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Ser Professor 
 

«Professor, educador... 

Gente de fibra, de coragem. 

Perseverante assíduo, batalhador, 

sabedoria, esperança, traz na bagagem. 

Na jornada da vida, sofrimento, 

pensar em desistir talvez, 

sempre enfrentando o tormento, 

para alcançar o mérito, tudo fez. 

 

Professor, que nos olhos da criança 

vê um futuro de esperança, 

que sente na pele, o pouco valor 

que lhe é dado, mas retribui com amor, 

sim, amor pela profissão, 

e pela arte de ensinar 

se envolve de corpo, alma, mente, coração,  

sua sina é conquista, nada lhe faz parar. 

 

Professor, do analfabetismo, um combatente. 

Da igualdade social, um aliado. 

Na sociedade, um ser presente, 

é fundamental para o aprendizado. 

Ser professor é ser um amante do saber. 

Ser professor é viver para ensinar. 

Ser professor é libertar para a vida cada ser. 

Ser professor é querer... é sentir... é amar...» 

 

Bruno Duarte Noronha 

  

IX 



FADE‐UP ‐ Relatório de Estágio 2010/2011 

  

X 



FADE‐UP ‐ Relatório de Estágio 2010/2011 

Resumo 

 

O Estágio Profissional constitui uma etapa fulcral no desenvolvimento do 

futuro professor, permitindo a aplicação dos saberes e das competências 

adquiridas ao longo do percurso académico, representando uma oportunidade 

para novas aprendizagens pessoais e profissionais, nos campos da reflexão, 

observação, avaliação e interacção pessoal.  

O Relatório de Estágio tem como principal objectivo sumariar toda a 

actuação do Estudante Estagiário a vários níveis, do processo de 

ensino/aprendizagem, do ciclo reflexivo e do progresso emergente. Realça 

também os objectivos delineados, todo o conjunto de acções realizadas para a 

sua concretização e, também, as dificuldades deparadas. Encontra-se 

organizado em três áreas fundamentais, o contorno biográfico, o contexto do 

estágio e a prática profissional. 

Simultaneamente, foi desenvolvido um projecto de investigação no 

intuito de incutir e desenvolver capacidades científicas para fomentar práticas 

baseadas na evidência, fundamentadas. O tema do projecto foi “A diferença de 

género na percepção e satisfação com a imagem corporal”. A amostra, 

estatisticamente significativa, foi constituída por três turmas do ensino 

secundário, cujas características justificaram a pertinência deste estudo. As 

conclusões mais evidentes apontam para a insatisfação com a aparência e 

percepções imprecisas da imagem corporal, sobretudo no género feminino. 

Sintetizando, o Estágio Profissional desempenhou um papel fundamental 

na formação do Estudante Estagiário, confrontando-o com a realidade do 

Ensino de forma gradual e supervisionada. Caracterizado não apenas por uma 

acumulação de conhecimentos, de competências e de aptidões, como também 

por práticas reflexivas sobre a acção, impelindo para uma formação contínua 

na reconstrução da actividade profissional e pessoal como professor de 

Educação Física. 
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Abstract 

 

The Professional Practicum is a crucial period in the development of the 

future professor. It allows trainees to apply the knowledge and competences 

acquired during the academic path, corresponding to an opportunity for building 

up new personal and professional skills, concerning reflection, observation, 

assessment and interpersonal relations.   

The major aim of the Practicum Report is to summarize all the actions at 

several levels, the educational process, the reflexive cycle and progression of 

the student trainee. It also highlights the planed objectives, the actions 

performed to its achievement as well the difficulties encountered. It is organized 

in three essential areas, the biography profile, the stage context and the 

professional practice.  

Simultaneously, a research project was developed, aimed to incite and 

increase scientific abilities to promote evidence based practices. “The gender 

differences in the perception and satisfaction with the body image” was the 

theme of the research. The sample composed by three classes of the high 

school, who characteristics justify the study pertinence, was statistically 

significant. The most evident conclusions suggest lack of satisfaction with 

appearance and inaccurate perceptions about the body image, mainly in female 

gender.    

Summarizing, the Professional Stage played a vital role in the trainee 

development revealing, gradually and under supervision, the reality of the 

teaching. It was not just characterized by an accumulation of knowledge, 

competences and abilities, as so as reflexive practices regarding actions, 

encouraging to permanent training in the reconstruction of professional and 

personal activity as Physical Education teacher. 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL TRAINING; 

TEACHERS; TEACHING AND LEARNING; BODY IMAGE. 
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Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

inserido no 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADE-UP), 

assumindo-se como uma das tarefas finais e de enorme importância deste 

Mestrado. 

Sendo assim, o Relatório de Estágio (RE) procura sintetizar, analisar e 

projectar todo o meu desempenho ao longo deste ano lectivo, 2010/2011, como 

estudante estagiário em Educação Física na Escola S/3 Arquitecto Oliveira 

Ferreira sob a orientação e supervisão do Prof. Orientador e da Profª. 

Cooperante. 

A inclusão de um EP nesta etapa do curso proporciona aos alunos 

vivências mais genuínas, simulando a introdução no mercado de trabalho e 

confrontando-os com a prática profissional em contexto real. A prática 

pedagógica concretiza, assim, momentos de experiências e de docências 

efectivas, vividas num ambiente enriquecedor, apoiado por professores 

qualificados, garantindo a construção de novas acções com bases mais 

sólidas. 

A formação, segundo Perrenoud (1995), implica uma modificação do 

indivíduo nos domínios do saber-fazer e do saber-ser. Esta concepção sugere 

que o desenvolvimento ocorra, não só, ao nível dos conhecimentos, mas 

também, das atitudes e da realização pessoal, convertendo-se num projecto de 

vida para o docente, impelindo-o para a auto-formação, investimento, inovação 

e reflexão. Torna-se imprescindível encarar o conhecimento como um meio de 

valorização pessoal e não somente como uma ferramenta profissional. 

Cada vez mais se constata que na formação dos professores, além do 

cariz específico da profissão, se valorizam e integram as dimensões pessoais e 

culturais, apelando-se a uma justiça, mudança social e à inclusão. Desta forma, 

ao contrário do que se verificava nas concepções e paradigmas tradicionais, 
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tende-se para uma pedagogia socialmente construída (Macdonald, 2002; 

Leistyna et al., 1996; Sparkes, 1992).  

No âmbito da preparação para a actividade docente, em que a troca de 

papéis professor/aluno é uma fase marcante para todos os estagiários em 

ensino, um dos principais problemas com que nos deparamos, senão mesmo o 

principal, relaciona-se com a capacidade de adaptarmos todo o conjunto de 

conhecimentos e competências que adquirimos ao longo da formação, com a 

realidade do processo de ensino/aprendizagem. 

No entanto, a meu ver, no exercício da actividade profissional, o docente 

nunca deixa de ser um educador, não significando, esta permuta de funções, 

que o professor, ao longo da sua carreira, deixe de ser aluno e, por vezes, os 

alunos de serem professores. 

 

“Compreendi, de modo especial, que toda 

a acção pedagógica é recíproca e dialéctica e que 

aquele que está na posição de ensinar nunca 

ensinará nada aos que estão à sua frente ou ao 

seu lado, se não aprender nada com eles.”  

Georges Jean 

  

É nesta linha de pensamento que enquadro a minha visão e intervenção 

no Estágio Profissional, no qual foi importante, como estudante, conhecer e 

inteirar-me das competências e estratégias inerentes ao processo 

ensino/aprendizagem e, como professor, compreender melhor os alunos, 

encarando-os como indivíduos únicos e diferentes, identificando, investigando 

e intervindo nas mais diversas problemáticas deste complexo processo. 

Sucintamente, começarei por efectuar um breve contorno biográfico, 

referindo a identificação, o percurso pessoal e as expectativas, sucedido duma 

contextualização mais aprofundada do Estágio Profissional. Seguidamente, 

acerca da prática profissional, abordarei alguns aspectos inerentes ao 
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desenvolvimento de competências do professor, estabelecendo um elo com as 

minhas experiências da prática pedagógica. 

Salientarei as temáticas de investigação e aprofundamento que 

emergiram espontaneamente em virtude do relacionamento com a turma e da 

necessidade duma compreensão mais relevante, nomeadamente no problema 

da percepção e satisfação da imagem corporal segundo o género e dos 

estereótipos nas aulas de Educação Física (EF). Farei referência às situações 

de maior relevância da participação na escola, das relações com a comunidade 

e do desenvolvimento profissional. Para finalizar, indicarei algumas 

considerações finais e perspectivas para o futuro. 
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2. CONTORNO BIOGRÁFICO 

2.1. Identificação e percurso pessoal 

O meu nome é Franky Domingues da Rocha, nascido a 21 de Março de 

1977 e natural de Caracas, Venezuela. Actualmente, possuo nacionalidade 

Portuguesa e resido no concelho de Vagos, no distrito de Aveiro. 

Desde a minha infância, o meu espírito aventureiro e desportivo tem sido 

como uma bússola, orientando as minhas escolhas e preferências. Sempre 

adorei as actividades físicas e desportivas, entregando-me com determinação, 

gosto e alegria nas aulas de Educação Física, nas minhas participações no 

desporto escolar, praticando futebol, voleibol, atletismo, basquetebol, andebol, 

ciclismo, entre outras. 

No ensino secundário, optando por Desporto, vivenciei um novo leque de 

modalidades, nomeadamente, canoagem, vela, orientação, desportos de 

combate, natação, badminton, etc. À medida que se aproximava o ensino 

universitário, o meu coração já sentia a inclinação para escolher e enveredar 

por um curso de Educação Física e Desporto. Chegada a altura, inscrevi-me 

nos pré-requisitos em Coimbra, recordando-me que foi uma fase de intensa 

dedicação, esforço e treino para conseguir ficar apto em todas as provas 

solicitadas. 

Valeu imenso a pena, pois passei em todas as provas, possibilitando-me 

assim concorrer a um curso superior. Entrei no Instituto Jean Piaget em Viseu, 

na Licenciatura de Professores de Ensino Básico – Variante Educação Física. 

Foi um período muito enriquecedor tanto do ponto de vista teórico como 

prático, visto que o estágio era integrado, o que nos proporcionou vivenciar a 

realidade do processo ensino/aprendizagem de maneira gradual e progressiva 

no decorrer dos quatro anos de curso. 

Estes foram os meus primeiros passos como “professor”, experienciando 

diferentes modalidades, como patinagem (em rodas, em linha e no gelo), 

danças, jogos tradicionais, esqui, corfebol, etc., contactando com diferentes 

turmas/alunos, de vários anos escolares e diversos contextos. 
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Contudo, a limitação desta licenciatura ao ensino básico, a minha vontade 

permanente de saber cada vez mais, de traçar e alcançar novas metas, a 

motivação dada por algumas pessoas e também o estatuto reconhecido que a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto representa, levaram-me a 

aspirar ainda mais alto. 

Frequento a FADE-UP desde o ano lectivo 2008/2009 onde concluí a 

Licenciatura em Ciências do Desporto no ramo de Exercício e Saúde. Com o 

intuito de prolongar os meus conhecimentos e enriquecer a minha carreira, 

concorri ao curso de 2ºCiclo de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, tendo sido colocado com o número mecanográfico 091186145. 

Futuramente, dependendo das possibilidades, desejaria prosseguir os 

estudos concorrendo a uma bolsa de doutoramento. A investigação científica é, 

na minha opinião, uma área fascinante e motivante, na qual teria imenso gosto 

em estar integrado, actuando num projecto deste âmbito. 
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2.2. Expectativas iniciais e evolução 

No que concerne às minhas expectativas iniciais, o Estágio Profissional 

despertou-me novos horizontes, novas perspectivas, possibilitando-me aplicar 

as metodologias contemporâneas, adquiridas, integradas e vivenciadas 

tenuemente no panorama do 1º Ano deste curso, num ciclo inesgotável entre a 

teoria e a prática. Permitiu-me integrar no exercício da vida profissional de 

forma gradual, numa prática de ensino supervisionada, em contexto real, 

incrementando as minhas competências, apelando a um desempenho crítico e 

reflexivo, o qual se deve manter não apenas no momento actual, mas durante 

toda a carreira docente. 

A realização do meu Projecto de Formação Individual (PFI) contribuiu de 

maneira significativa para definir e alcançar objectivos que tracei para cada 

área de desempenho, situando-me permanentemente durante o estágio e, a 

sua apresentação, ajudou-me imenso para ter uma ligeira noção de como será 

a defesa da tese de mestrado. Grande parte das expectativas foi conquistada 

com maior facilidade graças à elaboração do PFI pelo que, no meu parecer, 

assume-se e justifica-se como um instrumento com um impacto bastante 

frutífero. 

Consciente de que a aprendizagem é um processo dialéctico e eterno, a 

reflexão aliada à minha prática foi permanente, encarando sempre de bom 

grado e construtivamente as críticas e opiniões que me foram transmitidas, 

aproveitando-as para aprimorar, sempre que possível, as minhas competências 

pedagógicas. Reconheço de extrema importância sublinhar o facto da 

necessidade de manter as reflexões pessoais e o portefólio em dia, para 

possibilitar o confronto entre aquilo que esperamos com o que vai acontecendo 

no dia-a-dia. Apenas assim nos permitimos realizar uma retrospectiva 

construtiva e evolutiva. 

No primeiro parágrafo do poema “Ser Professor”, de Bruno Duarte 

Noronha, no qual o autor refere a coragem, a perseverança, o sofrimento, o 

pensar em desistir mas, enfrentando os obstáculos, triunfar, estabeleço uma 

similaridade com a minha entrega e esforço pessoal neste Estágio Profissional. 
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Apesar de ter que acordar muito cedo, deslocar-me cerca de 190km 

diariamente, trabalhar depois das aulas até à noite, acumulando duas 

profissões simultaneamente sem deixar quebrar o “rendimento”, mantendo 

sempre a minha dedicação, alegria e disponibilidade, é uma grande vitória no 

meu ponto de vista.  

Estou habituado e gosto de actividades que exijam muito de mim, 

contudo, sensivelmente a meio do estágio, fiquei muito surpreendido com o 

desgaste físico e psicológico que, na realidade, não esperava sentir. Comecei 

então a perceber que, nestas condições excepcionais, é imprescindível uma 

grande força de vontade. Neste sentido, o EP nunca foi colocado em causa, 

tornando-se, isso sim, num desafio a ser encarado de frente. 
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3. CONTEXTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

3.1. Estágio profissional 

O Estágio Profissional do mestrado em 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto respeita diversas normas de índole legal, institucional e 

funcional. 

No que concerne ao aspecto legal, além do Regulamento Geral dos 

Cursos de 2ºCiclos da Universidade do Porto, o EP está regulamentado pela 

legislação específica referente à Habilitação Profissional para a Docência. A 

estrutura e o funcionamento do EP estão regulamentados nos Decreto-lei nº 

74/2006, de 24 de Março (actualizado pelo Decreto-Lei nº. 107/2008 de 25 de 

Junho) e o Decreto-lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, designadamente os 

artigos (Anexo A): 

- Artigo 14º: Componentes de formação; 

- Artigo 16º: Estruturas curriculares dos ciclos de estudos conducentes ao 

grau de mestre; 

- Artigo 17º: Concessão do grau de mestre. 

 

No artigo 14º e 16º, definem-se as componentes de formação e as 

estruturas curriculares, evidenciando todo o trajecto percorrido até este 

momento, materializando-se nas disciplinas do primeiro ano do curso, 

Desenvolvimento Curricular, Gestão e Cultura Organizacional da Escola, 

Investigação em Educação, Profissionalidade Pedagógica, Psicologia da 

Educação, Didáctica Geral do Desporto e onze Didácticas Específicas 

diferentes. 

Neste segundo ano do mestrado, integra-se o EP, ou seja, a prática 

profissional, com uma significância distinta no que diz respeito ao número de 

créditos que abrange, influenciando bastante o peso da nota final, adicionada 
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duma vertente investigacional e da disciplina de Tópicos da EF e Desporto, 

promovendo metodologias e formação na área da docência. 

O artigo 17º, será o culminar de toda a sucessão e trabalho até agora 

efectuados, definindo os requisitos necessários para adquirir a concessão do 

grau de mestre.  

Estes decretos de lei emergem do ajustamento ao processo de Bolonha 

ao sistema de ensino nacional como necessidade dos estados membros da 

União Europeia impulsionarem a consonância, a translucidez e a legibilidade 

dos sistemas europeus de ensino superior. Deste modo, as instituições 

académicas efectuaram uma reestruturação dos graus e diplomas a atribuir, 

promovendo a mobilidade, a empregabilidade, a defesa da qualidade e 

acreditação dos cursos entre os estados pertencentes à União Europeia. 

No que diz respeito ao cariz institucional, o EP é uma unidade curricular 

do terceiro e quarto semestres do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de EF. No primeiro ano do curso, as disciplinas visam e 

abordam o sistema globalizado de ensino e a escola como uma instituição 

peculiar. No segundo ano, privilegia-se a vivência de experiências educativas 

no contacto directo com a realidade sociocultural, aplicar conhecimentos e 

competências adquiridos, procurar e estimular novas capacidades pessoais e 

profissionais, bem como reflectir sobre a actuação, projectando-a para o futuro. 

Na formação e desenvolvimento profissional, Marcelo (1995) distingue 

quatro modelos distintos: o desenvolvimento autónomo, o desenvolvimento 

profissional assente na observação/supervisão, o desenvolvimento curricular e 

organizacional e o modelo da investigação-acção. 

A nível funcional, a FADE-UP adoptou o modelo de 

observação/supervisão, aliado ao de investigação-acção. O primeiro usa o 

processo reflexivo como ferramenta para a aquisição de competências, 

desenvolvendo uma maior auto-consciência pessoal e profissional, 

possibilitando vivenciar várias estratégias de formação. A supervisão 

pedagógica, segundo Metzler (1990), proporciona ajuda e cooperação, 

tornando o estagiário cada vez mais independente. O coaching, por seu lado, 

50 



Contexto do Estágio Profissional 

estabelece um relacionamento de parceria e influência mútua, auxiliando o 

formando na definição e concretização de objectivos, servindo-se da actividade 

profissional como meio de reflexão e aprendizagem. Para Rego et al. (2004), o 

coaching é um processo planeado e contínuo de aperfeiçoamento e superação 

profissional e pessoal, baseado na aprendizagem-acção e na maiêutica, isto é, 

através de questões simples dentro de um determinado contexto, criar a 

dúvida, gerando ideias novas e complexas, suportando-se igualmente na auto-

reflexão. 

O mentoring, a mentoria, é conduzido por um indivíduo que assume o 

papel de mentor, encaminhando e aconselhando, no caso do EP, o estudante 

estagiário, em situações reais de ensino. O guia estabelece a relação entre o 

conhecimento teórico e o conhecimento prático, sempre que surge alguma 

dificuldade, levando o Estudante Estagiário (EE) a reflectir acerca do seu 

desempenho, atingindo níveis de intervenção progressivamente mais 

exigentes. Outra vertente da formação é o chamado counseling, por outras 

palavras, é o requisitar aconselhamento intencionalmente a pessoas mais 

experientes, ou de diferentes áreas. Porém, ocorre esporadicamente dentro de 

outras estratégias de formação. 

O segundo modelo de intervenção, investigação-acção, funcionando em 

conjugação com o primeiro paradigma, prima pela resolução dos problemas 

decorrentes da própria prática. Segundo Marcelo (1995), este modelo surge 

com o objectivo de melhorar a profissionalidade através de um aprofundamento 

da sua capacidade de análise crítica das condições em que o seu trabalho se 

desenvolve, assim como das pressões e limitações que as estruturas sociais e 

institucionais exercem sobre a sua actividade profissional. 

O EP assume-se, assim, como um modelo de formação centrado no 

contexto, especificamente, no exercício profissional, durante o qual o Professor 

Cooperante (PC) supervisiona os estagiários, intervindo nas práticas 

específicas, definindo-se como o momento de prática pedagógica mais 

marcante e decisivo na formação profissional dos EE. 
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3.2. Escola 

A concretização do meu EP decorreu na Escola S/3 Arquitecto Oliveira 

Ferreira, situada na vila de Arcozelo, na cidade de Vila Nova de Gaia, distrito 

do Porto. Esta instituição foi criada durante os anos de 1988 e 1989, 

designando-se “Escola Secundária de Arcozelo,   através da Portaria   nº 

136/88 de 29 de Fevereiro. Nessa época a escola situava-se na Rua Dr. 

Milheiro (lugar do Corvo), na freguesia de Arcozelo.  

