
11 – Joana Sousa 3 3 2 3 1 1 1 2 

12 – Leonardo 5 5 5 5 1 1 1 3,3 

13 – Margarida 4 3 3 3 1 1 1 2,3 
14 – Patrícia  4 3 3 4 1 1 1 2,4 

15 – Paulo Sousa 5 5 5 5 2 1 1 3,4 
16 – Raquel Araújo 3 3 2 3 1 1 1 2 

17 – Rogério R. 5 5 5 4 1 1 1 3 
18 – Sara Ferreira 3 3 2 3 1 1 1 2 

19 – Sofia Sequeira 4 3 3 4 1 1 1 2,4 

20 – Telmo Moura         
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Anexo 4 – Grelha de Avaliação Sumativa 

                                       Legenda:   1  – Não Executa    2 – Executa raramente   3 – Executa com muita dificuldade   4 – Executa com alguma facilidade   5 – Executa sem dificuldade 

Grelha de Avaliação Sumativa 

Disciplina: Educação Física                                                                                                       Local: E.B 2,3 Nicolau Nasoni                                                                                                                          Ano/Turma: 9º A 

 

Modalidade: Basquetebol                                                                                                Data/Hora: 25/11/10     12h00 – 13h30                                                                                               Professora: Gabriela Matos 
 

Alunos/Conteúdos 
Passe e 
receção 

Desmarcação 
 

Drible 
 

Lançamento 
em Apoio 

 

Passe e 
Corte 

Lançamento 
na 

passada 

Ocupação 
racional 
espaço Nível 

 

Nota 
Final 

 

 

Obs. 

 

1 – Ana Catarina 4 3 3 3 5 3 3+ 3,5 4 Para conseguir fazer uma distinção 
coerente e mais correta dos alunos 
optei por distribuir classificações como 
3- ou 3+, em que o 3- corresponde a 
2,75 e o 3+ a 3,75. 
 
O aluno nº 3 com nota 1 no conteúdo 
do passe e corte e ocupação racional 
do espaço é devido à não realização 
das aulas por motivos de doença. 
 
A ocupação racional do espaço e o 
lançamento na passada foram 
avaliados na execução de um exercício 
critério. 
 
 
Nível da turma – 3,7 

2 – Ana Pereira 4 4 3 4 5 3 4 3,8 4 

3 – André Chasse 3 4 3 3 5 3- 3+ 3,5 4 
4 – André Ferreira 4 4 3 4 1 3 - 1 2,8 3 

5 – Andreia Mendes 3 3 3 3 5 3 - 3+ 3,4 3 

6 – António Fortuna 3 3 2 3 3+ 3- 2 2,8 3 
7 – Bárbara Lima 4 4 4 3 5 3 4 3,8 4 

8 – Bruno Meireles 5 5 4 4 5 4 5 4,5 5 

9 – Daniela Bompast. 3 3 3 3 5 3- 4 3,4 3 
10 – Diogo  4 4 4 4 5 3 4 4 4 

11 – Joana Sousa 3 4 3 3 4- 3- 3+ 3,3 3 
12 – Leonardo 5 5 4 5 5 4 5 4,7 5 

13 – Margarida 4 4 3 4 5 3- 4 3,8 4 

14 – Patrícia Fonseca 4 4 3 4 5 3 4 3,8 4 
15 – Paulo Sousa 5 5 5 4 5 4 5 4,7 5 

16 – Raquel Araújo 3 3 3 3 5 3- 3+ 3,4 3 

17 – Rogério R. 5 5 4 4 5 4 5 4,5 5 
18 – Sara Ferreira 3 3 3 3 5 3- 3+ 3,3 3 

19 – Sofia Sequeira 4 3 3 4 5 3 4 3,7 4 

20 – Telmo Moura 4 4 3 4 3+ 3- 2 3,4 3 
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Anexo 5 – Teste Escrito 

 

Assinala com V se for Verdadeira e com F se for Falsa.  

No caso das escolhas múltiplas circula a alínea correta. 

