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Resumo 

 

 Este Relatório tem como propósito ser um documento reflexivo 

ilustrando as vivências do Estágio Profissional, decorridas no 2º ano do 2º ciclo 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no ano letivo 2010/2011. 

Este processo foi acompanhado por um Professor Cooperante, docente da 

escola e uma Orientadora de Estágio, docente da FADEUP. O Estágio 

Profissional realizou-se na Escola Secundária de D.Dinis, na cidade de Santo 

Tirso, com um Núcleo de Estágio constituído por quatro elementos. 

O presente Relatório de Estágio encontra-se estruturado em três partes 

fundamentais. A primeira parte consiste no enquadramento biográfico. Na 

segunda parte é realizado um enquadramento da prática profissional em que é 

efetuado um enquadramento conceptual no concerne à conceção de educação, 

da necessidade de uma Educação Física, do ser professor e do encontro deste 

com a reflexão. A terceira parte corresponde à realização da prática 

profissional onde estarão as informações e as reflexões das vivências do meu 

processo de Estágio Profissional. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; EDUCAÇÃO. 
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                                    Abstract 

 

This report aims to be a reflective document illustrating the experiences of 

student teaching on 2nd year, 2nd cycle on Teaching Physical Education in 

Elementary and Secondary Schools, by the Faculty of Sports of the Oporto 

University, in the school year 2010/2011. 

This process was accompanied by a Cooperating Teacher, from the school and 

one from the Faculty. The Placement was held at the School of D. Dinis, in 

Santo Tirso, with a Center Stage consists of four elements. 

This report of student teaching is structured into three main parts. The first part 

consists of biographical framework. In the second part is made of a conceptual 

framework, in particular, the concept of education, the need for a physical 

education, being teacher teacher and the meeting with the reflection of this. The 

third part represents the completion of professional practice where the 

information will be the experiences and reflections of my student teaching year. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: STUDENT TEACHING; PHYSICAL EDUCATION; REFLECTIVE 

TEACHER; EDUCATION 
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1. Introdução 

O Estágio Profissional surge como a derradeira etapa de um processo 

de formação, em que, nos anos anteriores fomos adquirindo ferramentas 

preciosas, conhecimentos indispensáveis para que neste ano de estudante 

estagiário possamos cumprir com êxito as tarefas previstas no ãmbito do 

Estágio Profissional. 

Ponte et al. (2000) afirmam que não basta ao professor conhecer 

teorias, perspetivas e resultados de investigação, sendo que este tem de ser 

capaz de construir soluções adequadas para os diversos aspetos da sua ação 

profissional, o que requer não só a capacidade de mobilização e articulação de 

conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de lidar com situações 

práticas. O Estágio Profissional (EP) vai permitir ao estudante estagiário 

precisamente que este coloque em prática a sua capacidade de lidar com 

situações práticas. 

O Estágio Profissional distingue duas tarefas: 

- Prática de Ensino Supervisionada (PES); 

- Relatório de Estágio (RE). 

A elaboração deste Relatório de Estágio foi suportada no processo de 

investigação/ação/reflexão, que foi desenvolvido ao longo deste ano de Estágio 

Profissional e que tem como objetivo ser um discurso sobre o decurso do 

nosso percurso, transmitindo assim esta experiência de ser professor num 

contexto real de ensino. Ou seja, pretende-se que este seja um documento 

reflexivo com vista à construção de um processo de formação mais eficiente. 

Não se assume uma tarefa simples sintetizar a experiência e os 

ensinamentos obtidos ao longo do ano. Foram tantas as aprendizagens, as 

experiências, os sentimentos e as emoções, que me proponho a que neste 

documento esteja representado um fractal daquilo que foi este longo caminho. 

 Este Relatório de Estágio encontra-se estruturado em três grandes 

partes: a primeira refere-se ao enquadramento biográfico, onde é feita uma 

reflexão autobiográfica apresentando o meu percurso e as motivações que o 

foram suportando e de seguida apresento as minhas expectativas em relação 
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ao Estágio Profissional. A segunda parte pertence ao enquadramento da 

prática profissional onde é realizada uma contextualização conceptual e por fim 

a terceira parte é destinada à realização do estágio profissional, onde será 

exposta a experiência educativa refletida que obtive deste Estágio Profissional. 
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2.1 Reflexão Autobiográfica 

 

De acordo com Formosinho (2001), a formação prática dos futuros 

professores começa muito antes do início do curso profissional. Ela ocorre ao 

longo de todo o percurso escolar e corresponde a aprender o que é ensinar, a 

partir das experiências que vive e naturaliza. O mesmo autor refere ainda que a 

docência é uma profissão que se aprende pela vivência da discência e, deste 

modo, são parte essencial da formação prática dos professores, as 

representações que os alunos de formação inicial têm sobre o que é ser 

professor (Formosinho, 2001) 

Segundo Pierón (1996), os futuros professores começam a aprender o 

que é a EF e o significado de ser professor nesta disciplina através das suas 

vivências enquanto alunos face à exposição a ideias pedagógicas, modelos de 

ensino e padrões de comportamento que moldam a sua maneira de pensar. 

Neste sentido, Lortier (1975) refere que todas as aquisições metodológicas 

adquiridas pelo estagiário são baseadas em vivências anteriores enquanto 

estudante e pelas imagens didáticas que os antigos professores lhes 

proporcionaram. 

 A ação do estudante estagiário é influenciada pelo seu percurso 

biográfico, pelas suas vivências anteriores, daí a pertinência deste 

enquadramento biográfico. 

Para me apresentar, o melhor caminho será expor o meu percurso até 

aqui e as motivações que foram suportando as minhas decisões. 

Cresci numa freguesia rural do concelho de Vila Nova de Famalicão e 

desde muito cedo, revelava um enorme interesse em brincadeiras na rua. 

Recordo me com nostalgia de uma frase muito presente na minha infância: 

“Vamos fazer uma corrida?” A competição fascinava-me e nestas disputas não 

existiam taças nem medalhas, apenas o inocente e saboroso espírito da vitória. 

A Natureza sempre me chamou. Subir às árvores era uma constante na 

procura de ninhos para contemplar “obras de arte” elaboradas por pássaros. 

A minha ligação oficial ao desporto inicia-se na adolescência quando 

decido praticar futebol federado no Clube Desportivo Trofense. Foi uma 

formação muito rica onde desde cedo comecei a encarar e a perceber o 

desporto como uma metáfora da vida. O trabalho em equipa para a 
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consecução de um objetivo, a necessidade constante de superação, a 

descoberta, a comunicação com os outros, o espírito de sacrifício, a resiliência, 

a equidade, a hombridade que lá aprendi assim o comprova. 

 Quando chegou o momento de optar, no final do 12º ano, sobre qual a 

licenciatura a escolher, a decisão não foi fácil, pois existem outras áreas pelas 

quais nutro interesse, nomeadamente a música. Aos sete anos aprendi a tocar 

guitarra e a paixão mantém-se até hoje. Quando me tentei dedicar 

“oficialmente” à música na fase da minha adolescência, deparei-me com 

métodos de ensino com os quais nunca estive muito de acordo, onde a 

liberdade para criar era extremamente reduzida tendo todos os alunos que 

seguir o mesmo padrão, chegando à conclusão que a minha forma de estar na 

música, estendendo-se também ao desporto não era aquela. 

Tal como no desporto é fundamental que cada um possa exprimir o seu 

potencial criador, senão podemos correr o risco de estarmos a formatar os 

nossos alunos ao invés de os formar. 

Sempre tive grande admiração pelos professores de Educação Física de 

que fui sendo aluno ao longo da minha formação. Com eles conseguia 

estabelecer uma empatia diferente daquela que existia com os professores de 

outras disciplinas. Assim, optei pela Educação Física. 

Durante a licenciatura, especializei-me no ramo de treino desportivo de 

futebol. Sou treinador há três anos no clube onde efetuei a minha formação 

futebolística. No percurso académico fiz um intercâmbio pelo período de um 

semestre na Universidade de São Paulo no 3º ano da licenciatura. Um 

acréscimo profissional e acima de tudo pessoal. Quanto à riqueza desta 

experiência vou citar as sábias palavras do empreendedor de viagens 

marítimas e escritor brasileiro Amir Klink (2000) quando afirma que “um homem 

precisa de viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou 

TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. 

Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio 

para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar 

bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não 

conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o 

imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz 

professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e 
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simplesmente ir ver”. A minha vinda para este Mestrado de Ensino da 

Educação Física também surgiu desta necessidade de presenciar as vivências 

que um mestrado desta natureza acarreta tornando-me um profissional da 

Educação Física. 
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2.2 Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Encaro o Estágio Profissional como um processo de aprendizagem 

indispensável, tendo a  

oportunidade de fazer a passagem da teoria para a prática, conhecer a 

realidade do dia a dia de um professor. Ocorre maior aprendizagem ao 

aprendermos na prática do que aquilo que aprendemos a ler ou a ouvir.  

Este Estágio Profissional corresponde à aplicação de todos os 

ensinamentos que foram sendo adquiridos ao longo do percurso académico 

num contexto real, que é o caso da situação do processo de ensino-

aprendizagem numa determinada escola. Só desta forma faz sentido toda a 

formação adquirida previamente. É a ligação da minha aprendizagem com a 

prática, representando uma oportunidade única para continuar a minha 

aprendizagem e conseguir ser um professor competente. 

Segundo Britzman (2003), a universidade fornece a teoria, os métodos e 

as competências, sendo a escola quem fornece o contexto real onde este 

conhecimento é aplicado viabilizando a sua prática exigindo aos formandos um 

esforço individual no sentido de integrar tudo isto numa relação dialética entre 

teoria e prática. A passagem de estudante a estudante estagiário, segundo 

Cunha (2008), pode significar uma descontinuidade tripartida: da instituição 

de formação para a escola; de aluno a professor estagiário e da teoria à 

prática.   

 Pierón (1996) afirma que o estágio corresponde ao momento de 

confrontação entre a formação teórica e a aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos no processo de ensino, caracterizando-a como sendo a etapa mais 

importante e significativa na formação profissional do estagiário. Uma vez que 

a formação inicial de professores não é, por si só suficiente, tem de ser 

complementada com uma aprendizagem, já em serviço, para que os 

professores consigam o devido equilíbrio entre o saber, saber fazer e o saber 

ser. O Estágio Profissional representa desta forma, uma ocasião priviligiada 

para aprender a ensinar. 

 Acredito que a presença de um professor cooperante como uma 

pessoa que representa a prática será um elemento preponderante neste 

Estágio Profissional, pois é com as pessoas que aprendemos mais. Assim, não 
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apenas a presença do professor cooperante será uma mais valia nesta 

caminhada, mas também a da professora orientadora da faculdade, os colegas 

dos núcleos de estágio, os professores da escola e, sem sombra de dúvidas os 

alunos, pois estes são a finalidade da atividade do professor, trabalhando por 

eles e para eles.  

Então, este ano de estágio profissional será um espaço de 

aprendizagem por excelência capaz de proporcionar a aquisição em grande 

escala de conhecimentos e competências. 
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3. ENQUADRAMANTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3.1 Enquadramento Conceptual 

 

3.1.1 Necessidade de Educação…  

 

“Educar é crer na perfetibilidade humana, na capacidade inata de aprender e no desejo 

de saber que a anima, no haver coisas (símbolos, técnicas, valores, memórias, factos…) 

que podem ser sabidos e que merecem sê-lo, na possibilidade de nos podermos – nós, 

os homens – melhorar uns aos outros por intermédio do conhecimento.” Savater 

 

Do ponto de vista genético e biológico, todos nascemos humanos, mas 

quando nascemos somos ainda um projeto de seres humanos. Isto significa 

que a nossa identidade não se reduz à herança genética que nos foi legada, 

mas que está dependente de uma segunda cultura que consiste justamente na 

educação que se adquire em sociedade, em convivência e partilha com outros 

seres humanos. De acordo com as palavras de Savater (1997),  “há uma 

importante verdade antropológica insinuada nesse emprego da palavra 

“humano”. Nós, os seres humanos, nascemos já sendo-o, mas só o seremos, 

completamente, depois. (…) Há que nascer para o humano, mas só chegamos 

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

com a nossa cumplicidade”. O ser humano, desta forma vai-se construindo, 

transformando-se e formando-se através da educação, de forma a tornar-se um 

cidadão ativo na sociedade, capaz de refletir criticamente sobre a realidade que 

o rodeia. 

Já Kant, de acordo com Philonenko (1980) refere que o homem não 

pode chegar a ser homem a não ser por intermédio da educação. Ele não é 

mais do que aquilo que a educação faz dele, ou seja, o homem só se constitui 

homem através da educação, sendo esta um bem essencial a todo o cidadão 

para a comunhão na vida em sociedade. Cabe à educação fazer com que 

todos possam descobrir o seu potencial criativo revelando o tesouro escondido 

em cada um de nós. 

Assente nos clássicos fundadores da Educação Física, Bento (1995) 

refere que o homem vem ao mundo com corpo, espírito e coração capazes de 

desenvolvimento, mas ainda por desenvolver, devendo ser desenvolvido 

corretamente tornando o corpo forte e ágil, o espírito inteligente e o coração 
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moral. A educação “deve preparar a criança de hoje a ser o cidadão ativo e o 

profissional como parte integrante da sociedade de amanhã” (Mialaret, 

2000:49) 

Segundo Delors (2001), a educação deve transmitir, de forma maciça e 

eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos. À educação cabe 

fornecer, de algum modo, a cartografia dum mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar 

através dele. 

A Educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens 

fundamentais, que ao longo da vida serão para cada ser humano os pilares do 

conhecimento (Delors, 2001): 

1. Aprender a conhecer: adquirir os instrumentos da 

Compreensão. 

2. Aprender a fazer: para agir sobre o meio envolvente. 

3. Aprender a viver juntos: participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas. 

4. Aprender a ser: via integradora das três anteriores. 

É fundamental reconhecer que a Educação engloba algo muito mais que 

ensino, não se restringindo por isso às salas de aula, aos manuais escolares e 

à dialética professor - aluno. Educação diz respeito a todos os cidadãos, à 

forma como nos relacionamos quotidianamente com as pessoas que connosco 

convivem. 

 

De acordo com Bento (1995), é possível distinguir dois sentidos da 

educação: educação em sentido lato e educação em sentido restrito. A 

educação no sentido lato refere-se ao tipo de educação que pode acontecer 

em qualquer parte sem ter sido planeada. «Naturalmente não constitui surpresa 

que a educação acontece em toda a parte. Que toda a vida educa. Que as 

influências educativas podem acontecer ser serem almejadas e planificadas. 