Dada a escassez e precariedade das instalações, a 26 de Julho do ano 

lectivo de 1991/92, a organização foi deslocada para um novo estabelecimento, 

situado na Rua da Corga, mantendo-se no mesmo local até à actualidade. A 

edificação do pavilhão Gimnodesportivo apenas se concretizou no ano lectivo 

1996/97. 

A partir do ano 2000, a instituição assumiu como patrono o Arquitecto 

Oliveira Ferreira nascido a 25 de Setembro de 1884 na freguesia de São 

Nicolau, passando a designar-se por Escola S/3 Arquitecto Oliveira Ferreira, 

através do Despacho nº 754/2000 (2ªsérie) publicado no Diário da República 

nº8 de 11 de Janeiro do mesmo ano, estabelecendo o dia 25 de Setembro 

como "O Dia da Escola" por ser o dia do aniversário do patrono. 

A estrutura física abrange cinco pavilhões e uma área polivalente. Fora da 

estrutura central dos pavilhões, encontra-se um campo de jogos apoiado pelos 

balneários e o pavilhão municipal gimnodesportivo (ocupado também pela 

escola EB Sophia de Mello Breyner). O polivalente é o local eleito para o 

convívio dos alunos. Existe ainda o bufete, a cantina, a papelaria, a sala de 

convívio dos auxiliares da acção educativa e um pequeno espaço para a 

associação de estudantes. 

No que respeita aos equipamentos facultados pela escola, relativamente à 

Educação Física, existem algumas carências importantes que afectam a 

leccionação de algumas modalidades, tais como, a orientação, o atletismo, 

entre outras. Neste sentido, pode dizer-se que a falta e o grau de degradação 

de algum do equipamento já é significativo. As condições de ocupação das 

instalações são orientadas por um roulement, distribuindo periodicamente os 
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professores pelos espaços interiores e exteriores, implicando que este aspecto 

seja considerado na planificação. 

Relativamente ao Projecto Educativo de Escola (PEE), este tem como 

lema “Mais Competência, Mais Cidadania”. Visa, duma forma global, ao nível 

dos valores, estratégias e princípios, possibilitar uma formação competente 

baseada na origem histórica e cultural dos alunos; Desenvolver uma cultura de 

inclusão que respeite o indivíduo e proporcione reais possibilidades de 

igualdade e desenvolvimento nas dimensões pessoais e sociais; Considerar a 

diversidade, proporcionando trajectos educativos de formação que vão ao 

encontro das expectativas e necessidades da comunidade; Incrementar uma 

cultura de escola assente na colaboração e partilha inter-pares, geradora de 

um clima de satisfação e desenvolvimento pessoal; Converter numa realidade 

a participação efectiva e co-responsável dos diversos elementos da 

comunidade educativa. 

Para responder a todas estas exigências, a oferta formativa facultada por 

esta organização é variada. Desde o ensino regular, 3º ciclo e secundário, as 

opções englobam cursos de educação e formação (serviço de bar/mesa), 

cursos científico-humanísticos (ciências, tecnologias, línguas, humanidades, 

etc.), cursos profissionais (técnico de informática de gestão/turismo/design), 

cursos de educação e formação de adultos (em fase de projecto), entre outras 

possibilidades. 

No que concerne ao perfil do professor, pretende-se com este PEE, 

compreender 2 pontos cruciais: 

- “Competências”; 

- “Plano de Formação”. 

 

Achei particularmente interessante a consonância e harmonia do lema 

adoptado pela escola onde fui colocado, mais detalhadamente, das 

características a desenvolver no perfil do docente, com as finalidades do PFI. 

Ter efectuado e delineado um plano de formação pessoal para adquirir mais 
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competências vai exactamente ao encontro do pretendido neste PEE quanto ao 

plano pretendido para o professor. 
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3.3. Relacionamento com os elementos da comunidade escolar 

Neste ponto, acerca do meu relacionamento com os vários intervenientes 

do EP, começo por referir o Professor Orientador (PO). Desde o primeiro 

contacto com o referido docente, que aconteceu na disciplina de Didáctica de 

Lutas, no segundo semestre do primeiro ano do mestrado, durante as aulas de 

Judo e nos vários momentos que dialogámos, inclusive já no EP, sempre 

existiu um ambiente de simpatia, cordialidade e confiança. 

 Identifico-o como uma pessoa experiente e sabedora, que transmite 

imensa calma e serenidade, influenciada, presumivelmente, pela modalidade 

que pratica há muitos anos, o Judo, que requer grandes doses de 

concentração, respeito, expectativa e capacidade de análise. Quando soube 

que o respectivo docente seria meu PO, fiquei muito satisfeito por saber que 

estava “entregue” a uma entidade bastante competente e habilitada. Sempre 

disponível e pronto a auxiliar, conduziu-me durante este trajecto, à semelhança 

do counseling e do mentoring, de forma sábia no alcance das minhas metas, 

na optimização das minhas performances, no meu desenvolvimento e 

formação profissional. 

A PC, conhecendo-a apenas no início do EP, revelou-se uma pessoa 

muito profissional, dinâmica e apta para desempenhar um papel mais 

reconhecido com a supervisão pedagógica e o coaching. Permanentemente 

observadora, crítica, atenta, reflexiva, despertou e expandiu em mim, EE, o 

recurso a estas mesmas capacidades. Este contacto contínuo permitiu e 

demonstrou-se fulcral na aquisição de competências e no aperfeiçoamento do 

processo reflexivo como ferramenta imprescindível na construção do 

conhecimento e da minha formação profissional. 

A sua disponibilidade foi sistemática, quer nas reuniões realizadas, quer 

no empenho e dinamismo que pretendeu na realização de todas as tarefas. 

Como não podia deixar de referir, fora do âmbito profissional, nos instantes de 

convívio e amizade, considero-a uma pessoa bastante activa, enérgica e bem-

disposta. 
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Na minha opinião, relativamente aos meus companheiros de estágio que 

já conhecia antes de principiar o estágio, fortalecemos os laços de amizade, 

beneficiando desse aspecto na colaboração, auxílio, entre-ajuda e trabalho de 

grupo. O facto de observarmos conjuntamente as aulas uns dos outros 

possibilitou-nos criticar, comentar, reflectir, repensar, comparar aspectos, 

concepções e opiniões, de maneira construtiva, contribuindo para o 

desenvolvimento de posturas profissionais reflexivas e sócio-críticas e para 

uma auto-consciencialização pessoal e profissional. 

No que diz respeito aos docentes do grupo de Educação Física, destaco o 

professor responsável pela modalidade de badminton no Desporto Escolar 

(DE). Tive a oportunidade de acompanhar a actividade de perto, ajudando e 

participando sempre que pude, inteirando-me de um leque de questões 

inerentes à condução do DE, à forma de conduzir as respectivas aulas, 

aprendendo a motivar os alunos. 

Distingo igualmente a professora responsável pelo DE, na escola onde 

estagiei, pelas contribuições quanto à implementação de actividades, 

providenciando linhas orientadoras e integrando os EE dentro da realidade que 

é o DE. Os restantes elementos do grupo de EF desempenharam também um 

papel fundamental na minha aquisição de saberes e capacidades, ora em 

reuniões, conversas, discussões, como também nas aulas e nas diversas 

actividades realizadas. 

As conexões estabelecidas entre os EE e a Direcção Escolar foram 

cordiais e proveitosas. Sempre disponível em receber o Núcleo de Estágio 

(NE), receptiva às nossas propostas, as quais foram todas aceites, considero 

que foi uma simbiose gratificante tanto para nós EE, que pudemos vivenciar um 

elevado leque de acções, compreendendo os processos inerentes, como 

também, para a própria comunidade escolar, que retirou proveito destas 

dinâmicas por nós implementadas. 

Pessoalmente, no que concerne aos alunos, duma forma global, os laços 

que estabeleci foram positivos. Quer na minha turma, 12ºG, durante as aulas 

que leccionei, como igualmente no 12ºF e 12ºH, as turmas dos meus colegas 
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estagiários, nos momentos que interagi com eles nas aulas, jogos, 

competições, actividades e também da sua participação na minha investigação. 

Da mesma forma, os estudantes que participaram nas diversas actividades 

sempre mantiveram posturas assertivas, respeitando a minha função como 

“professor” da escola. 

Além das pessoas mencionadas, aquelas com que o NE travou 

conhecimento, como por exemplo, funcionários da escola (da secretaria, 

reprografia, biblioteca, bar, instalações e pavilhão), bombeiros voluntários, junta 

de freguesia, diversas entidades, etc., o bom relacionamento, a afabilidade, 

estiveram sempre presentes, nunca se constatando nenhuma situação 

desagradável ou problemática, o que reflecte as boas relações mantidas ao 

longo do ano lectivo. 
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4. PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1. Área 1 - Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

A Educação Física e o Desporto contribuem para o desenvolvimento 

pessoal, social e moral dos estudantes. Para que este contributo seja 

realmente significativo e autêntico, além da reflexão filosófica e moral, é 

fundamental conciliar o pensamento científico com a prática pedagógica e 

profissional. Esta dependência é necessária pois, apesar de a ciência 

fundamentar as problemáticas das concepções e práticas de ensino, 

baseando-se na investigação, não possibilita assentar a intervenção 

pedagógica totalmente em bases científicas irrefutáveis. Por outro lado, 

emergindo dos problemas e exigências que surgem no dia-a-dia, o 

conhecimento proveniente da experiência, da mestria do saber-fazer, 

dificilmente se teorizam. 

A minha posição, enquanto estudante estagiário, caracterizou-se por 

propiciar uma esfera de acção norteada à imagem da Educação Desportiva, 

englobando o desenvolvimento físico, pessoal, social e moral, assente em 

valores de cariz humanístico, como o respeito, ajuda, cooperação, amizade, 

paz, entre outros, apelando também às competências de vida individuais, 

nomeadamente, o auto-conhecimento, auto-controlo, perseverança, auto-

realização, valorização do esforço, aperfeiçoamento e harmonia pessoal. 

Segundo Rosado (1997), em primeiro lugar, as práticas profissionais dos 

professores de Educação Física, treinadores, instrutores de fitness e de outros 

profissionais da área, devem ser balizadas como um projecto de elevado 

alcance formativo, correspondendo às necessidades sociais fundamentais, no 

qual o desenvolvimento sócio-moral deve estar ser sempre garantido. 

Em segundo lugar, a didáctica da formação pessoal e social deve basear-

se na investigação científica, na análise dos paradigmas e metodologias que se 

têm vindo a desenvolver. 
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Por último, a acção pedagógica obriga a assentar em orientações gerais 

acerca da intervenção dos profissionais, no desenvolvimento de competências 

e educação para os valores. 

Indo ao encontro desta perspectiva, foi uma preocupação constante na 

minha prática, envolver objectivos e conteúdos transdisciplinares presentes no 

Programa Nacional de Educação Física, enquadrando e contextualizando a 

minha intervenção no EP. Considerei igualmente importantes as exigências e 

características dos alunos, salvaguardando uma maior equidade no processo 

ensino/aprendizagem, atendendo às condições que me foram permitidas e 

oferecidas relativamente aos recursos materiais, humanos e temporais.  

Sempre consciente que ensinar é complexo, e ensinar bem, ainda o é 

mais, a minha formação como EE não acaba com o EP. Muito pelo contrário, 

vejo-a apenas como uma primeira etapa do meu desenvolvimento como 

professor de EF. Torna-se evidente a necessidade de continuar a investigar, 

reflectir e agir no sentido de poder compreender e ultrapassar novos desafios 

que se colocam no dia-a-dia. 
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4.1.2. Desenvolvendo competências 

A preocupação com a eficácia do ensino tem sido um tema amplamente 

investigado. Apesar do grande número de metáforas e imagens de modelos 

instrucionais, a tendência dos resultados dos estudos prevalecentes indicam 

que o aprender não é uma consequência directa do ensino, não só porque se 

aprende algo além do que está planeado, ou se aprende fora do contexto de 

ensino, como também porque existe uma ligação entre o ensino e a 

aprendizagem. 

Essa “ponte” é acção do sujeito da aprendizagem. O centro do processo 

instrucional materializado no estudo, na curiosidade, na investigação, na 

intencionalidade, ou seja, de todo o trabalho que o aprendiz realiza em busca 

do conhecimento, inserido num contexto institucional e organizado. 

Kansanen (2003), chega mesmo a sugerir a adopção do termo “processo 

de ensino/estudo/aprendizagem”, de forma a corresponder mais fielmente ao 

processamento pedagógico. 

Segundo Graça (2001), estudos de investigação com o intuito de 

determinar o perfil de personalidade do bom professor, avaliando o melhor 

método de ensino, conduzem geralmente a conclusões inconsistentes e 

desencorajantes. Por outro lado, estudos que visavam identificar as 

competências de ensino de docentes eficazes, mostraram-se mais bem 

sucedidos. 

Concordo plenamente com o parágrafo anterior pois, podemos encontrar 

dois professores com personalidades muito díspares, ou até mesmo 

antagónicas, usando o mesmo modelo ou método de ensino, podendo ambos 

atingir óptimos resultados. A identificação de capacidades semelhantes num 

elevado número de profissionais, salientando aquelas que maiores e melhores 

resultados proporcionam, demonstra-se uma linha de pensamento/investigação 

mais correcta e ajuizada, na minha opinião. 

Foi neste panorama que actuei, considerando os alunos como o cerne do 

processo ensino/aprendizagem, distinguindo-os por níveis de desempenho, 

incidindo e guiando-os da forma mais equitativa possível no alcance dos 
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objectivos propostos, tentando provocar neles a intenção de aprender, 

prestando atenção às dificuldades que me surgiam, recorrendo ao processo 

reflexivo e à investigação-acção para detectar as minhas carências, melhorar 

as minhas competências e superar essas exigências. 

É certo que a aprendizagem não advém unicamente do ensino directo. 

Existe um grande número de variáveis que não podemos controlar na 

totalidade e que interferem neste processo. Os alunos aprendem também uns 

com os outros, imitando, observando, inclusive fora do contexto da aula.  

Compete aos professores de EF, dominar um conjunto de competências 

específicas essenciais para controlar as variáveis consideradas importantes. 

Estas serão comentadas a seguir, no sentido de ser apresentado um 

paralelismo com as minhas experiências no EP. 

 

  

66 



Prática Profissional ‐ Desenvolvendo competências 

4.1.2.1. Ganhar a confiança e estabelecer o controlo 

A meu ver, para alcançar a confiança e deter o controlo da turma é 

necessário que o professor adopte posturas adequadas em situações 

específicas e desenvolva o sentido de observação. 

 

   4.1.2.1.1. A postura do professor 

No caso da turma que leccionei, 12ºG, houve alunos bem comportados e 

outros muito indisciplinados, implicando que actuasse de duas formas distintas. 

Contrariando a minha serenidade, tive que aprender a adoptar uma posição 

mais firme sempre que a situação o exigiu: 

 

«Quando, por vezes, defino grupos de alunos, em que se justifique 

separar os dois rapazes, eles contrariam sempre a minha decisão e nesses 

momentos tenho que ser mais rigoroso e manter uma postura rígida para que 

eles entendam que têm que respeitar o professor. No entanto, ainda sinto uma 

certa dificuldade em assumir e manter essa postura em alguns casos, pelo que, 

com o tempo espero vir a desenvolver esse comportamento.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº7) 

 

«Tentei ser rigoroso e autoritário com as informações que tinha que lhes 

transmitir, o que por vezes me é um pouco difícil de fazer pois sou uma pessoa 

calma, paciente e serena. De qualquer forma, tive a ajuda da intervenção da 

Prof. Cooperante que reforçou as ideias que tinha que comunicar aos alunos, 

servindo-me como um excelente exemplo.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº25) 

 

«Sinto que tenho vindo a conduzir a turma duma forma inteligente e 

perspicaz, conseguindo obter óptimos resultados, mesmo com os alunos mais 

problemáticos e difíceis de lidar.» 
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(Reflexão Pessoal da Aula nº33) 

 

«Achei melhor interromper a exposição por uns segundos e repreendê-

los, avisando que também estavam a ser avaliados no comportamento e que 

teriam de fazer uma pergunta ao grupo que expunha, no final da apresentação. 

O efeito foi instantâneo. Ficaram em silêncio, prestando atenção e deixando-

me mais à vontade para analisar os pontos fulcrais da sessão.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº51) 

 

«Tenho noção que devo manter um perfil constantemente rigoroso com 

a turma para não perder o controlo que adquiri sobre ela. Tentar ter o sangue 

frio em situações inesperadas, avaliando as melhores soluções e aplicá-las no 

momento…» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

Apresentando estas citações, ordenadas cronologicamente desde as mais 

antigas até às mais recentes, constato que foi uma preocupação inicial e 

constante manter a turma controlada. Fazendo uma retrospectiva, verifico que, 

apesar de a turma conter alguns estudantes problemáticos, de forma global, 

consegui manter a ordem, a disciplina e o respeito, embora, rara e 

naturalmente tenham ocorrido situações que me fugiram ao controle e que não 

consegui agir imediatamente em conformidade. 

No entanto, certa é a ideia e a noção que adquiri, de que não devemos 

descurar ou desleixar o domínio sobre os alunos que destabilizam, que agem 

como uma “máquina contaminadora” sobre os restantes companheiros, 

influenciando-os: 

 

«Pode ser uma óptima estratégia saber quem tem influência sobre 

outros alunos da turma e conseguir “jogar”, tirar partido e proveito dessas 
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situações. Percebi que se conseguir motivar ou cativar um aluno isso pode ter 

repercussões benéficas, acabando por afectar vários pupilos. Tenho 

consciência que isto tanto se verifica positiva como negativamente. Se esses 

alunos ditos “influenciadores”, se mostrarem adversos a um exercício, também 

terá efeitos negativos pois aumentará esse sentimento nos colegas que 

manipulam. É aqui que temos que ter muito cuidado, evitando que isso 

aconteça e aproveitando as características desses estudantes para actuar nos 

restantes elementos de forma positiva.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº17 e 18) 

 

Na busca deste clima benéfico, mesmo assumindo estas posturas mais 

drásticas, tentei sempre optar pelo caminho de persuadir positivamente os 

alunos, incentivando-os através das suas capacidades, por meio de 

expectativas favoráveis e de objectivos coincidentes entre professor/alunos. 

Schlosser (1992), enfatizou a importância atribuída à forma como os 

docentes tratam e encaram os seus alunos. Os professores mais eficientes são 

aqueles que demonstram que compreendem a cultura dos seus pupilos, os 

seus estádios de desenvolvimento e as suas necessidades. Num estudo que 

realizou, incluindo trinta e um alunos de culturas distintas, constatou que estes 

apontaram determinadas características nos que achavam serem bons 

professores: 

- Dão conta da sua presença e perguntam se estão ou não a ter 

problemas; 

- Incluem temas de interesse para os alunos nos debates, afirmando que 

podem ficar após o término da aula para conversarem; 

- Escutam o que os alunos têm para dizer sem os pressionar. 

 

Em todas as sessões (constando na parte final dos planos de aula), 

concedi alguns minutos para os alunos opinarem acerca da aula, das 

dificuldades, dos gostos, assim como para desabafarem, encarando o 
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professor de EF como um amigo ou um conselheiro. Por vezes, também se 

torna imprescindível dar uma palavra aos estudantes mesmo antes de iniciar a 

sessão: 

 

«Uma das alunas também se dirigiu a mim, quando estava para 

abandonar as instalações, para me dizer que o grupo dela não estava a 

empenhar-se muito nesta aula, afirmando que diziam: «ai, não sou capaz…», 

«…não consigo», mesmo antes de tentarem e que depois até conseguiam 

realizar satisfatoriamente na exercitação. Expliquei-lhe que em vez de se deixar 

desmotivar, essas situações são óptimas para prestarmos ajuda, cooperar e 

incentivar os companheiros. Mostrar-lhes que devem pensar «Sou capaz», 

«Vou conseguir!» ou «Hei-de chegar lá…», são os pensamentos que lhes 

temos que transmitir pois o negativismo é meio caminho andado para a 

desistência.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº22) 

 

«Cumprimentei-os como habitualmente, fiz-lhes algumas questões 

acerca da quadra festiva, com o intuito de os integrar mais facilmente neste 

novo período de aulas e de seguida a aula decorreu com toda a normalidade. 

Achei muito importante, antes da aula, fazer referência às notas e 

questionar os estudantes sobre a sua opinião. Aproveitei também para os 

informar levemente a respeito desta nova etapa e do seguimento das aulas, 

acerca da matéria, modalidades, etc. Senti que os pupilos estavam satisfeitos e 

com vontade, motivados para as próximas aulas o que também me incentiva de 

forma positiva.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº42) 

 

Comprovo que desde o começo do EP a minha postura enquanto 

professor de EF melhorou substancialmente. Não me refiro a uma mudança de 
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personalidade pois isso é algo que não deve acontecer. O docente deve 

mostrar ser quem que realmente é. 

