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RESUMO 

O intuito deste Relatório de Estágio visa refletir sobre as vivências 

sentidas no decorrer do Estágio Profissional (EP) decorrido na Escola 

Secundária de Ermesinde, com um Núcleo de Estágio composto por três 

estagiários, sendo que a sua orientação esteve a cargo do Professor 

Cooperante, titular da turma que lecionei, e de um Professor Orientador da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O EP aponta a integração no desempenho da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, simultaneamente incrementando 

quer as competências profissionais nos futuros docentes, quer um 

desempenho crítico e reflexivo adequado aos desafios e exigências da 

profissão. 

Todo este relatório é, pois, assente numa reflexão crítica da minha 

experiência formativa e do meu desenvolvimento profissional enquanto docente 

da disciplina de Educação Física (EF).  

O presente documento organiza-se em 5 capítulos, sendo que o primeiro 

respeita à introdução; o segundo, por sua vez, destina-se ao enquadramento 

biográfico – identificação pessoal, percurso de vida, e as expectativas face ao 

EP; o terceiro refere-se ao enquadramento da prática profissional, ou seja, ao 

contexto escolar; o capítulo quatro, por seu lado, remete para a realização da 

prática profissional, nomeadamente nas suas diferentes áreas de desempenho; 

e por último, o quinto capítulo é dedicado à conclusão. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Internership Report aims to reflect about the 

experiences felt during the Professional Internership which took place in 

Secondary School of Ermesinde, with an Internersphip Nucleus composed by 

three interns. Its guidance was put in charge of the Cooperative Teacher, which 

was head of the class that I lectured, and by a Guidance Teacher of the Sports 

College of OPorto University. 

The Professional Internership targets the integration of the performance of 

professional life in a guided and progressive manner, in real context, as well as 

fostering the professional abilities of future teachers and developing a critic and 

thoughtful performance suited to the challenges and demands of this 

profession. 

Therefore, all the report is based in a critic reflection of my formative 

experience and my professional development as a teacher of Physical 

Education. 

The present Report is divided in five chapters: the first one concerns 

introduction; the second one, biographical framing – personal identification, the 

course of life, and the expectations towards the Professional Internership; the 

third one, relates to the framing of the professional practice, i.e., the scholar 

background; chapter four concerns to the professional practice per se, namely 

in its different areas of performance; at last, chapter five is dedicated to the final 

conclusions. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNERSHIP, TEACHER, INITIAL 

FORMATION, EVALUATION, PROFISSIONAL DEVELOPMENT.



 

 

 
 

 

 



 

 

XVIII 
 

ABREVIATURAS 

 

DT – Diretor de Turma 

EF – Educação Física 

EP – Estágio Profissional 

ESE – Escola Secundária de Ermesinde 

FBP - Feedbacks pedagógicos 

MEC – Modelo de Estrutura de Conhecimento 

PA – Planeamento Anual 

PFI – Projeto de Formação Individual 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física 

QND – Quadro Nacional de Docentes 

SASE – Serviço de Ação Social Escolar 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 



 
 



INTRODUÇÃO 

 

 

3 
 

"Destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha; 

 não é uma coisa que se espera, mas que se busca."  

(William Jennings Bryan) 

 

Finalmente o concluir da última etapa para a obtenção desta licença. Os 

longos seis anos passados nesta “casa” culminam aqui, na escrita e na defesa 

deste Relatório referente ao EP unidade curricular do 2º ano de Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  

O EP é o finalizar de um ciclo de estudos, ciclo de estudos este de 

extrema importância, de vital preponderância na minha formação, na formação 

dos novos professores, na tentativa de os tornar competentes. Esta 

competência profissional “assenta no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional.” (Matos, 

2010, p. 2) 

De acordo com o regulamento da unidade curricular do presente ciclo de 

estudos este “visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

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

2010, p. 3) 

Pois bem, a orientação foi exímia e o contexto bem real. O que outrora 

apenas ouvia falar, tornou-se bem presente, passou a ser uma realidade bem 

patente. O trabalho é muito, a exigência maior; todavia “tudo vale a pena 

quando a alma não é pequena” (Fernando Pessoa, 1935). 

A estruturação do EP divide-se nas quatro áreas de desempenho: a 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; a Participação na 

Escola; a Relação com a Comunidade; e o Desenvolvimento Profissional - 

todas elas com tarefas e objetivos bem delineados e específicos de forma a 

obter uma formação completa. 
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Tal divisão deve-se a uma “Natureza complexa, unitária e integral do 

processo de ensino e aprendizagem, bem como as características gerais da 

atividade do professor que decorre num contexto balizado pelas condições 

gerais do sistema educativo, pelas condições locais das situações de educação 

e pelas condições mais próximas da relação educativa” (Matos, 2010, p. 2) e, 

como tal, “obrigam a uma tentativa de integração e de interligação das várias 

áreas e domínios a percorrer no processo de formação e, em particular, no 

Estágio Profissional, de forma a retirar o formalismo das realizações e a 

promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento da competência 

profissional” (Matos, 2010, p. 2). 

Sendo assim, e regendo-me um pouco por esta lógica, discorrerei sobre a 

minha vivência no decorrer deste estágio, tendo por base uma postura reflexiva 

que, apesar de inicialmente não a olhar com a devida importância, hoje 

confirmo que a busca da excelência, por muito utópica que seja, segue o 

caminho da reflexão diária das nossas ações.  

Este relatório abrangerá 5 capítulos sendo o primeiro a introdução; o 

segundo destinado ao enquadramento biográfico – identificação pessoal, 

percurso de vida, e as expectativas face ao EP; o terceiro é referente ao 

enquadramento da prática profissional - contexto da Escola Secundária de 

Ermesinde. O capítulo quatro remete-nos para a realização da prática 

profissional, nomeadamente nas suas diferentes áreas de desempenho e o 

quinto capítulo é de conclusões. 

Hoje estou convencido de que optei bem. Penso que optei pela profissão 

que me realizará pessoal e profissionalmente. 
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2.1 O estagiário 

Há já vinte e quatro anos que as páginas do livro da minha existência se 

vêm sucessivamente preenchendo…As primeiras páginas, as páginas da 

minha infância foram, principalmente, redigidas pelos meus pais. Nesse 

passado já longínquo foram eles os primeiros a mostrar-me o significado dessa 

palavra tão indefinível – família. 

Era no dia 29 de Maio do ano de 1987, pelas onze horas matutinas…Foi 

então que eu nasci – irrequieto, segundo me dizem. E foi apenas poucos dias 

depois que eu deixei a maternidade onde nasci e onde conheci os primeiros 

raios de luz para vir habitar o meu primeiro e único lar. Não apenas um lar feito 

de paredes, de chão, de teto – mas um pequeno cantinho de refúgio, de 

carinho, de amor, de partilha, alicerçado em valores e princípios que, desde 

cedo, os meus pais me transmitiram durante a minha educação e que, ainda 

hoje, orgulhosamente, ostento. Desde sempre habitei numa vila denominada 

de S. Paio de Oleiros, pertencente ao concelho de Santa Maria da Feira, onde 

o sossego e a monotonia fizeram parte da minha infância. Os poucos 

momentos de prazer recreativo eram passados ou com os amigos na escola, 

ou no quintal dos avós, ou no pavilhão desportivo.  

Foram, pois, eles - os meus pais, em conjunto com os meus avós, que 

redigiram as páginas iniciais da minha vida. 

Aos poucos fui inevitavelmente crescendo – e então aí o Desporto 

penetrou irresistivelmente na minha vida. Pratiquei Andebol durante 16 anos 

como atleta federado, Natação, Viet Vo Dao, Badmínton, Atletismo... E 

atualmente treino uma equipa de iniciados masculinos na modalidade de 

Andebol – a minha grande paixão desportiva. Tal marca que o desporto me 

cunhou, faz com que ainda hoje sinta o desejo e a sede de continuar a 

experimentar, e a experimentar, e a experimentar, e a experimentar…  

Foi, por isso naturalmente, que o desporto se afigurou como o próximo 

passo da minha vida. E então surge a entrada na minha Alma Mater: a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Nela ingressei no ano letivo 

2004/2005, aconselhado por ex-alunos e amigos, procurando o sonho de 

marcar a diferença enquanto profissional da área do Desporto, visto ter sido 
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descurada a continuação de uma vida militar. Tal abandono deveu-se ao 

significado e ao intuito que atribuiu às coisas, independentemente de 

supérfluas ou não, que nortearam, quer as minhas decisões, quer o meu 

comportamento. Estas decisões e comportamentos devem-se a fenómenos 

psicológicos, como a perceção que temos das coisas, as emoções, os mapas 

cognitivos que construímos, entre outras (Garmston et al., 2002; cit. por 

Rodrigues, 2009, p. 118).  

Na faculdade, enquanto estudante, sofri algumas contrariedades de 

percurso, tendo reprovado no meu primeiro ano de curso. Tal facto não se 

deveu à falta de estudo ou empenho na licenciatura, porém, tal contrariedade 

contribuiu para o meu crescimento enquanto pessoa. São as contrariedades e 

as dificuldades da vida, inerentes aos percursos pelos quais optámos, que 

fazem ver a realidade das coisas e que exigem de nós as nossas melhores 

capacidades para que nos superemos.  

O curso por si só já é exigente devido à carga horária de disciplinas 

práticas a que somos sujeitos facto que, aliado à necessidade de estudar e 

estar atento a todas as aulas, o torna ainda mais complexo de gerir. Esta foi a 

maior dificuldade com a qual me tive que debater ao longo destes anos: a 

complexidade acrescida das matérias teóricas aliada ao cansaço físico diário 

proveniente das práticas constantes. 

Face ao processo de Bolonha algumas dúvidas surgiram no que concerne 

às alterações sofridas no decorrer de um curso. A passagem de um curso de 5 

anos para apenas 3, acarretou uma tomada de decisão no final desses 3 anos, 

levando-me a optar por uma das mais difíceis decisões da minha vida, a 

escolha pelo ramo do Ensino. Admito perante todos que ensinar num âmbito 

escolar não era o meu objetivo de vida. Contudo, as dificuldades profissionais 

levaram-me a decidir – e bem – pelo ensino e oxalá tenha a possibilidade de 

exercer tão nobre profissão. 

Mais desafios e novas aventuras me esperam após obter esta licença. 

Licença esta que me abrirá portas ao mercado de trabalho. A ver vamos...os 

sonhos, esses, são só nossos e como Fernando Pessoa outrora o disse - Eu 
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sei que não sou nada e que talvez nunca tenha tudo. Aparte disso, eu tenho 

em mim todos os sonhos do mundo! 

Quero marcar a diferença enquanto professor, pertencer àquele restrito 

grupo de profissionais que os marcam de forma positiva os alunos. É o meu 

sonho, a minha dedicação diária. Tal como Jorge Olímpio Bento, no seu livro 

Desporto - Discurso e Substância citou: “Sou professor e tenho orgulho nisso. 

Por pertencer ao número daqueles que se empenham em realizar a 

possibilidade de fazer o Homem, de sagrar de Humanidade todos e cada um, 

para darmos um nível aceitável à nossa imperfeita perfeição.” (Bento, 2004) 

Pois bem, das suas palavras faço eu as minhas.  

 

2.2 Expectativas face ao estágio 

Este longo ano de aprendizagens, vivências e experiências surgiu como 

um enorme desafio para mim mas, acima de tudo, como algo de 

extraordinariamente positivo – é o ano sobre o qual muitos outros assentam. 

Não são apenas os anos de faculdade, são todos os outros anos de percurso 

no sistema educativo e que agora atingem o seu fim. É, todavia, o iniciar de um 

novo caminho que, tal como as novas coisas que se abraçam pela primeira 

vez, foi encarado com uma enorme esperança e ansiedade. Aliado a este 

sentido há, também, um enorme desejo de retribuir e cumprir – cumprir com os 

fins que me foram solicitados, nomeadamente a nível profissional: a Escola. 

Tais objetivos de cumprir e de retribuir aos meus alunos tudo o que de 

bom enquanto aluno fui vivenciando, surgiu carregado de enorme motivação, 

dedicação e orgulho por exercer esta profissão. Era, portanto, o meu ano, o 

meu último momento de afirmação enquanto estudante universitário.  

Contudo, algumas inquietações, enquanto professor estagiário, 

avassalaram a minha pessoa; inquietações provenientes das prováveis 

reações dos meus alunos do 12º ano face à presença de um professor tão 

jovem; desassossegos oriundos do choque de princípios, regras e valores 

sociais inerentes a cada geração, inerentes à minha geração e à geração 

deles; inquietações advindas da minha insegurança face ao controlo e 
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manuseamento das componentes teóricas e didático-pedagógicas do ato 

educativo. 

Com o decorrer da minha atividade docente deste ano letivo fui-me 

deparando com determinadas situações cuja compreensão, ao início, não se 

afiguravam tão melindrosas, surgindo dúvidas referentes à real atuação de um 

professor. O que é ser professor? O que poderei fazer enquanto profissional 

para cunhar os meus alunos de forma positiva? Como deverei reagir em 

determinadas situações, estando eu num contexto escolar? O que é avaliar? 

Como proceder? Como diferenciar cada aluno? Pois bem, são estas as 

questões que me suscitaram e me promovem dúvidas diárias. Contudo, e 

apesar de um vasto leque de dúvidas, debruçar-me-ei naquelas que remetem 

para a avaliação dos alunos. Uma vez que, atualmente a EF possui uma 

importância acrescida face à sua entrada no cálculo da média de concurso 

nacional de acesso ao Ensino Superior, tomei esta decisão. 

Sendo assim, falar sobre avaliação comporta, inevitavelmente, 

dificuldades por ser um processo já bastante repisado, sobre o qual existem 

diversas linhas de pensamento.  
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3.1 O Professor e o seu papel numa sociedade tão diversificada ao 

nível dos intervenientes do ato educativo 

Por profissão entenda-se um conjunto de capacidades, habilidades, 

conhecimentos e preparação para a realização de um trabalho, sendo atribuído 

ao profissional uma qualificação como tal (Bento, 1993, pp. 6-7). Para isso, é 

necessário ao profissional possuir um conjunto estruturado de conhecimentos: 

um saber específico. Portanto, entenda-se professor como um profissional 

qualificado. 

Ser Professor nunca foi fácil. Tal como Freud afirmou outrora, há três 

tarefas impossíveis: educar, governar e psicanalisar (cit. por Savater, 1997, p. 

18), porém não considero o ato de ensinar algo impossível, mas sim complexo. 

Esta profissão “ingrata” e “inglória”, do ponto de vista de prestígio social, 

exige dos professores uma melhor preparação profissional e a autonomia 

necessária para enfrentarem os diferentes problemas e desafios atuais, tais 

como: a multiculturalidade, a crise de valores, o aumento da base de 

recrutamento dos alunos, etc., provenientes de uma crescente complexidade e 

diversidade social. 

Posto isto, ao professor é “exigida” uma formação nas áreas sociais, 

culturais e éticas, na docência e nas didáticas específicas. E no caso dos de 

EF também se exigem conhecimentos específicos das modalidades 

desportivas, técnicas, táticas de jogo, exercícios de preparação física, destreza, 

flexibilidades, biomecânica, fisiologia, anatomia, etc… 

É com base no anteriormente referido que surge a reflexão prática nos 

professores, a qual visa a construção e a desconstrução de saberes, 

documentais e experienciais, sendo que esta ação reflexiva, sobre a ação 

prática, vai permitir uma melhoria na atuação do próprio docente. 

A Educação engloba os processos de ensinar e aprender, sendo um 

fenómeno observado em qualquer sociedade e nos respetivos grupos que a 

constituem, responsável pela manutenção e perpetuação dos modos culturais, 

princípios e valores, e no modo de ser, estar e agir necessários à convivência 

em grupo ou sociedade. Abrange uma atividade crucial, a atividade 
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pedagógica, e esta “atividade pedagógica, não pode deixar de se construir no 

interior de uma pessoalidade do professor” (Nóvoa, 2008). 

Esta atividade engloba na sua constituição conteúdos como o 

conhecimento pois, para ensinar, é preciso saber bem aquilo que se ensina; 

como a cultura profissional, sendo algo que remete para a compreensão dos 

sentidos da instituição escolar, com base no contacto com os outros elementos 

do quadro educativo, captando assim informações desses mesmos 

intervenientes; como o tato pedagógico, tendo por suporte a capacidade de 

comunicação e de relação com os alunos, sendo necessária aquela vocação 

para a profissão; como o trabalho em equipa, pois o trabalho em conjunto 

permite a troca de conhecimentos e a entreajuda quer na evolução como 

profissional, quer na produção de melhores condições para os discentes; e 

como compromisso social, promovendo a construção de princípios, valores no 

âmbito social, que permitam ao discente a possibilidade de uma inclusão não 

discriminatória na sociedade. 