Que não apenas as pessoas, mas também as coisas, a natureza, os factos e 

as situações são “mestres” da educação, isto é, podem exercer influência 

educativa» Bento (1995:122).  

Vem a propósito fazer referência à escola paralela. Segundo Porcher 

(1977), a escola paralela é constituída pelo conjunto dos circuitos que chegam 
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aos alunos fora da escola, através de informações, conhecimentos e de uma 

certa formação cultural. Estes canais novos de educação, que os professores 

não controlam, são intensa e largamente consumidos pelos alunos.  

Louis Porcher defende (1977) que a rivalidade entre a escola e a escola 

paralela está inteiramente relacionada com a estagnação da primeira, face aos 

avanços de segunda e a dificuldade em seguir esses mesmos avanços. A 

escola deixa de ser a única fonte de transmissão do saber, que passa a ser 

feita também pelos livros, jornais, rádio e televisão. À família e à escola junta-

se então um novo estilo que é a escola paralela, uma vez que todos têm a 

possibilidade de aceder livremente ao conhecimento. Podemos então 

considerar a escola paralela como qualquer instituição de educação não formal 

que desempenha um papel educativo. 

 Já a educação no sentido restrito, refere-se a um tipo de educação 

planeada, com objetivos, com ações conscientes de um indivíduo sobre um 

indivíduo ou um grupo. De acordo com Bento (1995), entre estas duas pessoas 

existe uma diferença de competência. 

Estes dois sentidos de educação caminham lado a lado, partilhando e 

assumindo responsabilidades pelo destino da educação (Bento 1995), sendo 

que o professor participa neste empreendimento de formar pessoas, enquanto 

profissional, interessando-nos, por isso, de forma particular, o entendimento de 

educação em sentido restrito, que se refere ao processo conduzido pelo 

educador.  

 

 

3.1.2 A necessidade de Educação… Física 

 

Já Pestalozzi (cit. Bento, 1995) em 1807 fundamenta a formação 

corporal numa perspetiva antropológica, sendo o homem no seu entender “obra 

da natureza”, “obra da sociedade” e “obra de si próprio”. Para Pestalozzi, a 

identidade do sujeito determina-se através da sua formação moral. Para este 

autor, a formação corporal tem valor em si, independentemente do fim último 

ser a formação moral. Assim, o desporto não quer apenas desenvolver o corpo, 

mas também ser responsável pelo aperfeiçoamento moral, sendo que as 

atividades desportivas perseguem sempre o objetivo do aperfeiçoamento 
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humano, da humanização dos humanos, da modelação, desenvolvimento e 

formação da personalidade e do seu carácter moral (Bento, 1995). 

Bento e Bento (2010) afirmam que a presença da educação física e 

desportiva na escola é reforçada pelo facto de esta ser a única disciplina que 

visa preferencialmente a corporalidade constituindo de uma forma específica a 

relação do sistema educativo com o corpo. Através das aulas de Educação 

Física, o aluno deve aprender a lidar com o corpo constituindo-se estas em 

oportunidade de educação e formação. Logo, a educação física e desportiva 

distingue-se de outras áreas, no concernente à sua tarefa educativa primordial, 

pelo facto de educar, formar, socializar e possibilitar experiências a partir do 

corpo. 

A Educação Física não está imune ás mudanças. Novos desafios 

surgem, sintetizados por Bento e Bento (2010) que referem que actualmentes 

se assiste a uma transformação preocupante do contexto envolvente, como 

sejam os seguintes indicadores: 

- Mudanças na vida das crianças e jovens, que geram uma redução de 

oportunidades de exercitação corporal. 

- Diminuição das condições de satisfação positiva das pulsões lúdicas, com o 

défice de socialização em muitos papéis implícitos nos jogos e brincadeiras. 

- “Betonização” dos espaços e intensificação do trânsito, da violência e 

insegurança nas cidades e nas suas periferias, diminuindo cada vez mais as 

oportunidades da brincadeira e das práticas corporais e desportivas 

espontâneas. 

- Crescente aumento do consumo de meios áudio-visuais, com sobrecarga da 

visão e audição e redundado numa geração de cegos e surdos, a par da 

depreciação e do défice de estimulação dos outros sentidos. 

- Acréscimo das deficiências da postura e dos riscos coronários precoces. 

- Crescimento dos índices de corpulência e diminuição da valia das 

capacidades motoras e da aptidão desportivo-corporal. 

 

 A Educação Física representa uma pluradidade de objetivos, sendo que 

no topo da pirâmide se situam os desportivo-corporais. 

A filosofia e os valores presentes na Educação Física, ainda que, na 

maioria das vezes, se expressem apenas, através do “currículo oculto”, 
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sublinham mais do que um projeto do domínio das habilidades motoras, um 

projeto de educação integral, cívica, ética, de desenvolvimento de 

competências de vida com aplicações fora dos muros do desporto e da 

atividade física (Rosado, 2009). 

Cabe ao professor de educação física ser o mentor de uma formação 

corporal ao serviço de uma formação moral. Nós somos o nosso corpo, sendo 

os exercícios desportivo-motores também exercícios éticos e morais 

carregados de intencionalidades pedagógicas. A linguagem do meu corpo e eu, 

deixa de ter sentido, para dar lugar à linguagem do meu corpo – eu (Silva, 

1995) Através da Educação Física, os alunos vão adquirindo cada vez mais 

consciencialização e conhecimento do seu corpo. 

Meinberg (cit. Bento, 1995) apresenta três ideias normativas centrais 

para a elaboração dos objetivos da educação física: a ideia da emancipação, a 

ideia da capacidade de comunicação e a ideia da capacidade de ação. 

A ideia da emancipação, no concernente a objetivos está referenciada aos 

conceitos de autonomia, maioridade, competência, auto-determinação, auto-

realização, liberdade, criatividade, formação de atitudes conscientes, 

capacidade de crítica e decisão, capacidade de solução de conflitos, tolerância 

e solidariedade. O educando surge como sujeito, como pessoa, como Eu, 

como parceiro, dispondo de numerosos graus de liberdade (Bento, 1995). 

A ideia da capacidade de comunicação prende-se com o contributo da 

educação física para o aumento da competência comunicativa, onde é 

perspetivada como um campo de aprendizagem social, de desempenho de 

papeis sociais, deixando alguns ensaios em plano inferior a realização de 

objetivos no domínio desportivo-motor (Bento, 1995).  

Crum (1993) refere que a crescente falta de apoio à legitimidade da 

Educação Física como disciplina académica é consequência do legado 

ideológico da profissão, assente sobre as ideias convencionais de que a 

Educação Física é como o "treino do físico" e a Educação Física como 

educação "através do físico". O autor destaca que a ausência de um 

compromisso com a aprendizagem, patente nestas duas conceções, faz com 

que a disciplina não alcance o perfil de atividade educacional relevante.  

Carreiro da Costa et ai. (1994), na mesma linha de pensamento, após 

uma revisão aprofundada de diversos estudos, constatam que inúmeros 



20 
 

professores sustentam de forma substancial a ideia de que a Educação Física 

escolar não é uma área de aprendizagem, mas sim, de entretenimento e 

recreação. Também, os alunos não percecionam a EF como uma disciplina de 

facto. Reconhecem-lhe poucos objetivos ou desafios, consideram que não 

envolve aprendizagem e veem-na  direcionada para a recreação ou como um 

intervalo nas "disciplinas ditas teóricas", não sendo, por isso, respeitada e 

valorizada pelo seu perfil educativo (Carlson, 1995; Hardman, 2000). 

Segundo Bento (1995), o desporto é intrinsecamente educativo porque 

contém princípios, valores, atitudes, normas, regras, desafios, exigências, 

ideais, objetivos e metas. Surge como cultura de relações e condutas humanas 

postas à prova no jogo e na competição. 

De acordo com Constantino (2007) os valores do desporto situam-se 

não no plano do “corpo motor”, mas do “corpo” que encerra comportamentos 

que, tendo na base o movimento, suscitam, o aparecimento de sentidos e 

condutas que, justamente, reivindicam uma certa dimensão cultural, da qual 

decorrem consequências no plano educativo e formativo. Essa é uma das 

razões para se invocar a presença do desporto na escola. E é também 

resultante dessa dimensão cultural que decorrem consequências, que nos 

permitem reconhecer ao desporto, uma determinada categoria, com dimensão 

social. 

 

 

3.1.3 Ser Professor (na Escola)  

 

“O professor disserta sobre ponto difícil do programa.  

Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. 

O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? 

                                                            Não. O professor baixa a boz com medo de acordá-lo” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

A escola desempenha um papel importante no processo de formação 

desportiva das crianças e jovens, já que é nas escolas que estes passam 

grande parte do seu tempo. 
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De acordo com Bento e Bento, (2010), a escola carece de riso, de 

entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de alegria e animação sendo o 

desporto um meio primordial de revigorar a educação, de lhe emprestar uma 

cara de festa e euforia, de apego e empatia, de quebrar a rotina escolar com 

competições internas e externas, tratando-se de consumar o desiderato de 

desportificar a escola e escolarizar o desporto. 

Contudo, Constantino (2007) refere que a educação física e desportiva 

na escola não podem continuar a ser um discurso que não tem 

correspondência com um efetivo investimento corporal dos alunos. Nos tempos 

atuais o que a escola pode fazer pelo desporto é bastante mas, apesar de tudo, 

menos do que o desporto pode fazer pela escola. Reinterpretar e recentrar o 

papel que a escola pode ter perante a educação e a formação desportivas é 

indispensável perante a emergência de um novo paradigma social. 

Juntamente com a família, a escola é um elemento fundamental no 

processo de socialização, de formação de carácter e de inteligência das 

pessoas, devendo esta proporcionar aos seus alunos um conjunto de 

experiências ricas e interessantes, fazendo com que estes sintam amor pela 

escola ao invés de repudia. Deve ser um lugar contribua para o 

desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, 

sentido estético e responsabilidade. Nos últimos tempos tem-se verificado uma 

transformação do contexto social e educativo onde se atribuem às escolas e 

aos professores novas responsabilidades. Aquilo que anteriormente pertencia à 

esfera da responsabilidade da família transferiu-se para estes novos agentes 

de socialização. Como refere Bento (1995), estamos a assistir à falência do 

entendimento tradicional da escola, do professor e das respetivas funções. 

A escola precisa de sair dos muros que a rodeiam e envolver-se com a 

comunidade, ou seja, necessita de estar constantemente a inovar-se. 

É com a Lei de Bases do Sistema Educativo que surge a abertura para a 

constituição de comunidades educativas, onde cada escola tem a possibilidade 

de, com a sua comunidade escolar, abrir as suas portas e convidar, não só as 

famílias, mas também outras entidades da comunidade envolvente, para que, 

em perfeita parceria, constituam a sua comunidade educativa e construam o 

seu próprio Projeto Educativo, fundamentado e desenvolvido em torno dos 

seus interesses e características culturais específicas. É neste ponto que a 
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escola usufrui de autonomia relativa e tem possibilidades de abandonar o 

“sistema de repetição de informações” para passar para o modelo de 

funcionamento como “sistema de produção de saberes”, (Sarmento e 

Ferreira, 1995) 

 

De acordo com Bento (1999), uma das razões para a afirmação da 

Educação Física ao longo da história deveu-se ao facto de ser considerada 

parte fundamental do processo educativo. Assim, o Professor de Educação 

Física foi visto como um educador por excelência, sendo que a sua atuação 

colocava menos ênfase na transmissão de matérias  e na aprendizagem de 

conhecimentos e mais no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

A complexidade e os desafios que se colocam ao ato de ensinar fazem 

com que os professores precisem possuir uma vasta gama de competências e 

conhecimentos de entre os quais se salienta o conhecimento pedagógico 

do conteúdo, uma componente chave do conhecimento dos professores que 

aprofundarei mais adiante neste trabalho. 

Gage (1985: 27-28) alerta para um maior cuidado  na preparação 

pedagógica na formação de professores. “Gerações de estudantes de cursos 

de formação de professores têm recebido bases inadequadas para o ensino. 

Eles não têm sido ensinados em como organizar uma disciplina, como planear 

uma aula, como dirigir uma turma, como fornecer uma explicação, como 

estimular o interesse e a motivação dos alunos, como colocar as questões 

adequadas, como reagir às respostas dos alunos, como fornecer correções e 

feedback úteis, como evitar enviesamentos injustos na interação com os alunos 

– em suma, como ensinar”  

Mialaret (1977) destaca o problema da relação equilibrada entre a 

formação académica e a formação pedagógica, ou seja, era pensamento da 

época que bastava uma grande formação académica sem formação 

pedagógica, ou uma boa formação pedagógica sem nenhum nível especial de 

formação académica para que a atividade docente pudesse ser exercida. Na 

minha formação inicial, creio ter existido um equilíbrio entre a relação destes 

dois tipos de formação, sendo o estágio profissional uma formação pedagógica 

por excelência extremamente rica na aquisição de conhecimentos e 

competências na atividade do professor.  
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Para que os professores possam “crescer” profissionalmente, ou seja, 

consigam responder adequada e atempadamente às características e 

mudanças da sociedade que certamente se reproduzem na população escolar, 

têm de receber formação, que é «um processo destinado a aperfeiçoar o 

desenvolvimento profissional do professor» (Pacheco, 1995: 120) com a 

pretensão de «estimular uma perspetiva crítico-reflexiva que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas 

de autoformação participada. Estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional» (Nóvoa, 1992: 25). 

Defende-se portanto que os professores devem investir no seu  

desenvolvimento profissional através da formação contínua que começa com 

a formação inicial para depois acompanhar todo o exercício docente, ou seja, 

aceder a uma formação contínua que se deve centrar na atividade quotidiana 

próxima dos problemas reais dos professores, tendo como referência central o 

trabalho das equipas docentes, assumindo portanto, uma dimensão 

participativa, flexível e ativa/investigadora (Nóvoa, 1992). 

Como afirma Constantino (1995), "… um objetivo fundamental das 

minhas preocupações e que procuro transmitir aos alunos é que o exercício da 

profissão exige uma atitude permanente de abertura ao conhecimento... é 

necessário permanentemente estudar... Hoje, a afirmação da profissão passa 

essencialmente por uma qualificação da nossa intervenção profissional, e essa 

qualificação é indissociável da melhoria da qualidade daquilo que fazemos e 

para isso temos que saber cada vez mais. (...) Ter a noção que sabemos ainda 

muito pouco. E que temos que permanentemente aprender".  