Quando me refiro, no início deste ponto, a possuir dois caracteres, 

pretendo dizer que adoptei formas de estar distintas, adaptando-me às 

circunstâncias. Com o decorrer da prática pedagógica, com os 

aconselhamentos da PC, aprendi a reagir de forma mais consciente, reflectida 

e imediata a situações adversas e de acordo com cada caso. 

Penso que também foi positivo leccionar uma turma com grandes 

dificuldades comportamentais, exigindo bastante de mim para estabelecer o 

controlo, o que me concedeu capacidades para lidar com esta problemática. 

 

   4.1.2.1.2. A observação 

 

“Os olhos apenas vêem aquilo para que 

estão preparados para ver.” 

A. Leroi-Gourman  

 

O processo de ensino/aprendizagem detém um determinado grau de 

complexidade, na medida em que engloba todo um conjunto de variáveis 

pedagógicas que interagem reciprocamente, conduzindo permanentemente à 

adaptação e à mudança. Admitir esta complexidade não significa renegar à sua 

investigação ou reflexão, deve antes tornar-se um desafio para uma formação 

e valorização de competências profissionais: 

 

«Devemos constantemente corrigir tudo aquilo que identificamos de 

errado até porque nenhum professor de Educação Física consegue detectar 

todos os erros que acontecem durante uma aula, em todos os alunos, por isso 

mesmo devemos repreender aqueles que conseguimos observar e quantos 

mais melhor!» 
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(Reflexão Pessoal da Aula nº42) 

 

A colheita de um agregado de informações relevantes sobre o que se 

observa, possibilita descrever e interpretar melhor o fenómeno estudado. Por 

meio de uma análise aprofundada da aula, obtém-se um conhecimento mais 

preciso acerca do seu funcionamento e especialmente dos aspectos que 

convergem para a sua qualidade: 

 

«Em relação à minha colocação perante os grupos, estações e nas 

correcções reconheço que mantive o cuidado de me colocar em posições que 

me permitissem observar todos os alunos embora ao início me coloquei uma 

ou outra vez por detrás de quem estava a executar em vez de me posicionar à 

sua frente, tendo que dedicar total atenção para evitar que isto aconteça.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº16) 

 

«…deslocando-me sempre à volta dos alunos e controlando aqueles que 

estavam mais afastados de mim para também eles se sentirem e saberem que, 

apesar de eu estar no lado oposto, estou a observá-los.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº30) 

 

Os profissionais de EF muitas vezes não encaram a observação como 

uma ferramenta sistemática que permite recolher informações precisas sobre o 

desempenho da turma em geral e de alguns alunos em particular. Na maioria 

dos casos, este processo conduz a impressões subjectivas que levam a 

interpretações pouco consistentes. 

Como a observação é uma técnica muito subjectiva, maleável e 

abrangente, estas circunstâncias deveriam fazer com que fosse 

cuidadosamente estruturada e planeada, permitindo ao docente a recolha de 
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evidências significativas que garantam a qualidade da sua análise e 

interpretação.  

O próprio observador é um sujeito activo e integrante deste processo, pois 

influencia e é influenciado pelas características do meio e do ambiente que o 

rodeia, encontrando-se exposto ao erro e/ou à perturbação da sua percepção. 

Para agravar, o professor não consegue observar tudo e todos. É indispensável 

que escolha de maneira criteriosa as variáveis a observar/analisar e, tanto a 

recolha de dados, como a sua interpretação, deve pautar-se de forma selectiva, 

segundo categorias que lhe permitam efectuar uma diferenciação. 

Determinadas etapas devem estar presentes e ser respeitadas como, em 

primeiro lugar, especificar nitidamente o que se vai observar. De seguida, 

seleccionar um método específico tendo em conta a sua relevância para as 

características ou comportamentos a observar. Em terceiro lugar, reconhecer 

as limitações de cada técnica para usufruir dela adequadamente. Por último, ter 

a constante noção de que a observação é um meio para atingir determinado 

fim, e não um fim em si mesmo. 

Sem dúvida que existe uma forte ligação entre o observador (professor) e 

o observado (alunos). Quando esta observação é objectiva e rigorosa, contribui 

com alguns benefícios: 

- A assimilação de um conhecimento mais consistente acerca da matéria 

que lecciona; 

- O aperfeiçoamento na eficácia das situações de aprendizagem; 

- A melhoria na percepção e detecção dos erros e falhas dos alunos; 

- O aumento de situações de ajuda, de feedback e correcção. 

 

Deve ser uma preocupação constante dos professores entenderem que 

as aulas constituem uma fonte privilegiada de informação e que a sua 

apropriada observação possibilita descrever e interpretar melhor o 

desempenho dos alunos, projectando um melhor ensino, redefinindo as suas 

estratégias de acção, bem como, avaliar os seus efeitos. Contudo, apenas se 
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pode aferir e evidenciar factos significativos quando existe alguma regularidade 

e frequência nestas análises levadas a cabo pelo docente. 

Actualmente, muitos dos profissionais ainda assumem uma postura 

tradicional, pensando que conseguem reter toda a informação duma sessão 

quando, na realidade, cingem-se apenas ao que os alunos são capazes de 

fazer, às avaliações formais, ignorando as informações que todas as aulas 

proporcionam. 

Apesar de ter noção que estas falhas ocorrem com muitos profissionais de 

Educação Física e de manter uma preocupação constante em observar o maior 

número de variáveis possíveis, verifiquei que, mesmo assim, nem sempre 

conseguimos alcançar este desiderato. Importante é sermos capazes de 

reconhecer ideologias erradas, não cometendo o mesmo erro de pensar que 

somos completamente habilitados, competentes e entendidos, sem 

necessidade de evoluir e de evolucionar. 

 

«Nem é algo habitual em mim, constatar algo de errado e deixar-me estar. 

Quando vejo que algo não está bem, costumo de imediato inverter a situação, 

só que desta vez não o consegui fazer por receio de não concluir a avaliação 

dos alunos.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

 «Senti alguma dificuldade em tentar observar a actividade como um 

todo, mantendo todos os alunos no meu campo de visão e, ao mesmo tempo, 

discernir qual dos alunos estava a efectuar com maior técnica os exercícios, 

corrigindo, simultaneamente, algumas situações.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº55 e 56) 

 

Os professores que não recorrem a uma observação previamente 

estruturada e sistematizada tendem a reter os elementos críticos da sua aula 
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com muita imprecisão, manifestando uma tendência para formar opiniões 

subjectivas sobre os factores que determinam o sucesso e/ou insucesso do seu 

desempenho. 

Assim, torna-se pertinente atribuir à observação um papel determinante 

na regulação do processo ensino/aprendizagem, na medida em que integra e 

constitui a maioria das decisões do professor na planificação das suas aulas. 
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4.1.2.2. Optimizar o tempo de aula 

Com o intuito de optimizar o tempo de aula, aumentando a duração da 

actividade motora específica, é fundamental que o EE tenha a capacidade de 

gerir alguns aspectos organizacionais como a regulação da ordem e 

organização dos alunos/turma, da disciplina, envolvendo uma boa 

administração de regras e de rotinas, como também uma eficaz gestão de 

espaços e materiais. 

Siedentop (1991), sugere que muito tempo pode ser economizado 

recorrendo a técnicas de questionamento. Verifica-se a compreensão dos 

alunos perguntando-lhes se colocaram bem o material, se as condições de 

segurança estão presentes, se os grupos ou equipas estão constituídas, qual a 

ordem ou sentido dos deslocamentos, entre outros, evitando grandes discursos 

teóricos que consomem bastante tempo da sessão. 

Experimentei uma evolução considerável, desde o princípio do EP até ao 

final, no sentido de criar estratégias que me ajudassem a rentabilizar o tempo 

de aula. Tive momentos iniciais que não foram tão favoráveis: 

 

«Como a gestão do tempo não foi muito bem controlada da minha parte, 

pois concedi tempo a mais em alguns exercícios, optei por não integrar a minha 

última situação de aprendizagem e conceder mais duração de exercitação para 

o 4º exercício.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº16) 

 

Mas, por outro lado, algum tempo depois, a administração do tempo 

tornou-se mais precisa e optimizada: 

 

«Não houve atrasos por parte dos alunos pois eles têm a preocupação de 

seguir o conselho que lhes solicitei, de se equiparem durante o intervalo. 

Apesar de alguns alunos por vezes manifestarem algum desgosto em 
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concretizar esta rotina, penso que devo manter esta estratégia para rentabilizar 

ao máximo o tempo de aula.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº34 e 35) 

 

«…temos que dar o nosso melhor, potenciar o tempo de empenhamento 

motor ao máximo, prever tudo e mais alguma coisa para termos o controlo total 

dos acontecimentos, ou da maior parte deles, e aproveitarmos, desta forma, a 

aula.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº45) 

 

«Como o material já estava estrategicamente colocado, a transição para a 

parte fundamental foi breve e eficaz com a participação dos alunos... 

…Na transição para a parte da ginástica, a organização do material voltou 

a ser rápida pois tinha pensado na colocação do material. Além do mais, os 

alunos já têm a rotina automatizada de colocar os colchões nos lugares 

destinados ao seu grupo de ginástica, o que no final acabou por rentabilizar o 

tempo de aula, concedendo um bom tempo de empenhamento motor dos 

alunos.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº55 e 56) 

 

A análise prévia da organização e gestão das situações de aprendizagem, 

simulando os acontecimentos, os momentos de transição, de 

colocação/arrumação de material, resulta numa vitória quase certa no que 

concerne a optimizar o tempo de aula. 

Embora tenha consciência de que o intervalo é tempo fundamental para 

os alunos descontraírem, conversarem, irem à casa de banho, comerem algo, 

etc., pode estabelecer-se um acordo entre professor/alunos no intuito de 

aproveitar o intervalo para, pelo menos, nas aulas de 45 minutos os alunos se 

equiparem e o professor adiantar a colocação de algum equipamento. 

78 



Prática Profissional ‐ Desenvolvendo competências 

   4.1.2.2.1. Rotinas e regras 

A existência de regras pressupõe a delimitação num conjunto de 

interacções de vários intervenientes (professores, alunos, funcionários, etc.), 

visando o uso apropriado de materiais, equipamento e espaços, 

salvaguardando a integridade física e emocional. A disciplina abrange o 

esclarecimento e a fundamentação dessas mesmas regras, duma forma justa, 

honesta e, ao mesmo tempo, exigente e consentida. 

Retirando alguns excertos das minhas reflexões pessoais: 

 

«A aula teve logo início às 10h05m com as raparigas todas presentes o 

que me deixou satisfeito por verificar que pelo menos as alunas estão a cumprir 

com a primeira rotina que lhes incuti.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº5 e 6) 

 

«Em relação ao agrupar os alunos à minha frente em semi-círculo, 

quando pretendo dar-lhes alguma informação importante, sinto que está no 

bom caminho. Por duas vezes que utilizei a estratégia do “apitar com o braço 

no ar” eles saberem que têm de vir rapidamente e organizarem-se à minha 

frente, resultou. Espero insistir com eles nesta estratégia pois é uma excelente 

forma de poupar tempo e reuni-los veloz e organizadamente.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº5 e 6) 

 

«Sei que é fundamental o professor ser o primeiro a dar o exemplo aos 

alunos e é o que pretendo fazer durante as aulas. Porém, eles também têm 

que compreender que o docente é o responsável e que devem manter essa 

rotina apesar de, pontualmente, se justificar alguma demora por parte do 

professor.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº7) 
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«Considero que tenho conseguido criar e implementar diversas regras, 

rotinas e que controlo bem a turma que estou a leccionar. Os alunos obedecem 

às minhas ordens, sabem que quem comanda a aula é o “professor” e 

respeitam, embora natural e esporadicamente ocorram alguns comportamentos 

desviantes.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº19) 

 

«O facto de ter conseguido colocar os alunos a comandar a sequência de 

movimentos de forma autónoma possibilita-me intervir, corrigir e emitir 

feedback com mais rigor, atenção e frequência, tratando-se também duma 

estratégia para lhes incutir e desenvolver a componente das atitudes, como, 

por exemplo, a cooperação, respeito, responsabilidade e entre-ajuda.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº23 e 24) 

 

Torna-se capital que o EE tenha a noção que a instituição de rotinas é 

uma grande ajuda para a eficiência da aula, sem deixar de compreender que 

não pode colocar em causa a qualidade da instrução em prol de um ensino 

acomodado, assegurado e “protegido” por essas mesmas rotinas, à 

semelhança de um ambiente enganador, como é o caso do conhecido “Happy, 

Busy and Good”. 

Conforme Placek (1983), este clima está ainda bem presente em muitas 

aulas de EF dos nossos dias. Ser activo, divertindo e comportando-se, são 

expectativas importantes para qualquer estudante, tanto nas sessões de EF 

como noutra disciplina qualquer. O problema é quando este ambiente se torna 

a única forma de avaliar o ensino e o sucesso dos alunos, o que não deve 

acontecer. 

 

   4.1.2.2.2. Rentabilizar espaços e material 

Relativamente à rentabilização de espaços e materiais, considero de 

extrema importância que o professor, quando está a planear a aula, reflicta 
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acerca do equipamento necessário, da sua prévia colocação, da quantidade, 

da organização/disposição, visando permanentemente despender o menor 

tempo possível, nunca esquecendo as questões de segurança. Por essa 

mesma razão (e à semelhança da minha actuação), ao profissional de EF 

incumbe a tarefa de compor e simular as situações de aprendizagem, no 

intento de optimizar ao máximo o tempo que dispõe de aula: 

 

«Estudei a deslocação dos grupos, tive o cuidado de ter desenhado os 

percursos com a mesma distância, traçando os trilhos de forma a evitar que as 

parelhas se cruzassem muitas vezes durante a prova.»; «… de acordo com a 

minha opinião, deve haver sempre trabalho prévio antes de cada aula, na 

planificação.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº26 e 27) 

 

Outro assunto respeitante ao roulement, tabela que define periodicamente 

uma rotação de professores pelos espaços interior e exterior, causou-me algum 

constrangimento, por verificar que, por vezes, os recursos físicos não eram 

bem aproveitados e organizados dependendo das modalidades abordadas: 

 

«Sessões em que alguns docentes deixam o pavilhão vazio para 

leccionarem, por exemplo, atletismo, enquanto outros professores têm que dar 

uma modalidade como voleibol no exterior, com poucas condições, 

nomeadamente, a falta de marcação/delimitação do campo, a dureza do 

pavimento, a colocação da rede, o vento, frio, etc. Penso que, eventualmente, 

se existisse uma maior comunicação e organização entre professores, a 

rentabilização dos espaços seria optimizada evitando que casos como este 

ocorressem.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº52 e 53) 
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Constitui-se também fundamental, conseguir estratégias para avisar os 

alunos atempadamente das características da aula seguinte: 

 

  «Avisei previamente os alunos que a sessão seria no exterior, para se 

deslocarem aos balneários anexos à pista de atletismo, conseguindo não 

perder muito tempo para que estivessem equipados e começando a aula 

dentro da hora prevista.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº14 e 15) 

 

Pondero que devia existir uma maior afinidade entre os docentes, 

confrontando os seus planeamentos e conjugando determinadas modalidades 

(caso da orientação, atletismo, aptidão física) que convêm serem leccionadas 

ao exterior, com as posições definidas pelo roulement, na intenção de 

proporcionar melhores condições ao ensino em prol de uma acomodação de 

professores. 

Todos estes aspectos, desde o controlar com precisão a duração dos 

exercícios do plano de aula, ter o controlo da turma (ordem e disciplina), 

implementar rotinas/regras e saber rentabilizar o espaço e o material, 

contribuem decisivamente para a optimização do período da sessão, 

proporcionando níveis elevados de empenhamento motor. 
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4.1.2.3. Aperfeiçoar a qualidade de instrução 

 

  “A Comunicação é uma necessidade 

humana tanto de sobrevivência, como de 

interacção e integração dos indivíduos. Treinadores 

e desportistas, directa ou indirectamente, podem 

ser considerados comunicadores”. 

Pestana, 2006 

 

    4.1.2.3.1. Melhorar a comunicação 

  Um dos grandes triunfos para a eficácia pedagógica consiste na 

capacidade de comunicar. Aspectos relativos à voz como a sua colocação, o 

volume, a articulação, a entoação, a ressonância, constituem dimensões 

essenciais da paralinguagem. 

  Por outro lado, componentes não verbais como o contacto visual, a 

expressão, os gestos, demonstram-se igualmente importantes para estabelecer 

uma boa comunicação no processo ensino/aprendizagem. 

  Para Castelo (2002), saber comunicar é a forma que o treinador 

desportivo tem para transmitir os seus conhecimentos, isto é, tornar a sua 

competência técnica e desportiva acessível a todos os praticantes (Figura 1):  

 

 

Figura 1 - Fases do Processo de Comunicação (Castelo, 2002) 
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  «Senti que é muito importante explicar bem para quem vai executar o 

teste mas também explicitar a quem vai observar, esclarecendo que tem que 

verificar os erros do colega e que tem que contabilizar com justiça.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº2 e 3) 

 

  «Agora que assumo o papel de “professor”, encaro essa função com a 

mesma satisfação, mas com mais respeito e responsabilidade, pois somos nós 

que estamos a transmitir e divulgar informação e conhecimentos aos alunos.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº46 e 47) 

 

  Várias componentes de uma sessão estão intrinsecamente relacionadas 

com a qualidade e eficácia da comunicação do professor. Elementos como a 

apresentação das tarefas, a explicação, demonstração, gestos, indicações, 

sinais visuais, contacto visual, feedback, críticas ou opiniões no final da aula, 

constituem momentos de linguagem, verbais ou não verbais, presentes na 

acção pedagógica e que influenciam, sem dúvida, o alcance dos objectivos da 

aprendizagem: 

 

  «…vejo que os alunos muitas vezes percebem muito melhor se eu 

exemplificar do que estar a tentar dizer por palavras, o que também rentabiliza 

tempo.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº20 e 21) 

 

  «Tentei durante a coreografia, usar o conselho que a Professora 

Cooperante me tinha dado e, de facto, comprovei que ajuda e facilita a 

transmissão dos passos. Em futuras sessões irei adoptar esta estratégia, para 

acrescentar a outras que já usava como os sinais visuais (com os dedos das 

mãos) e sonoros, por exemplo, recorrendo a palavras-chave.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº34 e 35) 
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  Como afirma Siedentop (1991), a instrução refere-se a comportamentos 

de ensino que fazem parte do repertório do professor para transmitir 

informação directamente relacionada com os objectivos e os conteúdos do 

ensino. Porém, no processamento da informação existem variáveis que podem 

afectar a sua transmissão. Segundo Mesquita et al. (2008), não se conhece 

exactamente que informação é mais facilmente retida, compreendida ou 

esquecida, qual a que é devidamente interpretada pelos alunos e quais os 

factores que intervêm na sua retenção. 

  Algumas indicações globais, sugeridas por Rink (1993), para optimizar a 

atenção e a comunicação entre os intervenientes no processo de 

ensino/aprendizagem passam por: 

  - Orientar o aluno para os objectivos das tarefas; 

  - Apresentar a informação numa sequência lógica; 

  - Exibir exemplos correctos e errados; 

  - Personalizar a apresentação; 

  - Repetir temas de compreensão difícil; 

  - Recorrer a experiências pessoais; 

  - Usufruir do questionamento; 

  - Expor a actividade de forma enérgica. 

 

  No decorrer da minha intervenção no EP, fui compreendendo a 

importância e a necessidade de concretizar vários elementos em cada sessão. 

Iniciando pela informação inicial no começo da sessão, pois os alunos vêm de 

contextos diferentes, de outras aulas, irrequietos do intervalo, sendo necessário 

dirigi-los para os propósitos da aula de EF, introduzindo e apresentando os 

objectivos da aula. 

 

  «Para que esta aula me rendesse bastante em termos de 

empenhamento motor, tive que ser muito eficaz, conciso e rápido na 
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organização e transmissão da informação. Foi exactamente assim que ocorreu. 

