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RESUMO 

Este relatório, como documento oficial que encerra esta etapa tão 

importante da minha vida académica e pessoal – o Estágio Profissional –, 

acarreta uma carga reflexiva, ponderativa e avaliativa extremamente 

importante. Uma reflexão abrangente e intensa que apronta o balanço de todo 

um ano. 

O Estágio Profissional em questão decorreu na escola sede do 

Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, na freguesia de Cedofeita, no 

Porto. Partilhei-o com um núcleo de mais duas estudantes-estagiárias e sob o 

acompanhamento de uma professora cooperante da escola e uma orientadora 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O presente relatório vê-se organizado em cinco capítulos: no primeiro 

apresento o trabalho numa pequena “Introdução”; o segundo diz respeito ao 

“Enquadramento Biográfico”, onde me dou a conhecer um pouco melhor e 

exponho as minhas maiores ambições quanto ao Estágio Profissional. No 

terceiro capítulo procede-se a um pequeno “Enquadramento da Prática 

Profissional” em que se abordam temáticas como a Educação Física e o seu 

professor e a relação reflexão/competência, com o objetivo de apoiar e justificar 

muitas das escolhas e decisões tomadas durante todo o processo. O quarto 

capítulo concerne à “Realização da Prática Profissional” e rege-se pelos 

acontecimentos marcantes deste estágio. Nele inscrevo muito de mim, das 

minhas opiniões, convicções e até reflexões, que me foram assistindo durante 

todo o ano letivo. É também neste capítulo que dirijo a escrita, ainda que de 

forma indireta, para as grandes áreas de desempenho – Área 1 – “Organização 

e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola”; 

Área 3 – “Relações com a Comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento 

Profissional”. No quinto e último capítulo refiro, finalmente, as “Conclusões e 

Perspetivas para o Futuro” demonstrando quem pretendo ser. 
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PROFISSIONAL.
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ABSTRACT 

As final document that ends this important journey of my personal and 

professional life, the Professional Training carries a reflexive, pondered and 

evaluative load extremely important. A comprehensive and intense reflection 

that demonstrate the balance of an entire year. 

The Professional Training took place in the principal school of the 

Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, in Cedofeita, Porto. This 

process was shared with two more trainee students, a school professor, named 

cooperative teacher and a teacher appointed by the College, the Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

This report has five distinct parts: in the first I present the document in a 

small introduction; the second, “Biographical characterization”, allow me to 

present a little bit of my history and expectations towards the Professional 

Training. In the third chapter, i proceed to the “characterization of professional 

exercise” which is characterized by the development of themes like Physical 

Education and its teacher and the relation of reflection/competence, which is the 

purpose that sustains many of the choices made a long the process. The fourth 

chapter, “realization of professional practice”, guides by the meaning events of 

this Professional Training. My opinions, convictions and reflections are included 

in it, which assisted me during the year. Also in this chapter, even in an indirect 

form, are the fundamental areas of performance - Area 1 - “organization and 

management of teaching and learning”; Area 2 – “engagement in school 

activities”, Area 3 – “relationships with the community”, and Area 4 – 

“professional development. In the fifth and final chapter I refer the main the 

“conclusion and future perspectives” showing who I want to become. 

 

  

 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; 

PHYSICAL EDUCATION TEACHER; REFLECTION; PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT.
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Introdução 

Como nos diz Pacheco & Flores (1999), tornar-se professor constitui um 

processo complexo, dinâmico e evolutivo que compreende um conjunto variado 

de aprendizagens e de experiências ao longo de diferentes etapas formativas, 

que envolvem um processo de transformação e (re)construção permanente de 

estruturas complexas, resultante de um leque diversificado de variáveis.   

O Estágio Profissional (EP) é a última das etapas, enquanto formação 

académica, claro. Um processo importantíssimo no percurso académico de 

qualquer estudante. É nele que são postos à prova conhecimentos e 

capacidades, conduzindo ao encontro de uma identidade profissional (ou pelo 

menos ao início da sua construção). Admitindo as palavras de Freire (2001, 

p.2), “o Estágio permite uma primeira aproximação à prática profissional e 

promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as 

consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano 

profissional”. 

Proferindo Matos (2010a, p.3), “O Estágio Profissional entende-se como 

um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar”. 

Um ano singular de aprendizagens que nos transporta para um patamar 

infinitamente superior. Como se deixássemos de ser um projeto académico e 

nos constituíssemos como um projeto profissional, firmemente pedagógico.  

Na tentativa de responder a mais uma das exigências, este documento 

foi elaborado no âmbito do EP, uma unidade curricular integrante do segundo 

ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

Um documento altamente reflexivo e deveras pessoal, apoiado pela 

investigação/reflexão/ação, que retoma, através das palavras discorridas, cada 

momento, cada gesto, cada pensamento deste ano transato.  

Ora, acho importante testemunhar que se o Projeto de Formação 

Individual (PFI) se demarcou como o ponto de partida, este relatório é o ponto 
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de chegada. Chegada, pois denota-se, curiosamente, como o grande momento 

de reflexão e avaliação do nosso comportamento e performance no EP, sobre 

o qual julgamos as nossas convicções futuras e escolhemos caminhos a 

seguir. 