Não podemos, também, esquecer de referir que a educação funciona em 

sentido restrito, apontando uma ação pelo menos entre duas pessoas, onde 

entre elas existe uma com diferenças claras de competências. Estas ações são 

de carácter intencional, que acontecem por transmissão, visando a obtenção 

de determinados objetivos.  

No que diz respeito ao professor, este deve ser inovador, ou seja, ter a 

capacidade para mudar/adaptar a sua ação enquanto profissional, às 

exigências sociais e tecnológicas que se encontram em transformação 

permanente tendo, por fim, a obtenção de melhorias ao nível interventivo e 

educacional. Estas alterações não são duradoiras, pois a mutabilidade social é 

“devastadora”, nesta e em muitas outras áreas, sendo que o que hoje é valido 

e exequível, amanha poderá não o ser. 

Face a isto, a autonomia, característica essencial na vida diária, seja ao 

nível profissional, pessoal ou social, funciona como fator preponderante na 

tomada de decisões responsáveis, o que implica a liberdade para escolher de 

um modo criterioso alternativas exequíveis numa determinada situação. 
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Sintetizando, à educação cabe capacitar o indivíduo de uma capacidade 

autónoma, crítica e reflexiva na sua interação com o mundo complexo 

envolvente, funcionando esta com um “projeto antropológico”, visto que, o 

homem é o centro das atenções no ato educativo, que visa a formação de 

pessoas, à partida diferentes, para uma melhor sociedade (Carvalho, 1998). 

Como tal, o ato de educar deve basear-se em apoios firmes como são o 

aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender 

a ser, tendo como principio diretório a educação equitativa (Gomes, Silva, & 

Queirós, 2000, p. 43).  

Finalizando, os professores em geral, encontram-se numa posição 

extremamente adversa, pois face à variedade cultural existente numa 

sociedade e às constantes mudanças sociais, culturais, de valores e de 

princípios que esta vai sofrendo, os professores têm que corresponder a essas 

mesmas exigências impostas pela mutabilidade social de uma forma exemplar. 

Educar não se trata só de ensinar a contar ou a ler, mas sim de formar 

uma pessoa para o ato social, transmitir-lhe valores, princípios e capacidades, 

como a autonomia e a reflexão crítica, para que estes possam saber ser e 

saber estar numa sociedade e contribuir para a melhoria da mesma.  

Face à dificuldade de visualização de resultados imediatos, é muito pouco 

reconfortador para nós educadores não ver o “fruto” do nosso trabalho, não ver 

no amanhã o resultado do nosso contributo para a educação de um indivíduo e 

a sua contribuição na sociedade. 

Posto isto, os professores são vistos como profissionais de baixo “calibre” 

e isso reflete-se na reduzida consideração da sociedade perante uma das mais 

importantes profissões do mundo civilizado, o que nem sempre foi assim. 

 

3.2 Flexibilização do Programa Nacional de Educação Física (PNEF) 

A organização curricular do Programa Nacional de EF (PNEF) 

compreende uma parte obrigatória, que é comum a todas as escolas (Currículo 

Nuclear), e uma parte opcional a adotar localmente (Currículo Alternativo). O 

Currículo Nuclear tem como objetivo assegurar a homogeneidade do currículo 

real (necessário para os alunos que mudam de escola, turma ou professor), ao 
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mesmo tempo que se certifica que os recursos materiais se encontram 

presentes para garantir os meios necessários para a prática das atividades 

físicas e desportivas em todas as áreas da EF. A inclusão com carácter nuclear 

das matérias é um aspeto vital nos planos das escolas e no currículo dos 

alunos. Estas matérias permitem que a extensão da EF seja respeitada na sua 

totalidade. Ao conjunto de matérias nucleares passaram a pertencer 

atualmente no currículo a dança, a luta, a patinagem, os jogos de raquetas, a 

orientação e os jogos populares “característicos do nosso património cultural”. 

O Currículo Alternativo é da responsabilidade local de cada uma das escolas e 

deve aproveitar os recursos materiais, naturais, humanos e financeiros. Por 

exemplo, se uma escola tem um rio próximo das suas instalações poderá 

fomentar a prática de desportos aquáticos contribuindo, assim, para uma 

formação mais eclética dos seus alunos. De qualquer forma, existe uma 

certificação de que estas matérias são igualmente tratadas no PNEF 

(comparativamente com as matérias nucleares), de maneira a que os 

professores possam lecioná-las de acordo com as opções locais. 

Sabendo que as matérias alternativas serão opções facultativas à partida, 

então a exequibilidade dos programas fica garantida se as matérias nucleares 

estiverem alicerçadas na maioria das matérias que as escolas preveem para os 

seus planos de atividades físicas (como seja o futebol, ginástica, basquetebol, 

voleibol, atletismo e andebol). Se as condições para lecionar estas matérias 

forem satisfeitas, então uma grande parte do programa será assegurada, uma 

vez que os principais recursos para as restantes áreas são semelhantes ao que 

estas matérias exigem. 

É necessário, ainda, reforçar a ideia de que o PNEF não deve ser 

interpretado como um itinerário vinculativo, mas antes como um padrão geral 

que deve assegurar uma coordenação e coerência ao longo do ciclo 

educacional do aluno. Deste modo, o PNEF foi desenhado de modo a garantir 

uma flexibilidade suficiente para oferecer um leque de possibilidades e 

alternativas dentro do seu conteúdo. Para que o PNEF tenha um carácter 

dinâmico, para não estagnar ou retroceder, deve suscitar, desde a sua 

conceção, nos utilizadores (professores), um sentido crítico motivador de 
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discussão e partilha de problemas e necessidades educativas concretas. Só 

desta forma é que poderá ser reconhecido como detentor de uma capacidade 

prescritiva. 

 

3.3 Contexto da Escola Secundária de Ermesinde 

É do conhecimento empírico que o meio em que vivemos exerce 

influência sobre nós. O exercício de uma profissão não constitui exceção a 

essa regra, principalmente a de um professor. Deste modo, as nossas ações 

sobre os alunos, com o intuito de os transformar e dotar de alterações 

positivas, não fogem à regra. 

Todas as sociedades possuem um conjunto de princípios, de valores, de 

crenças que lhes são próprios; a sua história, a sua política, a sua economia, a 

sua cultura influenciam inevitavelmente todas as relações que nesse meio se 

estabelecem. Repito: o processo educativo não será, pois, exceção, pois para 

Cardinet (1993), a avaliação é considerada como um sistema de comunicação 

entre professor e alunos através de um processo sistemático de recolha de 

informação. (Cardinet, 1993, cit. por Colaço & Rosado, 2002, p. 21) É, portanto, 

essencial analisar as condições do meio escolar onde exerço a minha atividade 

de ensino, nomeadamente, no concelho de Valongo onde se insere a freguesia 

de Ermesinde e a respetiva escola Secundária de Ermesinde, no que diz 

respeito aos recursos materiais e humanos. A esta tarefa me irei agora dedicar. 

A Escola Secundária de Ermesinde situa-se na Rua D. António Ferreira 

Gomes da freguesia de Ermesinde e teve como origem a antiga Escola Técnica 

de Ermesinde inaugurada em 1969/1970. Em 1989 surgiu a EB3/Secundária 

funcionando até à data em regime diurno e noturno recebendo alunos da 

freguesia e de outras freguesias do Concelho de Valongo. 

A escola situa-se num meio onde existem alguns problemas sociais e 

humanos que, como todos sabemos, têm tendência a piorar. Deste modo, há a 

salientar casos de bullying dentro das instalações escolares; a grande maioria 

das famílias dos alunos situa-se numa faixa socioeconómica médio-baixa, 

tendo sido alguns deles alvo de abandono parental, podendo, em certos casos, 

ter sofrido ou sofrer violência física e/ou psicológica, ou vivem apenas com um 
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dos pais, como resultado de divórcio. A juntar a isto, há o facto dos discentes, 

na sua grande maioria, não se empenhar minimamente no processo de ensino-

aprendizagem o que dificulta, em muito, o trabalho do professor nos dias que 

correm. Assim sendo, as práticas letivas a adotar por parte de um professor 

devem ter em conta todos esses fatores extracurriculares, de modo a conseguir 

motivar e agilizar os alunos para que sejam parte integrante da construção do 

seu próprio saber, tendo sido esse um dos parâmetros pelos quais me regi 

aquando da planificação/ execução das atividades letivas ao longo deste ano. 

Em suma, não há como separar o processo educativo do meio: são duas 

realidades interdependentes. 

 

3.4 Instalações Escolares 

Ao nível das infraestruturas a escola é constituída por cinco blocos 

independentes, de construção idêntica. O bloco situado junto à entrada da 

escola é designado por bloco administrativo pois é constituído pela secretaria, 

refeitório, polivalente, bar, papelaria, sala da direção e PBX.  

Os blocos A, B e C são essencialmente destinados para a lecionação das 

aulas normais, enquanto o bloco D inclui apenas oficinas. 

Para além destes blocos, a escola possui ainda um bloco pré-fabricado 

(SP1/SP2/SP3/SP4) que se localiza junto ao pavilhão gimnodesportivo e que 

se destina a aulas da área de projeto, à associação de estudantes e ao clube 

do ambiente. 

Nas aulas de EF os professores dispõem de um pavilhão gimnodesportivo 

e um campo exterior de jogos. 

 

3.5 Quadro administrativo 

Cada Estabelecimento de Ensino deve possuir um quadro administrativo 

capaz de orientar e gerir eficaz e eficientemente os recursos humanos e 

materiais, sendo isto da mais alta importância. Este organismo administrativo é 

da responsabilidade do Diretor, bem como de outros professores que ocupam 
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cargos específicos de forma a facilitar a tomada de decisões por parte de todos 

os intervenientes da ação educativa na escola. 

Abaixo, a organização vigente na Escola Secundaria de Ermesinde: 

 

 

 

Figura 1- Organograma 

 

 

3.6 Corpo Docente 

O corpo docente da Escola é constituído por cerca de 200 professores, a 

sua maioria pertencente ao Quadro Nacional de Docentes (QND) e sendo a 

grande parte dele do sexo feminino. Existe um docente ligado ao Ensino 

Especial que presta apoio a alunos com necessidades educativas especiais e 

dois docentes com especialização em biblioteca e documentação que dirigem a 

Biblioteca/Centro de recursos. Existem, ainda, cerca de 10% de docentes com 
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pós-graduações, mestrados e/ou doutoramentos e um número significativo de 

professores autores de manuais escolares. 

O pessoal dos serviços administrativos é constituído por uma chefe de 

serviços e 18 assistentes administrativos, a maioria pertencente ao quadro da 

escola. O pessoal auxiliar de ação educativa é constituído por uma 

encarregada e 37 auxiliares, sendo cerca de 50% contratados. Existem, 

também, 2 guardas-noturnos, 2 técnicas de laboratório e uma psicóloga. 

 

3.7 O Grupo de Educação Física 

Os trilhos que percorremos ao longo deste ano de estágio, na sua maioria 

individuais, necessitam, obviamente, de um bom ambiente e de um bom 

espírito de união no seio do grupo de trabalho. Estes aspetos são fundamentais 

para nossa aprendizagem e para o nosso sucesso enquanto estudantes 

estagiários.  

Quanto ao Núcleo de Estágio, é de salientar que, apesar de diferentes 

intervenientes, com as personalidades, princípios e valores distintos, tínhamos 

uma coisa em comum - todos nós nos encontrávamos na mesma posição. 

Embora a existência de tantas diferenças e tantas semelhanças há que 

ressalvar que a cooperação entre todos os membros ajudou-nos a suplantar as 

dificuldades e a evoluirmos como profissionais. Ajudou no meu 

desenvolvimento e crescimento enquanto futuro professor. 

Os diálogos, as trocas de ideias e o suporte anímico serviram para 

crescer e amadurecer num seio escolar de que tenciono e espero, num futuro 

não muito longínquo, fazer parte, independentemente do local, da escola e dos 

intervenientes. 

Mais que o conforto do grupo de trabalho, desde cedo a comunidade 

escolar abraçou-me, não como estagiário mas como colega de profissão; como 

profissional da área, e digam o que disserem, mesmo não passando de um 

“mero” estagiário, senti-me bem. 

A nossa proximidade centrou-se sobretudo no grupo de EF, constituído 

por 15 professores. Apesar de escasso, a sua influência permitiu transpor 
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algumas dificuldades vivenciadas. Afinal de contas a sua experiência em nada 

se assemelha à nossa. 

 

3.8 A turma – 12º G 

A minha turma, as minhas “cobaias”. “Cada um como cada qual”; todos 

diferentes mas todos iguais. Cada um com a sua personalidade muito própria, 

todos diferentes num âmbito motor, físico, psicológico, cultural. Cada um com a 

sua educação. Todos diferentes, porém todos iguais, todos os alunos com os 

mesmos direitos. 

A turma do 12º G pertencente ao curso de Científico - Humanístico de 

Ciências e Tecnologias era constituída inicialmente por 25 alunos, tendo 

finalizado o ano letivo apenas com 23 alunos. A Bárbara, que no decorrer das 

primeiras semanas do 1º período mudou de escola e o Marcelo, face a um erro 

do secretariado, foi restituído novamente para o 11º ano. A turma, 

maioritariamente pertencente ao concelho de Valongo, era heterogénea, 

constituída na sua maioria por elementos do sexo feminino e alguns elementos 

do sexo masculino - catorze e nove indivíduos respetivamente. A turma em 

causa apresentava uma média de idades de 17 anos. 

Quanto ao agregado familiar, a maioria dos alunos mora com os pais e 

irmãos. À exceção da Aline Rodrigues cujo pai faleceu; do Edgar Leite que é 

órfão e que reside, bem como o Joel Barros e o Ricardo Paiva, num convento; 

da Ana Beatriz, da Diana Marques e da Andreia – cujos pais se encontram no 

estrangeiro - que moram apenas com as mães. 

Apenas 8 pais – 2 pais e 6 mães – possuem o 12º ano de escolaridade. 

Assim sendo, os que têm um grau habilitacional mais baixo, na sua grande 

maioria, possuem um trabalho braçal. 

A nível do apoio social, a turma apresenta 12 alunos nessas 

circunstâncias, estando integrados no Serviço de Ação Social Escolar (SASE). 

No que diz respeito à disciplina preferida, a EF e o Português 

apresentam-se em pé de igualdade, contrariamente à disciplina de Historia que 

é vista pelos alunos como a mais menosprezada. 
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Quanto à atividade física apenas 8 alunos praticam atividade física, 

independentemente de ser ou não de forma federada. 
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Este capítulo, referente ao trabalho que foi desenvolvido no decorrer 

deste ano letivo, aborda diferentes níveis de desempenho, nomeadamente a 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a Participação na 

Escola, as Relações com a Comunidade e o Desenvolvimento Profissional. 

 

4.1 Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

“O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que 

podem ser contempladas no seu planeamento e preparação. No 

processo real do ensino existe o inesperado, sendo frequentemente 

necessário uma rápida reação situativa. 

”(Bento, 1987, p. 16) 

 

A Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem contém uma 

preponderância incontestável na avaliação final do EP, baseia-se na 

construção de um plano de intervenção, guiada por objetivos pedagógicos, que 

preze o conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF 

(Matos, 2010). 

Tentar aprender uma tão nobre profissão - profissional da docência -, teve 

obrigatoriamente que ser alicerçada numa atuação onde o desempenho crítico 

e reflexivo de cada momento, de cada planeamento, aula ou mera conversa, 

fosse promotor de um ensino de qualidade, de exigência e rigor; com 

particularidades pessoais e capaz de responder aos desafios e exigências da 

mesma. Como tal, no decorrer do EP, compreender todo o processo de ensino-

aprendizagem, inclusive como refletir nas minhas intervenções, foi um objetivo 

a que me propus de forma a procurar sempre a competência no desempenho 

das minhas funções. 

A área 1 - área da organização e gestão do ensino e da aprendizagem -, 

abrange a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino; 

denominadas tarefas centrais do professor prescritas pela didática (Bento, 
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1987, p. 15), foi aquela que maior “cuidado” exigiu e, como tal, para mim, a 

área que maior relevância teve na minha formação; não obstante que todas as 

outras, inevitavelmente, possuem a sua importância. 