Comecei de imediato a informar os alunos do que consistia a aula e da sua 

importância, pois tratava-se de uma aula de revisão da matéria, antes da 

avaliação do módulo.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº48) 

 

  De seguida, é importante apresentar as tarefas motoras aos alunos, 

explicando-lhes o que fazer e como fazer para alcançar os objectivos das 

actividades. Na realização de uma determinada tarefa motora, com o intuito de 

adquirir uma aprendizagem específica, está implícito um leque de requisitos 

que condicionam as condutas motoras dos alunos, desde a sua 

organização/estruturação aos constrangimentos do envolvimento. 

  Conforme Rink (1994), esta apresentação deve conter os aspectos 

seguintes: 

  - Natureza do conteúdo; 

  - Objectivos da aprendizagem; 

  - Características dos praticantes; 

  - Natureza das tarefas motoras. 

 

  A reacção do professor à resposta motora do aluno introduz o seguinte 

elemento: o feedback. 

  É crucial que o aluno receba um conjunto de informação relativamente à 

forma como desempenhou a sua acção, visando o seu aperfeiçoamento. O 

comportamento do docente em resposta à acção motora do aluno, com o 

objectivo de modificar essa resposta, define-se como Feedback Pedagógico 

(FP). Abordarei esta questão de forma mais detalhada no próximo ponto. 

  Por último, outro vector da comunicação na sessão é o seu 

encerramento. Caracteriza-se por outro instante de ansiedade por parte dos 

alunos que já pensam em sair e ir embora. Sempre considerei esta parte final 
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da aula muito importante, pois permite aos alunos opinarem acerca da aula, 

falar das suas dificuldades e do que mais gostaram, destinando, por vezes, um 

feedback comum à turma. Na fase final das sessões, aproveitei para mencionar 

aspectos organizativos das aulas seguintes, como por exemplo, o local, o 

material, os conteúdos, aproveitando para relembrar para não chegarem 

atrasados e motivá-los antecipadamente para essas aulas. 

 

  «No tempo dedicado à parte final, para reflectir e conversar com os 

alunos, aproveitei para chamar-lhes a atenção sobre este assunto. Tentei 

mostrar-lhes que já não são alunos do ensino básico, que já são “pequenos 

adultos” e que, quer na aula de Educação Física, quer nas outras disciplinas, 

em casa ou na rua, deverão assumir e adoptar outra forma de estar.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº30) 

 

   4.1.2.3.2. O papel do feedback 

  Na procura de uma melhoria do desempenho motor do aluno, é 

fundamental que este receba um conjunto de informações relativas à 

realização da respectiva tarefa. O feedback materializa-se como um 

comportamento de reacção, por parte do docente, relativo à execução de uma 

resposta motora do aluno. 

  Rosado (1997) considera que os progressos numa aprendizagem estão 

dependentes de vários factores, entre os quais a necessidade de emissão 

regular de feedback. Schmidt (1993) vai mais longe, considerando até, que um 

período sem feedback pode desmotivar os alunos. 

  Para outros autores, Graça (1991) e Carreiro da Costa (1988), o 

feedback juntamente com o empenhamento motor, traduzem-se como os dois 

impulsionadores de maior relevância nos ganhos obtidos no processo 

ensino/aprendizagem. 

  Habitualmente, o conteúdo informativo do feedback categoriza-se no 

conhecimento da performance e no conhecimento do resultado. O primeiro 
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incide na informação centrada no processo, na execução dos movimentos. Já o 

segundo visa o resultado pretendido por meio da execução motora. 

  É naturalmente difícil para o aluno, visualizar e percepcionar a sua 

acção, tornando-se fulcral providenciar ao aluno informação externa acerca da 

sua performance. Neste sentido, o professor assume um papel preponderante 

recorrendo ao FP. 

  No universo do feedback é fundamental que o profissional de Educação 

Física conheça as suas dimensões e categorias, tais como: momento de 

ocorrência (concorrente, terminal imediato e terminado retardado); 

retrospectiva (separado e acumulado); objectivo (avaliativo positivo, avaliativo 

negativo, prescritivo positivo, prescritivo negativo, descritivo positivo, descritivo 

negativo e interrogativo); afectividade (positivo e negativo); forma (auditivo, 

visual, quinestésico e misto); direcção (individual, grupo, classe), prática 

consequente ao feedback (isolado, seguido de observação e ciclo de 

feedback). 

  Conforme Pierón e Delmelle (1982), o professor deve desenvolver uma 

série de comportamentos na emissão de FP. O primeiro passo consiste na 

observação e identificação do erro na prestação do aluno. De seguida, o 

docente toma a decisão de intervir, ou não, prestando um encorajamento ou 

uma informação. Aplica, assim, o feedback pedagógico. Observa as mudanças 

no comportamento motor e na eventual nova resposta do aluno, concluindo 

com um novo feedback. 

  Este assunto recebeu uma constante atenção da minha parte no 

decorrer do EP, encontrando inúmeros vestígios nas minhas reflexões 

pessoais. Numa fase inicial da minha prática pedagógica, verifico que incidiu 

muito na aplicação de feedback relativamente à performance do aluno e, 

inclusivamente, com algumas dificuldades em fechar o seu ciclo. 

  Porém, com o decorrer das vivências, das intervenções da PC, das 

observações de aulas de outros docentes, a necessidade de melhorar a 

emissão de feedback decorreu naturalmente. Neste sentido, a informação que 
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consegui transmitir numa fase mais evoluída, constituiu um comportamento de 

instrução, demonstrando maior qualidade e eficácia. 

 

  «Acho que aqui consegui aprimorar a questão de aplicar o ciclo 

completo de feedback aos alunos, deslocando-me um a um, apontando os 

aspectos chave, corrigindo e voltando a todos eles para fechar o ciclo. No 

entanto, sei que são os primeiros passos neste caminho e que terei ainda muito 

que aperfeiçoar.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº14 e 15) 

 

  «Não senti dificuldades em ir corrigindo, tentando aplicar feedback e 

fechando o respectivo ciclo, deslocando-me sempre à volta dos alunos e 

controlando aqueles que estavam mais afastados de mim para também eles se 

sentirem e saberem que, apesar de eu estar no lado oposto, continuo a 

observá-los.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº30) 

 

Moreira e Januário (2004), num estudo realizado com professores experts 

de Educação Física e Estudantes Estagiários, concluíram que, no que se refere 

ao feedback, os EE atendem aos erros mais comuns, enquanto os mais 

experientes procuram fornecer um retorno de qualidade, frequente e no 

momento adequado. 

Há, contudo, outros estudos que comprovam que o feedback não constitui 

um comportamento de instrução indispensável para que ocorra aprendizagem, 

não demonstrando um significado estatístico significativo (Pierón, 1983; 

Carreiro da Costa, 1988; Yerg & Twardy, 1982) e, em alguns casos, chegando 

mesmo a influenciar negativamente as aprendizagens dos alunos (Yerg, 1981). 

Na minha perspectiva, retirando algumas conclusões de experiências 

anteriores, o feedback consegue ser eficaz se este for direccionado para a 
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especificidade da tarefa ou aos conteúdos da aprendizagem que se pretende, 

evidenciando a qualidade de execução ou o resultado a obter e, por último, 

estar congruente com os objectivos das actividades na sua apresentação aos 

alunos. 

Cabe ao professor analisar a particularidade da situação, do contexto e do 

aluno, sabendo seleccionar entre a panóplia de dimensões e categorias de 

feedback o mais adequado a cada ocasião, aplicando-o na altura correcta.  

 

4.1.2.3.3. Conceber situações motivadoras e um clima 

favorável nas aulas 

  A criação de ambientes positivos nas aulas está intimamente ligada com 

o desenvolvimento de algumas competências essenciais, designadamente, a 

gestão eficaz de rotinas, de regras, da capacidade de planear uma sessão, 

considerando o que está estruturado na respectiva unidade temática, do 

próprio processo avaliativo e, também, da monitorização dos alunos e das 

actividades. 

  O sistema de gestão de tarefas assume um papel preponderante na 

administração simultânea de vários campos, nomeadamente, do tempo, dos 

espaços, do material e equipamento, dos alunos, entre outros. Da mesma 

forma importante, Hastie e Siedentop (1999, 2006), referem que a gestão das 

agendas, tanto do professor como dos alunos é imprescindível para uma 

óptima promoção de aprendizagens. 

  Atender a determinadas variáveis como os objectivos, as emoções, as 

crenças, os comportamentos, os motivos, resultando numa interacção 

harmoniosa, coerente e conjunta entre professores e alunos, cria, 

indubitavelmente, ambientes propícios, entusiasmantes e motivacionais de 

aprendizagem. 

  Estes dois vectores não são totalmente coincidentes. Por um lado, a 

agenda dos professores visa o alcance dos planeamentos, do programa, 

conseguindo promover e concretizar as aprendizagens nos alunos. Por outro 

lado, estes últimos envolvem propósitos como o divertimento, o afastamento de 
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problemas e aborrecimento, a sociabilização, a redução de esforço, etc. 

Contudo, é nos aspectos coincidentes que devemos prestar particular atenção. 

  Em ambas as esferas (professor/aluno), a força, o entusiasmo, as 

expectativas, os desejos e as emoções, são a chave para alcançar um 

ambiente favorável para a aprendizagem. Torna-se importante que exista um 

ajuste destas agendas entre os docentes e os estudantes, de forma a 

concordarem o mais possível. 

  Quando realizei uma Ficha de Caracterização Individual (Anexo B), 

mantive presente a minha preocupação em decifrar quais os gostos, as 

intenções, as motivações, os hábitos e algumas características, precisamente 

para analisar a sua agenda, possibilitando-me “negociar” e estabelecer 

conexões significativas entre mim e os alunos. 

  Numa investigação levado a cabo por Cohen, Raudenbush e Ball (2003), 

verificou-se que os professores eficazes são aqueles que assumem a escola 

como promotora de aprendizagens, planificando cuidadosamente, utilizando os 

materiais mais adequados, explicitando os objectivos, animando as sessões, 

controlando regularmente o trabalho e a evolução dos alunos, rentabilizando o 

tempo de aula, recorrendo a estratégias de ensino coerentes e ensinando de 

novo, quando os alunos apresentam dificuldades. 

  Os docentes que obtêm, desta forma, melhores resultados destacam-se 

dos outros por acreditarem que os seus estudantes conseguem aprender e que 

grande parte do seu contributo é auxiliar os alunos na busca do conhecimento. 

  No meu ponto de vista, estou igualmente de acordo que o docente deve 

“conduzir” os seus aprendizes, usufruindo de todas as potencialidades que a 

escola e a comunidade lhe proporcionam. Na minha postura enquanto EE 

atendi a um conjunto de princípios gerais proposto por Rink (1996), abordado 

na disciplina de Didáctica Geral do Desporto: 

  - Aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação; 

  - A exercitação deve ser ajustada aos objectivos de aprendizagem e a 

cada um dos alunos;  
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  - Aprende mais quem obtém uma taxa razoavelmente elevada de 

sucesso na realização das tarefas; 

  - Aprende mais quem exercita a um nível de processamento cognitivo 

mais elevado. 

 

  É também muito importante criar um clima de confiança e de 

desdramatização do erro e do insucesso. Se os alunos forem confrontados com 

críticas por parte do professor ou dos colegas, tenderão a evitar expor-se ao 

risco e a jogar pelo seguro, através de uma falta de empenhamento (Anderson, 

1989). 

  Algumas ilações que retirei sobre esta temática durante a minha prática 

no EP, foi entender o erro como algo inato no processo ensino/aprendizagem, 

assumindo a presença da falha como um ponto de partida para a busca do 

conhecimento. Constatei que o errar pode acontecer na execução técnica de 

um indivíduo, como também, proveniente do contexto de realização, por 

exemplo, do comportamento táctico de uma equipa. Percebi que existem 

diversos tipos de erro exigindo estratégias diversificadas para lidar, corrigir e 

ultrapassar a sua presença. 

  Segundo Mesquita (2003, 2005a), é essencial que os professores e os 

alunos reconheçam que errar é natural, implícito no simples facto de praticar 

desporto, integrando-se no quotidiano do processo de treino e/ou 

ensino/aprendizagem. Além disso, a mesma autora, afirma ser vantajoso 

transmitir a ideia ao aluno de que não foi ele que falhou mas sim a acção que 

realizou, evitando a vivência negativa do erro e facilitando a intervenção e 

correcção do professor/treinador. 

  Hanke e Fort (1995), num estudo realizado com treinadores e atletas, 

encontraram uma acentuada incongruência entre detecção do erro principal e 

da sua correcção, implicando, desta forma, que uma boa gestão dos erros 

exige coerência entre as concepções do treinador e dos praticantes 

relativamente às falhas e à forma de lidar com estas. 
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  Não é suficiente encarar o aluno como um mero reprodutor de ordens e 

de correcções forçadas mas, por outro lado, permitir que interprete e 

compreenda os seus erros, responsabilizando-se e construindo as suas 

próprias aprendizagens, numa óptica construtivista. 

  Na perspectiva de salvaguardar o clima motivacional e favorável da 

sessão, uma gestão eficaz dos erros torna-se fundamental para reduzir a 

frequência de falhas, aperfeiçoar a correcção dos erros diminuindo o seu tempo 

de recuperação, evitar erros mais graves e facilitar o processo 

ensino/aprendizagem. 

  Compreendi que é imprescindível desmistificar a carga negativa do erro 

perante os alunos pois a forma como se encara e lida com as falhas pode 

provocar desgosto, humilhação, frustração, stress, mal-estar e, até, levar ao 

abandono da prática ou comprometer o empenhamento na actividade. 

  Apesar de muito raras, a ocorrência de algumas situações impróprias 

durante o EP foram a chave para me dar a conhecer a importância desta 

questão: 

 

  «Poderia ter sido mais rigoroso e autoritário, impondo maior disciplina 

nos exercícios, evitando alguns comportamentos infantis, gozarem e rirem-se 

dos erros dos colegas e deles próprios.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

  Percebi que gerir correctamente esta problemática na aula, evitando o 

surgimento de ambientes em que o erro, o insucesso e o fracasso dominem, 

possibilita a existência de um clima benéfico. O importante é ter consciência 

que é uma realidade bem presente e que devemos intervir em conformidade 

com as condições em que o erro decorre. 
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4.1.3. Os alunos como seres únicos e diferentes 

  A adolescência caracteriza-se por uma fase extremamente importante 

para a formação física e educação dos jovens. É nesta fase que, 

maioritariamente, se define a personalidade e o futuro comportamento em 

relação à Actividade Física (AF). 

  Para muitos adolescentes, esta etapa do crescimento constitui a 

construção mais significativa da maioria das modalidades. Durante este tempo, 

o treino dos jovens deve ser orientado para o aperfeiçoamento das técnicas 

específicas das modalidades desportivas e para a aquisição da condição física. 

  Nesta visão, as qualidades da personalidade, o desenvolvimento das 

habilidades motoras e aptidões físicas são moldadas de um modo decisivo, 

possibilitando, nos anos posteriores, que se atinjam os níveis de rendimentos 

máximos. 

  A condição física dos alunos, assume um papel preponderante tanto no 

seu crescimento, no desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras, 

como também, se demonstra um factor sinónimo de saúde e bem-estar físico e 

psicológico. 

  Nesta linha de pensamento, considerei oportuno investigar a 

problemática da percepção e satisfação com a imagem corporal, segundo o 

género, relacionada com problemas de peso, nomeadamente a obesidade. 
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4.1.3.1. Projecto de investigação - “A diferença de género na 

percepção e satisfação com a imagem corporal” 

   4.1.3.1.1. Revisão da literatura 

  A percepção da Imagem Corporal (IC) e obesidade têm acompanhado a 

humanidade ao longo dos tempos, verificando-se transformações na sua 

inteligibilidade por parte da sociedade. Se no passado, o excesso de peso, era 

visto como saúde, riqueza e fertilidade, actualmente, é motivo de menosprezo e 

de gozo (Schuster, 2000). 

  A IC constitui uma temática associada a questões referentes à qualidade 

de vida, a transtornos alimentares, ao peso corporal e a um grande número de 

doenças que advém da obesidade, resultado de uma percepção distorcida e 

incorrecta da imagem corporal (Cash, 2004; Leonhard & Barry, 1998; 

Thompson, 1996). 

  Contudo, apesar de a população ter conhecimento das consequências e 

do aumento de riscos associados ao excesso de peso, o que é certo é que os 

números e as estatísticas não param de aumentar em todo o mundo, incluindo 

Portugal (Helena Fonseca & Matos, 2005). 

  A obesidade nas crianças e adolescentes representa uma das doenças 

mais frustrantes e difíceis de tratar (Carmo, et al., 2008). Em Portugal, o 

excesso de peso não apresenta uma prevalência tão elevada como nos países 

ocidentais. Porém, a sua incidência está a aumentar rapidamente e com este 

incremento surgem desafios à sua prevenção e intervenção (Helena Fonseca & 

Matos, 2005). 

  A IC pode ser conceptualizada como um constructo multidimensional 

que representa a forma como o indivíduo “pensa, sente e se comporta” de 

acordo com os seus atributos físicos (Muth & Cash, 1997; Cash & Pruzinsky, 

2002). Assim, os conceitos da imagem corporal assentam em valores pessoais 

e sociais do indivíduo, considerando a sua opinião e a dos outros (Sciangula & 

Morry, 2009). 

  Actualmente, a IC é um tema no qual se concentra uma grande 

discussão e investigação, num cenário cultural em que os indivíduos são cada 
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vez menos capazes de satisfazer os ideais impostos pelos média (Labre, 2002; 

Novaes et. al., 2002; Markey & Markey, 2006). 

  Diversos estudos têm demonstrado que os adolescentes manifestam 

diferenças significativas na percepção e na satisfação com a sua IC segundo 

factores como o género, etnia, entre outros (Ryan, Gibney, & Flynn, 1998; 

Thompson, Corwin, & Sargent, 1997; Tienboon, H.Rutishauser, & Wahlqvist, 

1994). Adicionalmente, a insatisfação com a imagem corporal é de extrema 

importância devido à sua associação com factores de risco, tais como 

distúrbios alimentares (Stice & Whitenton, 2002); depressão (McCreary & 

Sasse, 2000); stress emocional (Johnson & Wardle, 2005) e baixa auto-estima 

(Stice & Bearman, 2001). 

  Dadas as elevadas consequências negativas da percepção distorcida da 

IC e do descontentamento com a aparência física, considera-se imperativa a 

análise dos factores que contribuem para o seu agravamento. Neste intuito, 

foram realizados vários estudos acerca das diferenças do género na percepção 

e/ou satisfação com a IC na Europa (Esnaola, Rodríguez, & Goñi, 2010; 

Sabbah, et al., 2009; Slater & Tiggemann, 2011) e nos Estados Unidos da 

América (Brennan, Lalonde, & Bain, 2010; Martin, Frisco, & May, 2009). 

  No entanto, em Portugal os estudos nesta área ainda são muito 

escassos e recentes. Apontando alguns exemplos, nomeadamente as 

investigações de Carmo, et al. (2008); Helena Fonseca, Matos, Guerra, & 

Gomes Pedro (2009); Helena Fonseca & Matos (2005); Mateus, Silva, Neves, 

& Redondo (2008). 

  Apesar das limitações e da ténue expressão deste estudo, este pode ser 

encarado como um contributo para se perceber mais fielmente a realidade 

portuguesa, no sentido de incentivar futuras pesquisas no que concerne a esta 

problemática, justificando-se, desta forma, a importância e a pertinência da 

presente investigação. 
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4.1.3.1.2. Objectivos 

Objectivo geral: 

  Analisar a percepção e satisfação com a imagem corporal em 

adolescentes segundo o género. 

 

Objectivos específicos: 

  i) Avaliar a relação entre o género e a satisfação com a IC; 

  ii) Estimar a relação entre o género e a percepção da IC; 

  iii) Alertar os participantes do estudo para a problemática de uma 

percepção distorcida da IC. 

 

4.1.3.1.3. Métodos 

Procedimento 

  Os termos de consentimento livre e esclarecido (Anexo C), com a 

explicação detalhada do estudo, foram enviados aos encarregados de 

educação solicitando a participação dos seus educandos. Apenas foram 

incluídos os alunos cujos encarregados de educação autorizaram fazer parte 

da investigação. 

  A recolha de dados decorreu no mês de Janeiro de 2011. Após uma 

breve explicação do projecto e esclarecimento de dúvidas aos alunos, foi-lhes 

distribuído um questionário de auto-preenchimento. Do questionário constaram 

dados sócio-demográficos, uma escala acerca da satisfação com a imagem 

corporal (Stunkard et al., 1983) e uma escala sobre a percepção da imagem 

corporal, Body Shape Questionnaire (BSQ) (Di Pietro, 2009). 