A formação contínua, para ser eficaz, deve responder às necessidades 

educativas, não só dos professores mas também de cada escola, deve visar 

também, uma melhor preparação do seu corpo docente em função do modelo 

educativo adotado, dos seus projetos, assim como do contexto da comunidade 

educativa, ou seja, deve ser encarada como «um projeto permanente de 

resposta às necessidades individuais dos professores (satisfação profissional e 

progressão na carreira) e às necessidades educativas; encontrar um modelo 

organizacional que contemple não só a escola como local central de formação, 
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bem como as instituições de formação do ensino superior como polos 

disseminadores e colaborantes; privilegiar a articulação entre formação inicial e 

formação contínua; seguir uma metodologia de investigação-ação, orientada 

para a resolução de problemas práticos e para a emergência de uma cultura 

profissional; criar um quadro de formadores ao nível dos educadores e 

professores dos ensinos básico e secundário, com a consequente elaboração 

do seu perfil e das suas competências» (Pacheco, 1995: 126). 

Benjamin Franklin fez a seguinte observação a respeito de um homem 

que conheceu em Filadélfia: “Ele morreu aos 25 anos, mas só foi enterrado aos 

75.” O ex-presidente americano estava a referir-se a uma pessoa que parou de 

aprender cedo na vida. 

 

 

 

3.1.4 Encontro com a Reflexão 

 

Indo ao encontro da definição de reflexão, podemos encontrar um 

sentido de fazer retroceder. Derivado do latim, “reflectere” significa voltar atrás. 

Este voltar atrás permite-nos um outro olhar, um olhar mais apurado e 

cuidadoso em que é possível pensar conscientemente. Este retroceder traz 

consigo a capacidade de avaliar, de verificar, de analisar. A profissão do 

professor exige a realização da reflexão.  

Segundo Alarcão (1996), a noção de professor reflexivo baseia-se na 

consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser 

humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe 

são exteriores. É central, nessa conceptualização, a noção do profissional 

como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e 

imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa. O conceito 

de professor reflexivo traduz-se então na compreensão deste como profissional 

autónomo, capaz de pensar sobre sua ação e de transformá-la a partir da sua 

reflexão. Nas nossas aulas, muitos desafios são enfrentados sem, contudo, 

existirem “receitas” para uma ótima resolução dos problemas. São situações 

específicas, que exigem do professor uma nova postura, tornando-se um 
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sujeito ativo e responsável pelo seu trabalho superando a visão do professor 

como mero reprodutor de teorias pré fabricadas.  

O professor deve desenvolver capacidades de reflexão continuamente, 

colocando para si questões do quotidiano procurando interpretações daquilo 

que é vivenciado, aprendendo a questionar o que vê, o que pensa e o que faz, 

para que assim haja uma mudança (ou manutenção) de atitudes e 

comportamentos tendo em vista uma melhoria da sua prática. De acordo com 

Cunha (2008), reconhecendo que o ato educativo é complexo e imprevisível, a 

reflexão parece ser um processo mediador da teoria e da prática e um 

mecanismo regulador entre as crenças, as teorias dos professores e as 

evidências das práticas. 

Para Shulman (1986), a reflexão é o processo a partir do qual o 

profissional apreende a experiência, sendo de particular importância as 

experiências vividas. 

Schön (1987) distingue três diferentes tipos de reflexão: a reflexão na 

ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na . A reflexão na 

ação consiste no ato de refletirmos no meio da ação, sem a suspender de 

modo a ser possível interferir na situação a decorrer, ou seja, pensa-se no que 

se faz enquanto se está a fazer. A reflexão sobre a ação consiste em fazermos 

uma retrospeção sobre aquilo que fizemos. A reflexão sobre a reflexão na ação 

prende-se no ato de pensar sobre o que foi a reflexão na ação passada, 

consolidando o entendimento de determinada situação. Trata-se de olhar 

retrospetivamente para a ação e refletir sobre o momento da reflexão na ação, 

isto é, sobre o que aconteceu, o que o professor observou, que significado 

atribui e que outros significados pode atribuir ao que aconteceu. É uma reflexão 

proativa que procurar ajudar a compreender novos problemas e a orientar 

ações futuras. 

O Estágio Profissional acaba por ser um momento por excelência 

previligiado, para que o processo reflexivo seja sempre exercido e esteja 

constantemente presente, acrescentando-se o facto de este ser acompanhado 

por pessoas que também estimulam a nossa capacidade para refletir. 

 

Langer-Spraks e Colton (cit. Machado 2010) identificaram cinco fases do 

processo reflexivo: 
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- Numa primeira fase existe o reconhecimento de uma situação – problema; 

- De seguida existe uma resposta ao problema, reconhecendo as semelhanças 

com outras situações e qualidades especiais da situação particular; 

- Depois elabora-se e reformula-se as soluções do problema; 

- Experimentar as soluções e descobrir as consequências e implicações das 

várias soluções; 

- Finalmente examinar as consequências intencionais e não intencionais de 

uma solução implementada e reavaliar a solução, determinar se as 

consequências são desejáveis ou não.  

 Ao longo deste ano, este processo reflexivo foi sendo realizado com 

mais clareza no período final do Estágio Profissional devido ao acumular de 

situações passíveis da ação reflexiva que se foram acumulando ao longo do 

tempo. Todas as aulas representavam uma ótima oportunidade de evolução, 

devido precisamento à ação reflexiva.  

Assim, o pensamento reflexivo tem lugar quando há um problema real a 

resolver, ou seja, a capacidade para refletir emerge quando há o 

reconhecimento de um problema, de um dilema. 

 

 

3.2 Enquadramento Funcional 

 

3.2.1 A Escola Secundária de D. Dinis 

 

A escola Secundária de D. Dinis de Santo Tirso, foi a escolhida pela 

proximidade da mesma com a minha residência e por ter sido informado  

aquando da escolha de uma escola para estagiar com a seguinte afirmação: 

“Trabalha-se muito bem em Santo Tirso” referindo-se à escola e mais 

especificamente ao núcleo de Educação Física. 

As instalações da escola são idênticas a uma grande parte das escolas 

do nosso país. O pavilhão destinado ás aulas de Educação Física pode ser 

dividido em três espaços existindo ainda um espaço exterior possuidor de 

balizas, cestos de basquetebol e pista de atletismo. No segundo período, a 

escola começou a ser alvo de obras de remodelação, sendo as aulas de 
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Educação Física transferidas para as instalações do Ginásio Clube de Santo 

Tirso, ficando aqui bem patente a boa relação existente entre a escola e a 

comunidade envolvente. 

As instalações do Ginásio Clube de Santo Tirso são muito próximas à 

escola, possuindo boas condições para a lecionação das aulas de Educação 

Física, tendo sido por isso fácil a mudança de instalações. Possui pavilhão 

gimnodesportivo, um espaço exterior, três courts de ténis, piscina, sala de 

musculação e duas salas de ginástica.  

 

 

3.2.2 Os Núcleos de Estágio 

 

 O Núcleo de Estágio representou uma parceria extremamente proveitosa 

e essencial ao longo de todo este processo. Aprende-se muito com os outros, e 

eu sinto que aprendi muito com o professor cooperante, com os meus colegas 

do núcleo, observando as aulas deles, refletindo todos em conjunto, levantando 

questões, enumerando sugestões, sempre com uma enorme vontade de 

aprender e de evoluir por parte de todos existindo assim uma grande relação 

de abertura, frontalidade e de confiança. A possibilidade de observar as aulas 

dos colegas permite-nos também assimilar novos conhecimentos, dado que 

todas as turmas são diferentes com alunos únicos, o que proporcionam 

problemas e dinâmicas diferentes em cada uma delas. 

 As reuniões semanais com os clegas e o professor cooperante eram de 

uma grande riqueza. Ali, expunhamos os nossos pontos de vista, as nossas 

inquietações que em conjunto reflectiamos e discutiamos. 

 É de realçar também a boa relação existente com os colegas do outro 

núcleo de estágio na escola, trabalhando em conjunto por diversas ocasiões, 

nomeadamente na grandiosa atividade denominada “ExpoDesporto” que 

abordarei mais adiante.  
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3.2.3 O 12ºB 

 

O conhecimento do contexto é algo fundamental para um professor, 

onde numa determinada turma pode ser-lhe exigido um determinado tipo de 

comportamentos e postura, sendo que numa outra turma podem ser-lhe 

exigidas coisas completamente distintas. 

A caracterização da turma surge a partir das informações obtidas pelas 

fichas individuais preenchidas pelos alunos no inicio do ano letivo. Estas 

informações foram importantes para um melhor conhecimento individual e geral 

da turma que ajudaram a realizar nomeadamente os planeamentos, tornando 

as aulas mais eficazes. De seguida serão apresentados alguns dados 

relevantes para o conhecimento da turma 

 

 

                                                     Figura 1: Distribuição por sexo 

A turma do 12ºB que realiza Educação Física é composta por 22 alunos, sendo 

que 10 são do sexo feminino e 12 são do género masculino. 

 

Figura 2: Idade dos alunos 
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Os alunos do 12ºB apresentam idades entre os 17 e os 19 anos sendo 

que a sua grande maioria tem 17 anos. Estes valores mostram que a turma tem 

um aproveitamento escolar regular. 

 

Figura 3. Gosto pela Educação Física 

Todos os alunos da turma demonstram gostar de Educação Física, o 

que se revela bastante positivo demonstrando que os alunos estarão à priori 

motivados para as aulas de educação Física. 

 

Figura 4. Atividades praticadas 

 

O Voleibol é a atividade mais praticada pelos alunos da turma bem como 

a musculação. Contudo, cerca de metade da turma não pratica ou praticou 

qualquer modalidade desportiva. Este dado é para mim extremamente 

alarmante. Numa turma de 12º ano, aproximadamente metade dos seus alunos 

nunca praticou qualquer atividade desportiva para além das aulas de Educação 

Física e não me surpreenderia que em qulquer outra turma da escola que o 

resultado seja muito diferente de hoje. É urgente que os alunos se sintam 

motivados para a prática desportiva fora da escola, sendo que o papel do 
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professor de Educação Física adquire aqui um papel importante, como 

profissional da área do desporto estando desta forma responsável por 

estimular, motivar para uma prática desportiva fora do contexto das aulas de 

Educação Física. 

Esta turma possui uma disponibilidade motora bastante boa, com alunos 

que se empenham bastante nas atividades propostas.  
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4. Realização da Prática Profissional 
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É na realização que se centra a atividade do estudante estagiário, sendo 

o presente capítulo destinado a transmitir a minha participação e intervenção 

decorrente do ano de estágio através da prática de ensino supervisionada, num 

contexto real de ensino. 

 A realização do Estágio Profissional foi supervisionada pelo professor 

cooperante José Soares e pela orientadora Zélia Matos. Os colegas António 

Bento, Diogo Guimarães e José Luís Magina participaram tal como eu nesta 

caminhada, na condição de estudantes estagiários. O 12ºB foi a turma com que 

eu tive o privilégio de trabalhar.  

 

 

4.1 Relação pedagógica no 12ºB 

 

A relação pedagógica é o conjunto de relações sociais que se 

estabelecem entre o educador e aqueles que educa para atingir objetivos 

educativos, numa dada estrutura institucional, a escola (Postic, 1984). 

 Para Coll e Sole (1996) (cit. por Martins et al. 2005), a maioria das 

investigações atuais sobre as interações professor-aluno baseiam-se, no 

conhecimento construído pelos alunos no decorrer das atividades e nos 

significados construídos a partir da interação estabelecida com o professor. 

Desta forma, estas interações não podem ser restringidas ao processo de 

construção do conhecimento, pois também envolvem dimensões afetivas e 

motivacionais. 

 Postic (1984) destacou a necessidade de restaurar a vida afetiva no 

domínio escolar, de reencontrar a verdade de uma relação humana que não 

separe a razão e os sentimentos. Sobre esta relação, Panizzi (2002) destaca a 

importância do diálogo e a necessidade que o aluno tem de sentir interesse por 

parte do professor estimulando assim o aluno para a ocorrência de 

aprendizagem. Este ponto parece-me fundamental, na medida em que o aluno 

ao sentir o professor se interessa e está empenhado na sua aprendizagem, as 

respostas por parte deste são extremamente positivas, pois sentir-se-ão muito 

mais responsáveis e não quererão desiludir o “investimento” que neles fizemos 
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Por outro lado, para Bento (1995), a relação pedagógica é particular pois serve 

um fim determinado e particular que não pode ser marcada por critérios de 

intimidade pessoal como na família, tratando-se o amor e a amizade categorias 

desapropriadas para caracterizar a relação pedagógica profissional dado que 

se tratam de categorias privadas. 

 De acordo com o mesmo autor, para a profissionalidade pedagógica, 

parece ser mais indicada a relação de parceiro pois este já não engloba um 

carácter de totalidade e permanência, mas antes de parcialidade e 

eventualidade referenciadas a um determinado objetivo comum. Como um 

professor estabelece, ao mesmo tempo, uma relação com várias pessoas, 

sendo que «quanto mais íntima é uma relação humana tanto mais outras 

pessoas são excluídas dela» (Bento, 1995: 131). 

Ao longo do ano letivo, de um modo natural, fui sentindo mais afinidade 

com alguns alunos, pela sua postura, pela forma como participavam na aula, 

tendo sempre o cuidado de que esta afinidade não se exprimisse através do 

currículo oculto, precisamente para não correr o risco de ao aproximar-me mais 

de uns alunos, estar a afastar-me de outros. 

 Foi sempre minha intenção manter uma relação de respeito e de 

confiança para com todos. 

 

 

4.2 A importância dos Conhecimentos, do Domínio da matéria 

 

De acordo com Graça (1997), o ensino é hoje reconhecido como um 

processo cognitivo complexo que exige do professor uma capacidade de tomar 

decisões alicerçada em múltiplos domínios do conhecimento. 

Para que haja competência profissional, existe a necessidade do 

professor possuir diferentes tipos de conhecimentos. Ninguém ensina aquilo 

que não sabe. O professor deve possuir um sólido conhecimento da matéria 

que ensina. Segundo Carreiro da Costa (1996), os professores com uma 

grande competência pedagógica caracterizam-se por terem um profundo 

conhecimento dos conteúdos de ensino, o domínio de conhecimento 

pedagógico de conteúdo. 
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Em 1995, Piéron e Carreiro da Costa realizaram uma revisão 

bibliográfica que permitiu detetar muitas diferenças entre professores experts e 

professores que estão no início da carreira. Foram encontradas diferenças 

relacionadas, essencialmente, com a qualidade e quantidade de 

conhecimentos e com determinados comportamentos pedagógicos. 