 

4.1.1 Perceção da realidade 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade.” 

(Bento, 1987, p. 15) 

 

Setembro de 2010 – o início de um ano exaustivo e exigente mas deveras 

proveitoso. Esta foi a “notícia” recebida – se é que era novidade para algum de 

nós -, na primeira reunião do ano no auditório da nossa mui nobre faculdade. 

Esta reunião foi agendada com o intuito de nos elucidar e esclarecer alguns 

aspetos relevantes para o decorrer do “nosso” EP e enfrentar a realidade que 

nos esperava: seriamos professores. 

Conhecer o Professor Cooperante e agendar uma nova reunião na nossa 

futura escola reservada ao núcleo de estágio, foi o passo seguinte, num dia 

onde a ansiedade, orgulho e a inquietação sobre o nosso futuro imperavam. 

Agendada a reunião, dia e hora, na Escola Secundária de Ermesinde 

(ESE), com o intuito de nos apresentarmos formalmente à comunidade escolar, 

de esclarecermos de forma mais aprofundada todo o processo do EP e de 

conhecer todo o espaço escolar, retirei-me para os pensamentos de mil 

sabores sobre esta realidade que se avizinhava. 

Já na ESE e terminada a contextualização com a cultura organizacional 

da escola, desde o conhecimento dos seus espaços aos intervenientes que a 

caracterizam – docentes, discentes, funcionários -, foi-nos solicitado a análise 

de alguns documentos: PNEF; o Projeto Educativo de Escola (PEE), que 

segundo Canário (1992, cit. por "Autonomia e Projecto de Escola: Uma 

Relação Interdependente", p. 2), apresenta-se como uma ferramenta da 

construção da autonomia da escola – algo que comprovei quando o confrontei 
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com o PNEF -; o Plano Anual de Atividades; o Regulamento das Instalações 

Desportivas; o Regulamento, normas e avaliação do EP. 

Esta profunda análise dos planos curriculares permitiu-me conhecer um 

pouco mais a organização, bem como alguns valores e princípios inerentes à 

ação educativa desta escola; permitiu-me conhecer, também, o quão 

desajustado está o plano curricular nacional ao contexto real escolar. 

Após refletir sobre o intuito, objetivos, conteúdos e indicações 

metodológicas referentes ao 12º ano, e não podendo deixar de concordar com 

diversos autores que afirmam que o processo educativo não é linear e está 

aberto a acasos e imprevistos, é incerto e complexo, caracterizando-se pela 

imprevisibilidade dos acontecimentos e dirigindo-se a alunos, todos diferentes, 

com estilos de aprendizagem diferentes que dependem das suas 

características individuais e familiares (cit. por Rodrigues, 2009, p. 126). O 

programa, apesar do seu carácter obrigatório, proveniente do nível central 

(Bento, 1987, p. 19), não é, nem pode ser nenhuma crença, convindo ao 

professor definir quais os objetivos que pretende estabelecer para o 

desenvolvimento sustentado dos seus alunos. (Bento, 2003) 

Posteriormente, e encarando que o ensino para ser eficaz tem de ser 

coerente, ou seja, tem de ter em consideração o contexto e a população alvo a 

que se designa, realizei uma caracterização dos alunos da minha turma para 

de certa forma conhecer os comportamentos de cada um e conhecer os seus 

gostos e as suas dificuldades. 

Terminada esta fase de análise aos documentos enunciados, surgiu a 

enorme controvérsia e incerteza na tomada de decisões. Tentar enquadrar-me 

no contexto real, cultural e social da ESE e dos seus alunos, e a partir daí 

formular decisões que contribuíssem para o potenciar das aprendizagens dos 

meus alunos, o que se constitui como uma tarefa árdua. A colisão de culturas, 

princípios e valores – entre mim e o contexto escolar - obrigaram-me a 

ponderar cautelosamente cada decisão tomada. Algumas bem, outras tantas 

menos bem, mas todas elas tomadas com o intuito de fornecer aprendizagens 

enriquecedoras e úteis para o futuro dos meus alunos. 
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4.1.2 O projeto de ação 

“A tarefa complexa de planeamento do professor consiste pois em 

conferir um ordenamento metodológico às indicações programáticas 

(objetivos, tarefas, conteúdos), considerando as condições locais 

(pessoais, materiais e temporais), sobretudo da situação na classe ou 

turma.” 

(Bento, 1987, p. 50) 

 

Concluída a fase de conceção, apareceu a fase da planificação. Para 

Bento (1987, p. 15), o processo de planificação é a ligação entre as pretensões 

inerentes ao sistema de ensino e ao programa da disciplina e a sua realização 

prática é consumada na elaboração, realização, controlo, confirmação ou 

alteração do plano. Por seu lado, o termo “plano” é visto por Klaus, G., (1973), 

como uma “estratégia” empregue para alcançar um determinado objetivo (cit. 

por Bento, 1987, p. 13). Para além de uma “estratégia”, Bento antevê no 

“plano” um papel preponderante na condução dos processos de formação e 

educação, nomeadamente na orientação do processo de aprendizagem, na 

adequação de conhecimentos e habilidades, na formação e desenvolvimento 

de capacidades, na ativação do comportamento de aprendizagem e na 

formação consciente e racional dos traços característicos da personalidade” 

(Bento, 1987, p. 15). 

Consequentemente, a tarefa seguinte passou pela elaboração do 

planeamento anual, com base no Modelo e Estrutura de Conhecimento (MEC) 

proposto por Vickers (1990), que se afigura como um documento crucial para a 

delineação de todo o processo ensino-aprendizagem. Segundo Vickers (1990), 

o MEC integra três momentos ou fases distintas: a Análise (Módulo 1- A 

modalidade ou atividade em estruturas do conhecimento, Módulo 2 – 

Envolvimento, Módulo 3 – Alunos), a Decisão (Módulo 4 - Determinar a 

extensão e sequência da matéria, Módulo 5 - Definir objetivos, Módulo 6 - 

Configuração da avaliação, Módulo 7 - Criar progressões de aprendizagem) e a 
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Aplicação (Módulo 8 – Aplicações) (Vickers, 1990, p. 16). Face ao descrito, 

podemos assumir - e errado é não o fazer - que todos os módulos se 

encontram interligados e inseparáveis. 

É incomensurável o contributo do MEC para a nossa atuação diária, 

funcionando como um guia, um farol orientador do processo de ensino-

aprendizagem, e apesar de trabalhoso, a sua elaboração permitiu-me conhecer 

a EF como área curricular, a relação com outras disciplinas, bem como a sua 

articulação vertical e horizontal. 

A transcrição para o “papel” dos meus saberes teóricos advindos dos 

anos anteriores da minha formação não foi tarefa fácil. Organizar e estabelecer 

um farol orientador de todas as informações aprendidas foi um processo 

bastante extenso e demorado, onde a constante pesquisa de informações e 

reflexão, inevitavelmente, estiveram presentes. Desta forma tenho que 

concordar com Bento (1987) quando profere que a tarefa complexa do planear 

de um professor passa por conferir ordem metodológica às indicações 

programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos), tendo em consideração as 

condições locais (pessoais, materiais e temporais), sobretudo da situação da 

turma (Bento, 1987, p. 50). Daí entender que um dos aspetos mais relevantes 

de um planeamento é a elaboração de um perfil da turma que nos permita 

conhecer profundamente os nossos alunos nos diferentes aspetos da sua 

personalidade, nos seus gostos e nas suas situações económico e 

socioculturais. 

No que concerne ao planeamento anual (PA) este constituiu a prova viva 

de que imprevistos acontecem aquando a sua realização (Bento, 1995). 

Felizmente ou infelizmente, pude vivenciar diversas vezes os constantes 

imprevistos, as contrariedades referentes ao planeamento do ato educativo 

remetendo-me, assim, para continuadas remodelações. Alterações ora devido 

a condicionamentos climatéricos, ora por outras circunstâncias mais 

“burocráticas”. 

Todo o planeamento anual foi elaborado com base num pré-estabelecido 

roulement (ANEXO I) de instalações, que me submeteram a um cuidado 

acrescido aquando do planeamento das unidades temáticas, pois a 
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necessidade de conciliar as mesmas com o espaço que me era destinado para 

as aulas – interior ou exterior – revelou-se uma disputa pessoal incessante. 

Como tal, tais constrangimentos de espaço remeteram-me para uma 

prática distribuída (Schmidt & Wrisberg, 2008) das modalidades, ou seja, as 

modalidades a abordar estariam sujeitas à rotação dos espaços. 

Concordando com a opinião de Godinho et al. (2002), que defende que, 

para haja êxito na prática, esta deve ser operada em condições ótimas e 

adequada ao nível dos aprendizes, para que estes alcancem bons níveis de 

performance no processo de ensino-aprendizagem, a prática por si só não 

chega (Godinho, Mendes, Melo, & Barreiros, 2002). Estando sujeitos aos 

constrangimentos reais, na minha opinião, esta decisão foi a mais sensata, 

visto que, futuramente, os benefícios para os alunos serão maiores. Digo isto, 

pois entendo que, apesar de esta opção colocar maiores dificuldades no 

processo de retenção (Schmidt & Wrisberg, 2008, p. 257), posteriormente, no 

que toca ao processo de transferência, a aprendizagem revela-se mais 

consistente e duradoira (Schmidt & Wrisberg, 2008, pp. 278-279).  

A forma como a prática está organizada é de indubitável importância, pois 

a organização das sessões práticas refletir-se-á nos efeitos de aquisição, 

retenção e transferência, como supra mencionado. 

No que toca à quantidade, ironicamente, a prática intensa não significa 

melhores resultados (Magill, 2011, p. 393), podendo mesmo não ser a melhor 

alternativa para o sucesso no contexto escolar. Contudo, para um contexto 

competitivo, onde performances elevadas são o objetivo, quanto mais tempo 

for despendido, melhores performances serão alcançadas (Schmidt & 

Wrisberg, 2008, p. 256). Daí, ser preferível maior frequência, que sessões 

demasiado longas (Magill, 2011) mas, infelizmente, dois blocos de noventa 

minutos que se resumem a 75 minutos de aula é, no meu entender muito 

limitado, condicionando a obtenção dos resultados desejados.  

Contudo, e independentemente da complexidade das habilidades motoras 

e do pouco tempo disponível, existem fatores influenciadores do processo de 

aquisição, como é o caso da distribuição e da quantidade de prática, dos 
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feedbacks e da demonstração, (Corrêa, Barros, Walter, & Martel, 2005) e é aí 

que, enquanto docentes, temos que investir. 

No que se refere ao planeamento das unidades temáticas (UT), as 

modalidades que as constituíram foram maioritariamente escolhidas pelos 

meus alunos – a tal seletividade referida por Santos (2001) que atrai os alunos, 

expressa numa reflexão (Reflexão – Aula nº8 de 63) proveniente de uma aula 

teórica de Orientação:  

 

“Para surpresa minha, confesso, a aula decorreu excecionalmente bem – 

os alunos demonstraram um forte interesse, uma elevada participação, um 

espírito eminentemente crítico, uma fecunda partilha de opiniões…Digo isto 

com alguma surpresa uma vez que as aulas teóricas de Educação Física 

costumam, normalmente, ser encaradas com algo enfadado por parte dos 

alunos”  

 

A Ginástica foi exceção, por entender que esta, face ao solicitar de um 

domínio elevado do corpo, contribuiria para a evolução dos meus alunos. A 

grande diversidade de exercícios com alto valor educativo e formativo que 

apresenta confere-lhe um carácter de base, que contribui incontestavelmente 

para a formação física multilateral do jovem (Real, 1991, p. 15). A ginástica, tal 

como todas as outras modalidades da EF, deve estimular os alunos a 

aprender, a desvendar, a criar um fator de saúde e de cultura, a contribuir para 

o aumento da aptidão física e a fomentar o desenvolvimento harmonioso e 

multilateral (Neves, 1996, p. 5). Porém, a sua abordagem nas escolas, 

aparentemente, não é olhada pelos alunos como uma disciplina motivadora. 

Digo isto pelos diversos comentários dos meus alunos no decorrer da UT em 

causa. 

Os comentários depreciativos sobre a modalidade eram constantes, ou 

porque esta se tornava muito repetitiva, ou porque não criava desafios novos 

ou, simplesmente, por receios provenientes de experiências anteriores. 

Realizar um apoio facial invertido ou mesmo um simples rolamento, que 

segundo os programas de EF deveriam estar consolidados por esta altura, 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

35 
 

eram grandes entraves a alguns dos meus alunos, o que me leva a acreditar 

que os programas estão desajustadíssimos à realidade escolar. Porém, e sei-o 

perfeitamente, a importância que nós professores exercemos na criação do 

gosto pela prática, na motivação e na evolução das competências dos nossos 

alunos, é imensa e, portanto, acredito que temos que fazer mais para que as 

suas perceções mudem relativamente a esta modalidade. 

Percebi, aquando a avaliação diagnóstico, que não poderia abordar 

conteúdos avançados mas comprometi-me a ajudar os meus alunos a superar 

os seus medos. 

Para tal, nada melhor que recomeçar do zero – algo que infelizmente 

temos tendência a fazer em todos os anos letivos, numa ou noutra modalidade, 

face às adversidades mais que evidentes – e abordar os conteúdos básicos da 

ginástica. Foram planeadas aulas com diferentes abordagens, desde aulas 

com uma organização por estações a aulas em circuito, com exercícios 

ajustados ao nível dos meus alunos, onde as progressões estavam bem 

presentes, e com uma abordagem mista das diferentes modalidades da 

ginástica. Ou seja, aulas onde eram abordados conteúdos da ginástica de solo 

com conteúdos da ginástica acrobática e/ou com conteúdos da ginástica de 

aparelhos. 

Apesar de ser extremamente difícil controlar este tipo de aulas, com 

diferentes estações e diferentes execuções técnicas, creio que consegui 

cumprir aquilo que me tinha comprometido; conseguir motivar os meus alunos 

para esta modalidade, e que estes ultrapassassem medos e dificuldades. Os 

meus alunos aprenderam, mas mais do que isso, creio que hoje olham a 

ginástica de forma diferente. 

As dificuldades que senti na construção das mesmas foram, ao início, 

preocupantes, sendo reportadas essas dificuldades a questões como número 

de aulas destinado para a modalidade, à inclusão dos conteúdos nas 

respetivas aulas – ordem sequencial dos mesmos -, às funções didáticas 

referentes a cada aula – quanto ao tempo de exercitação; quanto à introdução 

dos conteúdos -, aos objetivos e aos procedimentos avaliativos para o final da 

mesma. Todas estas inquietações, face à indecisão de como responder a todas 
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estas dúvidas, foram um exercício mental exigentíssimo. Porém, um exercício 

aliciante e que sem o qual todo o processo de ensino-aprendizagem poderia 

estar comprometido. Daí concordar com Rink, quando esta cita que o 

planeamento das UT consiste na identificação e elaboração da sequência dos 

conteúdos a lecionar, na elaboração de objetivos finais, no tempo destinado à 

unidade e nos procedimentos de avaliação (Rink, 1993, p. 232). Concordo, 

também, com Bento quando este afirma que o planeamento ao nível das UT 

visa salvaguardar uma sequência metodológica lógica das matérias, organizar 

e orientar as atividades do professor e dos alunos (Bento, 2003, p. 60). 

A elaboração das unidades temáticas foi sendo realizada consoante a 

introdução das modalidades, sendo que a sua duração dependia do volume e 

da dificuldade das tarefas que a compunham (Bento, 2003, p. 60). Posso então 

concluir, se me é permitido, que tal planeamento é um apetrecho primordial, 

possibilitando o prognosticar das metas e da evolução dos meus alunos, é mais 

do que uma distribuição de matérias pelas aulas; este “procura" ser a base 

para a busca da excelência, a busca de uma elevada qualidade e eficácia do 

ensino (Bento, 1987). 

Posto isto, sucedeu-se um planear de uma UT referente às avaliações 

iniciais, nomeadamente a avaliação da condição física – Fitnessgram – e das 

modalidades existentes no Projeto Curricular de EF que poderiam ser 

abordadas no decorrer do ano letivo. Estas avaliações foram realizadas com o 

intuito de conhecer a turma nas respetivas modalidades avaliadas e daí retirar 

deduções quanto às modalidades a abordar. De referir que a escolha das 

modalidades foi com base nos desejos dos meus alunos em conformidade com 

aquelas que eu entendia, porventura, que eles poderiam obter melhores 

resultados, quer anímicos – gosto pela prática desportiva -, quer quantitativos - 

visto que a disciplina de EF entra na média de acesso ao ensino superior. 