  Todos os participantes foram pesados em quilogramas com uma 

balança genérica analógica, com intervalos de 500 em 500 gramas e apta para 

um peso máximo de 120 kg. A medição da altura foi realizada em metros, com 

recurso a uma fita métrica dividida milimetricamente, efectuando aproximação 

aos 0,5 centímetros. As medições de peso e altura foram obtidas num único 
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momento (na avaliação da aptidão física – Bateria de Testes Fitnessgram), de 

acordo com normas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(WHO, 1995) e implicaram que os participantes estivessem descalços e 

imóveis. 

 

Amostra 

  A amostra foi obtida de forma intencional sendo composta por 39 alunos 

do ensino secundário. A média de idades é de 17,8 (DP=±1,0) anos, sendo que 

48,7 % dos participantes têm 17 anos, 30,8% tem 18 anos, 12,8 % tem 19 

anos, 5,1% tem 20 anos e 2,6% tem 21 anos. 53,8% dos participantes são do 

género masculino, os restantes do género feminino. 

 

Instrumentos de medida 

  O índice de massa corporal é uma medida bastante utilizada para avaliar 

o grau de obesidade, sendo calculado através da divisão do peso pela altura ao 

quadrado (kg/m2). Este instrumento de medida já se encontra validado para os 

adolescentes Portugueses (H. Fonseca, et al., 2010). O Índice de Massa 

Corporal (IMC) foi calculado a partir das medições de peso e da altura 

realizadas. 

  A Escala de Silhuetas de Stunkard et al. (1983) consiste num conjunto 

de 9 silhuetas para auto-avaliação da imagem corporal, representando um 

sucessivo desde a magreza (silhueta 1) até à obesidade severa (silhueta 9) 

(Anexo D). Nesta escala, o indivíduo selecciona a silhueta que considera que 

corresponde à sua silhueta actual (silhueta real) e a silhueta que corresponde à 

que gostaria de ter (silhueta ideal). Para avaliação da satisfação corporal 

subtrai-se à silhueta real a silhueta ideal. Uma diferença positiva significa 

insatisfação corporal por excesso de peso, uma diferença negativa consiste 

num descontentamento corporal por défice de peso e um valor igual a zero 

corresponde a uma satisfação com a sua aparência. 
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  O questionário BSQ (Di Pietro, 2009), consiste num questionário de 

auto-preenchimento composto por 34 questões com 6 possibilidades de 

resposta segundo uma escala de Likert, na qual 1 corresponde a “nunca”, 2 a 

“raramente”, 3 a “às vezes”, 4 a “frequentemente”, 5 a “muito frequentemente” e 

6 a “sempre” (Anexo E). Esta escala foi desenvolvida de forma a avaliar a 

percepção da forma corporal e do peso nas últimas quatro semanas. O 

instrumento tem demonstrado bons índices de validade discriminante e 

concorrente, boa fiabilidade test-retest, bem como adequada consistência 

interna (Cooper et al., 1987; Rosen et al., 1996). 

  A pontuação total corresponde à soma dos valores assinalados nas 

questões. Um resultado total igual ou inferior a 80 corresponde a uma 

percepção adequada da imagem corporal, isto é, ausência de distorção da 

imagem corporal. Resultados entre 81 e 110 classificam um grau reduzido de 

distorção da imagem corporal, enquanto resultados entre 111 e 140 são 

classificados como distorção moderada da imagem corporal. Finalmente, uma 

classificação acima de 140 revela grave distorção da imagem corporal (Freitas 

et al., 2002). 

 

Análise estatística 

  A análise estatística for realizada com o programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 13.0., para o sistema operativo Windows 

Vista. Os dados sócio demográficos, os valores do IMC e os resultados da 

percepção da imagem corporal, segundo a escala de silhuetas de Stunkard et 

al. (1983) e o Body Shape Questionnaire de Di Pietro (2009), foram analisados 

recorrendo a uma estatística descritiva e correlacional. A relação entre o 

género e os resultados obtidos nos instrumentos de medida foi analisada 

através do coeficiente de correlação de Spearman (rs). 
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4.1.3.1.4. Resultados 

  Segundo os valores obtidos de IMC (Quadro 1), 53,8 % da amostra 

apresentou um peso aconselhável, 12,8% baixo peso, 20,5% excesso de peso 

e 12,8 % obesidade. A média do IMC foi de 23,6 (DP± 4,01). O valor mínimo 

encontrado foi de 17,2 (correspondendo a baixo peso) e o valor máximo de 

31,9 (indicando obesidade). 

 

  Relação entre o género e a satisfação com a imagem corporal 
segundo a escala de silhuetas (Stunkard et al., 1983) 

   Verificou-se que 69,2% da amostra se encontrava insatisfeita com a sua 

imagem corporal de acordo com a escala de silhuetas (Quadro 2). Dessa 

percentagem, 46,1% manifestou descontentamento por excesso de peso e os 

restantes 23,1% por défice de peso. Da amostra insatisfeita por excesso de 

peso, 30,8% pertenciam ao género feminino e 15,3% ao género masculino.  Os 

resultados acerca da insatisfação por défice de peso foram de 0% nas 

raparigas e 23% no género masculino. 

  Verificam-se diferenças estatisticamente significativas (p <0,01) entre o 

género e a satisfação com a imagem corporal, segundo a escala de silhuetas 

de Stunkard et al. 1983. A correlação foi de 0,44, considerada moderada. 

 

  Relação entre o género e a percepção da imagem corporal segundo 
o Body Shape Questionnaire (Di Pietro, 2009) 

  Relativamente à percepção da imagem corporal (Quadro 3) segundo o 

BSQ (Di Pietro, 2009), foi possível observar que 30,8% dos participantes 

manifestam uma percepção desadequada da imagem corporal. Destes, 23,1% 

pertenciam ao género feminino e 7,7% ao género masculino. 

  Adicionalmente, verificou-se que no caso das raparigas, desses 23,1%, 

15,4% representavam uma distorção moderada/grave. Por outro lado, nos 

rapazes, a distorção moderada foi de apenas 2,6%, não se verificando nenhum 

caso de distorção grave. 
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  A média obtida através do BSQ foi de 73,4 (DP±33,1), correspondente a 

uma percepção adequada da imagem corporal. O valor mínimo foi de 35 e o 

máximo de 169.  Foi possível observar diferenças estatisticamente 

significativas (p <0,05) na percepção da imagem corporal de acordo com o 

género (Quadro 3). O valor de correlação entre o género e a percepção da 

imagem corporal foi de 0,41. Considerou-se, deste modo, como uma correlação 

moderada. 

 

Quadro 1 - Caracterização do IMC da amostra em quatro categorias e diferenciadas segundo o género. 

 
IMC 

Total Baixo Peso 
Peso 

Aconselhável 
Excesso de 

peso Obeso 

Género Feminino Nº casos 0 10 5 3 18

% Total 0% 25,6% 12,8% 7,7% 46,2%

Masculino Nº casos 5 11 3 2 21

% Total 12,8% 28,2% 7,7% 5,1% 53,8%

Total Nº casos 5 21 8 5 39

% Total 12,8% 53,8% 20,5% 12,8% 100,0%
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Gráfico 1 - Distribuição do IMC da amostra segundo o género. 

 

 

 

 

Quadro 2 - Relação entre o género e a satisfação com a imagem corporal segundo a escala de silhuetas 

(Stunkard et al., 1983). 

 Diferença_IC_real_ideal 

Total 

rs ρ 
Insatisfação por 
défice de peso 

Satisfação 
com IC 

Insatisfação por 
excesso de peso 

Género Feminino n 0 6 12 18 

-0,44 0,005*

n%  ,0% 15,4% 30,8% 46,2% 

Masculino n 9 6 6 21 

n%  23,1% 15,4% 15,3% 53,8% 

Total n 9 12 18 39 

n% Total 23,1% 30,8% 46,1% 100% 

rs = Correlação de Spearman 

* p > 0,01 
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Quadro 3 - Cruzamento entre o género e a percepção da imagem corporal segundo o Body Shape Questionnaire 

(Di Pietro, 2009). 

 Percepção da imagem corporal 

Total 

rs ρ 

Percepção 
adequada IC

Distorção 
reduzida IC 

Distorção 
moderada IC 

Distorção 
grave IC 

Género Feminino n 9 3 5 1 18 

-0,41 0,01*

n% n 23,1% 7,7% 12,8% 2,6% 46,2% 

Masculino n 18 2 1 0 21 

n%  46,2% 5,1% 2,6% ,0% 53,8% 

Total n 27 5 6 1 39 

n% Total 69,2% 12,8% 15,4% 2,6% 100% 

rs = Correlação de Spearman 

* p > 0,05 
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4.1.3.1.5. Discussão 

  O principal objectivo do presente estudo foi estudar a satisfação e 

percepção da imagem corporal de acordo com o género. Observou-se que 

46,1% da amostra apresentou um peso fora da zona aconselhável de acordo 

com os valores de IMC. Dos participantes, 69,2% mostraram-se insatisfeitos 

com a sua IC, segundo a escala de silhuetas de Stunkard et al. (1983). 

  Confirma-se assim uma tendência para percepções imprecisas acerca 

da imagem corporal em ambos os sexos, apontada anteriormente por Pritchard 

et al., (1997). Contrariamente ao resultado do estudo de Pritchard, King, & 

Czajka-Narins (1997), não se verificou uma subestimação do peso mas sim 

uma sobre-estimação. No entanto, outros autores referiram a tendência para 

uma avaliação excedida do peso pelos adolescentes (Cheung, Ip, Lam, & 

Bibby, 2007; Helena Fonseca & Matos, 2005). Cumulativamente, as raparigas 

têm mais tendência a sobrestimar o peso, enquanto os rapazes propendem a 

subestimar o seu peso (Park, 2011). 

  Dos 46,1% participantes insatisfeitos com a sua IC (por excesso de 

peso), segundo a escala de silhuetas de Stunkard et al. (1983), 30,8% 

corresponde a participantes do género feminino, enquanto 15,3% ao 

masculino. Por outro lado, o descontentamento por défice de peso foi de 23,1% 

nos rapazes e 0% no género feminino. Alguns investigadores concluíram que 

o desejo em mudar a forma corporal ou o peso é comum em ambos os sexos 

(Bearman, Presnell, Martinez, & Stice, 2006). No entanto, vários estudos 

referem que a insatisfação corporal observa-se com mais frequência em 

adolescentes do género feminino do que no masculino (Barker & Galambos, 

2003; Bearman, et al., 2006; Hubley & Quinlan, 2003; McCabe & Ricciardelli, 

2001; Ojala, et al., 2007). 

  A literatura aponta ainda para a relação entre a insatisfação e as 

preocupações com a IC e/ou distúrbios alimentares, sendo também mais 

frequentes em adolescentes do sexo feminino (Mcvey, Pepler, Davis, L.Flett, & 

Abdolell, 2002; Sabbah, et al., 2009). 
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  Os resultados do presente estudo estão de acordo com as investigações 

que afirmam que o sexo masculino se preocupa menos com a sua imagem 

corporal, experienciando menor insatisfação com o excesso de peso e menor 

desejo de emagrecer (Connor-Greene, 1988; Rand e Resnick, 2000; Kamel e 

McNeill, 2000). 

  Em consonância com Hubley & Quinlan (2003); Martin, et al. (2009), 

confirmaram-se diferenças estatisticamente significativas na percepção da IC 

de acordo com o género. De forma geral, o género masculino apresentou 

percepções mais adequadas da sua aparência. 

  Segundo Helena Fonseca & Matos (2005), a percepção da IC pelos 

adolescentes pode ser compreendida de acordo com os seguintes aspectos: 

IMC, idade, envolvimento na dieta e avaliação da aparência física. 

Cumulativamente, indicam que a idade, género, dieta, avaliação da aparência e 

IMC explicam a variabilidade na percepção da imagem corporal. Este facto 

impele para a necessidade de intervenções precoces que considerem as 

diferenças de género. 

  Algumas limitações devem ser consideradas neste estudo, 

designadamente, a classificação do peso foi calculada pelo IMC que, embora 

seja um dos processos mais usados, é um método que não distingue a massa 

gorda da massa magra e que não reflecte necessariamente a distribuição da 

gordura corporal. Adicionalmente, apesar de a amostra ser estatisticamente 

significativa (n=39), não pode ser considerada representativa da população de 

adolescentes em Portugal. A avaliação da percepção da IC através do método 

de silhuetas apresenta limitações quanto às suas características 

bidimensionais e à sua correspondência relativamente à faixa etária e às 

características corporais dos indivíduos que podem ser muito díspares. 

  Nesta perspectiva, aconselha-se para futuras investigações, 

complementar a avaliação do IMC com a medição das pregas adiposas, numa 

amostra substancialmente maior e recorrendo, adicionalmente, a figuras 

tridimensionais ajustadas às características dos indivíduos em estudo. 
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4.1.3.1.6. Conclusão 

  Em suma, a presente análise constitui um contributo para a 

compreensão da diferença de género na satisfação e percepção da imagem 

corporal em adolescentes portugueses. A insatisfação por excesso de peso e a 

distorção acentuada da imagem corporal é acentuada no género feminino. 

  A sua importância prende-se com a necessidade de conhecer a 

realidade dos jovens portugueses acerca da percepção da aparência  e 

satisfação com a sua imagem corporal. Esta preocupação ganha um 

significado relevante, devido às consequências negativas que uma percepção 

desadequada ou incorrecta e um descontentamento com a aparência física 

podem implicar na sua saúde física, psicológica e social.   

    

 

4.1.3.1.7. Perspectivas futuras 

  A percepção e satisfação  com a imagem corporal podem ser melhor 

compreendidas através do estudo das diferenças de género. Esta informação é 

fundamental para se traçarem novos estudos que possam conduzir a 

intervenções especializadas, segundo o género, na população jovem 

portuguesa com o objectivo de prevenir percepções e práticas incorrectas na 

forma de lidar com o excesso ou défice de peso. 

  No entanto, em Portugal, a literatura acerca desta temática, é ainda 

muito escassa e recente. Sugere-se assim o desenvolvimento de futuros 

estudos, representativos da população, que permitam uma análise mais 

expressiva e válida desta realidade no nosso país. 
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4.1.4. Situações de indisciplina e sua resolução 

  «Muito provavelmente, a indisciplina no 

contexto escolar é irmã gémea de outros 

comportamentos de contestação juvenil; a sua 

interpretação deve ser feita no sentido da busca de 

identidade que caracteriza muitas das acções 

adolescentes de hoje. Ser jovem não pode 

significar ser apático, aceitar sem discussão, 

obedecer sem reflexão – sempre assim foi, mas 

talvez hoje em dia seja imperioso que continue a 

ser» 

Sampaio, 1996 

 

  Um dos principais problemas que os professores têm por vezes de 

enfrentar é o da indisciplina. Esta pode ser entendida como processo ou 

produto, como uma não-aceitação do estatuto do professor que corrige e 

repreende, decorrente duma imposição externa ou, simplesmente, de forma 

autónoma. 

  A indisciplina não advém apenas do ambiente social dos alunos, mas 

sobretudo do seu passado escolar e familiar, levando, habitualmente, os mais 

desfavorecidos sócio/culturalmente à discriminação e exclusão. Muitos 

docentes nutrem expectativas negativas em relação a alunos de estratos 

sociais desfavorecidos, o que estimula nesses alunos comportamentos 

provocatórios e disruptivos, a um agravamento da indisciplina, conduzindo em 

alguns casos ao Bullying. 

  Na minha opinião, para alcançar a disciplina, o professor de EF, neste 

caso, deve representar a “autoridade”, possuindo o domínio e o controlo da 

turma. Durante a minha intervenção no EP, assumi uma postura de líder 

democrático, considerando fulcral proporcionar aos alunos a liberdade para 

opinarem e decidirem sobre uma diversidade de assuntos, ao mesmo tempo 

que tentei manter a disciplina e a ordem. 
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  Desde o início, foi uma das minhas preocupações assumir a liderança, 

fomentar comportamentos adequados, fazer cumprir os aspectos de ordem e 

disciplina e reforçando os comportamentos positivos. 

  Admito que nem sempre consegui manter a disciplina. Esporadicamente, 

não fui capaz de intervir adequada e atempadamente sobre algumas condutas 

incorrectas. No entanto, pelo historial comportamental que a turma tinha, penso 

que foi uma vitória não deixar piorar a situação, inclusive, resolver algumas 

relações entre determinados alunos, sem deixar de ser visto e encarado como 

o responsável pela disciplina. 

  As minhas vivências durante o estágio serviram para identificar algumas 

estratégias no intuito de ultrapassar esta problemática. Indico algumas ideias 

básicas que acho fundamentais para conseguir um ambiente disciplinado nas 

aulas: 

  - Distinguir nitidamente o papel do professor/aluno. O dever do docente 

é ensinar e, por seu lado, o do aluno, é aprender (não significando, por vezes, 

que o professor não aprenda com o aluno e com o próprio processo 

ensino/aprendizagem). O âmbito de actuação do professor é essencialmente 

pedagógico, sendo o aluno co-responsável pelo seu próprio sucesso; 

  - A relação professor/aluno deve respeitar regras e rotinas particulares 

de funcionamento. Estabelecer um “contracto pedagógico” entre ambos, 

iniciando o ano lectivo com o conhecimento dessas regras de funcionamento, 

partilhadas e negociadas por todos os intervenientes; 

  - Encarar o espaço em que decorre a aula como o local privilegiado para 

a aprendizagem, para a Educação. Constituindo o lugar onde os conflitos 

devem ser administrados e resolvidos. 

 

  Contudo, a conservação da disciplina não depende apenas do professor, 

do aluno ou da relação entre eles. A sociedade em que a escola está inserida e 

a família, desempenham igualmente, um papel primordial. 

110 



Prática Profissional ‐ Situações de indisciplina e a sua resolução 

  A indisciplina é um fenómeno muito complexo, com causas 

diversificadas, sendo uma delas a existência de estereótipos, objecto de 

aprofundamento do próximo ponto. 
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4.1.4.1. Tema a aprofundar - “Estereótipos nas aulas de 

Educação Física” 

  A escola dos nossos dias transmite e perpetua valores. Na Educação 

Física, valores sexistas parecem persistir, fruto de concepções estereotipadas. 

Discriminações de género, resultado de construções sociais, desigualdades de 

instrução, participação e oportunidades persistem na Educação Física (Bonal, 

1997; Chheypator-Thomson e Ennis, 1997; Henriques, 1999; Hutchinson, 1995; 

Verscheure e Chantal, 2007). 

  Segundo Laker et al. (2003), as questões de género e os seus 

problemas estão mais relacionados com o currículo oculto do que propriamente 

com o desenvolvimento profissional, permitindo desta forma, iniquidades de 

género, invisíveis nas instituições, na sociedade, na cultura, no poder e na 

autoridade sob todas as formas, preservando a ordem existente. 

  O mesmo autor, refere ainda que estas injustiças estão presentes e são 

evidentes na arbitrariedade dos programas de educação física, nas instruções 

educacionais e no ambiente escolar.  

  Actualmente, ser-se rapariga ou rapaz, continua a determinar que se 

seja alvo de um tratamento distinto, nomeadamente na avaliação efectuada 

pelos/as docentes (Condessa, 2009). As alunas tendem a ser avaliadas 

predominantemente pelo seu esforço e empenho, os rapazes, por outro lado, 

são cotados pelas suas capacidades e desempenhos (Cogério, 2000). 

  Desta forma, alunos e alunas são avaliados de acordo com o seu 

género, ou seja, constitui um dos aspectos que condiciona as expectativas 

dos/as docentes sobre o seu desempenho (Pimentel, 1989) 

  Compete ao professor, neste caso de EF, entender esta tendência para 

a criação de estereótipos sociais em relação ao género de forma a 

proporcionar uma equidade de aprendizagens entre os alunos/as, criar 

condições e estratégias de ensino/aprendizagem motivadoras para todos, 

adaptar metodologias adequadas às situações concretas, promover situações 

de cooperação e integração de todos/as e avaliar justamente de acordo com as 

diferenças existentes nos intervenientes do processo educativo. 
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4.1.5. Faseamento da Área 1 

4.1.5.1. Fase da concepção 

  A Área 1 contempla a Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem. Esta, por sua vez, decompõe-se em quatro fases: a concepção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. 

  Numa primeira fase, a concepção, tentei procurar estratégias que me 

auxiliassem a intervir de forma mais equitativa, justa e adequada com os 

alunos, considerando os objectivos pedagógicos e o conhecimento válido no 

ensino da Educação Física. 

  Essas estratégias consistiram em analisar e elaborar alguns 

documentos, discutir acerca dos Programas de EF com a PC, com os meus 

colegas, estruturar e começar a planear alguma da informação e dos 

conhecimentos necessários. 