Shulman (1987 cit por Graça et. al 2008) estabeleceu sete categorias de 

conhecimentos básicos para o ensino que abrangem o conhecimento do 

conteúdo, o conhecimento pedagógico geral (que são os princípios ou 

estratégias de gestão e organização da turma), o conhecimento curricular 

(referente ao conhecimento do professor para selecionar e organizar os 

programas, bem como os meios para o fazer), o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (distingue um corpo de conhecimentos específico do professor, por 

corporificar a combinação entre o conteúdo da matéria e a pedagogia na 

atividade de ensino, algo que vamos desenvolver mais à frente), o 

conhecimento dos alunos e de suas características, o conhecimento dos 

contextos educacionais (ambiente de trabalho, região e características culturais 

da comunidade) e o conhecimento dos fins educacionais (valores sociais, 

propósitos e bases filosóficas e históricas). 

É fundamental que os professores sejam capazes de desenvolver uma 

base sólida de conhecimento sobre o conteúdo que ensinam, os objetivos que 

querem atingir, os alunos aos quais ensinam e o contexto real no qual o ensino 

acontece. De seguida, é necessário que o professor transforme os seus 

próprios conhecimentos em representações que possam ser adaptadas à 

construção do saber por parte dos alunos. Ou seja, o professor possui um 

conhecimento especializado do conteúdo que deverá ensinar, tornando-o mais 

compreensível ao aluno. Este conhecimento especializado é denominado 

segundo Shulman (1987) de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC). 

Este conhecimento especializado do conteúdo é, portanto, o conhecimento 

típico do professor (Graça et. al 2008). 

De acordo com Shulman (1987), a pesquisa sobre o Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo (CPC) pode contribuir para a resolução de uma 

lacuna existente em investigações sobre o tratamento didático da matéria no no 

processo de ensino-aprendizagem, dado que o CPC distingue um conjunto de 

conhecimentos típicos do professor para o ensino, de modo a materializar a 
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combinação entre o conteúdo da matéria e a pedagogia na atividade do 

professor. Assim, a forma de conduzir um processo de ensino aprendizagem, a 

flexibilidade com que tratamos o conteúdo, os ajustes que se realizam 

relativamente ao nível em que os alunos se encontram, bem como a seleção 

da postura mais adequada ao contexto em que estamos inseridos, às 

contingências do ambiente, denota os padrões de CPC que um professor 

possui. 

 

“O exercício de serviço para uma equipa em organização defensiva em “W” faz mais 

sentido numa fase anterior da Unidade Temática onde queremos apenas focar a 

atenção na forma como a equipa se organiza de acordo com este sistema defensivo. 

Agora já não se justificava.” Reflexão aula 40 

 

 Neste excerto de reflexão, verifico que nesta aula, não fui capaz de 

“transformar os conteúdos” de acordo com o nível em que os alunos já se 

encontravam. 

 

Perante aqueles que eram os objetivos da aula, senti a necessidade de reduzir o nº de 

jogadores no jogo formal pois devido ao pouco espaço existente senti que não estava 

a ocorrer qualquer tipo de aprendizagem, mas sim um jogo de “saltos e ressaltos”. 

Reflexão aula 37 

 

 Nesta reflexão está patente a capacidade de ajustamento que o 

professor tem de ter sempre. Contudo, esta capacidade de ajustamento só 

ocorre de forma acertada se o professor dominar os conteúdos de ensino. 

  

O ensino dos conteúdos de uma disciplina exige além do domínio de seu 

corpo teórico básico, a compreensão das estruturas dos conteúdos, as formas 

pelas quais eles se tornam compreensíveis pelos alunos, além de conhecer as 

experiências anteriores dos alunos e suas relações com o novo conteúdo. São 

as formas de representar e formular os conteúdos de forma tal que sejam 

compreensíveis pelos alunos, os motivos pelos quais alguns conteúdos são 

mais ou menos difíceis de ser aprendidos. Ou seja, é o conhecimento sobre 
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como pode ser ensinado um dado conteúdo, para alunos específicos, com 

sucesso na aprendizagem (Shulman, 1986). 

O CPC faz a interligação entre um conhecimento formal sobre o ensino, 

elaborado e validado a partir de pesquisas universitárias convencionais, e um 

conhecimento de natureza prática, desenvolvido pelo professor através da 

experiência do trabalho docente (Fenstermacher, 1994). Este ano no papel de 

estudante estagiário foi feita precisamente esta interligação. Possuía um 

conhecimento formal daquilo que iria fazer, sentia-me bem preparado inclusive, 

contudo, faltava este conhecimento de natureza prática adquirido com a 

experiência refletida na atividade do professor. O destaque dado à reflexão 

faz todo o sentido pois se a prática não for refletida, muitos anos de experiência 

podem ocorrer, mas a evolução encontrar-se-á estagnada.  

 

O conhecimento profundo da matéria de ensino revela-se indispensável 

na atividade do professor. Um Conhecimento da matéria insuficiente pode 

determinar que o professor não seja capaz de interpretar as respostas dos 

alunos, pode impossibilitar a deteção dos indicadores de incompreensão, ou de 

compreensão parcial, de grande confusão ou de pequeno erro, podendo 

originar a rejeição de soluções apropriadas ou até originais (Bento et al 1999). 

Buchmann (1984 cit. Bento et. al 1999) alerta para o esquecimento da 

matéria de ensino na formação de professores. Acredito que algumas das 

dificuldades que senti este ano prende-se precisamente com o facto de 

algumas matérias importantes que foram abordadas durante o curso terem-se 

indo dissipando ao longo do tempo, o que me levou a ter que voltar a “estudar” 

para reavivar conhecimentos adquiridos anteriormente nomeadamente na 

modalidade de Voleibol. 

Em 1986, Shulman critica a ausência de referências ao conhecimento da 

matéria na literatura relacionada com o ensino ou a formação de professores. 

Contudo, o facto do professor saber mais, não significa automaticamente que o 

aluno vai aprender mais. O importante é que o professor torne o conhecimento 

acessível à compreensão do aluno. 

Contudo, como referem Bento et. al (1999: 181), “os professores com 

conhecimento da matéria mais profundo e organizado tendem a fornecer  uma 

instrução de maior qualidade, caracterizada pelo estabelecimento de ligações 
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entre os conceitos, pela utilização de formas variadas e apropriadas de 

representação dos conteúdos e pela participação ativa e significante dos 

alunos.” 

 

 

 

4.3 …Que se reflete no Planeamento 

 

O desenvolvimento curricular dá-se a três níveis de decisão: a nível 

macro, das políticas educativas ou seja, a nível do Ministério da Educação e 

dos serviços da tutela; a nível meso, que representa as decisões tomadas pela 

escola, operacionalizadas no projeto curricular de escola, ao nível do concelho 

pedagógico e dos diversos departamentos e, finalmente a nível micro, que 

representa  a nível do professor, as decisões tomadas para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Bento (2003) o planeamento faz a ligação entre as pretensões, 

inerentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a 

sua realização prática, sendo uma atividade prospetiva, diretamente situada e 

empenhada na realização do ensino que se consuma na sequência:  

“Elaboração do plano → realização do plano → controlo do plano → 

confirmação ou alteração do plano, etc.” (Bento 2003: 16) 

Este autor refere ainda que a planificação “é também ligar a própria 

qualificação e formação permanente do professor ao processo de ensino, a 

procura de melhores resultados no ensino como resultante do confronto diário 

com problemas teóricos e práticos” (Bento 2003:16) 

 

Assim, o professor tem a responsabilidade de desenvolver o currículo ao 

nível micro, adequando a sua ação ao Currículo Nacional e aos programas das 

disciplinas (elaborados a nível macro), às características do meio social da 

escola e dos alunos. Desta forma mostra que no processo de planeamento o 

professor estará sempre confrontado com o programa de ensino, a população a 

lecionar tendo em conta as suas características sociais e culturais, a satisfação 

das expectativas dos alunos bem como os recursos disponíveis na escola e as 

orientações definidas no projeto curricular de Escola. (Bento, 2003) 
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O planeamento serve como uma bússola orientadora de todo o 

processo. “Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico. Os objetivos 

constituem o elemento determinante no âmbito da relação coordenada entre 

objetivoobjectivo, conteúdo e método. Isto devido a uma exigência implícita no 

processo educativo: procurar e perseguir sempre ativa, enérgica e 

pertinazmente o objetivo.” (Bento, 2003, p. 15) 

Lewy (1979) refere que a planificação tem por objetivo prever, definir e 

criar as condições necessárias para uma correta execução do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

As aulas de Educação Física são normalmente estruturadas em três 

partes: a) parte preparatória ou inicial destinada à ativação geral dos alunos, 

que pode ser aproveitada para introduzir exercícios com características que 

vão de encontro ao desporto da unidade didática que vamos abordar durante a 

fase de desenvolvimento da aula com o intuito de não só solicitar os diferentes 

grupos musculares que vão ser solicitados durante a aula mas também 

funciona como uma breve organização, contacto, exercitação e orientação para 

a parte seguinte da aula;  b) parte principal ou fundamental que  se refere à 

parte mais importante da aula, não só por abranger a maior parte do tempo 

destinado à aula mas também por ser a parte onde o professor tenta cumprir os 

objetivos referidos no plano destinados à unidade didática. c) a parte final que 

tem como objetivo principal o retorno a calma. Esta parte da aula pode ser 

aproveitada e foi algo que fui fazendo sempre, para o professor fazer uma 

breve reflexão juntamente com os alunos, evidenciando duma forma geral o 

que está e foi bem feito, como também os aspetos que precisam de ser 

melhorados, para poderem atingir os objetivos propostos.  

Segundo Bento (2003: 152), na estruturação da aula de Educação Física 

“deve ser evitado todo o espírito de esquematismo e de formalismo.” Ainda 

Bento refere que “existem numerosas propostas de esquema da aula, cada 

uma delas caracterizada por uma variedade de constelações possíveis, mas 

sem que nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal.” Para este 
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autor, esta forma de apresentação dos planos de aula dividida em três partes 

deve apenas, ser entendida como uma das propostas possíveis de construção 

de uma aula.  

O planeamento é parte fundamental de todo o processo. Se partirmos 

para a realização sem termos tudo devidamente planeado e refletido corremos 

o risco de andarmos ao sabor do vento, sendo que quem anda ao sabor do 

vento nunca sabe para onde quer ir. Tudo deve ser planeado ao pormenor, até 

a nossa instrução. 

Torna-se então importante que exista um modelo que oriente todo o 

processo de ensino-aprendizagem: o modelo de J. Vickers (1990). Este modelo 

sintetiza os objetivos da Educação Física em quatro categorias 

transdisciplinares: as habilidades motoras, a condição física, a cultura 

desportiva e os conceitos psico-sociais. 

 Tal como refere Bento (2003) Podemos situar três níveis de 

planeamento, que antecipam a ação educativa: o plano anual, o plano das 

unidades temáticas e o plano de aula. 

 

 

4.3.1 Plano Anual 

 

O Grupo de Educação Física da Escola Secundária de D. Dinis elaborou 

um documento orientador para o planeamento anual onde estão incluídas as 

matérias a serem abordadas e a distribuição temporal das mesmas. Este 

planeamento, precisamente por ser apenas orientador, pode sofrer ao longo 

doa no letivo ajustes que se julguem pertinentes pelos professores.  

No caso da turma do 12ºB, vários ajustes tiveram de ser realizados 

nomeadamente na redução do número de aulas na Unidade Didática de Futsal 

devido à disponibilidade de apenas um espaço em quase todas as ocasiões 

para a lecionação das mesmas. No terceiro período, para além da Ginástica 

Acrobática estava prevista a lecionação de Desportos de Raquetes, o que não 

foi possível, tendo nós optado pela modalidade da Natação. Ao longo do ano a 

escola foi sujeita a obras de requalificação, o que fez com que nos 

deslocássemos para outras instalações, as do Ginásio Clube de Santo Tirso.      
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Estes exemplos aqui mencionados servem para demonstrar a 

contingência com que o plano anual é caracterizado. Não existe uma 

linearidade que possa fazer prever todos os acontecimentos. É algo que 

ultrapassa o previsível e o planeado, obrigando-nos a tomar decisões no aqui e 

agora adaptando-nos a cada contexto. Como refere Bento (2003), o ensino é 

criado na conceção e na realização. 

 

 

4.3.2 Plano da Unidade Temática 

 

 As unidades didáticas revelaram-se fundamentais na estruturação dos 

conteúdos. A partir dos objetivos que pretendemos, estruturamos a unidade 

didática do modo que os conteúdos serão abordados, ou seja, funcionará como 

a bússola para o professor na medida em que lhe permite orientar e situar o 

seu processo de ensino-aprendizagem. 

“ O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados pelos 

objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas do 

programa e do plano anual O planeamento a este nível procura garantir, 

sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e 

orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível  para o desenvolvimento dos alunos. (Bento, 2003:60)”. 

 Tal como o plano anual, a unidade didática também é caracterizada pela 

contingência em determinados momentos. 

 

Nesta aula, que era prevista ser a terceira da unidade temática de ginástica 

acrobática, devido à ocupação da sala de ginástica, não foi possível a realização do 

que estava previsto. Apenas no dia anterior conheci a impossibilidade da utilização do 

espaço. (Reflexão  aula 53) 
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4.3.2.1 “Peculiaridades” da prática  

 

 O Estágio Profissional proporcionou momentos de aprendizagem muito 

ricos, sendo algumas destas aprendizagens advêm  inquitações que foram 

surgindo e que foram suscitando dúvidas. Casos destas inquietações, foram a 

unidade temática de aptidão física que se constitui uma surpresa e a unidade 

temática de natação. 

 

 

4.3.2.1.1Unidade Temática de Aptidão Física 

 

Tal como referido anteriormente, Vickers (1990), já salientava a aptidão 

física como uma das quatro categorias transdisciplinares do seu modelo a ser 

desenvolvida nas aulas de Educação Física. 

A unidade temática de aptidão física causou-me bastantes dificuldades. 

Primeiramente, o facto de ser uma unidade que se estendia ao longo de todo o 

ano já fazia de si uma unidade especial. Depois, até entrar no Estágio 

Profissional, não considerava a aptidão física uma componente fundamental 

nas aulas de Educação Física, isto é, encarava que o desenvolvimento da 

aptidão física surgiria como que por arrasto através das tarefas que tinham em 

vista o desenvolvimento das competências dos alunos em cada modalidade. 