Contudo, e apesar de entender que estas avaliações eram importantes para o 

conhecimento dos meus alunos e para todo o meu planeamento, creio que 

estas se devem realizar no inicio de cada modalidade, pois algumas das 

modalidades avaliadas não foram abordadas no ano letivo, privando-me assim 

de algumas aulas que, mesmo sendo poucas, teriam sido importantíssimas. 
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Aquando da construção das grelhas de avaliação fui-me deparando com 

algumas dificuldades, nomeadamente o número de critérios a avaliar – eram 

demasiados, quase impossíveis de observar caso não tivesse a ajuda dos 

meus colegas de estágio, embora todos eles, sem exceção, fossem muito 

importantes; o adequar do momento da avaliação com as condições materiais 

(espaço e material da modalidade em causa) e humanas (número de alunos) e 

com o nível do conhecimento da turma. Sei agora que, à partida, os alunos ano 

após ano repetem os mesmos conteúdos; “reiniciam” vezes sem conta a 

mesma matéria ao longo do seu percurso escolar mas, tal facto, não implica 

um domínio da mesma. Posto isto, o determinar o que avaliar foi um problema 

que tive que resolver. Optei, então, por considerar conteúdos base que queria 

posteriormente avaliar no culminar da unidade temática, porém com critérios 

com diferentes níveis de exigência. Admito, a meu ver, que a decisão foi a mais 

conveniente pois veio-se a confirmar a existência de níveis diferentes na turma, 

algo que me obrigaria, futuramente, a uma ponderação dos critérios a avaliar, 

de forma a não prejudicar nenhum dos meus alunos. 

O Plano de Aula (ANEXO II) é visto como um guião do processo de 

instrução (Rink, 1993, p. 232), baseando-se na definição clara dos objetivos 

pretendidos (Bento, 2003, p. 63) – dos alunos e do professor – e na 

identificação do desenvolvimento metodológico e temporal (Rink, 1993 e Bento, 

2003). Assume, portanto, funções de motivação, estimulação, orientação, 

controlo, transmissão e racionalização da ação (Bento, 1987, p. 13).  

Apesar de ser o documento com o qual mais me familiarizava, face ao 

contacto que tive no ano letivo anterior nas Didáticas, foi aquele em que exibi 

mais problemas. Problemas referentes à criação de exercícios que 

potenciassem progressões intra e intertarefas – o tal “fio condutor” que tantas 

vezes debatemos em reuniões de núcleo de estágio, à atribuição do tempo 

para cada exercício, à criação dos critérios de êxito, à organização do espaço, 

do material e dos meus alunos, entre outros.  

O planear do tempo para cada exercício foi uma dificuldade que, aos 

poucos, fui ultrapassando, sem antes “errar” vezes sem conta. Houve inúmeras 
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aulas onde o cumprimento do plano foi uma mera utopia, tal como referi em 

muitas das minhas reflexões:  

 

“…apenas a indisponibilidade de tempo não permitiu a avaliação 

diagnóstica de Badminton, devido a fatores que não me são imputáveis e que 

estão fora do domínio do meu controlo…” (Reflexão – Aula nº6);  

“Relativamente ao restante plano de aula, este não correspondeu ao que 

estava planeado – de um modo geral -, pois no exercício destinado ao 

lançamento na passada demorei mais tempo que o normal.” (Reflexão – Aula 

nº 31);  

“Importa, também, referir que, devido às progressões existentes no pino, 

houve uma ocupação de tempo do tempo total da aula, maior que aquele que 

eu estava à espera (…) Após este exercício passaria para a transmissão da 

Ginástica Acrobática, mas como supra mencionado a escassez de tempo não o 

permitiu.” (Reflexão – Aula nº 54). 

 

Porém, apesar de tudo o que referi, não posso deixar de vincar uma 

opinião muito pessoal, ou seja, o tempo destinado para cada exercício era 

determinado pela atuação dos meus alunos. Por outras palavras, a 

predisposição e o entendimento dos meus alunos em determinado exercício 

eram a “chave” da regulação do tempo destinado ao mesmo. Quero, portanto, 

dizer que, se a turma necessitasse de mais tempo para entender e/ou realizar 

convenientemente um dado exercício, eu optava por prolongar o tempo de 

exercitação. Afinal de contas, conceção é uma coisa, a realidade é outra bem 

diferente (Bento, 1987, p. 15) – uma vez que a realidade suporta imprevistos 

que necessitam de intervenções no imediato - daí entender que o plano é um 

“guião” e não uma obrigatoriedade. A imprevisibilidade está imanente ao 

processo de ensino-aprendizagem e, por partilhar da opinião de Bento (1987, 

p. 26), onde o aproveitar o pouco tempo que dispomos para as nossas aulas 

nos submete para a definição do que é essencial, e neste caso, o essencial foi 

a aprendizagem dos meus alunos. 
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Em jeito de conclusão, e se me é permitido, pois a experiência própria é 

reduzidíssima, o prever dos acontecimentos e de todas as variáveis de uma 

aula são o cerne para o sucesso da mesma. Inevitavelmente, esse domínio 

apenas advirá da experiência profissional, dos anos de prática, do acumular de 

“erros” e das reflexões que daí advêm. As variáveis, essas, são imensas e 

entendo que o caminho da perfeição – se é que a mesma existe -, passará, na 

minha opinião, pelo domínio da previsão e antecipação dos acontecimentos. 

Aproveitando o termo “erros”, proferido anteriormente, entendo e, hoje 

mais que nunca, sei-o: a utilização de tarefas demasiado analíticas no decorrer 

das minhas aulas foi uma batalha que perdi. Foi a maior das minhas 

dificuldades, pois, inconscientemente, fui relutante em modificar. 

A decisão que tomei em abordar, mesmo que involuntariamente, uma 

prática analítica em detrimento de uma prática global, não é de todo descabida 

ou, por outras palavras, ensinar habilidades motoras como um todo ou em 

partes. As discussões sobre esta temática remontam desde 1900 pelas mãos 

de autores como Barton (1921), Brown (1928), Knapp e Dixon (1952), entre 

outros (cit. por Magill, 2011, p. 410). Baseando-me em Magill (2011), a decisão 

sobre o tipo de prática a abordar deve-se às características da habilidade 

motora, como é o caso da complexidade e da organização das mesmas 

(James Naylor e George Briggs, 1963, cit. por Magill, 2011, p. 410). A 

complexidade refere-se ao número de partes ou componentes que estão 

incluídas na tarefa, bem como às exigências do processamento de informação 

– quanto mais complexa for a tarefa mais atenção é solicitada e vice-versa -; 

por organização entenda-se a forma como as componentes da tarefa estão 

relacionadas – quanto mais interligadas estiverem as componentes maior o 

grau de organização da tarefa (Magill, 2011, p. 411). Segundo Magill (2011), a 

abordagem global parece auxiliar os alunos a sentirem melhor o curso e a 

duração de todas as componentes do movimento, enquanto a abordagem 

analítica pode atenuar a complexidade e destacar a realização das partes 

antes da abordagem completa da habilidade. 

Dito isto, às habilidades de diminuto grau de complexidade e elevado grau 

de organização, a prática global parece ser a solução; às habilidades motoras 
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de elevado grau de complexidade e baixo grau de organização, a aplicação de 

uma prática analítica aparenta ser o método mais eficaz (Magill, 2011, p. 411). 

Entendo, porém, que um misto das duas práticas será o mais indicado, e 

foi na sobrevalorização que dei à prática analítica que errei (tema que 

desenvolverei posteriormente). Tal opção deveu-se, provavelmente, às 

facilidades de controlo e de gestão da turma que este método acarreta e, 

também, à experiencia pessoal como treinador, onde, em primeiro lugar, 

trabalho os processos de jogo de forma analítica e só depois aumento a 

complexidade até chegar ao jogo formal. Contudo, é bom relembrar que, 

apesar de as atividades serem predominantemente analíticas, o objetivo final, o 

jogo formal, nunca foi esquecido, pois todas as tarefas eram uma preparação 

para o mesmo. 

A prática analítica pode ser organizada em três métodos (Wightman e 

Lintern, 1985, cit. por Godinho, Mendes, Barreiros, & Melo, 2002, p. 169): 

segmentado, simplificado e fracionado. 

Godinho et al. (2002, p. 170) afirma, baseando-se em Ruiz (1994), que as 

particularidades do sujeito podem também influenciar o tipo de prática. 

Adaptado de Ruiz (1994), Godinho et al. elaborou o quadro abaixo: 

 

 Prática Global Prática Analítica 

HABILIDADE 

MOTORA 

Habilidade com pares 

muito integradas e 

organizadas; 

Habilidade simples 

Independência 

das componentes da 

habilidade; 

Habilidade muito 

complexa 

INDIVIDUO 

Elevada capacidade de 

memorização de 

sequências longas; 

Limitações na 

retenção (memória); 
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Elevada capacidade de 

atenção; 

Nível de desempenho na 

habilidade elevado 

Problemas de 

atenção 

concentração; 

Dificuldades com 

algum elemento ou 

componente da 

habilidade 

 

(fonte Godinho, Mendes, Barreiros, & Melo, 2002, p. 170) 

 

Posto isto, uma vez que enquadro os meus alunos no grupo dos alunos 

desatentos, posso dizer que a prática analítica poderá ter sido uma estratégia 

bem aplicada. Porém, não posso deixar de referir que o processo educativo 

nada é estanque. Quer os alunos, quer os professores alteram a sua forma de 

ser, de estar e de agir.  

 

4.1.3 Execução do projeto de ação 

O momento mais aguardado chegava por fim: o ministrar das aulas. A 

esperada ocasião de aplicar conhecimentos e de desfrutar cada momento de 

uma profissão pela qual enveredei. Estava, portanto, no meu “habitat natural”, 

num cosmos de que hoje faço parte. No entanto, a exigência era grande; 

representando uma instituição, uma classe social – se me é permitido – 

enormes deveres e responsabilidades me esperam. Não fosse eu um jovem 

futuro professor com o objetivo pessoal e o “dever” profissional de cativar os 

meus futuros alunos pelo gosto da disciplina de EF. 

Após todo o planeamento organizado e fundamentado, ou pelo menos 

idealizado, chegara o momento de o colocar em prática. Advinha-se, então, a 

fase da realização. 
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Siedentop & Tannehill (2000) mencionam que os procedimentos utilizados 

na fase interativa do ensino podem ser “distribuídos” em quatro grandes 

grupos, de acordo com o seu contributo para a relação pedagógica: gestão, 

instrução, disciplina e clima. 

Todos estes procedimentos eram etapas a alcançar na nossa atuação 

enquanto futuros docentes. Daí que as diversas fichas de observação das 

aulas (ANEXO III), se dividissem em três momentos de observação e 

aparecessem seguindo uma lógica temporal. O primeiro, segundo e terceiro 

momento de observação incidiam em objetivos pré-definidos, desde o controlo, 

à gestão (rentabilização do tempo de aula) e à instrução, respetivamente. 

No que toca ao controlo e disciplina da turma, devo referir que, face aos 

comportamentos de indisciplina que afetam atualmente a comunidade escolar, 

a minha turma apresentou-se fora desse contexto; ainda assim optei, seguindo 

a linha de pensamento de Oliveira (2002), por adotar, inicialmente, uma postura 

de prevenção face a possíveis comportamentos de indisciplina. A proximidade 

das idades entre mim e os meus alunos era o que mais me inquietava, daí ter 

iniciado as minhas funções numa postura defensiva e um pouco “inflexível”. 

Porém, as boas relações professor/aluno que estabelecemos incitaram 

rapidamente a queda de tais medidas. A turma era um exemplo no que toca à 

disciplina: respeitadora, aplicada e motivada. Apesar disso, creio que, mais 

difícil que regular comportamentos, é o gerir personalidades e sendo a minha 

turma, uma turma de 12º ano a tarefa poderia ter sido mais complicada.  

Não tendo à partida que tratar de questões de indisciplina – exceção a 

alguns casos esporádicos – teria que criar regras e rotinas na turma (Siedentop 

& Tannehill, 2000, p. 63). Rotinas desde a vestimenta apropriada para uma 

aula de EF – por exemplo no caso da ginástica onde a realização do apoio 

facial invertido, por exemplo, poderia criar alguns constrangimentos 

desnecessários -; no caso das modalidades com bola era expressamente 

proibido atirar bolas pelo ar ou pelo chão e quando me encontrava em 

instrução as bolas tinham obrigatoriamente de estar paradas – pousadas no 

chão ou debaixo do braço; o material era transportado pelos alunos e era da 

sua inteira responsabilidade; os diálogos no final da aula que se devem resumir 
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a uma breve revisão dos conteúdos lecionados e a um enquadramento da aula 

na UT em causa (Rosado & Mesquita, 2009b). Enfim, estas e muitas outras 

rotinas foram sendo introduzidas e consolidadas no decorrer do ano letivo. 

Quanto às regras: a pontualidade – infelizmente em algumas exceções 

falhou redondamente -, a assiduidade, os cabelos presos – no caso das alunas 

-, a linguagem apropriada a uma sala de aula, foram implementadas desde o 

primeiro dia e foram obrigatórias nas minhas aulas. 

A implementação das regras e a criação de rotinas foi algo que não 

prescindi desde o início e no qual me mostrei intransigente aquando o 

incumprimento das mesmas. Desta forma diretiva aliada a uma hierarquização 

óbvia entre professor/aluno consegui gerir os comportamentos da turma. 

Restava-me dominar a gestão e a organização da aula de forma a impedir os 

tais casos esporádicos de indisciplina (Mendes, 1995) e criar um clima 

agradável e propiciador na aprendizagem dos meus alunos. 

Por si só, a EF deve ser olhada de forma diferente mas, lamentavelmente, 

não o é, pelo menos pela maioria dos alunos. De salientar que, quando 

exprimo esta opinião, obviamente que generalizo sem bases sustentadas, mas 

com ideias provenientes de conversas informais com as quais fui confrontado 

no decorrer do ano letivo, como: “Professor, não gosto de Educação Física”; 

“Estou aqui porque sou obrigada”, entre outras. Mas tais relatos, para além da 

tristeza, criavam em mim uma vontade maior de mudar opiniões e, verdade 

seja dita, depende e dependerá sempre da nossa atuação enquanto 

professores. Quantos de nós olhamos para trás e recordamos professores que 

marcaram a diferença, que nos motivaram para as aulas, que exigiram o 

melhor de nós, que nos possibilitaram alcançar melhores resultados? Esses 

sim, serão relembrados e nunca esquecidos; agora os restantes – e 

lamentavelmente são muitos -, “caem” no esquecimento e na indiferença. 

Assim sendo, e fazendo uma ponte entre os professores e a disciplina que 

ministram, visto que estão inevitavelmente interligados, o desagrado por um 

professor condicionará sempre o gosto pela disciplina, tal como pude vivenciar. 

Parte desse entusiasmo e interesse pela prática deve provir da criação de 

desafios aliciantes e acessíveis para os alunos objetivando, assim, a sua 
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motivação intrínseca (Santos, 2001, p. 43), pois a motivação acarreta um papel 

preponderante na educação; sem ela, não há aprendizagem no processo 

ensino-aprendizagem por parte dos alunos (Godinho, 2007). 

Para tal, nada melhor que a competição aliada à prática desportiva – visto 

que estas são inseparáveis -, através de jogos reduzidos ou formais (Pereira, 

2007, p. 24) para despoletar a motivação possibilitando, assim, uma 

autoavaliação e comparação entre os alunos face aos progressos adquiridos 

(Lee, 1990, cit. por Pereira, 2007). Foi, portanto, nas aulas com situações de 

competição que se verificou maior motivação:  

 

“Após a realização do exercício, confirmaram-se as minhas expectativas 

iniciais – a prova foi realizada com sucesso a todos os níveis: sejam eles 

motivacionais, físicos, de aprendizagem, de solidariedade, de reforço da 

coesão de grupo.” (Reflexão – Aula nº10). 

 

Concluindo, e se me é autorizado, creio que a utilização de situações 

competitivas – jogos lúdicos, reduzidos ou formais -, torna as aulas 

extremamente mais ricas, mais dinâmicas e mais apelativas. Apercebendo-me 

desta situação e tendo tido uma experiência passada muito enriquecedora, 

mesmo que num contexto completamente diferente – na Didática de Atletismo -

, recorri à aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) (Siedentop, 

1987), ou pelo menos a ideia passaria por aí. Quero, deste modo, dizer com 

isto que, apesar de dominar minimamente o MED, a sua aplicação no nosso 

contexto revelou-se bastante delicada.  