 

História do Voleibol: (cada questão vale 4 pontos) 

1. A origem do Voleibol remonta ao ano de 1985, altura em que o Basquetebol era o desporto da 

moda nos EUA. ____ 

2. O criador do Voleibol chama-se William George Morgan e inicialmente o nome desta 

modalidade era Mintonette. ____ 

3. O Voleibol começou a ser jogado em Portugal em 1914, durante a presença dos soldados 

americanos nos Açores, na 1ª Guerra Mundial. ____ 

4. A F.P. Voleibol nasceu no dia 17 de abril de 1974 em Lisboa. ____ 

 

Caracterização da Modalidade: (cada questão vale 4 pontos) 

5. A altura da rede para o masculino é: (circula a alínea correta) 

a) 2,43 metros 

b) 2,50 metros 

c) 2,00 metros 

6. A altura da rede para o feminino é: (circula a alínea correta)

Teste Declarativo 

 

Nome: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Nº: ____   Ano: 9º Turma: A 

Data:  2/06/2011                            

Voleibol e Tag-Rugby 

 

Duração: 45 minutos 

PROF.___________________________ 

 

ENC. EDUCAÇÃO __________________ 

Apreciação: 

 _______________________ 
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Bola fora 

Bola fora 

7.  

a) 2,30 metros 

b) 2,34metros 

 

c) 2,24 metros 

 

8. O tamanho do campo de Voleibol é: (circula a alínea correta) 

a) 9m x 17m 

b) 9m x 18m 

c) 9m x 20m 

 

Regras: (cada questão vale 4 pontos) 

8. O teto deverá estar a pelo menos 7m do chão. ____ 

9. Todos os jogadores de uma mesma equipa deverão usar equipamento igual (camisola e 

calções) da mesma cor, exceto o líbero. ____ 

10.  No Voleibol, cada jogada é contabilizada como dois pontos, independentemente da 

equipa que executa o serviço. ____ 

11.  Antes do início do jogo, é realizado um sorteio entre o árbitro e os dois capitães de 

equipa. O vencedor escolhe a execução do serviço ou um dos campos. ____ 

12. O jogo de Voleibol é jogado à melhor de sete sets, isto é, a equipa vencedora é aquela que 

ganha três dos cinco sets possíveis. ____ 

13.  No início do segundo parcial (set), as equipas trocam de campo, sendo o jogo iniciado pela 

equipa que recebeu no primeiro set. ____ 

14. A bola é considerada fora de jogo quando contacta o solo ou toca em qualquer objeto 

(varetas, postes, teto) ou pessoas (treinadores, suplentes, árbitros) fora dos limites do 

campo. ___ 

15.    Esta imagem é Verdadeira ou Falsa?  Escolhe a alínea correta, circulando-a. 

a)   V            b) F     
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16.        A figura abaixo indicada representa um campo de voleibol. Legenda-o.  

 

  

 

 

 

 

 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

TAG – RUGBY (cada questão vale 4 pontos) 

17.  O objetivo do Jogo é marcar: (circula a alínea correta) 

a. Golo, ou seja, ultrapassar a linha final adversária com a bola nas mãos. 

b. Golo, ou seja, ultrapassar a linha de ensaio adversária com a bola nas mãos. 

c. Ensaio, ou seja. ultrapassar a linha de ensaio adversária com a bola nas mãos. 

18.  O ensaio vale: (circula a alínea correta) 

a. 1 ponto; 

b. 2 pontos; 

c. 1,5 pontos. 

19.  Nas regras do jogo, o começo e o recomeço de jogo faz-se sempre: (circula a alínea 

correta) 

a. Na linha de ensaio da equipa atacante; 

b. No centro do terreno com um pontapé livre; 

c. Na linha final. 

20.  A figura seguinte representa um campo de Tag-Rugby. Legenda-o. 

21.  

                                    1 -  
                                     2 - 
 3 -                       4-

1 

2 
3 

4 

1 2 

3 

4 



 

xii 
 

 
22.    Esta imagem é Verdadeira ou Falsa? (circula a alínea correta) 

a. V 

b. F 

 

 

 

 

 

 

23. No jogo Tag – Rugby, a bola só pode ser: (circula a alínea correta) 

a. Passada para trás; 

b. Para o lado ou para trás; 

c. Para a frente. 

 

24. Nas seguintes alíneas, assinala as Verdadeiras com um V e as falsas com um F. (cada 

questão vale 4 pontos) 

a. No ataque o portador da bola deve avançar e os restantes jogadores devem apoiar, 

colocando-se sempre atrás do portador da bola. ____ 

b. A partir do momento em que há um “TAG”, o portador da bola deve parar a corrida e 

tem aproximadamente 5 segundos para passar a bola para um companheiro de 

equipa. ____ 

c. Em cada “TAG” o defensor tem que respeitar sempre a seguinte sequência: retirar a 

fita e gritar “TAG”; levantar o braço; entregar a fita ao atacante. ____ 
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                                             Anexo 6 – 1ª Ação de Formação 

 

 

 

 

Participação da Equipa Sénior de Basquetebol do F.C.Porto  

Dia 14 de dezembro às 10h15 no Pavilhão Gimnodesportivo 

 

      CONTAMOS CONTIGO! 