  Foi uma etapa difícil, já que coincidia com a nossa integração no 

ambiente escolar e, para dificultar, o Programa de EF dos Cursos Profissionais 

exigia uma atenção extra. 

 

   4.1.5.1.1. Análise do programa de Educação Física 

  Nesta perspectiva, achei imprescindível para o posterior planeamento, 

elaborar uma análise aprofundada relativamente ao Programa de EF dos 

Cursos Profissionais. 

  As reuniões iniciais entre os EE e a PC mostraram-se preciosas para a 

aquisição e o entendimento de aspectos determinantes, como também das 

diferenças entre o ensino modular e o regular. 

  Pelo facto das três turmas pertencerem a cursos profissionais, o NE 

considerou essencial a elaboração de um Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), acerca do Planeamento Anual e no qual se analisou 

detalhadamente, o Programa sobre o qual a nossa intervenção se baseou. 

  Neste documento, a parte dedicada à análise crítica do Programa 

ajudou-me a compreender mais claramente toda a sua estruturação, desde a 
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composição curricular, às competências gerais, transversais e específicas, 

passando pelos diversos tipos objectivos e orientações metodológicas. 

  Esta inteligibilidade demonstrou-se cada vez mais fundamentada, 

adequada e compreendida, à medida que este processo foi decorrendo 

progressivamente com o maior número de reuniões, com o aprofundamento 

dos documentos relativos ao estudo desta temática e, inclusive, com as 

discussões construtivas entre os elementos do NE. 

 

   4.1.5.1.2. Conhecimento do Projecto Educativo de Escola 

  Considerei igualmente substancial, conhecer as características 

proeminentes relativamente ao PEE. Como iria assumir o papel de EE, pensei 

que seria fundamental obter alguma dessa informação para me integrar, de 

certa forma, neste projecto. 

  Durante essa análise o que encarei como mais curioso e pertinente foi 

constatar a harmonia entre o PFI e o perfil do professor “perseguido” por esta 

instituição. “Competências” e “Formação” foram os dois termos que 

caracterizam o perfil pretendido para os docentes, segundo o projecto vigente 

neste ano lectivo. 

  Foi inevitável verificar a semelhança entre os propósitos da elaboração 

do PFI solicitado pela FADE-UP no início do EP com o pretendido pela escola, 

o que me levou a entender que a formação e o ganhar novas competências, se 

traduz como algo que deve acompanhar o profissional durante toda a sua 

carreira. 

  Para além desta questão, o facto ter analisado o PEE, auxiliou-me a 

compreender e a estar ciente de alguns pontos relativos à caracterização do 

território educativo, a situações problemáticas, à oferta formativa e ao plano do 

projecto (englobando os princípios, valores, objectivos, prioridades, avaliação, 

entre outros). 
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   4.1.5.1.3. Caracterização dos alunos 

  No intuito de conhecer melhor os alunos e de adequar melhor o 

processo ensino/aprendizagem, considerei de extrema importância recolher 

informação relevante acerca das suas características pessoais, rotinas, 

alimentação, saúde, preferências, entre outros. 

  A preocupação em analisar as diferenças de género, de etnias, de 

culturas, de níveis sociais, ajudam o docente a lidar com problemas de 

estereótipos, de práticas sexistas, possibilitando um ensino mais equitativo, 

com igualdades de oportunidades entre rapazes e raparigas, entre alunos com 

diferentes níveis de capacidades. 

  Esta actuação contribui, tal como referido anteriormente, para a 

averiguação e conjugação de agendas entre professor e alunos, revelando-se 

muito significante para proporcionar um ambiente favorável de aprendizagem. 

Na mesma perspectiva, percepcionar os objectivos, os desejos e as 

expectativas dos alunos permite desvendar o sistema social da turma, 

optimizando o processo ensino/aprendizagem. 

  A meu ver, considero imprescindível conhecer e enfrentar o ambiente 

relacional da turma, no espaço da aula, adquirindo a sensibilidade para 

identificar as variáveis que o determinam e influenciam, nomeadamente o 

sistema afectivo entre os elementos da classe. As amizades, os conflitos, as 

emoções, os grupos, constituem um sistema que é fundamental o professor, 

para além de conhecer, saber gerir. Um exemplo retirado das minhas reflexões 

consta no ponto 4.1.2.1.1. “A postura do professor”, extraído da Reflexão 

Pessoal da Aula nº17 e 18 (pág.68-69). 

  Compreender e tirar proveito desse conhecimento surte efeitos 

impulsionadores da aprendizagem, demonstrando-se uma óptima estratégia 

para os professores que dedicam particular atenção a este assunto. 

  Para McCaughtry, Tischler e Flory (2008), este sistema social dos alunos 

compreende três esferas. A primeira abarca as relações entre os 

professores/alunos. Seguidamente, as afinidades entre os próprios estudantes 

e, por último, o ambiente social da organização, neste caso, da escola. 
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  O EP possibilitou-me rever, na prática, conhecimentos abordados nas 

disciplinas do primeiro ano, sobre a cultura organizacional. Penso que os EE 

deveriam encarar o ambiente organizacional onde estão inseridos como um 

factor educativo, de formação, decisivo nos efeitos e no impacto expressivo 

que promove sobre o ensino. 

  Foi com esta necessidade de querer entender de forma mais 

aprofundada e detalhada a turma e os seus elementos que me deparei com 

duas realidades bem presentes, a da obesidade e dos estereótipos, surgindo o 

pensamento de poder investigar estas duas problemáticas. 

 

4.1.5.1.4. Articulação dos conhecimentos específicos da 

Educação Física com outros saberes 

  A análise pormenorizada elaborada no MEC do Planeamento Anual, 

incidindo sobre o Programa Nacional de Educação Física, traduziu-se numa 

ferramenta essencial para articular os conhecimentos específicos da própria 

disciplina e, igualmente, relacioná-los com outros saberes. 

  A extensão da EF passa pelas actividades físicas desportivas, pelo 

desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas, pela 

aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 

física e pela aprendizagem de conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas e fenómenos sociais extra-escolares, nos quais se 

realizam as actividades físicas. 

  Conforme Batista (2008), o alcance do sucesso na disciplina de 

Educação Física consiste em despoletar nos alunos uma perseguição 

constante de qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, justificando esta 

concepção através da seguinte ilustração (Figura 2): 
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  COMPETÊNCIAS 

Aquisição de competências em diferentes domínios e matérias próprias da Educação 

Física; 

 Ampliação das experiencias motoras vividas, de modo eclético; 

 Aquisição de conhecimentos na esfera da aptidão física e do desporto como 

componente da cultura. 

 

                                   Finalidade – Base da Educação Física

 

 

Motivação para uma prática duradoura  

 

 

 
Perseguição constante da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar

Figura 2 - Finalidade Base da disciplina de Educação Física (Batista, Rêgo e Azevedo, 2008)

 

  De acordo com o Programa de Educação Física, os objectivos da 

disciplina para os diferentes ciclos de formação, bem como as orientações 

metodológicas, baseiam-se numa concepção de participação dos alunos 

definida por quatro princípios fundamentais. 

  O primeiro pretende garantir que a AF física seja correctamente 

motivada, permitindo a descoberta das potencialidades pessoais e dos 

companheiros num ambiente de qualidade e em doses suficientes que 

permitam adaptações à sua prática. 

  Em segundo lugar, solicita-se a promoção da autonomia, pelo encargo 

de responsabilidades aos alunos nas mais diversas actividades que possam 

ser assumidas e resolvidas por estes. 

  O terceiro princípio visa valorizar a criatividade dos estudantes, 

aceitando as suas iniciativas e conduzindo-os para um aumento da qualidade 

do seu empenho, reflectindo-se directamente na qualidade das tarefas. 
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  Por último, propõe-se fomentar a sociabilidade, a cooperação entre os 

alunos, no intuito de melhorar as suas performances (pessoais e de grupo), de 

garantir o fair-play nas situações de competição entre equipas, incutindo um 

clima relacional e social favorável ao processo ensino/aprendizagem. 

  No decorrer do EP realço o caso da modalidade de orientação, a qual 

tive oportunidade de relacionar com várias disciplinas, tais como a matemática, 

a geografia, a educação visual, entre outras. Aspectos relacionados com a 

promoção de estilos de vida activos e saudáveis, preservação e conservação 

da natureza, também foram abordados em atletismo, orientação, aptidão física 

e no módulo teórico de conhecimentos. 

  As várias actividades que foram realizadas pelo NE, durante o ano 

lectivo, também potenciaram essa articulação entre a EF e diversas temáticas. 

Dias alusivos ao coração, à diabetes e hipertensão, ao suporte básico de vida, 

a desportos como o street surfing, judo, escalada, arborismo, slide, etc., 

corroboram uma perspectiva multidimensional e multidisciplinar que a EF pode 

e deve estabelecer com várias ciências. 

  A meu ver, o currículo deve também ser interpretado de forma 

horizontal, numa articulação mais abrangente das aprendizagens, de forma a 

mobilizar saberes, tornando-se num desafio tanto para os professores como 

para a própria escola. Nesta concepção, importa considerar os Programas 

Nacionais, as orientações curriculares e as competências essenciais de cada 

área, como, igualmente, os conteúdos das diversas disciplinas. 

  Porém, não basta apenas idealizar. É fundamental operacionalizar tendo 

em atenção os conhecimentos de maior relevância em cada disciplina, 

identificando as relações entre os diversos conteúdos, procedendo assim, a 

uma articulação interdisciplinar. 
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4.1.5.2. Fase do planeamento e da realização 

   4.1.5.2.1. Planificação anual 

  A fase do planeamento foi uma etapa árdua, que exigiu muita 

ponderação para poder intervir de forma adaptada, adequada e segura na fase 

seguinte, a da realização. 

  Considerei necessário conhecer o PEE, que define a política educativa 

da escola, contendo a caracterização da escola, do meio envolvente, dos 

problemas e das potencialidades da instituição. Foi analogamente crucial 

atender ao projecto curricular do grupo de EF, adequando o Currículo Nacional 

à realidade da escola, esclarecendo critérios como a distribuição de 

aulas/blocos, cargas horárias por professores, espaços (roulement), diversas 

actividades, desporto escolar, entre outros. 

  Além destes dois factores, a elaboração da caracterização da turma 

permitiu que desvendasse uma panóplia de assuntos, inclusive das 

preferências dos alunos relativamente a algumas modalidades, podendo 

harmonizar a minha agenda com a dos alunos. 

  Por se tratar do ensino secundário de cursos profissionais, o ensino por 

módulos exigiu um cuidado extra, colocando-me a par desta variante lectiva, 

que é diferente do ensino regular em vários aspectos. Acho que foi uma 

vantagem para o NE ter vivenciadas situações distintas, ora referentes ao 

ensino modular, no primeiro e segundo períodos, ora respeitantes ao ensino 

regular, no terceiro período. 

  Outro aspecto que me colocou algumas dificuldades foi definir o 

planeamento anual respeitando o roulement. Decidir a ordem para leccionar as 

modalidades, tentando conciliar com a época e as condições climatéricas, o 

uso dos espaços interiores e exteriores e o tipo de actividade física (mais 

propícia a ser leccionada no pavilhão ou não).  

  Perspectivei uma ampliação de experiências motoras aos alunos nos 

diferentes domínios da EF. Procurei proporcionar modalidades menos usuais, 

tais como a orientação e a aeróbica, considerando também as suas 

preferências pessoais, incluindo, assim, o voleibol. 
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  Persegui uma melhoria da sua aptidão física, salientando os processos 

fundamentais para as adaptações morfológicas, funcionais e psicológicas, 

promovendo o gosto pela prática regular das actividades físicas. 

  Aspirei a um desenvolvimento multilateral e global dos alunos, apelando 

à compreensão da actividade física como promotora de saúde e cultura. 

Finalmente, pretendi salvaguardar a formação de hábitos, atitudes e 

conhecimentos essenciais para a sua formação. 

 

   4.1.5.2.2. Unidades temáticas 

  A calendarização dos conteúdos por modalidade, respeitando uma 

ordem gradual e progressiva, especificando os momentos para cada função 

didáctica, o planeamento das Unidades Temáticas (UT), resulta num 

instrumento indispensável para conduzir o processo de ensino/aprendizagem. 

  Neste planeamento, deve-se atender à especificidade da escola, das 

condições envolventes, dos alunos, tal como a uma diferenciação pedagógica 

por níveis. Para que esta se apresente uma distinção pedagógica 

concretizável, achei necessário realizar uma caracterização da turma e uma 

avaliação diagnóstico das modalidades que assim o justificasse. 

  Nem sempre esse planeamento foi estático (nem o deve ser), existindo 

circunstâncias que exigiram algumas alterações ao nível das datas, das 

funções didácticas e, por vezes, dos próprios conteúdos definidos. Apesar 

disso, este documento de consulta permanente, revela-se uma ajuda eficaz na 

reavaliação contínua do processo ensino/aprendizagem.  

 

   4.1.5.2.3. Planos de aula 

  Por seu lado, os planos de aula corporalizam cada uma das sessões 

contempladas nas UT. Estes podem ter uma estrutura diferente em cada 

escola. No entanto, qualquer que fosse a estruturação, considerei que a 

planificação tinha que conter quatro categorias transdisciplinares distintas. 
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  A primeira e segunda, ou seja, as “Habilidades Motoras” juntamente com 

os “Aspectos Fisiológicos e da Condição Física”, constituem o domínio motor, 

no qual estão contempladas as competências de acção. A terceira categoria, a 

“Cultura Desportiva”, materializa o domínio cognitivo, incluindo as 

competências relativas aos conhecimentos. Por último, os “Conceitos 

Psicossociais” abrangem o domínio socioafectivo dos alunos, traçando as 

competências atitudinais. 

  Houve a preocupação de planear a matéria de ensino tentado, sempre 

que possível, proporcionar habilidades motoras tão globais quanto possível e 

tão analíticas quanto necessárias. 

  A diferenciação por níveis de desempenho nas tarefas propostas, foi 

crucial para um ensino mais adequado, equitativo e eficaz pois é essencial 

proporcionar aprendizagens ajustadas aos conhecimentos de alunos de níveis 

distintos, colocando desafios ligeiramente acima das suas capacidades, 

procurando uma taxa de sucesso situada sensivelmente nos 80%, o que motiva 

e leva os alunos a empenharem-se no alcance dos objectivos e metas das 

actividades. 

  No que concerne aos aspectos fisiológicos e da condição física, pretendi 

incluir maioritariamente a aptidão física, visando uma vertente mais voltada 

para a saúde (devido às condições específicas da turma), recorrendo ao 

desenvolvimento da condição física sempre que necessário. Por este motivo, 

achei fundamental exercitar capacidades como a resistência aeróbia (nas aulas 

de orientação e aptidão física) e a flexibilidade (nos exercícios iniciais de 

praticamente todas as sessões) no intuito de melhorar estas componentes que, 

nos alunos obesos, acarretam grandes benefícios ao nível da saúde. 

  Relativamente à cultura desportiva, tentei que os alunos pudessem 

aplicar os conhecimentos em vez de apenas os memorizarem, recorrendo, 

deste modo, a questões, comentários, análises durante as actividades de 

aprendizagem e, também, na parte final de algumas aulas. 

  Quanto aos conceitos psicossociais, a preocupação foi mais dirigida 

para uma visão inclusiva e grupal do que para uma perspectiva individual. 
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  De modo resumido, ao englobar os três níveis de planeamento 

abordados (anual, UT, planos de aula), a minha operacionalização baseou-se 

em possibilitar um ensino planificado por níveis de diferenciação pedagógica, 

promovendo aprendizagens progressivas que foram sofrendo reajustamentos 

em função das situações imprevistas e sempre que necessário. 

  A etapa da realização foi precedida por um trabalho profundo de 

concepção e planeamento, sem os quais seria impossível intervir 

adequadamente, de acordo com as exigências e especificidades de vários 

aspectos já referidos anteriormente. 
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4.1.5.3. Fase da avaliação 

  O método avaliativo deve contribuir para o melhoramento do processo 

de ensino/aprendizagem, auxiliando o aluno e o professor no alcance do 

sucesso em EF. A configuração da avaliação deve contemplar os métodos de 

avaliação adoptados, os critérios de avaliação definidos e a forma como os 

dados obtidos se transformam em classificação. 

  Na avaliação dos alunos, além de se aplicarem as normas e princípios 

gerais que regulam as demais disciplinas do plano de estudos, consideram-se 

os objectivos do ciclo de ensino (formativo) e os objectivos das matérias que 

estruturam os módulos. 

  De forma geral, os objectivos expressam as qualidades que possibilitam 

ao docente interpretar os resultados da observação e elaborar uma análise 

expressiva das características demonstradas pelos alunos. Assim, os 

objectivos do ciclo formativo estabelecem as principais referências no processo 

de avaliação, incluindo o tipo de actividades em que devem ser desenvolvidas 

e demonstradas habilidades, capacidades, conhecimentos e atitudes. 

  O êxito dos alunos é representado pelo domínio e demonstração de um 

conjunto de competências, decorrentes dos objectivos do ciclo de formação, no 

qual, a qualidade revelada na prática, segundo os critérios de avaliação 

estabelecidos, corresponde ao grau de sucesso alcançado. 

  Na opinião de Bento (2003), as tarefas centrais do professor consistem 

num ciclo directo entre o planificar e o realizar, complementado por uma etapa 

de análise/avaliação, decorrente da prática e que influencia uma nova 

planificação (Figura 3): 
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REALIZAR PLANIFICAR 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISAR/AVALIAR 

Figura 3 - Tarefas centrais do professor e sua interdependência (Bento, 2003) 

 

  Na minha prática pedagógica, no sentido de avaliar o progresso efectivo 

dos alunos, bem como de todos os processos, nomeadamente do 

ensino/aprendizagem, considerei capital adoptar um procedimento avaliativo 

contínuo e coerente. 

  A avaliação fez parte integrante da planificação anual, no qual defini 

estratégias, procedimentos e os momentos para concretizar as diferentes 

formas de avaliação. 

  Com esta finalidade, foram definidos 3 momentos de avaliação, que, em 

termos cronológicos, foram ordenados da seguinte forma: Avaliação 

Diagnóstico ou Inicial, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 

 

4.1.5.3.1. Avaliação diagnóstico e formativa 

  As avaliações iniciais e formativas foram efectuadas de forma criterial, 

utilizando critérios definidos para as respectivas habilidades motoras, 

considerando zonas para classificar os diferentes níveis de desempenho dos 

alunos. 

  Estes dois tipos de avaliação pretenderam reflectir esses níveis, sempre 

com a perspectiva de delinear um ponto de partida e um projecto de acção no 
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sentido de potenciar esse mesmo desempenho, através de uma progressão 

contínua e sustentada. 

  Desta forma, foi vital que estes processos avaliativos tivessem sempre 

um carácter equitativo, considerando as diferenças individuais dos indivíduos 

em termos de desempenho, constituindo-se como uma avaliação auto 

referenciada. 

  A principal dificuldade com que me deparei, especificamente na 

avaliação inicial, residiu na dificuldade em reconhecer os alunos, pelo facto de 

se tratar de uma nova turma. Esta é uma realidade que qualquer docente pode 

experienciar ao longo da sua profissão. 

  Contudo, uma excelente estratégia transmitida pela PC consistiu em 

efectuarmos pelo menos três situações de jogo (no caso dos jogos desportivos 

colectivos), observando e analisando o desempenho dos alunos e transferindo, 

para cada uma das situações, aqueles alunos que se vão destacando pela 

positiva ou pela negativa, acabando por constituir três níveis distintos de 

desempenho, mesmo sem a necessidade de reconhecer todos os alunos. 

 

   4.1.5.3.2. Avaliação sumativa 

  A avaliação sumativa, por seu lado, guiou-se por um referencial 

normativo, considerando um valor referencial para classificar o nível de cada 

aluno. 

  Porém, esta avaliação não deve ser encarada como um momento que 

define por absoluto a nota final de um aluno. Deve pautar-se por uma ocasião 

mais formal, rigorosa, que reflicta os padrões habituais de desempenho dos 

alunos, devendo ser complementado pela avaliação formativa se tal facto não 

se verificar. 

  Os critérios gerais de avaliação, definidos pelo grupo de EF da escola 

onde estagiei, consideraram três domínios distintos: “Saber”, “Saber Fazer” e 

“Saber Estar”. Todavia, tendo em consideração as exigências da nossa 

Faculdade, tive a necessidade de os reestruturar, fazendo corresponder os três 
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domínios considerados pelo sub-departamento, com as quatro categorias 

transdisciplinares ponderadas pela Faculdade: Habilidades Motoras (40%), 

Fisiologia do Treino e Condição Física (20%), Cultura Desportiva (10%) e 

Conceitos Psicossociais (30%). 