Na Ginástica Acrobática por exemplo, a força e a flexibilidades seriam as 

capacidades condicionais mais solicitadas não sendo assim do meu ponto de 

vista inicial reforçar o trabalho destas capacidades. Desta forma não seria 

necessário um planeamento específico para o desenvolvimento da aptidão 

física (pensava eu!). 

O papel do Professor cooperante foi fundamental no que diz respeito à 

minha visão acerca do trabalho da aptidão física nas aulas de Educação Física. 

 

“Relativamente ao ponto número cinco, o professor cooperante reforçou a 

importância da Aptidão Física, sendo que esta é transversal a todo o ano letivo, pelo 

que a sua abordagem não é exclusiva de um período, nem de um nível de ensino. 

Assim sendo, interessa definir que capacidades (condicionais e coordenativas) os 

estudantes estagiários vão dar mais ênfase e concretizá-las.” (Excerto ata número 1) 
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A grande maioria dos alunos, não pratica qualquer tipo de atividade 

desportiva, sendo as aulas de Educação Física um momento em que as suas 

capacidades condicionais são solicitadas de uma forma mais vigorosa, 

tornando-se assim fundamental um reforço do trabalho dessas mesmas 

capacidades. É assustadora a falta de flexibilidade por exemplo em alunos de 

décimo segundo ano. Até em turmas de sétimo ano denota-se já um défice de 

flexibilidade muito grande indicando assim a ausência do trabalho desta 

capacidade condicional. 

Torna-se assim importante o trabalho para o desenvolvimento das 

capacidades condicionais. 

Maia (1996) situa a aptidão física em dois domínios: 

- Aptidão física associada à saúde; 

- Aptidão física associada à performance 

 

No início e no final do ano letivo realizamos testes de aptidão física aos 

alunos para verificar a evolução que estes obtiveram ao longo do ano, na 

bateria de testes Fitnessgram, sendo entregue aos alunos uma ficha com os 

seus dados relativos à sua aptidão física comparando os seus dados com a 

zona saudável. 

De modo a dedicar a devida importância ao trabalho das capacidades 

condicionais, defini para cada período quais aquelas que seriam trabalhadas, 

de acordo com a modalidade que estaria a ser abordada. Assim, definia qual a 

capacidade a desenvolver em cada aula, e dedicava sempre algum tempo para 

que os alunos a desenvolvessem com maior especicidade, sendo que tinha o 

cuidado de definir a capacidade condicional de acordo com as solicitações das 

tarefas da aula. Estas situações verificaram-se de um modo afincado no 

desenvolvimento da força e da flexibilidade, denotando-se melhorias 

significativas no desenvolvimento destas capacidades. 

 

 

 

 

 



44 
 

 4.3.2.1.2 Unidade Temática de Natação 

 

 A natação é uma modalidade com a qual não me sentia muito à vontade. 

A falta de experiência na modalidade causou-me alguma inquietação, dado que 

esta foi uma cadeira que completei após imenso esforço no percurso 

académico. Aliado a esta situação, na didática da natação, as aulas que 

lecionei foram a colegas da turma que não colocavam grandes problemas que 

nos obrigassem a refletir sobre eles para os poder solucionar.  

 Assim, o ensino da natação já se afigurava como um grande desafio, 

dado que também muitos alunos nunca vivenciaram esta modalidade antes, 

devido à dificuldade que as escolas têm em incluir nos seus currículos o ensino 

da natação. A oportunidade de lecionar natação surgiu devido às obras de 

requalificação da escola o que nos fez deslocar para as instalações do Ginásio 

Clube de Santo Tirso. 

 Após a realização da avaliação diagnóstica, houve a necessidade de 

formular trabalhos diferentes para diferentes grupos, sendo que havia um grupo 

de alunas que se situava num nível de adaptação ao meio aquático, outro 

grupo necessitava de um trabalho de iniciação do Crol e ainda um grupo de 

alunos que situava em crol avançado. 

 

 “Após a realização desta avaliação diagnóstica, optei por dividir a turma em 3 

níveis: Adaptação ao Meio Aquático (AMA), Crol Costas Iniciação (CCI) e Crol Costas 

Avançado (CCA).” (Reflexão aula 48) 

 

 Esta unidade temática foi constituída por apenas cinco aulas, o que que 

reforçou a necessidade de fazer com que os alunos pudessem retirar o maior 

proveito das mesmas num curto espaço de tempo. Inicialmente tinha previsto a 

abordagem de conteúdos excessivos que rapidamente me apercebi da 

impossibilidade da consecução dos mesmos. 

 Comecei então por identificar os maiores problemas da turma: 

 

“Os alunos revelam problemas que se podem denominar de erros padrão nesta turma, 

como por exemplo, a respiração frontal e uma hiperextensão da cabeça no momento 

da respiração. Na ação dos membros superiores, é comum verificar-se uma reduzida 
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elevação dos cotovelos na ação de recuperação, bem como um afastamento 

exagerado dos membros superiores relativamente ao eixo longitudinal no momento de 

entrada da mão na água.” (Reflexão aula 50) 

 

 Identificados os problemas, planeei as aulas de modo a que as 

solicitações estivessem de acordo com o nível dos alunos. As alunas que 

estavam em adaptação ao meio aquático realizavam tarefas em conjunto com 

vista à adaptação da face, aos equílibrios, à imersão em profundidade e 

deslizes. Senti um enorme prazer em ver estas alunas que na primeira aula 

tinham medo de ter a face na água, no final da unidade temática já 

demonstravam um à vontade muito grande relativamente ao meio aquático. 

Frustrante foi apenas o facto de só haver a possibilidade de lecionar cinco 

aulas, pois havia indicadores que iria continuar a ocorrer grandes evoluções. 

 Dediquei muita atenção aos alunos que se encontravam em iniciação ao 

crol, pois estes cometiam erros muitos graves, que se não houvesse 

intervenção sobre os mesmos estes podem ficar permanecer devido aos maus 

“vícios” que já estão criados. 

 Numa das aulas senti que as tarefas propostas para os alunos de nível 

avançado não eram adequadas pois estes já dominavam plenamente algumas 

componentes que estava a trabalhar na iniciação. Apercebi-me que isso lhes 

poderia causar algum tipo de desmotivação para a prática. 

 

“Os alunos de nível avançado deveriam ter tido tarefas de complexidade superior. 

(…)Tratando-se esta da terceira, em cinco aulas desta unidade temática, esta decisão 

faria ainda mais sentido.” (Reflexão aula 52) 

 

 Um momento preponderante desta unidade temática foi o da avaliação 

sumativa, em que senti dificuldades em observar tudo aquilo que queria. 

 

“Esta foi a aula de avaliação sumativa de natação. Senti algumas dificuldades em 

coordenar todos os parâmetros a realizar na avaliação, ou seja, para além de estar 

concentrado a observar as componentes técnicas de cada aluno, tinha também de 

estar atento para anotar os tempos que cada um realizava” (Reflexão aula 58) 

 



46 
 

4.3.3 Plano de Aula 

 

Trata-se de uma planificação a curto prazo. São planos de pequena 

amplitude correspondentes as ações que no dia a dia vão concretizar as 

diferentes parcelas da unidade didática. Desta forma, o plano de aula não pode 

ser dissociado da sua organização superior, a unidade didática, que foi 

elaborada com base no Modelo de Estrutura do Conhecimentos (Vickers, 

1989). Cabe ao professor adaptá-lo ás características da turma e dos alunos 

bem como dos recursos disponíveis na escola. 

Um bom plano é aquele que revela coerência, adequação, flexibilidade, 

continuidade, precisão, clareza e riqueza, ou seja, deve estar em harmonia 

com as ideias estabelecidas no plano curricular de maneira geral, deve ser 

usado na linguagem escrita de maneira a que se percebe tudo com clareza, 

devendo permitir que reajustamentos sejam realizados. 

A flexibilidade é de facto fundamental, para no momento da aula o 

professor possa ajustar o plano de aula tendo em vista a consecução dos 

objetivos previstos para a aula.  

 

“Perante aqueles que eram os objetivos da aula, senti a necessidade de reduzir 

o nº de jogadores no jogo formal pois devido ao pouco espaço existente senti que não 

estava a ocorrer qualquer tipo de aprendizagem, mas sim um jogo de “saltos e 

ressaltos”. Achei preferível ter alunos de fora constantemente a rodar e ocorrendo 

maior aprendizagem de quem estava a jogar do que se estivessem todos os alunos a 

jogar e a exercitar erros.” (Reflexão aula 37)  

 

 Contudo, também existiram ocasiões em que após reflexão senti que 

deveria ter realizado outros ajustamentos. 

 

 “Pouco aproveitamento do espaço existente nos exercícios técnicos analíticos. Em 

vez de estarem grupos de 3 com uma bola, podia estar cada aluno com uma bola 

(dado que só estavam 10 alunos presentes), a realizarem os exercícios tendo assim 

maior tempo de exercitação.” (Reflexão aula 37) 
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 Em algumas aulas identifiquei problemas que se deveram a um 

planeamento deficitário.  

 

“Exercício com o objetivo de trabalhar a técnica do remate tinha muita gente em tempo 

de espera e apenas efetuaram ataque à saída da rede” (Reflexão Aula 35), ou 

ainda, “Ausência do trabalho de serviço no planeamento da aula, dado este aspeto 

técnico ser ainda deficitário nalguns alunos desta turma. Contudo, depois ajustei, 

aproveitando também o espaço 1 que ficou temporariamente disponível, dando 

oportunidade para os alunos consolidarem a técnica de serviço” (Reflexão aula 36).  

 

Aqui está patente uma vez mais, a necessidade de ajustamento que o 

professor tem de fazer por diversas vezes, tomando decisões no momento de 

um modo a que se possa atingir de um modo mais facilmente os objetivos da 

aula. Estas decisões são tomadas devido à realização de uma reflexão na 

ação. 

  

Após o reconhecimento de aspetos a serem melhorados nas aulas, fui 

levado a planear com muito “cuidado”, de forma a definir estratégias para que 

os problemas fossem ultrapassados. A dada altura da unidade didática de 

Voleibol, fui sentindo uma certa apatia dos alunos, devido a alguma falta de 

qualidade de jogo que lhes levava a ter uma atitude conformista. Contudo, após 

ação reflexiva, elaborei determinadas estratégias como estão patentes no 

excerto da reflexão seguinte: 

 

“O facto de poderem servir mais à frente e ser obrigatória a realização de serviço por 

baixo, (…) Outra das medidas tomadas, para combater a apatia dos alunos fazendo 

com que estes se superem dando sempre o seu melhor prende-se com a decisão da 

primeira equipa que atingisse os 10 pontos ficava a jogar e a equipa perdedora iria 

fazer trabalho de força. Com isto senti da parte dos alunos uma maior motivação, 

concentração e envolvência que teve como consequência uma melhoria na qualidade 

de jogo.” (Reflexão aula 36). 

 

Num primeiro momento senti algumas dificuldades em elaborar um plano de 

aula devido à grande variabilidade de planificações que nos foram propostas ao 
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longo das diversas didáticas específicas no decorrer do ano anterior. Contudo, 

com a ajuda do professor cooperante, todos os estudantes estagiários 

adotaram um modelo idêntico de plano de aula para que não ocorressem 

equívocos. 

   

Concluindo, podemos então situar o planeamento como uma das atividades 

mais preponderantes na atividade do professor. Estar numa aula pressupõe um 

elevado trabalho de casa! 

A realização de um planeamento adequado permite mais oportunidades 

de aprendizagem aos alunos, uma turma mais organizada, melhorando assim a 

qualidade do processo ensino – aprendizagem. 

 

 

4.4 … Que se reflete na Realização do Ensino 

 

Segundo Rink (1985), os professores de Educação Física devem ter os 

seguintes comportamentos nas suas aulas: no início de cada aula deve fazer-

se uma introdução à mesma; o professor deve descrever a tarefa que os 

alunos vão realizar de modo a que estes tenham uma noção do que vão fazer; 

apoiar os alunos quando estes estão na tarefa e realizar instrução de modo a 

que o desempenho do aluno melhore.  

O mesmo autor (Rink, 1985), refere quatro fatores determinantes para o 

sucesso nas aulas de Educação Física: clima positivo na turma; tempo em que 

os alunos estão na tarefa; organização na turma e a necessidade de 

informação frequente e ajustada às prestações dos alunos.  

 

É fundamental motivação e empenho para uma atividade competente. 

Esta motivação passa para os alunos através do currículo oculto e contribui 

imensamente para o clima da aula. Não podemos querer alunos motivados se 

não transparecermos a nossa própria motivação. Como refere Siedentop 

(1991), não existe situação profissional mais triste do que ver um professor que 

é capaz de realizar um bom ensino, no entanto, com falta de motivação para o 

fazer. 
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Segundo Siedentop (1991), os professores ensinam, e para os alunos 

aprenderem estes têm que se envolver. Envolver é a chave para um ensino 

eficaz, quer seja num objetivo cognitivo, motor ou psico-social. 

Onofre (1994,1995) e Carreiro da Costa (1994) ao reconhecerem que a 

competência pedagógica está fundamentada no conhecimento e na 

capacidade do professor avaliar as circunstâncias particulares de cada 

situação educativa e de decidir sobre os meios mais adequados para a 

obtenção do sucesso, destacam quatro dimensões de intervenção pedagógica: 

a dimensão-instrução (medidas que favoreçam a qualidade da introdução, 

acompanhamento, e avaliação geral das atividades); a dimensão-organização 

(medidas que favoreçam a qualidade de gestão de tempo, dos espaços, dos 

materiais e da turma); a dimensão-disciplina (medidas que favoreçam a 

promoção ou prevenção da disciplina e o controlo e remediação da 

indisciplina); a dimensão-clima relacional (medidas que favoreçam a promoção 

de uma relação positiva dos alunos entre si, do professor com os alunos e dos 

alunos com as atividades desenvolvidas).  

No entanto, este tipo de medidas não esgotam as soluções de 

intervenção que podem ajudar a qualidade de ensino do professor. Já que uma 

das fontes mais ricas de medidas de intervenção se encontra na forma como 

cada professor é capaz de construir e ensaiar diferentes soluções para 

aumentar a qualidade das ajudas a prestar à aprendizagem dos seus alunos, 

bem como avaliar os efeitos de cada uma delas (Onofre, 1995). 