Um modelo, como o próprio nome indica, não passa disso mesmo e 

apoio-me num excerto citado por Rodrigues (2011) para comprovar o meu 

pensamento: “Segundo R. Birnbaum (How Colleges Work. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass, 1988) os modelos representam uma abstração da realidade e 

constituem-se como uma ponte entre o abstrato e o prático como considera S. 

J. Knezevich (Administration of Public Education (3rd ed.). New York: Harper 

and Row, 1975)” (Rodrigues, 2011, pp. 2-3). 
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Este modelo, tendo como pedras basilares a competência desportiva 

(domínio das habilidades técnicas e das componentes táticas), a literacia 

desportiva (conhecimento das tradições e rituais desportivos) e o entusiasmo 

pelo desporto (o interesse pela prática), visa facultar aos nossos alunos uma 

experiência desportiva autêntica; proporcionar um ténue saborear de uma 

competição real ou o mais aproximado possível. Daí a constituição de equipas 

e a atribuição de funções, ditas secundárias, aos alunos - arbitragem, juízes, 

cronometristas, etc. 

A constituição das equipas teve por base os testes de Fitnessgram e as 

avaliações iniciais de cada aluno nas diferentes modalidades, sendo calculada 

a pontuação individual de cada aluno e posteriormente distribuídos, o mais 

ponderadamente possível (ANEXO IV). Com isto, o objetivo derradeiro, a vitória 

“final”, passaria pela participação conjunta de todos os elementos, reduzindo 

assim os fatores de exclusão e potenciando o envolvimento de todos os alunos. 

Estando as equipas organizadas procedi à implementação das t-shirts – 

duas por cada aluno -, onde cada equipa teria um nome e uma cor. Confesso 

que tal ação foi gratificante, para quem observava de fora e extremamente útil 

para mim, possibilitando-me dispensar os coletes e “livrar-me” das queixas dos 

alunos aquando a sua utilização devido a questões de higiene. Como nem tudo 

é eficaz, o reverso da medalha surgiu nas dificuldades económicas de alguns 

alunos e, posteriormente, no esquecimento das mesmas nas aulas. 

A ideia passava por aplicar o modelo na maioria das modalidades a 

abordar no decorrer do ano letivo, no entanto, cedo me apercebi que tal 

situação seria, no mínimo, difícil. 

Dificuldades sentidas ao nível da organização, do controlo e da gestão 

das aulas, desde a articulação dos grupos, às competições, funções 

desempenhadas pelos alunos e avaliações, foram um procedimento complexo. 

Não pretendendo desculpar-me; entendo, porém, que a minha 

inexperiência aliada ao contexto educativo em causa foi o maior entrave a este 

modelo. Creio, no entanto, que se futuramente implementar o modelo, ou pelo 

menos tentar, darei um cunho pessoal ao mesmo. Desde logo pela criação de 

apenas uma competição, provavelmente no último período do ano letivo, onde 
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a UT terá que ser obrigatoriamente mais extensa. As UT possíveis mediante os 

constrangimentos impostos pelo planeamento da escola, com dez a onze 

aulas, na minha opinião, não permitem preparar os alunos para tal modelo. Por 

isso, entendo que uma preparação prévia dos alunos deverá ser aplicada ao 

longo dos dois primeiros períodos de modo a ser fielmente aplicado no último 

período do ano letivo em questão. 

Sempre fui e sempre serei um falador incondicional e, como tal, isso 

refletiu-se, também, na minha atuação enquanto docente. As longas “palestras” 

que dava, quer no início ou no fim das aulas, quer nos momentos de instrução 

ou demonstração, tornaram-se em mais uma das dificuldades que tive que 

ultrapassar. Logo, teria de objetivar as instruções e transmitir sucintamente o 

que pretendia em todos os momentos da aula. Foi um processo extremamente 

moroso mas muito enriquecedor para o meu desenvolvimento. Saber o que 

dizer em cada momento era, de facto, crucial no processo de ensino-

aprendizagem. Vezes sem conta, os alertas do professor cooperante fizeram-

se ecoar, quer nas aulas, quer nas reuniões de núcleo. Assim, o planear 

cuidadosamente a instrução, recorrendo a uma linguagem tecnicamente 

correta e acessível, num tom de voz audível e pausado foram algumas das 

estratégias aplicadas (Siedentop, 1991). 

Obviamente que a demonstração assume também um papel decisivo no 

que à instrução diz respeito, funcionando como estratégia de comunicação de 

informações claras à turma (Rink, 1996). A visualização de uma determinada 

habilidade motora ou comportamento tático é muito mais enriquecedora e de 

mais fácil compreensão para os alunos. Como tal, a retenção de uma imagem 

visual de uma determinada habilidade, aliada à instrução verbal é mais 

facilmente retida por parte dos alunos (Rosado & Mesquita, 2009a) e, de certa 

forma, de mais fácil reprodução (Darden, 1997). Daí ter usado muitas vezes a 

demonstração, alternando entre demonstrações realizadas por mim e 

realizadas pelos meus alunos. Tal alternância de intervenientes provinha da 

intenção que queria dar à demonstração, ou seja, se queria que os meus 

alunos visualizassem erros comuns num determinado exercício ou se, por outro 

lado, queria que eles visualizassem o movimento correto; se queria enaltecer 
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algum aluno por uma boa execução de determinada habilidade motora ou se 

queria chamar à atenção a algum discente que se encontrasse distraído.  

Visto estarmos a falar de instrução, os feedbacks pedagógicos (fbp) 

estão-lhe também inerentes e, como tal, não podem ser deixados de parte 

deste relatório face à sua essência indispensável na nossa atuação. 

Divididos em diferentes dimensões: (1) objetivo, (2) direção, (3) forma, (4) 

conteúdo e (5) valor; e cada uma delas subdividida em várias categorias, entre 

elas os fbp: (1) avaliativos ou descritivos; (2) verbais ou audiovisuais; (3) 

individuais ou coletivos; (4) especifico global ou não-específico; (5) apropriado 

ou desapropriado (Sarmento, 1993). 

Esta temática não foi uma problemática, muito por culpa da experiência 

pessoal proveniente do treino. Porém, confesso que, numa fase inicial, os fbp 

eram demasiado desprovidos de conteúdo; digamos que eram provenientes da 

intuição/instinto do momento. Obviamente que, com o passar do tempo, foram 

melhorando, contudo, não posso deixar de mencionar, e tenho mesmo que 

concordar com a opinião de Rosado e Mesquita, pois a grande dificuldade de 

emitir um fbp provinha das dificuldades que sentia em diagnosticar a origem 

dos erros dos meus alunos (Rosado & Mesquita, 2009a). 

Nesta temática o que exigiu maior foco da minha parte foi o ciclo de fb; 

apesar de ter um bom timing de intervenção eu não concluía o ciclo; procedia 

às correções mas não aguardava pela execução seguinte dos alunos. Portanto, 

nunca saberia se os fbp que eu proferia culminavam em melhorias nos meus 

alunos. 

Todas estas dificuldades foram ultrapassadas, umas com maior facilidade 

que outras, mas todas elas com o intuito de melhorar enquanto profissional e 

dotar as minhas aulas de aspetos fundamentais para o desempenho da minha 

profissão.  

As reflexões diárias – segundo Shön subdividida em três tipos: reflexão na 

ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação (Shön, 1987) - 

foram fastidiosas – confesso - e ainda hoje são um problema. Cada reflexão 

era um ciclo fechado, sempre em torno das mesmas problemáticas e das 

mesmas soluções; só nas reuniões de núcleo, aquando da discussão das aulas 
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ministradas, conseguia quebrar esse ciclo e elevar-me a outro patamar 

reflexivo. O diálogo e a partilha de opiniões eram, para mim, a melhor reflexão. 

Eram conversas onde as críticas construtivas estavam presentes e onde tudo 

se tornava mais claro. Afinal, o que para mim poderia ser um boa aula, para 

quem a observasse de fora poderia não ter essa a perceção, e foram essas 

opiniões que me permitiram crescer e entender a importância do ato reflexivo. 

 

4.1.4 Avaliação do ensino 

“Avaliar é estimar, apreciar, calcular o valor de uma coisa. Nesse sentido, 

avaliar é uma atividade humana constante, já que todo o momento temos 

que recolher informação do meio, valorizar essa informação e decidir em 

conformidade. Trata-se de um mecanismo básico de processamento de 

informação por parte dos seres humanos.”  

(Rosado & Colaço, 2002) 

 

A avaliação é função intrínseca ao ser humano, é uma atividade humana 

constante (Rosado & Colaço, 2002, p. 19), visto que avaliamos constantemente 

aquilo que nos rodeia, desde objetos a pessoas, de opiniões a ações; enfim, 

quase tudo pode ser avaliado. 

O termo avaliação é definido de diferentes formas por diferentes autores. 

Para uns avaliar é “estimar, apreciar, calcular o valor de uma coisa” (Rosado & 

Colaço, 2002, p. 19), para outros é “uma interpretação de uma medida em 

relação a uma norma preestabelecida” (Lafourcade, 1972, p. 21), é como um 

“modo de expressar o juízo subjetivo sobre uma atividade complexa, quando 

previamente assinalaram os diferentes conteúdos e expressões de tal 

atividade, bem como os vários graus de apreciação para se poder determinar 

com certa precisão o valor que atribuímos à realidade em causa” (Garcia Hoz, 

1970, cit. por Carrasco, 1989, p. 9); é a confrontação entre os resultados 

obtidos e os objetivos fixados previamente (Tyler, 1949), entre outras. 
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É inequívoco que a avaliação desempenha um papel fulcral, e em jeito de 

conclusão, posso afirmar que avaliar não nos remete apenas para um processo 

de classificação dos alunos. Avaliar é uma tarefa central do professor (Bento, 

1987, p. 149), é função contínua e intrínseca ao processo ensino-

aprendizagem que nos permite conhecer a direção que todo o processo 

adquire, ou seja, sem avaliar não se sabe até que ponto os objetivos planeados 

foram ou não atingidos, se todo o planeamento está bem delineado. Enfim, 

uma análise/avaliação do processo e do produto (Bento, 1987, p. 154) que nos 

dá uma clara ideia do desempenho dos docentes e dos alunos no decorrer do 

ano letivo. 

Torna-se, portanto, extremamente importante analisar o próprio ensino e 

mesmo que este constituía um incómodo, o mesmo é necessário (Bento, 1987, 

p. 152). 

Quando nos referimos a avaliação educacional, esta remete-nos para um 

processo planeado, sistemático (Rosado & Colaço, 2002, p. 19), contínuo e 

integral (Carrasco, 1989, p. 10). Sistemática quando acata a um plano 

conjeturado e não assume um carácter ocasional ou acidental; contínua 

quando se refere ao facto de esta estabelecer uma etapa do processo 

educativo - avaliado constantemente, em todos os momentos -, ao longo de 

todo o seu desenvolvimento, e integral, pois todos os intervenientes da 

educação institucional – materiais, formais, pessoais, categorias, 

metodológicos - devem ser avaliados (Carrasco, 1989, p. 10). 

A atribuição de notas/classificações tem a intenção de comunicar aos 

alunos os seus desenvolvimentos relativamente às expectativas delineadas e 

funciona, também, como fator motivador para o futuro. Serve, igualmente, para 

informar os encarregados de educação face às prestações do seu educando 

nas diferentes disciplinas (Siedentop & Tannehill, 2000, p. 178). 

Bloom et al. (1971) comparam a avaliação com a verificação de objetivos 

educacionais. Tendo em conta a finalidade da avaliação estes consideram três 

tipos de avaliação (Bloom, Hastings, & Madaus, 1971): 

 Uma preparação inicial para a aprendizagem – Avaliação 

Diagnóstica; 
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 Uma averiguação da existência de dificuldades por parte do aluno 

durante a aprendizagem – Avaliação Formativa; 

 O controlo sobre se os alunos atingiram os objetivos fixados 

previamente – Avaliação Sumativa. 

Seguindo a lógica anterior podemos questionar-nos sobre as ferramentas 

que dispomos para tal. Como avaliaremos comportamentos, conhecimentos ou 

tipo de habilidades tão específicas como as de EF? 

No que diz respeito à minha primeira intervenção nesta temática da 

avaliação, ocorreu, nada mais nada menos, na avaliação diagnóstica da minha 

turma. Para Rosado e Colaço (2002, p. 73) esta apresenta a função de 

determinar as aptidões e dificuldades dos alunos, devendo procurar, também, 

efetuar uma revisão das matérias abordadas no precedente ano letivo. Para 

além do referido, Monteiro (1993) entende que esta deve, igualmente, servir 

para delinear um planeamento onde devem estar bem patentes as prioridades 

a desenvolver (cit. por Rosado & Colaço, 2002, p. 74). Partindo deste 

pressuposto, coloquei mãos à obra no que seria o meu primeiro contacto com a 

turma na lecionação de aulas reais, de forma a conhecer as capacidades dos 

meus alunos. 

Para avaliar os discentes optei por realizar uma avaliação referenciada ao 

critério e todos os elementos do núcleo de estágio contribuíram na realização 

desta avaliação. Desta forma, conseguimos rentabilizar o número de aulas e 

obtivemos resultados fiáveis – obviamente que não podemos esquecer que a 

fiabilidade de tais resultados está, obviamente associada, à nossa escassa 

experiência profissional.  

Quando falamos de avaliação criterial, esta relaciona-se com os critérios 

pré-estabelecidos no início da UT. Os objetivos são, portanto, o determinar de 

um indício em relação à finalidade do processo e, como tal, a performance é 

avaliada em relação aos tais objetivos acima mencionados. Para possibilitar a 

concretização da mesma, devem-se formular objetivos operacionais após a 

realização de uma análise às dificuldades dos alunos em causa (Portela, 2009, 

p. 36). 
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A construção das grelhas avaliativas foi, nesta fase, o maior problema, 

mais propriamente nos conteúdos que iria avaliar e na forma mais eficaz de o 

fazer - por verificação ou por nível. Tudo parecia tão importante e indispensável 

daí a incerteza quanto aos conteúdos a avaliar. Quais avaliamos? Quais 

poderemos “desprezar”? É exequível uma tabela para avaliar tantos critérios?... 

Pois bem, essas dificuldades espelharam-se nas tabelas elaboradas. Eram 

obviamente inexequíveis por um professor apenas, mais ainda numa turma 

com vinte e seis alunos. A operacionalidade das tabelas estava, portanto, 

comprometida. Face a isto, deparei-me com a necessidade de reformular as 

tabelas de avaliação de forma a estas serem aplicadas tendo em conta tempo 

e ao número de alunos que dispunha. Tentei construir instrumentos viáveis, 

com critérios específicos, claros e de fácil registo de forma a centrar a minha 

atenção naquilo que realmente era importante e permitindo-me economizar o 

tempo para as aprendizagens dos meus alunos. 

Este primeiro contacto com os resultados das avaliações foi um choque 

entre a minha perceção e a realidade escolar. Mesmo tendo estado em ligação 

com alunos no ano anterior -nas Didáticas -, associei que o baixo nível destes 

nalgumas das modalidades se devesse ao ano escolar – 5º ano. Porém, este 

ano, mesmo sendo no Ensino Secundário, vislumbrei as mesmas dificuldades 

em parte das disciplinas, levando-me a acreditar cada vez mais o quão 

desajustado se encontra o currículo.  

As avaliações de diagnóstico permitiram-me, desde logo, conhecer os 

vários níveis apresentados pelos meus alunos, de modo a planificar as minhas 

aulas de acordo com os resultados obtidos. Assim sendo, as atividades que 

desenvolvi correspondiam às necessidades da maioria da turma, dado que 

existiam dois tipos de alunos bem diferentes: os mais hábeis, alunos acima da 

média, e os alunos menos hábeis, com mais dificuldades e com os quais tive 

que despender mais tempo de aula. Deste modo, e para melhorar o nível dos 

alunos menos expeditos, segui uma metodologia de aula em que os grupos 

constituídos eram formados por alunos de ambos os quadrantes, para que os 

alunos menos desembaraçados fossem ajudados pelos restantes a melhorar 

as suas capacidades no decorrer do ano letivo. Não quero com isto dizer que, 
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os alunos ditos mais capazes, tivessem sido discriminados e prejudicados com 

este tipo de abordagem. Para esses não descurei os exercícios de 

complexidade maior, de modo a que também lhes fosse possível evoluir, visto 

partirem dum nível acima dos restantes colegas da turma. 