   

EQUIPA-TE E ATÉ JÁ!  
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Anexo 7 – 2ª Ação de Formação 

 

 

 

 

Conhecimento Geral do Método e Vantagens de Prática 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                 

1 

2 
 

1 2 
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                       Anexo 8 – Corta Mato  

E.B 2,3 Nicolau Nasoni 

         Corta-Mato Escolar 2010 
                                                    17 de dezembro às 10h00 

 

                                                                             Jessica Augusto – Campeã Europeia de Corta-Mato 
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Anexo 9 - Entrevista 

       

1 -Praticas algum desporto federado?     

1.2 - Sim. Qual? Há quanto tempo?     

1.3 -Não. Porquê?      

2 - Gostarias de praticar? O quê?      

       

       

Identificaçao Nome Nota E.F. 2º P 1 1.2 1.3 2 

101 Ana Catarina 4 Sim Natação/Set     

102 Ana Pereira 4 Não   Andou no Fut. Tempo! Sim. Andebol 

103 André Chasse 3 Não   Música. S/Tempo Sim. Natação 

104  André Ferreira 3 Não     Sim. Basq. 

105  Andreia Mendes 3 Não   Não. Dinheiro Sim.QQ desp. 

106  António Fortuna 4 Não   Deixei karaté.   

107 Bárbara Lima 4 Não   Pais Sim. Futebol 

108  Bruno Meireles 5 Sim Art.Marc. 3 M     

109 Daniela Bompast. 3         

110  Diogo Rodrigues 4 Não    Sim. Futebol 

111  Joana Sousa 3 Sim Natação/Set     

112  Leonardo 5 Sim Natação. 4 A     

113 Margarida 3 Sim. Natação. 3A     

114 Patrícia Fonseca 4 Não    Sim. Natação 

115  Paulo Sousa 5 Sim Fut. Dsd 6     

116  Raquel Araújo 3 Sim Natação. 3A     

117  Rogério R.  5 Não   Mãe não deixa Sim. Boxe 
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118 Sara Ferreira 3 Não   Tempo Sim. Natação 

119 Sofia Sequeira 4 Sim Nat. Dsd 3     

120 Telmo Moura 4 Sim Cicl. Dsd 6     

201 Ana Barroso 3 Não   Não quer/Sem inter.   

202 Beatriz 3 Não   Não quer/Sem inter.   

203 Catarina Sousa 4 Não     Natação livre 

204 Catarina Neves 4 Não   S/ tempo   

205 Daniela Monteiro 4         

206 Daniela Costa 4 Não     Natação livre 

207 Duarte 5 Sim Nat. 8A     

208 Hugo 5 Sim Fut. Dsd 7     

209 Inês Neves 4 Não   Pais tiraram karaté   

210 Marco Cardoso 5 Sim Fut. 5A     

211 Mariana Silva 4 Não   Não quer/Sem inter.   

212 Miguel 5 
Sim 

Fut/Nat (n 
Fed)     

213 Miguel Fonseca 4         

214 Nuno 5 Sim Fut. 4 A     

215 Pedro 5 Não   Praticou taekwondo Sim. Rugby 

216 Rui 4 Não   S/ tempo   

301 Ana Catarina 3 Não   Praticou Nat. Pais s/T   

302 Ana Guerra 4 Não   Praticou Nat. Pais. Sim. 

303 Carlos Pereira 5 
Não   

Praticou Fut. Deixou 
gostar.   Sim 

304 Catarina Teixeira 4 Não   S/ tempo Não 

305 Cristiana Dantas 4 Não   Pais s/ tempo Sim. Natação 

306 Daniela Carrola 3 Não   Pais s/ tempo Não 

307 Emanuelly Almeida 3 Não   Praticou boxe.S/tempo Não 
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308 Francisca Pereira 4 Não   Pais s/ posses Sim. Ténis 

309 Joana Brito 4 Não   Não gosta Não 

310 João Coutinho 5 Sim Fut. Dsd 6A     

311 João Cardoso 5 Sim Fut. Nat.     

312 Jorge Ribeiro 4 Não   Não gosta   

313 José Águas 5 Sim Fut. 4A     

314 Paulo Moura 5 Não   Não apetece Sim. Futebol 

315 Ricardo Veludo 5 Sim Fut 5A     

316 Xavier Gomes 4 Não   S/T - Acad. Música Sim. Ténis  

       

  Praticam e têm nota 5     

  Não praticam e têm nota 5     

       

 