Segundo Onofre (1995), os princípios de intervenção pedagógica são:  

- Garantir a atenção e concentração dos alunos durante os momentos em que 

o Professor realiza a informação;  

- Garantir a participação voluntária dos alunos nos períodos em que o 

Professor os questiona sobre as atividades a realizar, ou realizadas, durante a 

aula;  

- Garantir que os alunos conheçam os pontos fundamentais dos conteúdos da 

aula e formulem uma imagem concreta das tarefas a realizar;  

- Conseguir que os alunos entendam que as várias fases da aula formam uma 

unidade e qual o contributo de cada fase para o todo da aula;  

- Garantir que os alunos fiquem sem dúvidas sobre as atividades a realizar na 

aula;  
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- Conseguir que os alunos percebam a relação entre a organização e os 

objetivos de aprendizagem da aula;  

- Minimizar o tempo dispendido em informação durante a aula;  

- Garantir a ligação entre o trabalho realizado na aula e aquele que se prevê 

para as aulas seguintes;  

- Garantir que os alunos saiam da aula com uma ideia clara quanto aos êxitos e 

as dificuldades que manifestaram na aprendizagem;  

- Garantir o contributo de cada aula para aprendizagem dos alunos ao longo da 

unidade didática;  

- Garantir que os alunos sintam que aprendem coisas importantes para eles;  

 

 

Rink (1985) destaca a necessidade de se estabelecer uma sequência  de 

desenvolvimento do conteúdo e estruturação de tarefas de aprendizagem, 

sendo que o professor proporciona uma maior aprendizagem se: estabelecer 

prioridades nos conteúdos de aprendizagem, estruturando-os (progressão); 

exercitar e consolidar tendo em vista o seu aperfeiçoamento (refinamento); 

proporcionar oportunidades para a sua utilização (aplicação). 

 

 

4.4.1 Gestão 

 

Siedentop (1991), define três grandes funções que ocupam a ação dos 

professores de Educação Física: gerir os alunos; dirigir e instruir e 

observar/supervisionar os alunos. A gestão refere-se ao comportamento do 

professor no sentido de organizar as atividades, realizar a transição de tarefas, 

colocação de material, englobando as rotinas. A instrução inclui 

demonstrações, explicações e feedbacks. Na ação de observação/supervisão, 

o professor tenta manter os alunos na tarefa, movendo-se pela turma, 

observando toda a turma frequentemente. A ação de observação/supervisão 

ocupam 20-45 por cento do tempo de aula. 

Os professores despendem cerca de um terço do seu tempo em tarefas 

de gestão e também cerca de um terço em tarefas de instrução. Assim, cerca 
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de dois terços do tempo de aula não encerra oportunidades de prática para os 

alunos (Siedentop, 1991). 

As tarefas de gestão englobam operações ao nível dos espaços e 

materiais, que se referem à escolha, montagem e desmontagem dos materiais 

na aula, à organização dos alunos (através da formação de grupos de trabalho 

e colocação dos mesmos) e  ao nível do tempo, onde se incluem os tempos de 

organização, transição, em espera, em montagem e desmontagem do material 

e  do empenhamento motor. 

De seguida, apresentarei alguns excertos de reflexões, que ilustram a 

organização dos alunos na turma, à sua colocação no espaço. 

“Na ativação geral decidi incluir a ação de bloco. Algo que não correu bem 

devido à forma como a turma estava organizada. Estava extremamente confuso. Da 

próxima vez que o fizer será com 2 jogadores perpendiculares à rede deslocando-se 

no mesmo sentido. Trará maior organização e especificidade” (Reflexão aula 33) 

 

“Devido a termos mais um espaço disponível, optei por colocar a equipa que 

estaria de fora a jogar 3x3.” (Reflexão aula 44) 

 

“Nos últimos 20 minutos de aula aproximadamente, ficamos com mais um espaço 

disponível. É necessário sermos versáteis para conseguirmos tirar todas as 

potencialidades que pudermos das condições que dispomos, apesar de inicialmente 

não contarmos com elas.” (Reflexão aula 34) 

 

 

4.4.1.1 Gestão do tempo 

 

De acordo com Piéron (1999), os conceitos relacionados com a gestão 

do tempo por parte do professor procuram um resultado: o empenhamento 

motor dos alunos. O empenhamento motor por parte dos alunos representa o 

resultado de uma série de reduções a que Metzler (cit. Piéron, 1999) denomina 

de efeito de afunilamento do tempo.   
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    Figura 5. Redução do tempo na aula: Efeito funil (adaptado Piéron, 1999). 

 

Como se pode verificar, o tempo que à partida se dispõe, vai-se 

afunilando até ao tempo que é utilizado na tarefa, que é o tempo que o aluno 

está em prática específica que lhe proporcionará Tempo Potencial de 

Aprendizagem. Torna-se então importante que haja um reduzido tempo de 

espera, diminuindo a duração dos tempos de gestão. Segundo Piéron (1999), a 

apresentação das atividades ou da matéria representa normalmente 15 a 25% das 

intervenções do Professor ou da interação Professor-aluno. 

 A criação de regras e rotinas também se revela importante. 

 

“A aula iniciou-se com a ativação geral sendo que alguns alunos ainda foram 

chegando nos primeiros exercícios da ativação. Permiti que os alunos integrassem nos 

exercícios, sendo que após o término da ativação geral, dei-lhes algumas informações 

básicas para um bom funcionamento das aulas, e uma delas, foi precisamente sobre a 

hora. São dados 10 minutos de tolerância. A partir daí ficará ao critério do professor a 

participação dos alunos na aula.” (Reflexão aula 32) 

 

Tempo programa 

 

Tempo Útil 

 

Tempo disponível para a prática 

 

Tempo de Empenhamento Motor 

 

Tempo utilizado na tarefa 
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Ao longo do ano, fui criando estratégias para aumentar o Tempo 

Potencial de Aprendizagem, como:  

- utilização de esquemas ilustrativos nomeadamente nos exercícios de 

força e flexibilidade reduzindo assim tempo de instrução;  

-colaboração dos alunos no na desmontagem e deslocação do material;  

-antes da aula iniciar colocar o material para os primeiros exercícios da 

aula; 

-Constituir grupos e equipas que permaneçam estáveis durante várias 

semanas de aula; 

- Reduzir os tempos de apresentação dos exercícios, sendo bastante 

claro e conciso nos momentos da instrução. 

 

Sinto que despendi demasiado tempo durante a realização dos testes, ficando 

com pouco tempo para ajudar os alunos na realização das figuras (…)Esta situação 

poderia ter sido evitada se no início da aula tivesse demonstrado a correta realização 

de cada teste. (Reflexão aula 57) 

 

 

4.4.2 Disciplina/Clima 

 

 “Não existe nada mais forte do que a gentileza” 

Abraham Lincoln 

 

As tarefas básicas da Disciplina são, não só reduzir formas de 

comportamentos disruptivos e inapropriados, mas também desenvolver formas 

de comportamentos apropriados pelos quais os/as alunos/as podem aprender e 

crescer em atitudes e valores (Siedentop, 1991). O mesmo autor refere, que a 

disciplina diz respeito à diferenciação entre comportamentos apropriados (i.e., 

comportamentos que estão de acordo com a realização dos objetivos na 

situação específica) e comportamentos não apropriados. 

Existem períodos de tempo nas aulas em que a ordem é mais difícil de 

manter, como no início das aulas, nas transições e no final das aulas. Daqui a 

importância da criação de hábitos e rotinas para que nestes momentos não 

ocorram comportamentos desviantes 
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De acordo com Rosado e Mesquita (2009), a gestão do clima deve ir de 

encontro com a interação e as expectativas, comunicando aos alunos crenças 

positivas acerca das suas capacidades e da sua atitude relativamente à 

possibilidade de os conduzir com eficácia nesse processo de aprendizagem. 

Assim, deve ser fomentado um ambiente positivo propício à ocorrência de 

aprendizagem. 

 

“…acredito que o professor deve sempre manter um auto-controlo elevado, 

bem como uma postura de otimismo e tranquilidade, pois só assim poderá ter alunos 

confiantes e capazes” (Reflexão aula 32) 

 

No 12º B, não tive problemas neste domínio, apesar de ter um aluno que 

o professor cooperante tinha desde cedo alertado que este detinha 

comportamentos disruptivos presentes em anos anteriores. Quanto ao aluno 

em questão, este envolveu-se totalmente nas aulas demonstrando 

empenhamento nas atividades propostas. 

Relativamente ao clima existente na turma, a reflexão seguinte resume 

bem a forma de estar da turma:  

“Os alunos encontraram-se extremamente empenhados nas tarefas realizar. 

Existe uma enorme vontade de aprender e evoluir da parte deles, notando-se uma 

grande capacidade de superação. Os alunos com mais dificuldades, (…) faziam 

bastante questão de ouvir os feedbacks do professor, demonstrando grande 

generosidade para poderem evoluir.” (Reflexão aula 52) 

 

 

4.4.3 Instrução 

 

“No quadro abrangente dos propósitos que justificam e legitimam a comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem, a instrução ocupa um lugar nobre; ao referenciar-se 

à informação diretamente relacionada com os objetivos e a matéria de ensino.” 

Rosado e Mesquita (2009:69) 

 

De acordo com Siedentop (1991), a instrução é entendida como o 

conjunto de comportamentos de ensino, que fazem parte do reportório do 

professor relativos à transmissão da informação diretamente relacionada com 
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os objetivos e os conteúdos do ensino, devendo o professor comunicar as 

informações pertinentes nos momentos oportunos. Na instrução cabem os 

comportamentos verbais e não verbais, como a demonstração e o feedback 

relacionados aos objetivos da aprendizagem. Assim, a instrução envolve todos 

os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para comunicar a informação (Siedentop, 1991). 

Em instrução, a informação transmitida pode ser referenciada em três 

momentos: antes da prática, apresentando a tarefa, explicando e 

demonstrando; durante a prática através de feedbacks e depois da prática pela 

análise àquilo que ocorreu (Siedentop, 1991).  

É importante informar o que fazer, como fazer, onde e porquê. As 

informações transmitidas devem estar focalizadas para os objetivos das 

tarefas, dispensando assim qualquer tipo de informações não relevantes. Para 

que isto aconteça é fundamental que o professor domine os conteúdos que 

está a abordar. A linguagem deve ser bem clara adaptada ao nível dos alunos. 

Para Mesquita (1998), a linguagem deve ser simples e clara, deve falar-se 

pausadamente e com poucas palavras, prestando atenção à reação dos 

alunos, através das suas expressões faciais.  

Antes de realizar qualquer tarefa, os alunos têm de saber muito bem 

aquilo que vão fazer, qual o objetivo e em que contexto irão estar inseridos.  

 

“Nesta aula senti grandes dificuldades em fazer-me ouvir. Estava no espaço 2, e de 

ambos os lados vinha bastante ruído. Quando parava um exercício para dar um 

feedback a toda a turma, tinha a sensação que nem toda a gente poderia estar a ouvir-

me. Esta situação vem reforçar a importância de antes de qualquer exercício 

explicarmos de forma clara e precisa aquilo que queremos quando todos estão 

próximos de nós.” (Reflexão aula 34) 

 

“Senti que alguns alunos iam para os exercícios pouco esclarecidos acerca daquilo 

que iam fazer. É muito importante que durante a instrução me centre no essencial e 

que caso haja alguma dúvida os alunos devem esclarecê-la antes de irem para o 

exercício. É preferível “gastar” mais tempo na instrução para que tudo fique claro, do 

que os alunos irem para os exercícios desnorteados e de seguida termos que parar 

para voltar a explicar”. (Reflexão aula 32) 
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Torna-se assim importante fornecer informação sem despender muito 

tempo de aula. Para que tal aconteça, imerge a necessidade da instrução ser 

planeada, planear as demonstrações e aperfeiçoar o conteúdo dos feedbacks.  

 

A instrução está intimamente ligada à forma como os professores 

comunicam. Uma das barreiras que pode ocorrer num processo de 

comunicação é precisamente a existência de sobrecarga de informação, dado 

que os alunos têm uma capacidade limitada de processar informações (Rosado 

e Mesquita, 2009). Quando existe transmissão de informação, as perdas da 

mesma pode chegar aos 40 % (Rosado et tal, 2008), ou seja, nem tudo o que o 

professor tenta transmitir chega necessariamente ao recetor. Este fenómeno 

designa-se de afunilamento instrucional. 

Por vezes, sinto que efetuei repetições desnecessárias, isto é, após a 

instrução já estar clara, ainda explicava o que acabava de dizer, diminuindo 

assim o ritmo da aula, sendo que “aprende mais quem dedica mais tempo a 

uma boa exercitação”(Mesquita e Graça, 2009).  

 

“Tempos de instrução demasiado longos. Tenho de me focar apenas no essencial e 

proporcionar maior tempo potencial de aprendizagem aos alunos.” (Reflexão aula 35) 

 

A centração naquilo que é essencial também se revela muito importante.  

  

“Dei demasiada atenção à condição física, em detrimento da organização do jogo 

formal 6x6 que era o principal objetivo da aula. Numa próxima aula penso que será 

uma boa estratégia colocar as imagens dos exercícios que pretendo na parede com a 

indicação do número de séries e repetições, sendo os alunos responsáveis pelo seu 

trabalho nessa estação, sendo a minha presença muito mais reduzida e centrando-me 

muito mais naquilo que são os principais objetivos na aula;” (Reflexão aula 35).  

 

Para Sarmento et al., (1998), em cada um dos momentos da sessão, o 

professor deve preocupar-se com a qualidade do conteúdo e com o momento 

de transmissão da informação, isto é, por um lado, atingir um conjunto de 

objetivos relativamente àquilo que efetivamente diz aos praticantes e por outro 

deve atender à forma ou condições que efetua a preleção.  
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 O momento da transmissão da informação é muito importante.  

Segundo os mesmos autores interessa conhecer os fatores relevantes 

da transmissão da informação:  

- Quanto ao conteúdo  

-Quanto à promoção de aprendizagem  

- Quanto ao encerramento da sessão  

 

Assim, os fatores relevantes da transmissão de informação são 

(Sarmento et. Al., (1998):  

Identificar o contexto – apresentação do momento do processo e revisão dos 

pré-requisitos numa lógica de progressão; 

Definir objetivos – definição do objetivo geral da tarefa, descrição das 

condições de realização e respetivos critérios de êxito; 

Apresentar a tarefa – informação e demonstração no local de realização;  

Apresentar as condições de realização – depois do objetivo estar 

esclarecido, o professor apresenta as condições de realização;  

Apresentar critérios de êxito – apresentação dos critérios de êxito para cada 

tarefa;  

Questionar sobre a compreensão – colocação de questões que levem os 

alunos a manipular os conteúdos acabados de transmitir.  