No decorrer do ano, a avaliação formativa marcou também presença. 

Consistindo em recolher, em diferentes ocasiões, informações relevantes para 

verificar, periodicamente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, esta tem como objetivo revelar as imperfeições ou as eventuais 

dificuldades do processo (Scallon, 1982, cit. por Abrecht, 1994, p. 31). 

Podemos, então, considerar que esta avaliação é um processo contínuo de 

constante confrontação entre os resultados obtidos e os planeados 

percebendo, desta forma, se as aprendizagens dos alunos seguem a 

orientação delineada. Caso seja visível um desvio face aos objetivos 

planeados, o professor deve reformular os mesmos de modo a que todo o 

processo tenha êxito (Bloom, Hastings, & Madaus, 1971).  

Posto isto, e partindo deste princípio, a avaliação formativa esteve 

presente, em diferentes momentos no decorrer do ano letivo. Todas as 

atividades planeadas com esse intuito eram minuciosamente observadas 

permitindo-me verificar quais as dificuldades apresentadas pelos meus alunos 

de forma a reestruturar o processo, caso tal fosse necessário. Houve 

contrariedades, obviamente, e aquando confrontando com as mesmas, 

objetivava descobrir as suas causas e através da delineação de novas 

estratégias e da emissão de fbp tentava corrigir os seus erros (Abrecht, 1994, 

p. 32).  

Em jeito de conclusão, pretendia saber se o trabalho desenvolvido 

avançava em direção aos objetivos definidos. Caso não fosse a desejada, 

procedia às reformulações (Bloom, Hastings, & Madaus, 1971) de modo a aferir 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Com o término das unidades temáticas chegava a azáfama das 

avaliações sumativas. A confirmação, a bem dizer, dos resultados que 

provinham das avaliações formativas.  
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A avaliação sumativa é efetuada no final de uma UT com o objetivo de 

avaliar o resultado final das aprendizagens e o progresso do aluno, com o 

propósito de comparação ou de graduação dos alunos (Siedentop & Tannehill, 

2000). Permitiu-me, deste modo, confrontar os resultados das aprendizagens 

dos meus alunos e melhorar os meus desempenhos futuros, no que ao 

processo ensino-aprendizagem diz respeito. 

Terminado o período, surgiam as avaliações finais, o momento onde 

receei pela justeza das classificações por mim atribuídas, mesmo sabendo que 

o meu orientador não permitiria arbitrariedades. Classificar não só no domínio 

motor mas, também, nos domínios cognitivos e afetivos (Bloom, Hastings, 

Madaus (1971); Safrit (1973)). Entenda-se por domínio motor as habilidades 

motoras, bem como a manipulação de materiais e objetos, sendo obviamente o 

domínio principal da avaliação; por domínio cognitivo todo o conhecimento, 

compreensão e aplicação de determinados princípios da EF que devem ser 

sujeitos a avaliação, tais como a história da modalidade, regras do jogo e de 

segurança na aula, entre outros; por último, o domínio afetivo que nos remete 

para a participação, atitudes, comportamentos, assiduidade, empenho, higiene, 

e assim por diante ((Bloom, Hastings, & Madaus, 1971); (Safrit, 1973)). 

Pois bem, se já é difícil avaliar habilidades motoras pela especificidade 

dos movimentos e pela velocidade a que estes ocorrem, julgo que avaliar 

componentes do domínio afetivo é de extrema dificuldade. Avaliar atitudes e 

comportamentos é, sem dúvida, algo que nos remete para uma experiência 

profissional, para uma experiência que nos permita lidar com a subjetividade 

que está inerente ao processo avaliativo.  

O domínio afetivo, que contribui com 20% na ponderação final de período, 

no caso da ESE, remete-nos para a avaliação de 4 critérios numa escala de 0 a 

20 valores: a participação nas atividades e no grupo, o interesse, a integração 

e a responsabilidade.  

Por entender que uma boa ou má participação ou que um maior ou menor 

interesse está inerente ao meu juízo de valor, vi-me na necessidade de criar 

critérios mais específicos e de os avaliar aula a aula. Foi um trabalho cansativo, 

realizado posteriormente às aulas, após a reflexão sobre a mesma. 
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Porém, e apesar de criar mais critérios e mais específicos avaliados aula 

a aula, fiquei sempre com a sensação que poderia não estar a ser justo com 

todos os alunos. Interrogava-me sobre o que era participar bem, sobre o 

porquê de atribuir uma nota superior ou inferior comparativamente a outro 

aluno, pois critérios não quantificáveis remetem-nos para uma perceção 

pessoal das coisas. 

Outro dos pontos que alterei no decorrer do ano letivo, uma vez que 

compreendi que estava errado, foi a questão da assiduidade. Não poderia 

penalizar ou beneficiar um aluno por ser assíduo ou por faltar. A assiduidade é 

um dever que lhes assiste e são os alunos que saem prejudicados na sua 

formação, portanto era incorreto penalizar um aluno duas vezes, ora por ter 

faltado à aula ora pela ponderação que a assiduidade apresenta na avaliação 

do saber estar. 

E foi com estas dificuldades nas questões da avaliação, mais 

concretamente no que respeita ao fator subjetivo que esta possui, que decidi 

enveredar por este tema para a realização do estudo. 

 

4.1.5 A subjetividade da Avaliação  

Sendo assim, falar sobre avaliação comporta, inevitavelmente, 

dificuldades por ser um processo já bastante repisado, sobre o qual existem 

diversas linhas de pensamento.  

O tema da avaliação aplicada à educação surgiu com Tyler (1949), sendo 

este considerado o pai da avaliação educacional. Segundo Tyler, a avaliação 

seria como uma constante comparação entre os resultados dos alunos, ou dos 

seus desempenhos, com os objetivos previamente definidos. Portanto, 

qualquer conjunto de experiências aprendidas envolvem uma série de critérios, 

de modo a que só podemos prever em geral ou com um certo grau de precisão 

a probabilidade de que essas experiências vão realmente produzir os efeitos 

desejados. (Tyler, 1949, p. 104) 

Com o evoluir do ato educativo, nomeadamente, nas constantes 

alterações ao currículo nacional e à própria evolução da EF na sociedade atual 

sente-se, atualmente, a necessidade de descobrir uma avaliação correta e, 
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principalmente, justa. O recurso a uma avaliação contínua tem vindo a recolher 

resultados deveras positivos no que concerne às qualificações dos alunos. Ou 

seja, a avaliação contínua é vista como o acompanhar do processo de ensino-

aprendizagem de forma regular. Porém, esta regularidade não pode ser 

confundida como avaliação permanente. (Colaço & Rosado, 2002, p. 27) 

No processo de avaliação o professor deve observar quer as 

competências do domínio motor que pretende desenvolver na aula, quer as 

competências sócio afetivas entre alunos. Por outras palavras, segundo Nevo 

(1990) tudo pode ser objeto de avaliação (Nevo, 1990, cit. por Colaço & 

Rosado, 2002, p. 26). Estes aspetos a serem analisados transferem-se para a 

sociabilização - o companheirismo e a capacidade de trabalhar em grupo – e 

são primordiais para uma vida em comunidade. Estas preocupações visam, 

portanto, a inclusão futura do aluno numa sociedade enquanto adulto e 

profissional. 

A avaliação é vantajosa, permitindo, desta forma, ao professor 

acompanhar todo o desenvolvimento dos seus alunos, onde todos eles terão as 

mesmas oportunidades de intervenção. Privilegia-se, assim, a evolução do 

aluno ao longo de um ano letivo. E no meu entender, avaliar não é, 

efetivamente, uma tarefa tão simples quanto possa aparentar. 

Com efeito, e apesar das existentes normas de avaliação, a todo este 

processo, irremediavelmente, está e estará sempre presente uma subjetividade 

inerente às relações afetivas com os alunos, aos valores defendidos e às 

personalidades de cada um dos intervenientes deste processo avaliativo. 

Guba e Lincoln (1981) consideram que a avaliação é resultante de uma 

combinação entre um julgamento e uma descrição. Trata-se, portanto, de 

recolher informação e de proceder a um juízo de valor, muitas vezes, com o 

sentido de conduzir a uma tomada de decisão. (Miras e Solé, 1992, cit. por 

Colaço & Rosado, 2002, p. 21). É este juízo de valor, esta dimensão valorativa 

inerente à avaliação, que origina a subjetividade da mesma, a ausência de 

neutralidade por parte do avaliador. A avaliação é, deste modo, uma atividade 

subjetiva pois não consegue abstrair-se do juízo de valor do próprio avaliador. 
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4.1.5.1 Breve introdução 

Esta problemática da subjetividade na avaliação e o interesse em saber o 

que outros pensam sobre a mesma, levou-me a realizar este estudo sobre a 

influência da subjetividade na avaliação no ensino, mais propriamente na EF. 

O tema abordado é centrado no processo educativo, baseando-se em 

crenças e interpretações que os diferentes inquiridos possuem da realidade 

educativa. A dificuldade de observar e mensurar registos de forma 

experimental (Denzin & Lincoln, 2000) remeteu-me para uma abordagem 

qualitativa. Este tipo de abordagem faculta, assim, uma análise profunda e 

detalhada do tema estudado, onde a recolha de informação é dificultada face à 

não organização nem estandardização das respostas. É no entanto possível 

observar, também, diferentes pontos de vista sem os pré-determinar (Patton, 

2002). 

A investigação qualitativa ostenta cinco características: (1) é o ambiente 

natural a fonte direta dos dados, constituindo-se o investigador o instrumento 

principal; (2) é descritiva e, como tal, não se pretende traduzir em números os 

dados recolhidos, mas antes descrever em forma de narração a informação 

que traduz a perspetiva dos sujeitos; (3) foca-se mais nos processos do que 

nos resultados ou nos produtos; (4) a análise dos dados tende a ser intuitiva - 

por outras palavras, à medida que se recolhem e analisam dados, as 

conclusões extraídas não pretendem confirmar ou refutar hipóteses definidas 

previamente ao estudo por se reconhecer que, sobre a realidade estudada, não 

se consegue reconhecer a priori todas as questões importantes; e (5) é na 

interpretação das informações retiradas que se descobre a pertinência. A 

investigação qualitativa obtém, o mais fidedignamente possível, a maneira 

como cada indivíduo imputa sentido e interpreta os significados (Bogdan & 

Biklen, 1994). 

Posto isto, as entrevistas individuais afiguraram-se o método mais 

apropriado para obter as informações necessárias. 
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4.1.5.2 Amostra 

A seleção do grupo para este estudo não é representativa e muito menos 

abrangente de uma população. Teve como objetivo único obter perceções e 

conceções de docentes, escolhidos intencionalmente, pertencentes ao Ensino 

Público. O grupo era constituído por dois professores em desempenho de 

funções de professores cooperantes no EP na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

São ambos possuidores de imensas vivências no ensino, apresentando-

se um com vinte e o outro com trinta anos de docência. 

 

4.1.5.3 Entrevista  

Tal como referi anteriormente, quando procedi à recolha de dados, recorri 

a entrevistas individuais com recurso a questões abertas. A elaboração desse 

mesmo tipo de perguntas possibilita respostas detalhadas relativamente às 

perceções, opiniões, sentimentos e conhecimento dos inquiridos, sendo que é 

possível realizar questões adicionais de esclarecimento sobre algum dos 

assuntos abordados (Patton, 2002), caso tal seja necessário.  

Optei, deste modo, por elaborar um guião orientador, com questões 

previamente preparadas, de forma a facilitar a análise dos dados obtidos e a 

centrar a entrevista no que era essencial para o estudo (Patton, 2002), de 

modo a que os entrevistados não dispersassem para assuntos pouco ou nada 

relevantes. 

 

4.1.5.4 Guião 

Na entrevista todas as questões foram formuladas de forma imparcial e 

clara, desprovidas de opiniões próprias e cujo intuito era propiciar respostas 

abertas por parte dos docentes inquiridos. As questões centraram-se na 

importância dada pelo docente à tarefa de avaliação, e, considerando os 

diferentes domínios da avaliação, qual a opinião acerca do lugar da 

subjetividade no processo de avaliação. 
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4.1.5.5 Análise de dados 

Após a recolha da informação, os dados daí provenientes foram sujeitos a 

transcrições literais suficientemente contextualizadas para poderem ser 

interpretadas (Patton, 2002). Posto isto, procedi a diversas leituras das 

entrevistas focalizando-me, essencialmente, em conhecer o teor das mesmas 

(Bogdan & Biklen, 1994). 

De seguida, procedi a uma reflexão e a uma análise sobre os resultados 

obtidos para poder clarificar a temática em questão. 

 

4.1.5.6 Apresentação e discussão de resultados 

A avaliação é, inevitavelmente, de uma importância crucial para todo o 

processo de ensino-aprendizagem e, se inúmeros autores o dizem, estes dois 

docentes comprovam-no quando sublinham essa mesma importância. É um 

processo indispensável e fundamental para a progressão do ensino, pois “sem 

avaliação não pode haver sequência de ensino e aprendizagem” (excerto da 

entrevista do docente1). 

A confrontação face às respostas obtidas na entrevista levam-me a 

confirmar a controvérsia deste tema, pois as opiniões divergem quando os 

inquiridos foram questionados quanto à subjetividade da avaliação.  

Enquanto o docente 1 vê a subjetividade como algo a banir, pois entende 

que “a avaliação tem que ser o mais objetiva possível”, e baseando-se na 

“criação de critérios de avaliação muito bem definidos para cada uma das 

áreas” que avalia, o docente em questão, assegura o “retiro da subjetividade” 

da avaliação. Porém, apesar de entender que, no que concerne ao domínio dos 

saberes e do saber-fazer, a tarefa encontra-se mais facilitada: 

 

“Os saberes, por avaliações dos conhecimentos, através de testes, 

consegue-se avaliar muito bem objetivamente as situações, a mesma questão 

que se põe em relação ao saber fazer.” 
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O docente 1 visa, portanto, a criação de exercícios critério, onde aquilo 

que se pretende avaliar encontra-se bem determinado tornando, assim, a 

avaliação uma “avaliação objetiva”. 

Contudo, também concorda com a existência de dificuldades que, 

obviamente, todo o processo avaliativo acarreta, mais ainda quando esta nos 

remete para a avaliação do saber-estar. No caso deste docente, a avaliação 

deste domínio engloba a autonomia, a responsabilidade, o empenhamento e a 

motivação, o que se revela portadora de uma “maior subjetividade” e é neste 

domínio que a subjetividade é inseparável da avaliação, pois entende que a 

importância que atribui à autonomia e à responsabilidade pode não ser a 

mesma que a de um outro colega de profissão: 

 

“Onde sinto mais subjetividade é na avaliação do saber estar, porque 

temos critérios de definir o que é autonomia, o que é responsabilidade; eu 

posso dar mais importância à autonomia e o meu colega pensar de outra 

forma.” 

 

Numa visão diferente, mas que nos remete, também, para uma nova 

perspetiva das coisas, é a do docente 2, quando este afirma que: 

 

“O processo avaliativo é fundamentalmente subjetivo, porque a avaliação 

é um juízo de valor sobre qualquer coisa e o juízo de valor parte sempre dos 

parâmetros, dos conhecimentos, das crenças, dos princípios de quem avalia.” 

 

Afirma, também, que os pressupostos do avaliador são o ponto de partida 

para tal tarefa, o que torna, na sua opinião, “um dos valores fundamentais da 

avaliação”. 

Assim sendo, o próprio acredita que a “subjetividade nunca deve ser 

reduzida” porque, para além de ser dos valores fundamentais, esta é uma 

ferramenta importantíssima para o processo avaliativo. 

Contudo, é de salientar que, para este docente, a subjetividade não 

implica diferença de oportunidades, bem pelo contrário. Enquanto profissionais 
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da educação, temos que proporcionar aos alunos “igualdade de 

oportunidades”. No entanto, não pode ser olvidado que os alunos, obviamente, 

“não são todos iguais e, como tal, não podem ser todos medidos pela mesma 

bitola”. 

 

Em jeito de síntese, e partindo da análise destas duas entrevistas, o meu 

parecer é compartilhado por ambos. Apesar de entender que a subjetividade 

não deve reduzida, entendo que, para quem não possui experiência, a criação 

de critérios bem definidos poderá facilitar a tarefa de avaliar e pode mesmo 

afastar a perceção de algumas injustiças no momento avaliativo. 