  Confesso que existiram momentos em que o processo avaliativo foi uma 

tarefa difícil de efectivar, enquanto outros foram melhor alcançados e 

conseguidos. 

  Retirando alguns fragmentos das minhas reflexões pessoais relativas a 

ocasiões mais complicadas, menciono que: 

   

  «Fiquei gradualmente desmotivado e desgostoso ao longo da sessão 

pois apesar de ter avisado os alunos com antecedência, inclusive na própria 

aula, que iriam ser avaliados ao módulo 3, eles estavam muito descontraídos, 

despreocupados e o seu comportamento não estava adequado a uma aula de 

avaliação.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

  «Reflectindo agora, fora do contexto e também após diálogo com a 

Professora Cooperante, reconheço que estive muito preocupado em avaliar e a 

preencher a grelha, abstraindo-me dos seus comportamentos e atitudes.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

«Durante o período avaliativo a PC sugeriu-me para continuar avaliando 

mas apartar 3 alunos de cada vez, para a frente da fila, de forma a tornar mais 

específica e difícil a realização da coreografia para esse grupo destacado. 

Penso que é de facto uma forma pertinente de colocar os alunos numa 

situação em que se nota se estão a efectuar mais espontaneamente ou 

“arrastadamente” a coreografia, salientando os erros e as dificuldades de cada 

um, do que todos num grupo só.» 
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(Reflexão Pessoal da Aula nº39, 40 e 41) 

  Por outro lado, excertos de reflexões que denotam aspectos de uma 

maior confiança e concretização: 

 

«Defini esta aula para proceder à Avaliação Sumativa do módulo 9. 

Sabia de antemão que os alunos estavam bem preparados, obviamente devido 

ao processo de avaliação formativa, da avaliação contínua que efectuamos em 

cada aula com os alunos.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº49 e 50) 

 

«A estratégia que elaborei para traçarem no mapa o percurso, definindo 

os pontos e posteriormente apenas rasgarem metade da folha de registo dos 

pontos de controlo, servindo de imediato para o aluno que realiza o percurso, 

demonstrou-se bastante eficaz e rentável para proporcionar a continuidade de 

tempo de empenhamento motor sem se perder muito tempo na transição, pois 

é praticamente seguido. 

Além do mais facilitou-me muito na avaliação pois fica logo registado o 

percurso no mapa, os nomes de quem planifica, de quem efectua o percurso e 

os respectivos tempos de cada um.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº49 e 50) 

 

«Não tive dificuldades nenhumas em avaliar cada um dos alunos apenas 

com as grelhas de observação, achando até desnecessário a recolha de vídeo 

que, no entanto, realizei posteriormente caso tivesse alguma dúvida ou falta de 

informação.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº39, 40 e 41) 

 

  Reconheço que ainda tenho um longo caminho pela frente no que 

concerne ao processo de avaliação. Penso que será fundamental continuar na 
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procura incessante de estratégias inovadoras, aceitando desafios, quebrando 

rotinas, desenvolvendo cumulativamente competências, tentando apostar no 

valor pedagógico da EF, sem nunca deixar de perseguir uma avaliação justa e 

equitativa. 
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4.1.5.4. Ciclo da reflexão 

  «O professor é uma pessoa; e uma boa 

parte da pessoa é professor.». 

António Nóvoa 

 

  O poder da reflexão sobre a prática, como impulsor de intervenções 

cada vez mais congruentes, tem vindo a mostrar-se cada vez mais inegável. 

  A Prática Reflexiva (PR) permite aos professores a oportunidade de 

reviver mentalmente as suas experiências práticas, conferindo-lhes uma 

oportunidade de equacionar inúmeras questões, ponderando acerca dos seus 

efeitos e facilitando o desenvolvimento do desempenho profissional. 

  Dewey (1933), refere que a prática reflexiva de um docente implica, em 

primeiro lugar, um espírito aberto para compreender outras alternativas e 

admitir a existência de falhas. Seguidamente, assumir uma responsabilidade 

capaz de analisar cuidadosamente as repercussões de determinadas acções. 

Finalmente, uma vertente de empenhamento é fundamental para 

operacionalizar as duas concepções anteriores. O mesmo autor, declara que a 

procura do professor reflexivo se traduz na busca do equilíbrio entre a reflexão 

e a rotina, entre o acto e o pensamento. Desta forma, a acção reflexiva 

compreende não só um conjunto de técnicas que podem ser ensinadas aos 

professores, mas também de emoções, sentimentos, intuição, valores, entre 

outros. 

  Já para Schön (1987, 1992), a reflexão assenta num trabalho de 

pesquisa e de experimentação prática, no qual o conhecimento emergente 

dessas situações pode ser analisado, defendendo uma ideia de que os 

professores encontram prazer na aprendizagem e na investigação, resultando 

do processo ensino/aprendizagem e da sua cogitação. 

  Segundo o mesmo autor, existe ainda a reflexão sobre a reflexão na 

acção, traduzindo-se numa estratégia que permite ao profissional melhorar no 
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seu aperfeiçoamento e construir a sua maneira pessoal de conhecer. Esta é 

uma reflexão proactiva, orientada para uma nova acção. 

  Van Manem (1977), considera a existência de três níveis de reflexão. O 

nível teórico que engloba a aplicação técnica dos conhecimentos e dos 

princípios curriculares básicos para alcançar um determinado fim. O nível 

prático, contendo os pressupostos, predisposições, valores e consequências 

relacionadas com a acção. O nível crítico ou emancipatório, incluindo as 

questões sociais, éticas, políticas e/ou culturais. 

  Nestas perspectivas, o papel da reflexão na aquisição de competências 

profissionais encontra suporte nas diversas teorias e estudos existentes.  O EP 

deve, assim, propor situações de experimentação que facilitem a reflexão, 

assim como os próprios professores, neste caso EE, possam reflectir sobre o 

seu papel de ensinar. 

  A meu ver, para que o processo reflexivo surta resultados, à semelhança 

do que aconteceu durante o EP, é fundamental provocar vivências, em 

contextos específicos, complementadas por momentos de auto reflexão, 

partilha de pensamentos, suportadas obviamente por uma supervisão 

pedagógica e consequente orientação. 

  É crucial saber aceitar as críticas, as opiniões, as diferenças, 

aproveitando-as para concretizar não só um desenvolvimento profissional mas 

também pessoal e social. 

  Os instantes de reflexão conjunta, nas denominadas comunidades de 

prática, analisando colectivamente as práticas, são referências centrais nos 

modelos de formação de professores actuais. Para além de uma carga 

narrativa, provenientes das histórias, experiências vivenciadas, é 

imprescindível a presença de uma dimensão analítica neste processo. 

 

«No final da actividade os alunos deram a sua opinião, mostrando que 

adoraram o exercício e que gostariam de repetir ou realizar outro semelhante 

em aulas futuras. Todos estes factos fizeram-me sentir muito realizado, 
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motivado e recompensado pelo trabalho que tive, comprovando, de acordo com 

a minha opinião, que deve haver sempre trabalho prévio, antes de cada aula, 

de reflexão e de planificação.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº26 e 27) 

 

«Também usufruí das indicações e conselhos que a Professora 

Cooperante me elucidou em aulas anteriores, o que contribuiu para que as 

sessões no módulo de dança tenham sido favoráveis.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº33) 

 

«Será com este espírito construtivo que darei continuidade ao meu 

trabalho no Estágio Profissional, evoluindo cada vez mais com a ajuda de 

todos, dos meus colegas, da Professora Cooperante e do meu Professor 

Orientador.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº42) 

 

«Reflectindo agora, fora do contexto e também após diálogo com a 

Professora Cooperante, reconheço que estive muito preocupado em avaliar e a 

preencher a grelha, abstraindo-me dos seus comportamentos e atitudes.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº54) 

 

«Penso que esse dia serviu para vivenciar esse erro da minha parte e 

agora ter noção que pode acontecer se não tiver e prestar determinados 

cuidados. O importante de realizarmos estas reflexões é exactamente isto, 

conseguirmos reconhecer, identificar e aprender a corrigirmos essas falhas.» 

(Reflexão Pessoal da Aula nº58 e 59) 

 

133 



Prática Profissional ‐ Faseamento da Área 1 

134 

Tentei aproveitar de forma construtiva, tirando o máximo proveito de todas 

as críticas, pensamentos, opiniões e correcções, decorrentes das inúmeras 

reuniões, dos momentos de reflexão individuais e grupal, envolvendo-me num 

processo de investigação-acção, sustentando, permanentemente, a minha 

actuação. 

Encarei o processo ensino/aprendizagem como sendo mais do que uma 

arte, procurando uma melhoria contínua no meu desempenho, assente numa 

prática reflexiva, procurando proporcionar contextos de aprendizagem cada vez 

mais férteis, sem deixar, contudo, de ser quem sou, com a minha identidade 

pessoal. 
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4.2. Área 2 - Participação na escola 

4.2.1. Actividades escolares 

  A área 2, relativa à participação na escola, teve um papel preponderante 

na compreensão, organização, colaboração e participação nas diversas acções 

contempladas no Plano Anual de Actividades e também noutras iniciativas que 

foram levadas a cabo pelo NE. 

  Na minha opinião, permitiu-me enquanto estagiário uma integração 

progressiva no grupo de EF, facilitando o contacto entre os diversos 

professores da disciplina e familiarizando-me com inúmeros procedimentos no 

seio do sub-departamento. 

  Não foi uma experiência nova, pois já havia participado na organização 

de várias actividades do género em estágios anteriores, designadamente, de 

corta-mato, de escalada, de torneios de voleibol e futebol, entre outras, no 

curso de Licenciatura de Professores de 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – 

Variante de Educação Física, pelo Instituto Jean Piaget.  

  Algumas das actividades desportivas, que constavam do Plano Anual, 

permitiram ao NE colaborar nesta área da participação na escola, destacando o 

torneio Compal Air, o Mega Sprinter, a exibição da equipe sénior de Voleibol de 

Espinho, o Sarau Desportivo, entre outras. 

  Por outro lado, várias foram as acções assumidas pelo NE, pertencentes 

igualmente ao Plano Anual. O caso do Corta-mato e do Torneio de Voleibol 

que, embora já planificadas pelo grupo de EF, foi o NE responsável por 

dinamizá-las. 

  Houve também oportunidade para organizar actividades que tiveram que 

ser apresentadas à direcção escolar, para serem aprovadas, nomeadamente a 

Prova de Orientação, a exibição e aulas de Judo, a visita ao Parque Azurara 

Aventura, o Street Surfing, etc. 

  Estas exigiram maior atenção, dedicação e iniciativa pois obrigaram a 

uma concepção de raiz e à apresentação de um plano à direcção. Foram 

precisos patrocínios, no intuito de recompensar os alunos com prémios, de 
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proporcionar alimentação (bebidas, sandes…), de garantir, em alguns casos, a 

segurança, deslocando bombeiros, de arranjar formas diversificadas de 

divulgação das acções e de conseguir estratégias para cativar o maior número 

de participantes possível. 

  Considero que a Prova de Orientação, foi a que exigiu maior dedicação 

da minha parte, pelo facto de ter sido totalmente planeada e organizada por 

mim e com total autonomia. A necessidade de corrigir e inovar o mapa da 

escola para a modalidade de orientação, devido a algumas falhas que continha, 

considero que foi uma mais-valia para a escola, graças ao tempo e esforço 

concedidos. 

  Conseguir ofertas de prémios e bebidas para os participantes e divulgar 

com bastante antecedência a acção, usufruindo de diversas estratégias 

(cartazes, circulares para os professores de EF, divulgar directamente aos 

alunos, etc.) que também tiveram imensa importância para potenciar a 

actividade. 

  A realização de um relatório/reflexão acerca da sua preparação e 

realização contribuiu para verificar o que correu de melhor e pior, identificando 

aspectos bem conseguidos e outros a melhorar ou a evitar no futuro. 
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4.2.2. Desporto escolar 

  O desporto assume um papel social com grande impacto nos nossos 

dias. A sua prática, se consumada correctamente, constitui uma fonte de 

valorização pessoal e de qualidade de vida. 

  Não é por acaso que a EF e o DE se consagraram como um direito para 

o desenvolvimento harmonioso do ser humano, ambos elementos 

indispensáveis para a educação, a cultura, a saúde, o bem-estar físico, social e 

psicológico. 

  Para Bento (1998), quer se fale de crianças e jovens, quer de adultos e 

idosos, incluindo indivíduos com necessidades educativas especiais, ora no 

intuito de rendimento, ora de recreação, o desporto é, em todos os casos, um 

meio de concretização de uma filosofia do corpo e da vida, constituindo uma 

esperança para a necessidade de vida.   

  O mesmo autor refere que identificar factores associados à lacuna ou ao 

declínio dos níveis da actividade física, incluindo o desporto, auxilia no 

desenvolvimento de iniciativas governamentais para prevenir ou retardar as 

doenças crónicas que, mais tarde, se manifestarão nos adultos. 

  Os motivos que levam, neste caso, às crianças e adolescentes a 

praticarem desporto tem as mais diversas origens. Segundo Fonseca e Maia 

(2000), a opção para os jovens praticarem uma actividade desportiva, 

fundamenta-se sobretudo no propósito de demonstrar e/ou aprimorar as suas 

competências nessa modalidade, bem como para adquirir ou manter uma boa 

forma física. As razões subsequentemente indicadas foram a competição e 

afiliação, tanto específica como geral. 

  Outro estudo efectuado por Raposo, Figueiredo e Granja (1996), afirma 

que essas escolhas são influenciadas segundo o género e as idades dos 

praticantes. Enquanto os rapazes apontaram como mais importante o factor da 

mestria e da condição física, as raparigas denunciaram, por seu lado, a 

amizade e o divertimento como determinante para a prática desportiva. Em 

termos de idades, os mais novos indicaram maior relevância aos aspectos da 
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condição física e mestria, enquanto os mais velhos declararam, como factor 

decisivo, a afiliação. 

  Siedentop (2002), afirma que existem três objectivos capitais nos 

programas de desporto juvenil: o objectivo educativo, o objectivo da saúde 

pública e o objectivo do desenvolvimento da elite. Menciona ainda um quarto 

propósito com alguma relevância: preservar, proteger, e realçar práticas do 

desporto. Apesar de muitos profissionais encaminharem o DE para abranger 

estes quatro objectivos, muitas das intenções apenas se direccionam para os 

resultados. 

  O que é certo é que o futuro do DE é incerto e cada vez mais frágil. Por 

enquanto continuará, embora com menos carga horária por grupo/equipa e 

com menos horas para cada Direcção Regional. Num momento em que se 

devia apostar de forma mais intensa e enérgica, o país parece retroceder, 

limitando cada vez mais o seu potencial. A inactividade física compreende um 

factor de risco acrescido para a manifestação de doenças cardiovasculares, 

obesidade, entre outras. Vários estudos comprovam que muitos dos factores 

de risco estão bem presentes nas crianças e adolescentes das escolas do 

nosso país. 

  No intento de compreender melhor o fenómeno do DE, participei na sua 

abordagem, na modalidade de badminton, auxiliando o professor responsável 

nas sessões em que me foi possível estar presente. Foi determinante para 

entender o funcionamento, a forma como se articula e gere no seio da escola, 

assim como para observar como se leccionam essas sessões e como manter 

os atletas motivados e empenhados. 

  Na Escola Arquitecto Oliveira Ferreira, as duas modalidades 

seleccionadas para o DE, o badminton e o corfebol, encontram-se ainda numa 

fase inicial, apesar de se encontrarem no seu segundo ano de abordagem. Por 

este motivo, carecem de um forte empenhamento, por parte dos profissionais 

responsáveis, na sua implementação e viabilidade.  

  Compreendi que é preciso muito gosto e dedicação para assumir esta 

função, já que são necessários esforços no sentido de persuadir e conseguir 

138 



Prática Profissional ‐ Participação na escola 

alunos para estas modalidades, evitando o seu abandono, melhorar a 

organização de horários, espaços e material adequados, procurar patrocínios 

para conseguir equipamento, vestuário e prémios, entre outros. 

  Na minha opinião, o desporto escolar deve ser inclusivo, evitando uma 

orientação excessiva e egoísta para as classificações. Da mesma forma, 

devem ser banidas as pressões psicológicas e a sobrevalorização de alguns 

atletas em relação a outros, no sentido de atingir resultados e títulos. 

  Esta, infelizmente, ainda é uma realidade bem presente em muitas 

escolas do nosso país, onde o DE parece estar numa encruzilhada, onde as 

questões de carácter pedagógico ainda escasseiam, no seio do desporto de 

formação para crianças e jovens. 
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4.2.3. Presenciar reuniões e seguir o papel do director de turma 

  A disciplina de Gestão e Cultura Organizacional da Escola, do primeiro 

semestre, do ano inicial deste mestrado, conseguiu ganhar sentido, 

materializando-se no âmbito do EP. 

  Consegui compreender a organização da escola como um todo e, 

analogamente, das suas partes, através dos seus diversos constituintes, 

cumprindo e desempenhando os seus cargos e funções específicas. 

  Foi determinante assistir às diversas reuniões, acompanhando as 

funções do director de turma, no sentido de compreender aprofundadamente 

esta importante tarefa no seio da vida da escola. 

  Comparecer nas reuniões de início do ano lectivo, de apresentação do 

departamento, na reunião geral de professores, nas reuniões intercalares e de 

final de período, ajudou-me a conhecer o significado e a pertinência de cada 

tipo de reunião. 

  As primeiras reuniões, particularmente a de apresentação do 

departamento e a reunião geral de professores, auxiliaram-me a aferir melhor a 

posição e função de cada elemento, inclusive da personalidade, da forma de 

ser e de estar de cada um dos presentes, embora me sentisse muito 

expectante, num ambiente pouco familiar, sem conhecer praticamente 

ninguém, além da PC e dos meus colegas de estágio. 

  Daí em diante, comecei a conhecer mais aprofundadamente alguns 

professores, a compreender o desempenho da Coordenadora do 

Departamento de Expressões (a qual assumiu sempre o início das reuniões de 

departamento, explicitando os pontos a discutir e regulando os debates) e, 

igualmente, entendendo o papel da própria directora, que presenciou e presidiu 

a reunião geral de professores, dando uma palavra geral acerca das 

aspirações para o respectivo ano lectivo. 

  As reuniões do grupo de EF foram essenciais para travar relações mais 

próximas com os docentes da disciplina de EF. Discutiram-se inúmeras 

questões ao longo do ano, desde o tipo de avaliação, as categorias 
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transdisciplinares e o peso de cada uma, a gestão de espaços e equipamento, 

até aos modelos de Avaliação do Desempenho Docente, das diversas 

actividades que se realizaram durante o ano lectivo, entre outros temas. 

  O clima existente no respectivo sub-departamento de EF foi sempre 

aberto, aceso e receptivo a novas ideias, confrontando juízos, onde me foi 

sempre permitido expressar o meu parecer. Ainda que nem todas as 

dificuldades tenham sido superadas, designadamente uma melhor ocupação, 

rentabilização de espaços e equipamento, na dificuldade em estabelecer uma 

concordância no que concerne ao “peso” (percentagem) de cada domínio (do 

saber, saber-fazer e saber-estar), na minha perspectiva, este ambiente 

demonstrou-se óptimo para solucionar diversos problemas, facilitando a sua 

resolução. 

  No que concerne às reuniões intercalares e de final de período, estas 

permitiram-me acompanhar a situação geral de cada aluno e especificamente 

nas outras disciplinas, conhecendo diferentes factores que seria impossível 

sem estas reuniões. Foram ambientes que me possibilitaram escutar outras 

opiniões, discutindo, entre os vários responsáveis pelas outras disciplinas, a 

evolução (ou não) de cada um dos elementos da turma. Pude também 

acompanhar e auxiliar o director de turma em algumas tarefas como, por 

exemplo, na verificação e confirmação das notas dos módulos dos alunos. 

  Considero que deve ser neste contexto, o local e o momento, onde se 

devem resolver os problemas relacionados com a turma, tanto de 

comportamento, de aproveitamento, de conflitos, conciliando esforços, 

estratégias e ideias entre os diversos docentes da turma, sobressaindo, 

obviamente, a função do director de turma que é o principal responsável pela 

mesma. 