Realizar a extensão dos conteúdos – relacionamento dos conteúdos da 

própria sessão com os de sessões anteriores ou posteriores.  

Solicitar opinião – criação de situações de questionamento ou discussão 

envolvendo a apreciação e a opinião dos alunos sobre assuntos relacionados 

com o decorrer da sessão. 

 

Após cada tarefa e no final das aulas, ao longo do ano letivo, por 

diversas ocasiões fiz uma pequena reflexão com a turma, de forma a 

evidenciar os aspetos mais positivos e outros que precisam de ser corridos. Fui 

mantendo esta dinâmica, sendo que por vezes estendia-me demasiado nestes 

momentos estando desta forma a reduzir o tempo de empenhamento motor 

dos alunos.  

Como complemento fundamental da apresentação e explicação das 

tarefas aos alunos surge a … 
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4.5 … Demonstração 

 

 Se a uma explicação vem associada uma demonstração dos 

comportamentos que pretendemos que aconteçam, a interiorização e aquisição 

das capacidades pretendidas para a execução das tarefas motoras tendem a 

surgir de um modo mais eficiente. A demonstração fornece aos alunos uma 

imagem motora. Esta deve ser tanto quanto possível correta. Pode ser 

efetuada pelo Professor ou por um aluno. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), a apresentação das tarefas 

motoras de acordo com a natureza específica das habilidades de 

aprendizagem e o nível de desempenho dos alunos revela-se bastante eficaz, 

permitindo que os alunos visualizem os movimentos que têm de efetuar.  

 

“A demonstração também é muito importante. Quando estava nos grupos e 

demonstrava aquilo que queria, o entendimento era imediato.” (Reflexão aula 32) 

 De facto sentia, que se após uma explicação esta estivesse 

acompanhada de uma demonstração, o entendimento era muito mais rápido, 

fazendo jus à expressão de que uma imagem vale mais que mil palavras. 

 Por diversas vezes realizei demonstrações com alunos que revelavam 

um nível elevado na realização das tarefas propostas. Esta estratégia 

proporciona diversas vantagens pois permite que os alunos observem as ações 

que são pretendidas através de bons modelos, liberta o professor para que 

este complemente com informação relevante a ter em conta. Contudo, como 

referem Rosado e Mesquita (2009), com alguma frequência deverá ser o 

professor a demonstrar, pois desta forma, pode estar a contribuir para criar 

uma imagem mais positiva de si e atividade desportiva em causa. 

 

“Demonstrei o exercício com dois alunos muito bons na modalidade (..) Explicar, 

demonstrar e de seguida orientar é fundamental para que ocorra um maior grau de 

aprendizagem.” (Reflexão aula 33). 
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 Esta reflexão refere-se a uma aula de voleibol em que utilizei dois 

alunos para demonstrarem uma sequência de passe e manchete. 

 

 

4.6 Feedback 

 

Siedentop (1991) defende que o feedback do professor deve estar 

orientado para os objetivos das tarefas, sendo que estes devem estar 

relacionados com as respostas dos alunos. Assim, segundo o mesmo autor, se 

as respostas dos alunos são corretas, rápidas e firmes, o professor deve dar 

apoio positivo relativamente às ações conseguidas por parte dos alunos. Se as 

ações são corretas mas foram hesitantes, o professor deve acrescentar alguma 

informação específica relacionada com o elemento técnico.  

Num estudo realizado em 1998, Mesquita evidenciou que os treinadores 

(onde se lê treinadores, pode ler-se professores) mais eficazes caracterizam-se 

por emitir feedbacks específicos, focados, explicativos, apropriados e 

relacionados com o desempenho dos jogadores (entenda-se alunos) perante 

as atividades. 

As tarefas que proporcionamos aos nossos alunos, por si só, de pouco 

valem se a intervenção do professor não estiver de acordo com os objetivos da 

mesma. Desta forma, o feedback é uma arma muito poderosa que enriquece 

aprendizagem…   

 

 

4.6.1… Gerando um Estado de Emoções 

 

“Uma boa aprendizagem não evita as emoções, abraça-as.” 

(Jensen, 2002: 122) 

 

Durante a realização das tarefas o professor deve atuar como um 

incentivador dos comportamentos que pretendemos associando-lhes emoções 

positivas. Por outro lado, devemos inibir a ocorrência de comportamentos 

errados associando-lhes neste caso a marcadores somáticos negativos. 
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 As emoções quando evidenciadas no momento das memorizações 

provocam uma maior consolidação dessas memórias e a intensidade da 

emoção produz uma recuperação proporcional (Oliveira, 2004). Assim, numa 

tarefa, quando um aluno opta por uma determinada solução, esta foi 

condicionada por um estado emocional que esteve implicado no momento da 

memorização dos conhecimentos requisitados. Estados emocionais positivos, 

no momento da memorização, fomentam maior regularidade das respostas (os 

negativos provocam o contrário). 

 Estes estados emocionais positivos, vão de encontro ao prazer na 

aprendizagem, sendo que os alunos desta forma estarão muito mais 

predispostos para aprender e evoluir. Damásio (2004) destaca que os estados 

de alegria e de felicidade refletem-se num modo mais eficiente de pensar, 

numa maior destreza de ideias e numa maior facilidade de atuar, por 

permitirem ao organismo o alcance de um maior estado de perfeição. Daqui, 

emerge a importância do professor ser capaz de proporcionar aos seus alunos 

estes estados de alegria e de felicidade, sendo o prazer um potenciador do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

4.7 Questionando 

 

 O questionamento foi um recurso que fui utilizando com bastante 

frequência ao longo do ano letivo. Para mim sempre foi fundamental que os 

alunos percebessem aquilo que estão a fazer, como o devem ser, identificar 

possíveis erros que estejam a impossibilitar a sua evolução, sabendo como 

fazer corretamente.  

 

“Nas aulas vou querer que os alunos pensem, e muito, sobre aquilo que estão a fazer” 

(Reflexão aula 32) 

 

 O aluno deve saber «o que fazer» para dar solução aos problemas, e «o 

como fazer» para selecionar e utilizar a resposta motora mais apropriada 

(Garganta & Pinto, 1998). 
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Utilizava o questionamento relativamente à execução técnica de uma 

qualquer habilidade bem como no que diz respeito ao comportamento tático 

que o aluno devia ter na atividade em que estava inserido. Questões como 

“Qual foi o teu erro? Porque achas que estás a falhar o serviço?” Quando o teu 

colega faz bloco, o que deves fazer? Quando temos bola, jogamos próximos ou 

afastados uns dos outros?” foram bastante frequentes em todas as aulas. 

 

4.8 Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

4.8.1 O Papel do Diretor de Turma 

 

 Uma das possíveis funções do professor na escola é ser diretor de 

turma. 

 O diretor de turma serve como intermediário entre os professores e os 

encarregados de educação, sendo destacado um horário semanal de receção 

dos encarregados de educação. Ao longo do ano ano fui-me apercebendo que 

alguns encarregados de educação não têm uma participação ativa na escola, 

tornando o papel do diretor de turma muito mais difícil. Assim, torna-se 

importante que o diretor de turma incentive os encarregados de educação para 

que estes se desloquem regularmente à escola, de modo a que seja feito um 

acompanhamento mais efetivo do seu educando. 

 No conselho de turma, o diretor de turma tem de estar em permanente 

contacto com todos os professores da turma, de modo a estar sempre a par 

daquilo que vai acontecendo com cada professor da turma. Esta articulação 

entre o diretor de turma, os professores, os encarregados de educação e os 

alunos revela-se fundamental para a ocorrência do sucesso educativo dos 

alunos. 

 O Diretor de Turma precisa de ser muito organizado. Como elemento 

com maior responsabilidade do corpo docente de cada turma, este tem 

diversas funções administrativas como o controlo do preenchimento dos 

sumários, presidir o conselho de turma, etc. Contudo, não se trata apenas de 

ser um gestor administrativo, mas acima de tudo um gestor de todo o processo 

educativo dos alunos que constituem a turma. 
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 Acredito que só estando concretamente na situação de diretor de turma 

é que algum dia terei o conhecimento exato da exigência que um cargo desta 

natureza acarreta, estando entusiasmado com a possibilidade de um dia poder 

assumir um desafio destes. 

 

 

4.8.2 Participação em Atividades/Projetos 

 

4.8.2.1 Atividade “Expo Desporto” 

 

A “Expo Desporto” tinha como objetivos promover o Desporto e a prática 

de atividade física e desportiva, fomentar hábitos de prática desportiva regular, 

divulgar modalidades, dinamizar a interação entre a Escola, professores, 

alunos, pais, instituições e associações desportivas locais e reforçar o papel do 

professor e da disciplina de Educação Física na Escola. 

Era nosso objetivo trazer atividades que não sejam tanto do 

conhecimento comum por parte dos alunos, sendo as atividades o BTT, o 

Treino Funcional, a Hidroginástica e o Futsal Adaptado. 

A atividade contou com a presença de cerca de 300 participantes, tendo 

alguns deles experienciado mais do que uma modalidade. Este número foi 

extremamente positivo pois demonstra que a escola “abraçou” a atividade. 

Esta atividade, organizada pelos núcleos de estágio da FADEUP na 

Escola Secundária de D.Dinis passou por duas fases fundamentais: a 

conceção e a realização. De seguida, irei apontar aqueles que considero serem 

os pontos fortes e fracos de cada uma destas fases. 

Na conceção da atividade foram cometidos alguns erros que podem ser 

explicados do meu ponto de vista pela falta de experiência dos estudantes 

estagiários na organização de eventos da dimensão que esta atividade teve. 

Nesta conceção da atividade, num primeiro momento deveria ter sido feita uma 

perspetiva sobre toda a atividade juntamente com os professores cooperantes, 

onde seriam expostas um conjunto de idéias que possibilitasse a todos os 

intervenientes compreender e mensurar o que seria a atividade, sendo 

especificado o que iria ser desenvolvido, qual o conceito, quais os objetivos, 
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para quem se destina, os recursos necessários e os tipos de atividades 

presentes.  

 Tal como no início da conceção, no fim também não existiu uma reunião 

final, que deveria ter sido realizada no dia anterior da atividade, de modo a 

esclarecer tudo com todos, nomeadamente, o que iria ser feito especificamente 

em cada atividade, horários, tarefas, para que no dia da atividade não 

ocorressem incongruências fruto da ausência deste encontro final entre os 

estudantes estagiários e os professores cooperantes que teria sido de extrema 

importância. 

 Um dos aspetos que revelam fundamentais em qualquer atividade e que 

nesta não foi feito da melhor forma, prende-se com a divulgação da atividade, 

que no caso da “Expo Desporto” foi feita tardiamente, tanto a divulgação 

externa como interna. Os colegas do grupo de Educação Física por exemplo 

não estavam bem esclarecidos sobre o que se iria passar. A realização do 

vídeo, bem como a colocação dos cartazes e a tarja promotores da atividades 

deveriam ter sido feitos com maior antecedência. Contudo, apesar da 

divulgação tardia, a atividade teve uma excelente aderência. 

 Neste tipo de atividades torna-se fundamental a realização de um 

cronograma e adaptá-lo diariamente. 

 Relativamente aos pontos fortes na fase da conceção, é de destacar 

positivamente o papel orientador dos professores cooperantes que com a sua 

experiência deram um especial contributo para que erros de maior não fossem 

cometidos. Não foram dando soluções, foram-nos questionando, de modo a 

que reflectissemos e desta forma em conjunto chegarmos a decisões. A 

distribuição de tarefas, bem como a disponibildade de toda a equipa foram 

importantes para a atividade. 

 Outro dos pontos fortes na conceção foi a escolha de atividades que 

permitiu uma grande mobilização por parte dos alunos. 

 No que diz respeito à realização da atividade, é de destacar a 

disponibilidade dos guias, que tiveram um papel fundamental no decorrer da 

atividade, por vezes como tarefas bastante simples mas extremamente úteis. A 

prática repetida e contínua nos alunos nas atividades levou a que estes 

demonstrassem um grande empenhamento, estando bastante tempo em 

prática, sendo que a  organização dos grupos de prática também ocorreu de 
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forma bastante satisfatória. A diversidade e a novidade das atividades 

presentes também conribuiram para este elevado empenhamento. 

 Como acontece em qualquer organização de eventos/atividades deste 

tipo, acabam sempre por surgir imprevistos, pequenos problemas no momento. 

Ora, aqui reside uma das grandes armas que contribuiram para o sucesso 

desta atividade: a capacidade de ajustar e reajustar, o tomar decisões no aqui 

e agora. A dimensão da atividade era muito grande, onde tinhamos várias 

atividades, por vezes em simultâneo, em espaços diferentes, uma delas até 

fora da escola no caso da hidroginástica. 

 Alguns dos pontos fracos na realização da atividade prendem-se com a 

distribuição dos lanches, onde a gestão da água não foi feita da melhor forma 

dado que os alunos que fizeram a hidroginástica não tiveram àgua e o facto de 

não ter existido um início formal da atividade também não foi positivo. 

 

 

4.8.2.2 Corta-Mato 

  

 A atividade do corta-mato foi a primeira atividade realizada pelo grupo de 

Educação Física no ano letivo. Para mim foi foi extremamente gratificante estar 

dentro da organização de uma atividade que desde os meus seis anos venero. 

Revi em muitos alunos a alegria que eu também sentia nos dias de corta-mato. 

Como primeira atividade, deu para ficar desde cedo com uma boa impressão 

da boa organização presente no grupo de educação Física da escola. Todos 

sabiam perfeitamente quais as funções a desempenhar para que no fim esta 

fosse uma atividade de sucesso. 

 

 

4.8.2.3 Torneio de Andebol 

 

 O Torneio de andebol foi uma atividade que se destinou aos alunos do 

sétimo ano e decorreu no final do 1º período. É de salutar este tipo de torneios 

dado que através destes fomentamos os alunos para a prática desportiva que 

tanto escasseia fora do contexto das aulas de Educação Física. Penso que 
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para além do sétimo ano, outros anos letivos poderiam estar incluidos também 

na participação do mesmo, noutra data até se fosse necessário, bem como a a 

organização de torneios de outras modalidades para além do andebol também 

deviam ser fomentadas. 

 É de destacar, que neste torneio marcaram presença treinadores de 

clubes locais, que acentua a relação da escola com a comunidade encolvente. 