Concluindo, este estudo mostrou-se de enorme relevância na minha 

formação, demonstrando-me que a investigação na área da educação é um 

aspeto crucial para a evolução de todo sistema de ensino. A controvérsia que 

este assunto motiva, e as diferentes opiniões sobre o mesmo, demonstram-me 

o quanto existe, ainda, por explicar e as inúmeras dúvidas existentes referentes 

ao ato de avaliar, quer o processo quer o produto, mesmo entre profissionais 

bastante experientes. 

 

4.2 A Participação na Escola 

No que concerne à minha participação no seio escolar, esta também 

abrangeu todas as atividades não letivas realizadas ao longo do ano visando 

uma maior integração na comunidade escolar. Estas atividades proporcionaram 

a oportunidade de um maior contacto com toda a estrutura escolar e permitiu-

me, igualmente, exercer um papel mais ativo na dinamização e enriquecimento 

das atividades escolares.  

Propus-me, assim, a desempenhá-lo de forma ativa, através das 

intervenções responsáveis, contextualizadas e cooperativas, desenvolvidas em 

consonância com os restantes professores do grupo de EF, tendo em vista 

uma contribuição para a promoção do sucesso educativo em si e um reforço do 

meu papel enquanto professor da disciplina de EF. 

No decorrer do ano letivo foram desenvolvidas diversas atividades, 

nomeadamente a Semana de Orientação (11 a 15 de Outubro), o Corta-Mato 
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Escolar (16 de Dezembro), o Torneio de Basquetebol 3x3 (16 de Dezembro), o 

Torneio de Voleibol 6x6 (17 de Dezembro), o Mega Sprinter (23 de Fevereiro), 

o Torneio dos Jogos Tradicionais (4 de Março), o Torneio de Andebol (7 de 

Abril), o Dia do Atletismo (8 de Abril), o Dia Mundial da Dança (29 de Abril) e o 

Torneio de Futsal (3 de Maio). De ressalvar, porém, que apenas o Corta-Mato 

Escolar e o Mega Sprinter – Mega KM, Mega Sprinter e Mega Salto – foram 

organizados, dinamizados e colocados em prática pelos vários elementos dos 

Núcleos de Estágio de EF.  

 

4.2.1  Corta-Mato 

A organização de um evento desta dimensão, destinado a centenas de 

alunos, que envolve a participação de toda a comunidade escolar e contexto 

envolvente, é extremamente trabalhoso. 

Em jeito de apanhado geral de todas as tarefas realizadas, a procura e a 

angariação de patrocínios foi a que me deixou mais hesitante. Com efeito, foi 

extremamente complicado mentalizar-me para realizar tais incursões na 

tentativa de conseguir qualquer tipo de patrocínio. Apesar de inúmeras idas a 

shoppings, a lojas comerciais, a padarias, a supermercados, entre outros 

locais, com o intuito de obter ajudas externas para poder ser viável tal 

realização deste evento, muito pouco foi aquilo que obtivemos. A resposta que 

recebíamos baseava-se muito na delegação para as entidades responsáveis 

da própria empresa e, como tal, antecipadamente procedemos à redação de 

cartas destinadas às entidades responsáveis pelo marketing e patrocínios de 

algumas dessas empresas com o intuito de obter uma resposta mais concreta. 

Pois bem, ainda hoje esperamos a tal resposta! Procedemos, também, à 

realização de alguns telefonemas diretamente para os responsáveis pela 

atribuição de patrocínios nas respetivas empresas e, mesmo assim, as 

respostas foram inconclusivas. Posto isto, vimo-nos na necessidade de nos 

dirigirmos ao Diretor da Escola na tentativa de obter algum apoio – 

independentemente do tipo: monetário, alimentar ou meramente simbólico – 

por parte da Escola. Prontamente a Escola mostrou-se prestável ao nosso 

apelo e garantiu, desde logo, um reforço alimentar para os participantes.  
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Contudo, a falta de verbas para o evento levou a um dilema na sua 

realização – o que iríamos nós oferecer? Obviamente, qualquer criança ou 

adolescente gosta de uma recompensa, por muito simbólica que esta seja. E 

aqui a ajuda incondicional dos professores foi incomensurável, pois possibilitou 

a entregar de prémios nos diferentes escalões, aos três primeiros alunos. Um 

prémio simbólico pela sua participação, esforço, empenho e dedicação na 

prova. 

Apesar de todos os passos que envolveram esta incansável procura, 

apesar dos enormes contributos destas iniciativas para a nossa formação 

profissional, não posso deixar de expressar que é, sem dúvida alguma, o 

trabalho mais ingrato que pude vivenciar no decorrer deste ano de estágio. 

No que concerne aos processos de preparação da atividade em causa, 

existem pormenores que inevitavelmente não podem ser negligenciados. 

Aspetos como a elaboração de uma lista de material necessário para o dia da 

prova; como o planeamento do percurso, funções, apoio humano - apoio dos 

Bombeiros Voluntários de Ermesinde - e apoio logístico – professores, alunos e 

funcionários. Todos estes assuntos estão descritos no regulamento do Corta-

Mato. 

Quanto aos recursos espaciais que a Escola Secundaria de Ermesinde 

dispõe para a realização desta prova, eu entendo que são consideravelmente 

bons, visto que não há a necessidade de os alunos saírem do recinto escolar. 

O marcar do percurso foi uma função demorada e trabalhosa, levada a 

cabo com a ajuda do professor José Carlos e do professor Sérgio - o colocar 

das estacas e das fitas em todo o percurso -, onde a boa disposição e a 

cooperação foram bem evidentes. Esta marcação foi realizada na véspera da 

prova libertando-nos dessa preocupação no dia da atividade. 

A organização do Corta-Mato é uma atividade já há muito enraizada na 

Escola Secundária de Ermesinde e, como tal, é óbvio e observável o à vontade 

da grande parte dos professores, pois, na sua maioria, sabem quais as funções 

a desempenhar, bem como resolver qualquer tipo de incidente. 
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Entendo, porém, que este grande à vontade criou um comodismo 

acrescido nos professores, pois foi visível em alguns casos, a pouca 

intervenção no decorrer da atividade. 

Independentemente do maior ou menor conhecimento por parte dos 

professores, os núcleos de estágio entenderam por bem agendar uma reunião 

de departamento de EF para se definir as funções a desempenhar por cada 

professor. 

O recrutamento dos alunos participantes ficou a encargo de todos os 

professores de EF, tendo a atividade abrangido um número de 265 

participantes, contrariamente ao esperado, visto que foram inscritos 476 

alunos. Apesar de ser um número aceitável de participantes, considero que se 

deve refletir sobre esta problemática. Em futuras intervenções neste campo da 

organização de um evento, entendo que um pouco mais de divulgação, de 

persistência e de incentivo da nossa parte – professores -, poderá aumentar 

substancialmente o número de participantes. 

Quanto ao meu desempenho na atividade referida, de salientar que 

acabei por não realizar a função definida na reunião de departamento – bem 

como alguns outros professores – acabando por executar diversas funções, 

desde “estafeta” entre as diversas zonas – entre câmara de chamada e a zona 

de chegada com o secretariado -, a controlador de voltas, a distribuidor de 

dorsais e a coordenador da zona de chegada.  

Apesar de extremamente trabalhoso e da azáfama constante, entendo 

que estas diferentes perspetivas me permitiram uma maior vivência e 

interação, quer com professores e alunos, quer com a atividade em si. 

Quanto à entrega dos prémios, apesar de ter sido “encenado” um pódio e 

a distribuição dos mesmos terem sido oferecidos por uma celebridade da 

modalidade – Rosa Mota –, entendo que deveríamos ter dado maior relevo ao 

acontecimento. Provavelmente noutro local, com maior divulgação ao público, 

com música apelativa, pois estes detalhes, apesar de serem pequenos, 

poderiam ter feito uma enorme diferença, criado um outro impacto, mais 

atrativo, mais simbólico. 
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Em jeito de balanço, esta atividade foi de extrema importância para a 

minha formação, enriquecedora ao nível pessoal e profissional, apesar de 

alguns constrangimentos que foram surgindo. Pois a imprevisibilidade é um 

fator que temos que ter em conta e nem a melhor organização deixa de estar 

sujeita a qualquer imprevisto, daí entender que nos devemos mentalizar para a 

imprevisibilidade constante, pois ela está ao virar de cada “canto”. No entanto, 

são esses entraves e desafios que nos permitem verificar os nossos erros e 

continuar a demanda pelo sucesso e pela utopia da perfeição. 

 

4.2.2 Mega Eventos 

O Mega Sprinter (23 de Fevereiro de 2011), contrariamente ao Corta-

Mato, foi da nossa inteira responsabilidade, e como tal “a inexperiência e o 

receio pela realização do mesmo apresentou-se como a maior dificuldade por 

mim sentida.” (Reflexão do Mega Sprinter a 23.02.2011, pp.1). 

Esta organização serviria para colocar em prática os nossos 

conhecimentos referentes à organização de eventos, bem como abrangeria 3 

áreas do nosso desempenho no estágio – a Participação na Escola, a Relação 

com a Comunidade, e o Desenvolvimento Profissional. 

Inicialmente o objetivo passava por recolher o maior número de dados 

provenientes dos alunos de cada turma da escola nos diferentes escalões, 

sendo que cada professor seria responsável pela recolha dos dados das suas 

turmas de forma a obtermos uma estatística referente aos desempenhos da 

maioria dos alunos da escola. Contudo, e apesar de entendermos os 

inconvenientes que esta solicitação poderia colocar aos professores no âmbito 

do planeamento das suas aulas, era um inconveniente necessário para um 

objetivo superior, ou seja, dinamizar a comunidade escolar e promover o gosto 

pela atividade física e por uma vida saudável ativa. Os melhores alunos 

representariam a ESE na fase da competição. 

A recolha de dados foi o principal causador dos problemas sentidos na 

realização desta atividade, pois tivemos alguma dificuldade na organização das 

listas de alunos participantes. Estes problemas surgiram devido, em certa 

parte, a um erro nosso que, posteriormente, colmatamos com o proceder das 
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respetivas correções mas, sobretudo devido a um deficiente preenchimento 

das listas por parte de alguns professores. Esta situação provém, na minha 

opinião, de algum pouco à-vontade com as questões informáticas por parte dos 

professores mesmo tratando-se de um ficheiro de simples preenchimento. 

Poderá passar por solução noutras realizações desta atividade o 

acompanhamento e a sensibilização junto dos professores  

No que concerne à organização do evento, começo por referir que a data 

do mesmo teve para ser alterada face ao desrespeito do prazo de entrega dos 

registos das turmas por parte de alguns professores, contudo, tal não se 

sucedeu pois poria em causa a participação da Escola Secundaria de 

Ermesinde na fase seguinte da competição. Não podendo adiar o dia da 

atividade, optamos por estender excecionalmente a data de entrega dos 

registos das turmas. Mesmo assim, o preenchimento das folhas de registo 

trouxe erros crassos, colocando em causa a participação “legal” de alunos 

merecedores. Se a fiabilidade dos resultados não for ponderada todo o 

processo de obtenção de registos, perde a sua utilidade. Como tal, entendo 

que, posteriormente, para se evitar erros de “registo”, os organizadores da 

atividade poderão realizar essa tarefa em todas as turmas. 

O adiar do prazo de entrega dos registos das turmas trouxe, ainda, outro 

problema: o postar das listas por escalão dos alunos selecionados ocorreu 

muito em cima da realização da atividade e, como tal, os alunos menos atentos 

poderiam não as consultar. Assim sendo, o núcleo de estágio optou por ir 

turma a turma avisar os alunos selecionados. Esta situação foi, sem dúvida, 

algo que realizei com desagrado visto que tive que interromper as aulas das 

turmas dos alunos em causa. 

Quanto à atividade em si, esta correu muito bem, com alguns improvisos 

à mistura, nomeadamente com os horários das provas e com os alunos 

participantes. Apesar disso, o mais importante foi que todas as provas foram 

realizadas dentro do horário estabelecido e respeitando o regulamento 

estipulado. 

Esta atividade foi um desafio enorme, superado com sucesso, apesar dos 

imprevistos sucedidos. Toda atividade foi minuciosamente planeada por cada 
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um dos elementos do estágio, de modo a que nada fosse deixado ao acaso. 

Apesar de tudo, e como sucede na grande maioria destes eventos, ocorreram 

alguns percalços, os quais foram prontamente solucionados por todos os 

estagiários para que as atividades não fossem postas em causa. 

Por fim, decorreu a entrega de prémios, prémios improvisados, visto que a 

falta de orçamento e de patrocínios pôs em causa a atividade. Face a esta 

incapacidade monetária por parte da escola, os núcleos de estágio 

contribuíram monetariamente para a compra de medalhas para os três 

primeiros classificados de cada escalão em cada prova. 

Em jeito de conclusão, esta atividade foi de uma importância extrema para 

a minha formação, uma vez que me permitiu contactar diretamente com a 

organização de um evento desta envergadura, que envolve várias etapas, 

como a planificação atempada, obtenção de patrocínios, realização de 

inscrições, tratamento de logística associada e consequente execução da 

mesma, etapas essas que apenas tomei conhecimento pleno devido à 

responsabilidade da sua organização que me imputada neste ano de estágio. 

Esta experiência permitiu-me ter um conhecimento mais aprofundado e que, 

certamente, me irá ajudar no meu futuro profissional, aquando da realização de 

eventos semelhantes. Apesar dos inúmeros imprevistos ocorridos a atividade 

vingou e são esses entraves, esses desafios, que no meu entender, não nos 

permitem relaxar e acomodar na experiência passada. São essas 

imprevisibilidades que me fazem continuar a procurar o sucesso e a perfeição.  

 

4.2.3 Outras Atividades e Participações 

A Semana de Orientação (11 a 15 de Outubro de 2010) foi a primeira das 

diversas atividades planeadas para este ano letivo 2010/2010 na Escola 

Secundária de Ermesinde. Foi uma atividade cuja organização esteve a cargo 

de um dos professores afetos ao desporto escolar, atividade essa muito 

dinâmica e bem estruturada, com a criação de diversos mapas e diversos 

trajetos, sendo que se procedeu a uma sequência de aprendizagens, no meu 

entender, lógica e extremamente bem executada. A atividade iniciava-se com 

uma breve introdução à modalidade em causa. Esta breve introdução, que tive 
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o privilégio de transmitir a algumas turmas, abrangia o tipo de provas existentes 

na modalidade, o material usado – mapas, bússolas, balizas e alicates – e 

ainda breves indicações sobre os pontos cardeais. Todas as turmas seguiram 

este mesmo procedimento. De seguida, iniciavam-se os exercícios de 

orientação, com a realização de um percurso sobre as linhas demarcadas do 

pavilhão; posteriormente procedia-se à realização de outro percurso, onde o 

material distribuído pelo espaço servia de “balizas” e, por último realizava-se, 

em grupos – de dois, três ou quatro alunos -, um percurso pela escola com o 

material típico da modalidade. As dúvidas iam surgindo e como tal, a nossa 

ajuda era indispensável.  

A proximidade gerada no decorrer desta atividade foi fantástica: a boa 

disposição e o entusiasmo dos alunos marcou-me profundamente. Obviamente 

que nos encontrávamos em aula e que a distância professor/aluno existia, mas 

numa linha ténue onde o respeito, cooperação e empenhamento mútuo 

subsistiram. 

O Torneio dos Jogos Tradicionais (4 de Março de 2011), organizado pelos 

professores do grupo de educação física, foi outra das atividades realizada na 

escola e na qual tive o privilégio de participar. 

Confesso que parecia uma criança, um aluno como tantos outros ali no 

meio. Os típicos jogos tradicionais – a malha, o pião, a corrida de sacos, a 

macaca, entre outros - que hoje em dia são substituídos pelos computadores, 

pelas playstations, pelo conforto do sofá, foram a grande atração do dia. Foi, 

para mim, um reviver do passado que, não sendo muito longínquo a nível 

cronológico, já há muito deixou de fazer parte das nossas vidas. 

A atividade em si esteve muito bem organizada, sempre com os 

professores e/ou alunos voluntários nos locais que necessitavam de uma ajuda 

para o esclarecimento das regras e para ajuizarem as provas. Infelizmente, o 

dia ficou marcado por uma adversidade, visto que uma das professoras 

responsáveis pela atividade partiu um pé ao realizar a atividade das andas. 