  Compreendi que o papel do director de turma não se cinge apenas a 

responsabilizar-se pela turma e de assumir-se como intermediário entre a 

escola e os encarregados de educação. Este cargo, exige uma grande 

capacidade de organização e gestão de tarefas, englobando também, um 

142 



Prática Profissional ‐ Participação na escola 

143 

profundo conhecimento pessoal de cada um dos elementos da turma, das suas 

aptidões, capacidades, personalidade e aspirações futuras. 

  Pelo que pude constatar em várias reuniões, a maior dificuldade 

encontrada pelo director de turma, reside no facto de ser difícil (e por vezes 

problemática) a comunicação com os encarregados de educação. Senti que em 

alguns casos, o próprio responsável pela turma se preocupa mais com os 

estudantes do que alguns dos pais, o que pode constituir uma preocupação 

exagerada e desgastante para quem assume este papel de direcção de turma. 

  As reuniões periódicas entre o NE e a PC foram sempre encaradas, no 

meu parecer, como proveitosas e indispensáveis para a resolução de 

problemas conjuntos, de planificação, realização e avaliação do processo de 

estágio. 

  Todos os elementos do NE, tiveram “tempo de antena” para poder 

demonstrar a sua capacidade de trabalho, sentido crítico e explicitar as 

dificuldades encontradas, contribuindo, desta forma, para que todos 

aprendessem algo. 
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4.3. Área 3 - Relações com a comunidade 

4.3.1. Caracterização da escola e do meio envolvente 

  Relativamente à área das relações com a comunidade, esta compreende 

e pretende que o NE entenda a importância de estabelecer ligações com os 

diversos elementos ou entidades da comunidade. Importa por isso, antes de 

mais, conhecer o meio que envolve a actuação do EP e no qual estive inserido 

enquanto EE. 

  Da mesma forma que a elaboração da caracterização dos alunos me 

auxiliou a interceder mais apropriada, precisa e equitativamente com os alunos, 

a caracterização da escola e do meio envolvente aprimorou a minha 

intervenção pedagógica. 

  Considerei fundamental inteirar-me, de modo mais amplo, sobre as 

características geográficas, socioeconómicas e culturais. Assim, a minha 

preocupação visou compreender melhor as habituais condições geográficas e 

climatéricas locais, identificar as classes sociais onde se encaixam a população 

escolar e o meio envolvente, reconhecendo a cultura organizacional emergente 

na escola, resultante destas interacções. 

  Numa perspectiva mais detalhada, por um lado, pretendi conhecer a 

história da escola e do seu patrono, do espaço físico que esta instituição já 

ocupou e ocupa actualmente. Por outro, encarei como indispensável, analisar 

várias questões inerentes à disciplina de EF, nomeadamente sobre o 

regulamento interno e as instalações desportivas. 

  A meu ver, esta última temática, juntamente com os aspectos 

geográficos e climáticos, foi a que mais se relacionou com a prática, pois 

possibilitou-me estar a par das condições e disponibilidade dos espaços nos 

quais a minha acção iria decorrer com maior frequência. Adicionalmente, 

permitiu inteirar-me acerca da inventariação do equipamento e do material 

relativo à disciplina e tomar conhecimento das normas de actuação do grupo 

de EF. 
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  Esta análise permitiu-me considerar, durante a planificação anual, vários 

factores imprescindíveis para proporcionar uma melhor actuação, ponderando 

e optando por procedimentos mais congruentes, os quais, sem a recorrência a 

esta caracterização, conjuntamente com a dos alunos, teria ficado 

presumivelmente comprometida. 
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4.3.2. Relações estabelecidas 

  As conexões mais relevantes entre o NE e diversas entidades da 

comunidade foram estabelecidas, por um lado, com a junta de freguesia de 

Arcozelo, no sentido de requisitar serviços, como foi o caso do autocarro para 

apoiar a visita de estudo ao Azurara Parque Aventura. Por outro lado, a aliança 

criada com os bombeiros voluntários da Aguda, possibilitou promover a acção 

de formação em suporte básico de vida e prestar segurança com uma equipa 

de socorro no dia do corta-mato. 

  Também foram essenciais os contactos celebrados com as empresas 

que patrocinaram algumas das actividades empreendidas pelo NE. 

Particularmente, na Prova de Orientação que organizei (como também noutras 

acções como, por exemplo, o corta-mato), estas conexões foram relevantes 

para fornecer bebidas, comidas, brindes e prémios. Cumulativamente, alguns 

destes acordos foram celebrados na perspectiva de divulgar e proporcionar 

novas experiências a alunos, professores e a diversos interessados, como foi o 

caso também do Street Surfing ou da demonstração da modalidade de Judo. 

  Nas vários contactos, o NE foi sempre bem recebido, travando conexões 

favoráveis e proveitosas, em alguns dos casos para ambas as partes, pois 

essas entidades puderam igualmente dar a conhecer alguns dos seus serviços 

e equipamento, bem como do seu campo de actuação. 

  Considero que estas vivências serão muito favoráveis no futuro exercer 

da minha profissão como docente de EF. Certamente, pertencerei a um grupo, 

a uma escola e a uma comunidade, com os quais será capital travar e manter 

este tipo de relações simbióticas. 
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4.4. Área 4 - Desenvolvimento profissional 

4.4.1. Saber identificar e assumir dificuldades e necessidades 

«It is the Mind that makes the Body rich» 

Shakespeare 

  

  O poder da mente sobre o corpo é inegável. É a partir das nossas 

vontades, desejos, necessidades que enriquecemos quer a nível físico, 

psicológico ou emocional. 

  O processo reflexivo é parte fundamental do pensamento, da mente 

humana. Este é indispensável para que, neste contexto, o profissional de EF 

construa o seu conhecimento, num ciclo renovável e contínuo. 

  No entanto, uma das principais origens para que este processo se inicie, 

baseia-se na capacidade de saber identificar e assumir dificuldades e 

carências. 

  Pessoalmente, é um procedimento que não é assim tão alcançável 

quanto parece, muito menos de corporalizar. Todavia, no decorrer do EP, a 

intervenção permanente da PC foi primordial para me co-adjuvar nesta atitude 

reflexiva e de identificação de necessidades. 

  O hábito constante, por parte da PC, em analisar as reflexões pessoais 

(das aulas leccionadas, das unidades temáticas e de outras actividades) e de 

nos confrontar com alguns excertos, considero que consistiu numa estratégia 

elementar para reflectirmos sobre a nossa reflexão, o que nos coloca num 

patamar superior no processo reflexivo. 

  Tenho percepção que é uma conduta à qual deverei recorrer com mais 

frequência, mantendo-a sempre que necessário durante o meu percurso como 

professor de EF, para me permitir evoluir gradual e progressivamente para 

níveis cada vez melhores. 
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  Muitos dos docentes assumem, erradamente, que já possuem o 

conhecimento suficiente e necessário ao desempenho da sua profissão, 

estagnando e/ou extinguindo o seu próprio desenvolvimento. 

  Esta é uma incorrecta e grave atitude, pois condiciona o processo 

ensino/aprendizagem, dificultando, deste modo, o progresso dos alunos, 

esgotando estratégias, métodos, concepções, permanecendo num sistema 

rotineiro, estanque e, possivelmente, desmotivante.  
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4.4.2. Contribuição do Portefólio Reflexivo e do PFI 

  A contribuição da realização do portefólio reflexivo assenta numa 

colectânea organizada e estruturada dos trabalhos que fui efectuando ao longo 

do EP, com a finalidade de fornecer um registo fidedigno e concreto a 

médio/longo prazo do desenvolvimento e, igualmente, da evolução das minhas 

competências. 

  Ainda que, em alguns casos, o portefólio seja considerado um 

instrumento de avaliação sumativa, na medida em que ele é organizado e 

apresentado no termo de um processo (neste caso do EP), ele transcende esta 

concepção. 

  Na minha óptica, assume um papel de regulador do processo 

ensino/aprendizagem, permitindo por um lado, operacionalizar o decurso da 

avaliação formativa e, por outro, adequar medidas de diferenciação pedagógica 

às características peculiares dos alunos, como das aprendizagens e 

competências a desenvolver. 

  Por esse mesmo motivo, foi essencial manter o portefólio actualizado, 

permitindo rever a minha prática, constatando a acumulação do meu trabalho e 

analisando a minha evolução ao longo do EP. 

  A elaboração do PFI auxiliou e guiou-me durante a minha intervenção no 

âmbito das diversas áreas que abrange, constituindo um instrumento 

privilegiado na determinação, no alcance das metas e dos objectivos a que me 

propus no começo do EP. 

  Em suma, ambos constituíram uma estratégia indispensável para 

fomentar um espírito de formação contínua que deve estar presente ao longo 

de toda a carreira do profissional de EF. 
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4.4.3. Formação inicial e contínua 

  O primeiro semestre do curso, de cunho mais teórico, muniu os EE com 

os saberes necessários para fundamentar a prática. O segundo, com um 

carácter mais prático, possibilitou desenvolver e aplicar competências e os 

conhecimentos adquiridos nas diversas didácticas, materializando-se numa 

formação inicial imprescindível para actuar no EP. 

  É durante o estágio que desenvolvemos uma atitude voltada para a 

formação contínua, fruto da constatação das nossas carências, dificuldades e 

obstáculos, no intento de nos apetrecharmos com as competências 

necessárias para progredir, assim como para enriquecer a nossa bagagem de 

conhecimentos. 

  Esta foi uma postura obrigatória que adoptei durante este ano lectivo. 

Foram inúmeras as pesquisas, as revisões de literatura e os estudos 

efectuados, na finalidade de colmatar lacunas com as quais me fui deparando 

ao longo da minha intervenção. 

  Além desta perspectiva mais individual, intrínseca e teórica, optei por 

integrar, cumulativamente, uma vertente mais social e prática. Nomeadamente, 

presenciei algumas palestras e seminários de temáticas inerentes à EF, 

ajudando-me a entender melhor algumas das contrariedades e curiosidades 

que se verificam no dia-a-dia do professor e, em alguns casos, assimilando 

estratégias para superar esses obstáculos. 

  Realizei um curso de Pilates, no Instituto Jean Piaget de Arcozelo, pela 

empresa de formação Bwizer (Anexo F), pois considerei fundamental 

aprofundar as minhas capacidades no que diz respeito à postura, a exercícios 

de flexibilidade, de força e de equilíbrio. Foi uma experiência muito 

enriquecedora e interessante, aumentando substancialmente o leque de 

actuação neste campo. Adicionalmente, esta formação atribuiu-me o nível de 

Matwork 1, pelo reconhecido Instituto de Fisioterapia e Pilates Australiano 

(APPI – Australian Physiotherapy & Pilates Institute) (Anexo G). 

  A acção de formação em Suporte Básico de Vida, organizada pelo NE, 

envolvendo os Bombeiros Voluntários da Aguda, também compôs um momento 
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importante de formação. Possibilitou-me rever e, sobretudo, actualizar 

aprendizagens que já havia adquirido em disciplinas anteriores, como o caso 

de saúde e primeiros socorros. 

  Acredito que é com esta disposição voltada para uma procura constante 

de novos conhecimentos, novas capacidades e competências que um 

professor consegue dar continuidade à sua formação ao longo da sua carreira, 

seguindo num rumo favorável a intervenções cada vez melhores, congruentes 

e produtivas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

  A realização do Estágio Profissional adoptou um papel substancial na 

minha formação como futuro professor de EF. Conduzido permanentemente 

com um carácter reflexivo, com uma atitude virada para a investigação-acção, 

permitiu-me criar um ciclo reconstrutor da minha prática pedagógica, 

desenvolvendo competências, capacidades e melhorando o processo 

ensino/aprendizagem. 

  Enquanto Estudante Estagiário, foi incontestável a abrangência que esta 

etapa do curso comportou para o meu desenvolvimento nas quatro áreas 

pretendidas, pautada por objectivos delineados e fundamentados e, embora 

contextualizada na realidade escolar, esta experiência possibilitou-me evoluir 

tanto profissional como, também, pessoalmente. 

  Tive a oportunidade de compreender melhor a organização “Escola”, de 

contextualizar o papel do professor de EF nas diversas áreas de actuação, de 

aprender a identificar e a reconhecer dificuldades, carências, encarando as 

críticas e opiniões de forma construtiva. Entendi que contribui substancialmente 

para a formação, atribuir um significado relevante ao processo reflexivo, 

recorrendo a um portefólio e às reflexões pessoais. 

  Na minha opinião, apesar de este segundo ano do curso se traduzir no 

fim do Mestrado de 2ºCiclo de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, representa o início de uma longa jornada para a minha posterior 

carreira. 

  Assim, é com esta visão consequente de um ano de estágio, que 

assumo o começo de uma posição inclinada para a formação contínua, 

seguindo daqui em diante a minha ascensão como profissional de ensino da 

Educação Física, como Educador, como conselheiro e amigo dos meus futuros 

alunos, contribuindo identicamente para o meu desenvolvimento pessoal. 
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«A principal meta da educação é criar 

Homens que sejam capazes de fazer coisas novas, 

não simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe.» 

Jean Piaget 
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7. ANEXOS 

 

Anexo A - Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro 

 

Artigo 14.o 
Componentes de formação 

 
1-Os ciclos de estudos organizados nos termos e 
para os efeitos previstos no presente decreto-lei 
incluem as seguintes componentes de formação, 
garantindo a sua adequada integração em função 
das exigências do desempenho profissional: 
a) Formação educacional geral; 
b) Didácticas específicas; 
c) Iniciação à prática profissional; 
d) Formação cultural, social e ética; 
e) Formação em metodologias de investigação 
educacional; 
f) Formação na área de docência. 
 
2-A componente de formação educacional geral 
abrange os conhecimentos, capacidades, 
atitudes e competências no domínio da 
educação relevantes para o desempenho de 
todos os docentes na sala de aula, no 
Jardim-de-infância ou na escola, na relação com 
a comunidade e na análise e participação no 
desenvolvimento de políticas de educação e de 
metodologias de ensino. 
 
3-A componente de didácticas específicas 
abrange os conhecimentos, capacidades, 
atitudes e competências relativas ao ensino nas 
áreas curriculares ou disciplinas e nos ciclos ou 
níveis de ensino do respectivo domínio de 
habilitação para a docência. 
 
4-As actividades integradas na componente de 
iniciação à prática profissional obedecem às 
seguintes regras: 
a) Incluem a observação e colaboração em 
situações de educação e ensino e a prática de 
ensino supervisionada na sala de aula e na 
escola, correspondendo esta última ao estágio de 
natureza profissional objecto de relatório final a 
que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.o do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março; 
b) Proporcionam aos formandos experiências de 
planificação, ensino e avaliação, de acordo com 
as competências e funções cometidas ao 
docente, dentro e fora da sala de aula; 

c) Realizam-se em grupos ou turmas dos 
diferentes níveis e ciclos de educação e ensino 
abrangidos pelo domínio de habilitação para a 
docência para o qual o curso prepara, devendo, 
se para o efeito for necessário, realizar-se em 
mais de um estabelecimento de educação e 
ensino, pertencente, ou não, ao mesmo 
agrupamento de escolas ou à mesma entidade 
titular, no caso do ensino particular ou 
cooperativo; 
d) São concebidas numa perspectiva de 
desenvolvimento profissional dos formandos 
visando o desempenho como futuros docentes e 
promovendo uma postura crítica e reflexiva em 
relação aos desafios, processos e desempenhos 
do quotidiano profissional. 
 
5-A componente de formação cultural, social e 
ética abrange, nomeadamente: 
a) A sensibilização para os grandes problemas 
do mundo contemporâneo; 
b) O alargamento a áreas do saber e cultura 
diferentes das do seu domínio de habilitação 
para a docência; 
c) A preparação para as áreas curriculares não 
disciplinares e a reflexão sobre as dimensões 
ética e cívica da actividade docente. 
 
6-A componente de formação em metodologias 
de investigação educacional abrange o 
conhecimento dos respectivos princípios e 
métodos que permitam capacitar os futuros 
docentes para a adopção de atitude investigativa 
no desempenho profissional em contexto 
específico, com base na compreensão e análise 
crítica de investigação educacional relevante. 
 
7-A componente de formação na área de 
docência visa garantir a formação académica 
adequada às exigências da docência nas áreas 
curriculares ou disciplinas abrangidas pelo 
respectivo domínio de habilitação para a 
docência. 
 
8-As aprendizagens a realizar em todas as 
componentes são fundamentadas na 
investigação existente. 
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Artigo 16.o 
Estruturas curriculares dos ciclos de estudos 

conducentes ao grau de mestre 
 
1-O número de créditos dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre nas 
especialidades a que se referem o nºs 1 e 2 do 
anexo é de 60. 
 
2-Os créditos a que se refere o número anterior 
são distribuídos pelas componentes de formação 
nos seguintes termos: 
a) Formação educacional geral - 5 a 10 créditos; 
b) Didácticas específicas - 15 a 20 créditos; 
c) Prática de ensino supervisionada - 30 a 35 
créditos. 
 
3-O número de créditos dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre na especialidade 
a que se refere o n.º 3 do anexo é de 90. 
 
4-Os créditos a que se refere o número anterior 
são distribuídos pelas componentes de formação 
nos seguintes termos: 
a) Formação educacional geral - 5 a 10 créditos; 
b) Didácticas específicas - 25 a 30 créditos; 
c) Prática de ensino supervisionada - 40 a 45 
créditos; 
d) Formação na área de docência - 0 a 5 
créditos. 
 
5-O número de créditos dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre nas 
especialidades a que se refere o n.º 4 do anexo 
situa-se entre 90 e 120. 
 
6-Os créditos a que se refere o número anterior 
são distribuídos pelas componentes de 
formação, de acordo com as seguintes 
percentagens mínimas: 
a) Formação educacional geral - 5 %; 
b) Didácticas específicas - 20 %; 

c) Prática de ensino supervisionada - 45%; 
d) Formação na área de docência - 25%. 
 
 
7-O número de créditos dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre nas 
especialidades a que se referem os nºs 5 a 17 do 
anexo situa-se entre 90 e 120. 
 
8-Os créditos a que se refere o número anterior 
são distribuídos pelas componentes de 
formação, de acordo com as seguintes 
percentagens mínimas: 
a) Formação educacional geral - 25 %; 
b) Didácticas específicas - 25%; 
c) Iniciação à prática profissional, incluindo a 
prática de ensino supervisionada - 40%; 
d) Formação na área de docência - 5%.  
 

Artigo 17.o 
Concessão do grau de mestre 

 
1-O grau de mestre é conferido aos que 
obtenham o número de créditos fixado para o 
ciclo de estudos de mestrado, através: 
a) Da aprovação em todas as unidades 
curriculares que integram o plano de estudos do 
curso de mestrado; e 
b) Da aprovação no acto público de defesa do 
relatório da unidade curricular relativa à prática 
de ensino supervisionada. 
 
2-O grau de mestre numa das especialidades a 
que se referem os nºs 5 a 17 do anexo é 
conferido aos que satisfazendo as condições 
previstas no número anterior obtenham, 
cumulativamente, os créditos mínimos de 
formação na área de docência fixados para a 
especialidade em causa no mesmo anexo. 
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Anexo B - Ficha de Caracterização Individual 
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Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Franky Domingues da Rocha, aluno do 2º ano do mestrado 2º Ciclo de Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto, nas suas funções de estudante estagiário na Escola S/3 Arquitecto Oliveira Ferreira, 
vem por este meio solicitar que V. Ex.ª se digne autorizar a participação do seu educando no 
estudo “A diferença de género na percepção e satisfação com a Imagem Corporal”, tendo 
como objectivo principal perceber como os jovens adultos percepcionam e se sentem 
satisfeitos com a sua Imagem Corporal, segundo com o factor género. 

 

Todas as informações recolhidas permanecerão confidenciais e apenas serão usadas 

para a elaboração de trabalhos de índole científica. A decisão de permitir ou não a participação 

do seu educando é completamente sua e a resolução da sua não participação não terá 

qualquer prejuízo para o aluno. 

 

Desta forma, eu, _________________________________________________, encarregado de 

educação do(a) aluno(a)_________________________________________ nº_____ da turma 

______ do 12ºano, declaro que fui esclarecido(a) e é de livre vontade que autorizo a 

participação do meu educando no estudo “A diferença de género na percepção e satisfação 

com a Imagem Corporal”. 

 

______ de ________________ de 2011. 
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Anexo D - Questionário com a Escala de Silhuetas de Stunkard et al. (1983) 
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Anexo E - Body Shape Questionnaire de Di Pietro (2009) 
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Anexo F - Certificado Bwizer do Curso Pilates, Matwork I 
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Anexo G - Certificado do Instituo de Fisioterapia e Pilates Australiano (APPI) 
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