 

 

4.8.2.4 Projeto “Santo Tirso comVIDA”  

 

O projeto “Santo Tirso comVIDA”, iniciado em 2009, teve continuidade 

neste ano letivo em parceria da Escola Secundária de D. Dinis com a FADEUP.  

 Este projeto consiste na recolha de dados sobre os níveis de atividade 

física, composição corporal, síndrome metabólica, prática desportiva, níveis de 

sedentarismo associando à idade e ao sexo, para numa fase posterior definir 

um plano de intervenção para os casos considerados “de risco”. 

 Aos estudantes estagiários, foi lançado o desafio de monitorizar os 

níveis de atividade física dos alunos através de um acelerómetro e de um 

pedómetro. Eramos responsáveis pela entrega e recolha dos aparelhos, bem 

como pelo esclarecimento dos alunos acerca do modo de funcionamento dos 

aparelhos e esclarecer quiasquer dúvidas que pudessem surgir. 

 Muitos alunos encaravam com estranheza todo este processo, pois 

muitos deles demonstravam desconhecimento acerca do referido projeto. Com 

isto, alguns alunos desleixaram-se no que diz respeito ao rigor com que teriam 

de ter durante o tempo em que andassem com os aparelhos, pois estes nunca 

deveriam ser retirados, exceto para dormir ou tomar banho.  

 Com isto, considero que teria sido fundamental uma reunião com a 

comunidade escolar de modo a informar o que se iria passar e qual o seu 

contributo para o projeto. Esta informação faria ainda mais sentido, pois com 

frequência verificamos que nem sempre os professores de outras disciplinas 

foram uma ajuda para o sucesso do mesmo. 

 Por fim, o projeto “Santo Tirso comVIDA” teve o seu ponto alto num 

congresso internacional, onde se referiram as conclusões do respetivo projeto 
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dando origem a um livro intitulado “Vidas com Sinal + na Escola Secundária de 

D. Dinis – Relatos de Histórias de Sucesso”. 
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5. Conclusão e um Olhar sobre o Futuro 
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O Estágio Profissional revelou-se uma etapa fundamental no meu 

processo de formação. Esta experiência em contexto real de ensino foi 

extremamente marcante no meu percurso académico. A relação entre teoria e 

prática esteve sempre presente neste contexto, já que uma não sobrevive sem 

a outra, complementam-se mutuamente. 

Compreendi que os conhecimentos são um suporte imprescindível na 

atividade do professor, sendo que um investimento grande deve ser feito no 

planeamento. Sem dúvida que o planeamento do processo de ensino-

aprendizagem juntamente com a ação reflexiva foram fundamentais no 

aumento da minha competência enquanto professor.O Estágio Profissional 

permitiu-me assim organizar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

percurso académico. 

Todas as experiências, sucessos, erros, conquistas foram fulcrais neste 

ano de estudante estagiário, tornando-o inesquecível. Entrei com uma enorme 

vontade  de aprender estando sempre consciente que esta era uma 

oportunidade única e brilhante para o meu desenvolvimento profissional, 

fazendo-me ver novos horizontes e crescer. 

Olhando para o futuro, apesar deste ano ter sido de uma riqueza extrema no 

que diz respeito ao aumento das minhas competências na atividade de ser 

professor de Educação Física, tenho a consciência que o meu percurso está 

agora a começar, longe de estar completo. Assim, o conceito de formação 

contínua estará sempre presente daqui para a frente, sendo fundamental 

continuar sempre a investir na minha formação estando sempre aberto à 

inovação para a ocorrência de aperfeiçoamento das nossas competências. 

Este processo de formação contínua ocorre todos os dias. Muitas vezes são as 

pequenas coisas. 
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Anexo I 

Documento: Fotografias das Instalações Desportivas da Escola D. 

Dinis 

 

Figura I: Fotografias das instalações disponíveis para a prática desportiva, 

antes da requalificação escolar (1º Período). 

   

 

Figura II: Fotografias das instalações disponíveis durante a requalificação 

do parque Desportivo Escolar (2º e 3º Período). 
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Anexo II 

Documento: Plano Anual
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Aptidão física 3  
Previs

to 

Dada

s 
Aptidão física 

Previst

o 

Dada

s 

Atletismo (Resist., 

L.Peso) 
5 

Atletismo 

(velocidade 

e Barreiras) 

6 

3 
Desp Raq. Ténis/Badminton – 

NATAÇÃO 
3 

5 

Basquetebol 10 Voleibol 10 16 

Ginástica Acrobática (pares, 

trios, quadras e pirâmides) 
5 6 

Ginástica (Solo 

com elementos de 

ligação e MT) 

8 Futsal 9 

5 

Apresentação 1 
Trabalho 

teórico 
2 

1 
Teste teórico 2 

1 

Autoavaliação 1 
Autoavaliaçã

o 
1 

1 
Autoavaliação 1 

1 

 
28 

UL 
 28 UL 

26 

UL 
 14 UL 

13 

UL 
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Anexo III 

Documento: Exemplo de uma ata das reuniões do núcleo de estágio 

com o professor cooperante 
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Ao décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e onze, realizou-se na 

sala dos profissionais, do bloco B da Escola Secundária de D. Dinis a sétima 

reunião do núcleo de estágio número dois, pelas oito horas e quarenta e cinco 

minutos. Esta reunião realizou-se na presença de todos os representantes do 

núcleo dois, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------

------------------------------------------------ 

 Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;----------------- 

 Ponto dois – Critérios de avaliação dos alunos;---------------------------------- 

 Ponto três – Considerações acerca do Planeamento do terceiro 

período;--------- 

 Ponto quatro – Expo Desporto;-------------------------------------------------------- 

Em relação ao ponto número um, o estudante estagiário Diogo Guimarães 

procedeu à leitura da ata da reunião anterior, tendo esta sido aprovada.--------- 

No ponto número dois, definiu-se que os critérios de avaliação devem ser 

simples, objetivos e concisos. Os critérios devem estar organizados e 

distribuídos por cinco níveis para que estes sejam mensuráveis. No momento 

da avaliação, os estudantes estagiários devem ter a capacidade de separar as 

habilidades das atitudes, não deixando que as atitudes interfiram na avaliação 

das habilidades.----------------------------- 

No que ao ponto três diz respeito, foi informado aos estudantes estagiários a 

importância do planeamento do terceiro período estar já delineado, contendo 

aquilo que os estudantes estagiários vão fazer. Verificou-se que alguns aspetos 

do planeamento do terceiro período teriam de ser reformulados, 

nomeadamente a necessidade de os alunos não fazerem a auto avaliação na 

última aula do período, bem como os testes de aptidão física não serem 

realizados no início do período -------- 

Relativamente ao ponto quatro, ficou decidido que a participação dos ginásios 

na atividade estava excluída. A hipótese da realização de uma sessão de treino 

funcional foi reforçada.------------------------------------------------------------------- 

O Professor Cooperante 
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Anexo IV 

Documento: Distribuição de matérias e justificação da Unidade 

Temática de Voleibol 
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12ºB Nº da Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Espaço 1 1,2 3 1 3 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 

Habilidades Motoras      

Elementos Técnicos 

Serviço por baixo Ad I/E E/C C C C C C C C C C C C C AS 

Serviço Ténis Ad   I/E E C C C C C C C C C C AS 

Passe Ad I/E E/C E/C C C C C C C C C  C C AS 

Manchete Ad I/E E/C E/C C C C C C C C       C AS 

Remate Ad   I/E E C C C C C C  C C C AS 

Deslocamentos Ad I/E E C C C C    C    C AS 

Bloco Ad   I/E E E E/C E/C C C C C C C C AS 

Amortie            I/E E C C AS 

Intenções Táticas 

Ocupação Racional do Espaço 
AD I/E E E E E E C C C 

C C C C C AS 

Consecução 3 toques AD  I/E E E E E C C C C C C C C AS 

Sistema Defensivo em “W” AD   I/E E E E C C C C C C C    C AS 

Jogo Formal 6x6 AD I/E E E E E E C C C C C C C C AS 

Cultura Desportiva      

Regulamento Ad E E E E E E E E E E E E E E  

Sinalética  E E E E E E E E E E E E E E  

Fisiologia do Treino      

Força Explosiva E E E E E E E E E E E E E E E  

Força Resistente E E E E E E E E E E E E E E E  

Flexibilidade Ativa E E E E E E E E E E E E E E E  

Flexibilidade Passiva E E E E E E E E E E E E E E E  

Conceitos Psico-Socias      

Cooperação E E E E E E E E E E E E E E E  

Empenho/Superação E E E E E E E E E E E E E E E  

Motivação E E E E E E E E E E E E E E E  

Respeito E E E E E E E E E E E E E E E  

Autonomia E E E E E E E E E E E E E E E  

Responsabilidade E E E E E E E E E E E E E E E  
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Justificação da Unidade Temática de Voleibol 

 

A presente Unidade Temática (UT) é composta por 11 aulas no segundo 

período. A primeira aula será dedicada à avaliação diagnóstica dos alunos e a 

última aula da unidade será de avaliação sumativa. Os conteúdos a serem 

abordados e desenvolvidos foram selecionados a partir da avaliação 

diagnóstica e das competências determinadas pelo grupo de Educação Física 

da Escola Secundária de D. Dinis de Santo Tirso na planificação geral que foi 

estipulada. 

Esta UT funcionará como um guia para a nossa ação no processo de 

ensino – aprendizagem sendo que suscetível a alterações, desde que 

devidamente justificadas. 

Após a avaliação diagnóstica constatou-se que os alunos desta turma 

apresentam um nível elevado para aquele que normalmente encontramos nas 

escolas. Por exemplo, a consecução do 3º toque é realizada com alguma 

facilidade em situação de jogo para muitos deles. Na maior parte dos alunos da 

turma foi possível observar também que ao nível dos elementos técnicos como 

o passe, o serviço por baixo, o serviço tipo ténis e a manchete, os alunos 

detêm uma boa capacidade de execução demonstrando uma boa relação com 

bola constatando-se que a modalidade tem sido bem trabalhada na turma em 

anos anteriores. Note-se que o facto de na aula 2 aparecer 

Introdução/Exercitação de elementos técnicos, é com o propósito de rever 

estes elementos recordando os alunos para os objetivos comportamentais 

pretendidos. Alunos de 12º ano já praticaram todos estes elementos por 

diversas vezes ao longo do seu percurso escolar. Não faz muito sentido os 

professores ensinarem sempre a mesma coisa aos alunos independentemente 

do ano e do nível em que estes se encontram. É preciso algo novo para 

conquistar o entusiasmo dos alunos nas aulas. 

O trabalho técnico estará presente em todas as aulas, já que para 

poderem chegar a um bom nível de jogo é fundamental alcançarem o domínio 

dos elementos técnicos. O serviço, o passe e a manchete estarão presentes 

desde o início. Na aula 4, será feita uma recordação dos aspetos mais 

importantes do serviço tipo ténis, do remate e da ação de bloco, pois já se 
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encontram num patamar de exigência superior. Estes conteúdos apesar de 

também já terem sido ensinados, nem todos os alunos conseguiram apreender 

os gestos e evoluir para o nível esperado.  

 Numa fase inicial, o jogo 4x4 será abordado com o objetivo de conduzir 

a que os alunos tenham uma boa perceção na ocupação do espaço e 

melhorem a sua relação com bola. Cada um aluno terá a possibilidade de 

realizar mais serviços, mais passes, mais distribuições, mais remates, mais 

receções de serviço, ou seja, um maior número de contactos com a bola e 

intervenção no jogo. Este tipo de jogo levará a que se consiga chegar ao nível 

da consecução dos 3 toques com alguma qualidade. Começar com 6x6, onde a 

dificuldade é maior, pode ser prejudicial pois trata-se de um contexto maior 

com uma realidade mais complexa. 

  Nessas mesmas aulas serão transmitidos alguns aspetos relevantes que 

se prendem diretamente com o aumento da melhoria do jogo 4x4, ou seja 

melhoram paulatinamente a qualidade de jogo. Depois, a meio da UT é 

introduzido o jogo 6x6, ou seja, há um crescimento gradual de complexidade, 

vamos acrescentando elementos ao repertório motor dos nossos alunos, quer 

individual, quer coletivamente. A ocupação racional do espaço, bem como o 

sistema defensivo em “W” começam a ser trabalhados de forma mais 

minuciosa. 

Os alunos que apresentarem maiores dificuldades poderão entrar numa 

fase posterior neste jogo sendo o principal objetivo que todos os alunos 

cheguem ao final desta unidade temática evidenciando alguma qualidade no 

jogo formal. 

Na Cultura Desportiva, os alunos serão estimulados a saberem o 

regulamento do jogo, bem como a terminologia e a sinalética da modalidade, 

não só porque têm de dominar esses conhecimentos, mas também para 

desenvolver neles a capacidade de opinarem sobre a modalidade, de saberem 

observar um jogo de voleibol. 

Na Fisiologia do Treino, a condição física em qualquer modalidade é 

muito importante e assim sendo, as capacidades condicionais como a força e a 

flexibilidade estarão presentes nas aulas. Por vezes poderão ser criados 

grupos de trabalho que de forma isolada trabalharão estas componentes. 
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No que diz respeito aos Conceitos psico-sociais, incluem-se: 

cooperação, empenho/superação, motivação, respeito, responsabilidade e 

autonomia. Destaco o conceito de autonomia dado que esta turma é 

constituída por 21 alunos, e que assim sendo a supervisão do professor não 

estará tão presente sobre cada aluno como desejaria, sendo importante que 

estes estejam sempre empenhados na tarefa de um modo autónomo. 

 

 

Justificação à alteração da Unidade Temática de Voleibol 

 

Esta alteração à unidade temática de voleibol prende-se com o facto da 

disponibilidade de apenas um espaço para as aulas de Educação Física para 

este 2º período. Sendo a outra unidade temática do 2º período para o 12ºB o 

futsal, numa turma com 21 alunos torna-se muito delicado lecionar aulas de 

futsal num só espaço, optando então por aumentar a unidade temática de 

voleibol e reduzir a de futsal. 

Então optei por aumentar a unidade didática em 5 aulas, sendo que 

nestas aulas será consolidado o que já foi lecionado e introduzir-se-á um novo 

conteúdo, o Amortie, que é mais uma ferramenta importante num jogo de 

voleibol e que dadas as condições parece-me pertinente abordar. Será também 

dado um maior ênfase às ações de proteção ao ataque e de proteção ao bloco, 

sendo que na ação de bloco, o bloco duplo será trabalhado aumentando a 

complexidade das ações. 

 

 

 