Apesar deste incidente, a atividade continuou normalmente e não houve mais 

nenhum a relatar. Uma atividade interessante, divertida e a relembrar os meus 

tempos de infância. 
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A viagem a Mafra foi a única saída que realizei. A minha turma, 

acompanhada pelo professor Eduardo Rodrigues e os meus dois colegas de 

estágio juntamente com alguns alunos e professores de outras turmas, saíram 

numa viagem longa e cansativa, mas que valeu cada segundo, cada momento. 

Importa ressalvar que foi uma sensação bem diferente do que estava 

habituado. Apesar da responsabilidade de ter os alunos a nosso cargo foi um 

dia mais descontraído do que habitual. A tal linha ténue foi, mais uma vez, 

colocada à prova, mas notei que apesar de estarmos num ambiente fora do 

contexto de aula e apesar de os alunos estarem muito mais à vontade comigo, 

eles souberam discernir muito bem o papel de professor e aluno. 

Quanto à visita de estudo em si, para além do já referido, posso dizer que 

consolidei relações afetivas fortes com alguns alunos, nomeadamente com os 

alunos da turma do meu colega de estágio. 

O Dia Mundial da Dança (29 de Abril de 2011) confesso que foi, a meu 

ver, a atividade menos conseguida deste ano letivo. 

Ao longo de toda a atividade as lacunas foram surgindo gradualmente e 

envolviam questões como a organização da atividade, problemas com o 

sistema de som e com os próprios intervenientes da ação. Se tal me é 

permitido afirmar, e digo isto meramente como tendo sido o meu entendimento 

pessoal do que terá ocorrido, o fato desta atividade não ter corrido melhor 

poderá ter-se devido ao facto da organização não ter sido a mais correta, dado 

que não se reservou um plano para imprevistos, que ocorrem com bastante 

frequência neste tipo de eventos. 

A falta de organização do espaço, distribuição e incentivo dos alunos 

poderá não ter sido o melhor, uma vez que alguns deles se sentaram no meio 

da atividade, mostrando o seu desinteresse pela mesma. Este facto, a meu ver, 

poderia estar relacionado com a repetição do tipo de dança (Ragga Jam), uma 

vez que já tinha sido dedicada uma atividade no corrente ano letivo à mesma, 

com a presença de uma profissional da área exterior à escola, o que, 

provavelmente não terá agradado completamente aos alunos. Outro dos casos, 

prendeu-se com os próprios “monitores” da atividade que, se calhar, não 

souberam motivar a plateia. O pouco à vontade quer no domínio da matéria – a 
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falta de progressões, a criação de dificuldades alcançáveis e realizáveis -, quer 

no domínio do “palco” condicionou a sua atuação. Face a isto, uma professora 

da escola tomou a iniciativa de intervir, visto que ter experiência neste campo, 

e a atividade melhorou significativamente, ainda que por pouco tempo. 

Assim sendo, desta atividade pude retirar muitas ilações, nomeadamente 

que, mesmo com toda a experiência acumulada ao longo dos anos, todos os 

eventos são passíveis de correrem menos bem e, como tal, há que resguardar 

um programa alternativo caso tal seja necessário. A imprevisibilidade está em 

todas as nossas ações, em todos os momentos. Há que a tentar prever! 

 

4.2.4 A Direção de Turma 

Uma das inúmeras tarefas deste EP incidia no acompanhamento das 

funções desempenhadas pelo Diretor de Turma (DT). Tentar compreender as 

funções do DT no seu contacto com os pares, quer no sector administrativo e 

de gestão das relações humanas, quer no sector mais burocrático. Verdade 

seja dita, foi algo que, talvez por falta de tempo ou de empenho, me descurei 

um pouco. 

A minha apresentação formal aos restantes professores da turma do 12º 

G ocorreu no dia 26 de Setembro de 2010, na reunião de Conselho de Turma. 

Apresentação carregada de apreensão e ansiedade, pois naquele instante eu 

seria apresentado aos restantes professores e aos encarregados de educação 

presentes, tal como referi numa reflexão: “um novo sentimento nesta reunião 

me assolou: - o contacto direto com as encarregadas de educação presentes,” 

… ”Um sentimento novo, por certo; mas um sentimento de enorme conforto: o 

conforto de ser reconhecido pela comunidade escolar – da qual os 

encarregados de educação são uma extensão – como professor de turma.” 

(Reflexão da Reunião do Conselho de turma a 26.10.2010, pp.1). 

Contrariamente ao que a maioria das pessoas pensa, as tarefas que um 

DT desempenha são em número exagerado. Como se não bastasse por si só 

as inúmeras tarefas burocráticas, os DT têm que estabelecer a ligação entre 

professores, alunos e pais. Para tal, o conhecimento aprofundado de cada um 

dos alunos é fulcral. E foi esse um dos assuntos abordados nesta reunião.  
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O meu vago conhecimento da turma – comparativamente aos restantes 

professores – permitiu-me confrontar os resultados obtidos da minha ficha de 

caracterização da turma e retirar algumas ilações do mesmo: “…uma situação 

causou-me uma grave apreensão: treze dos alunos têm dificuldades 

económicas de relevo – e, por isso, dispõem de apoio social”, …, “…os alunos 

apresentarem um comportamento menos correto e revelarem dificuldades no 

estudo – advindas do desagrado pelo ato de estudar em si mesmo”. (Reflexão 

da Reunião do Conselho de turma a 26.10.2010, pp.2). 

“Assim sendo, apenas posso fazer um balanço positivo da mesma, 

contribuindo para a minha formação, designadamente para aferir da 

consistência de uma reunião deste género, bem como para aquilatar das 

funções desempenhadas por um diretor de turma.” (Reflexão da Reunião do 

Conselho de turma a 26.10.2010, pp.2). 

Obviamente, todos os registos da turma são guardados e estes 

constituem o dossier de turma que abrange diversas áreas: 

Aliando esta reunião às reuniões de avaliação, fui-me familiarizando e 

compreendendo as funções de um autêntico DT. Posso, por isso, concluir que, 

compreender os nossos alunos – todos diferentes mas todos iguais -, as 

nossas turmas, é fundamental para as intervenções diárias no processo 

ensino-aprendizagem. 

Em cima referi o “autêntico papel de um DT” e esse DT baseia-se na 

capacidade de comunicação que deve ter ao nível relacional com os diferentes 

intervenientes do processo de ensino-aprendizagem, de forma a transmitir clara 

e sucintamente as informações necessárias  

 

4.3 Desenvolvimento Profissional 

É neste ponto que incluo o presente documento, afigurando-se como um 

percurso no desenvolvimento profissional. 

A importância de refletir e de organizar os problemas e atividades – 

antecedentes e subsequentes – do EP conduziram-me para a elaboração do 

Projeto de Formação Individual (PFI), do Portfólio, do Estudo e do Relatório 
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Final de Estágio. Todos eles documentos de uma importância incomensurável, 

mesmo que, inicialmente, não pensasse desta forma. 

Neste ponto, era proposto o englobar de “atividades e vivências 

importantes na construção da competência profissional, numa perspetiva do 

seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” 

(Matos, 2010, p. 7). 

Visa, portanto, fazer-nos perceber a necessidade do desenvolvimento 

profissional, tendo na reflexão - acerca das condições e do exercício da 

atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional -, o ponto de partida. Pretende, deste modo, 

habilitar-nos de hábitos de investigação/reflexão/ação na atividade docente. 

Como tal, essa habilitação depende exclusivamente de nós, pois é através da 

busca incessante de diferentes estratégias que poderemos auto superarmo-nos 

e criar um guia, um farol superior na ação pedagógica enquanto professor, 

orientando o processo de ensino-aprendizagem no sentido de desenvolver 

ecleticamente o aluno. É, portanto, primordial, indispensável, indissociável do 

ato educativo, refletir cuidadosamente na forma de operacionalização do 

mesmo. 

No decorrer deste ano letivo aprendi diversas coisas. Confrontei-me com 

imensas dificuldades, com variadas perspetivas com as quais não estava 

familiarizado, com distintas culturas com as quais não me identificava. Mas, o 

mais importante, foi adquirir a capacidade de me moldar a todos estes fatores e 

entender que ser professor não é, nem de perto nem de longe, uma profissão 

fácil. O ato de ensinar é, ao mesmo tempo, das mais nobres e das mais difíceis 

profissões de qualquer profissional, dado que esta possui como dever o 

desempenho social de educação da juventude. (Bento, 1987, p. 11) A 

diversidade de contextos que a Escola abrange, os inúmeros intervenientes 

com que diariamente nos deparamos - diferentes indivíduos, quer nas 

características físicas, quer nas personalidades, quer nos gostos e opções 

pessoais serviu, indubitavelmente, para o meu crescimento e desenvolvimento 

enquanto pessoa e profissional. Creio que esta capacidade de readaptação 
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social contribuiu para o aperfeiçoar da minha postura no processo de ensino-

aprendizagem. 

A elaboração de um plano de intenções, o PFI, com estratégias de 

intervenção e com a organização e definição de objetivos pretendidos foi 

realizado, confesso, um pouco levianamente numa fase inicial. Porém, hoje 

entendo que deveria ter questionado menos o trabalho burocrático e ter 

procedido à sua elaboração de um modo mais sério e aplicado, visto que o PFI 

foi nada menos que uma orientação na nossa formação no decorrer deste ano. 

Tal formação não termina aqui, deve ser contínua, ausente de comodidade e 

de relaxamento. Iremos cometer futuramente muitos erros e, muitas vezes, 

corrigi-los é nosso dever. Refletir neles e encontrar soluções de forma a 

proporcionar um ensino melhor é nossa obrigação.  
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CONCLUSÃO 

A sensação de alegria, de alívio e de orgulho que se apoderam de mim 

são inexplicáveis. Hoje sou mais sabedor que no início da minha formação; sou 

um incondicional adepto da reflexão e da leitura que potencie a minha 

formação enquanto docente e enquanto ser humano. Por tudo isso, sou 

melhor, estou melhor!  

Sei que, inevitavelmente, muitas outras dúvidas e incertezas irão surgir no 

meu trajeto de vida e sei, também, que em todas as opções que terei que 

tomar, algumas serão corretas, outras nem tanto. Porém, a consciência de que 

farei o meu melhor, com a experiência que possuir, será o meu conforto, o meu 

alívio de consciência; e acredito que nunca será razão para a estagnação, mas 

sim de constante insatisfação com os resultados das minhas opções. A 

perfeição é uma utopia mas é essa utopia que procuro diariamente, querer 

melhorar dia após dia, ser reflexivo na tomada das minhas decisões, pois por 

instintos regem-se os animais. Usando as palavras de Eduardo Rodrigues 

(2009), comprovo a importância da reflexividade: 

 

“Só uma permanente, organizada e sistematizada capacidade reflexiva 

pode fazer com que nos aproximemos a todo o momento da tomada de 

decisão mais correta para resolver um qualquer situação. E mesmo essa será 

apenas uma das possíveis tomadas de decisão.” 

 

Sei, também, e reconheço que a investigação na área da Educação é de 

um valor incomensurável, permite contornar os caminhos das incertezas, das 

dúvidas e das insatisfações, fechando-se alguns capítulos e abrindo-se muitos 

outros. 

Tenho a plena consciência que tenho muito caminho para percorrer, 

muitas vivências, contrariedades e sabores mil para experimentar, mas é esse 

o percurso incessante que me espera.  

O sentimento de tristeza também me invade: o afastamento dos meus 

alunos, das emoções que despertamos juntos e de uma vida profissional que 

cada vez se demonstra mais difícil de obter. Pois bem, a licença para exercer 
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tão nobre profissão e ao mesmo tempo tão pouco valorizada pela nossa 

sociedade, estou prestes a obter, contudo o lugar numa instituição onde possa 

desempenhá-la parece-me um pouco distante demais aos meus olhos.  
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ANEXO I 

 

Roulement de Instalações – Escola Secundária de Ermesinde 

2010/2011 
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ANEXO II 

 

Plano de Aula 
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ANEXO III 

 

Fichas de Observação – 3 momentos 
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ANEXO IV 

 

Modelo de Educação Desportiva – Constituição das Equipas do 12º G 

 

Como decorre dos objetivos gerais do modelo de educação desportiva - 

que pressupõe a realização das unidades temáticas como épocas desportivas 

– é necessária a realização de atividades em equipas. 

Essas equipas, porém, devem respeitar normas na sua constituição, 

normas que implicam uma cuidada análise das avaliações diagnósticos e das 

avaliações da bateria de teste de Fitnessgram, para que haja, dentro dos 

possíveis, um equilíbrio entre as mesmas. 

Posto isto, passarei a enunciar as equipas e a respetiva justificação na 

sua estruturação. 

Equipas:  

Equipa 1 Equipa 2 Equipa 3 Equipa 4 Equipa 5 

Rúben Tiago Torres Bruno Flávio Ricardo Paiva 

Joel Edgar Marcelo Ricardo Pereira Luís 

Ana Beatriz Ana Luísa Margarida Susana Sofia 

Aline Carolina Alexandra Diana Ana Novais 

Andreia Isabel Bárbara Cláudia Rita 

 

 

Num primeiro momento, recorri à bateria de testes de Fitnessgram 

(Gráfico 1) do qual selecionei os alunos do sexo masculino que, na minha 

opinião, poderão usufruir de algumas vantagens físicas – nomeadamente, 

altura e peso – na realização das modalidades a abordar, daí resultando uma 

influência direta nos desempenhos da equipa.  
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Assim, os alunos selecionados em função dos seus índices físicos foram: 

Bruno, Flávio, Ricardo Pereira, Rúben e Tiago Torres. Pelos motivos indicados, 

optei por reparti-los por diferentes equipas. 

 

 

Gráfico 1: 

 

 

 

Operada a devida distribuição dos alunos supra mencionados, que 

poderiam criar maiores desequilíbrios entre as equipas, caso todos ou alguns 

coincidissem na mesma equipa, foi realizada a repartição dos restantes alunos 

do sexo masculino e do sexo feminino por cinco equipas, em conformidade 

com o quadro. Este tem como base o somatório das avaliações diagnóstico de 

cada aluno em todas as modalidades avaliadas, sendo que tendo como 

referência os valores calculados, os alunos foram distribuídos tendo em conta 

critérios de proximidade nas avaliações, que teoricamente demonstram mais 

fielmente a real capacidade individual de cada aluno. 
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Modalidade 
Nome 

Andebol Badminton Basquetebol Futebol Ginástica Voleibol 
Somatório 

total 

Aline  2 2 2 1 2 2 11 

A Alexandra 2 2 3 1 2 3 13 

Ana Beatriz 2 2 2 1 2 2 11 

Ana Isabel 2 2 2 2 3 2 13 

Ana Luísa 1 2 2 1 2 2 10 

A Margarida 2 2 2 1 2 2 11 

Ana Sofia 2 2 2 1 2 2 11 

Andreia 2 2 2 1 2 2 11 

Bárbara 2 2 0 2 0 0 6 

Bruno 3 3 2 2 3 3 16 

Carolina 2 2 2 1 3 2 12 

Cláudia  2 2 2 1 1 2 10 

Diana  2 2 3 1 2 2 12 

Edgar  2 2 2 3 2 2 13 

Flávio  3 3 2 2 3 2 15 

Joel  3 3 2 2 2 2 14 

Luís  2 3 3 2 3 2 15 

Marcelo  2 2 0 1 2 0 7 

R Paiva 2 2 3 2 3 2 14 

R Pereira 2 2 2 2 3 2 13 

Rita Cristina 2 2 2 1 2 3 12 

Ruben Fábio 3 2 3 2 3 3 16 

Sofia Vieira 1 2 2 1 2 2 10 

Susana  2 3 2 1 2 2 12 

Tiago 2 2 2 2 2 2 12 

 

Há que realçar, no entanto, que as avaliações diagnóstico foram 

realizadas pelos três professores do Núcleo de Estágio 1 – não obstante a 
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predefinição dos critérios de avaliação, poderão haver diferenças de estilo 

pessoal na avaliação. Estas diferenças podem resultar de uma maior ou menor 

capacidade de observação, do maior ou menor nível de conhecimento da 

matéria em causa, o que pode, sempre, interferir na avaliação. 

A Equipa 3 revela-se uma aposta mais pessoal uma vez que dois dos 

elementos da equipa não realizaram todas as avaliações diagnóstico por 

motivos de falta de material. Não creio, contudo, que a equipa sairá 

desvalorizada; pelo contrário, julgo mesmo que apesar da maior desproporção 

da avaliação entre os membros da equipa, ela poderá se revelar mais coesa no 

seu espírito de grupo e deve ser encarada como uma séria candidata à vitória 

final na competição. 

 