O meu EP realizou-se no Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 

(AERF), mais precisamente na escola sede deste – Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas. Uma escola de arquitetura singularmente bela, com 

muito boas instalações específicas de Educação Física (EF) e com colegas de 

grupo disciplinar inesquecíveis. Neste processo fui apoiada pela Orientadora 

Paula Queirós e pela professora cooperante Andreia Canedo. Felizmente 

partilhei esta caminhada com um núcleo de duas pessoas que bem conhecia e 

que cada vez mais se foram tornando fulcrais no sucesso conquistado (por 

todas as partes envolventes). A turma sobre a qual conduzi a minha Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) era um 11º ano de línguas e humanidades.  

A determinada altura da minha vida ouvi uma frase, confesso que não 

sei onde nem de quem, que me marcou e até hoje acompanha como um lema: 

“A vida não deve ser regida pelos momentos em que respiramos mas sim por 

aqueles que nos cortam a respiração”. Um ano repleto desses momentos que 

se inscrevem nestas páginas. Neste sentido o presente documento está 

organizado em cinco capítulos que pretendem, cada um à sua maneira, 

“esclarece-los”. O primeiro capítulo refere-se à “Introdução”, o segundo intitula-

se como “Enquadramento Biográfico” e pretende dar a conhecer um pouco de 

mim, das minhas experiências, convicções e expectativas em relação ao 

estágio. No fundo, tenta decifrar as razões que me trouxeram nesta direção. No 

terceiro capítulo – “Enquadramento da prática profissional” – incido, de forma 

absolutamente fundamentada, nos pontos conceptuais que, por algum motivo, 

intercetaram o meu EP. Assim, enfatizo o Contexto Legal, Institucional e 

Funcional do EP, a temática da EF e do professor de EF e também da relação 

indissociável entre reflexão e competência para o professor. A “Realização da 

prática profissional” é concernente ao quarto capítulo onde abordo temas mais 

específicos da minha prática, podendo ser problemas encontrados, feitos 

alcançados, ou acontecimentos vários. Não estando organizado formalmente 
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pelas quatro grandes áreas de desempenho – Área 1 – “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola”; Área 3 – 

“Relações com a Comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” – os 

vários pontos a desenvolver estão intimamente ligados a elas. Esta opção 

ganha sustentabilidade no desejo de demonstrar apenas o fundamental, 

contando a “história” de um modo sequencialmente lógico para mim. No quinto 

e último capítulo patenteio as minhas conclusões e elucido as perspetivas que 

possuo quanto ao futuro. 
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2.1. Quem e o que fui, sou e pretendo ser 

Chega-se a uma determinada altura na vida e a reflexão sobre algumas 

questões torna-se pertinente, ora por motivos profissionais e obrigatórios, ora 

por motivos casuais e meramente meditativos. O facto é que me encontro 

numa dessas fases. É o culminar do EP, uma das, ou mesmo a etapa 

académica mais importante da minha vida, selada por este documento. O início 

de um sonho e objetivo e o fim de uma “luta” e longa caminhada em busca 

destes. 

Para que se possa entender esta minha opção é fundamental frisar 

alguns aspetos e acontecimentos decorridos ao longo da minha vida e que 

ditaram, de alguma forma, o rumo da mesma.  

É curioso que alguém que se encontra nesta posição e que detém um 

passado desportivo, ainda que vasto, não tão intenso como a maioria dos que 

frequentam este curso, experimente agora tal sensação de incapacidade, 

deliciosamente pura, de viver sem ele. 

Efetuando uma pequena anamnese, recordo que até ao 8ºano a EF na 

escola era para mim uma obrigação. Uma disciplina curricular aborrecida sem 

nenhuma motivação acrescida. Situação caricata, já que o desporto, como já 

dei a entender, faz parte de mim desde que me conheço. Fui praticante de 

patinagem artística durante dois anos, frequentei natação durante cinco anos, e 

a dança é-me intrínseca desde os 10 anos de idade. Até ao momento, esta 

última nunca se viu interrompida. Nem poderia. Ora como aluna, ora como 

professora a dança é para mim uma forma de expressão única de onde 

emergem sentimentos inexplicáveis e sem a qual não poderia viver em 

plenitude.  

Mas foi nesse ano que essa perspetiva comutou. Fruto de um bom 

professor, capaz de atrair e cativar os seus alunos e fazê-los acreditar em algo 

que parecia ser causa perdida. 

A partir daí tudo fez sentido. O meu futuro passaria pela continuação 

deste “legado” e na contradição dum espírito comodista característico de 

alguns profissionais (mas pouco) que denegriram o sentido da EF e afastaram 

tantos alunos que, tal como eu, não viam interesse nenhum nesta área. Ser 
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alguém profissional e inovador, promotor de máximas e ensinamentos 

importantes e úteis que marca, por alguma razão, mínima que seja, a vida de 

alguém – ser Professor. E esta foi, e continua a ser, a minha maior motivação. 

Ser a bengala na procura dum futuro; ser capaz de alterar pensamentos e até 

gostos, levando alguém a gostar e acreditar em algo que recusara à partida; 

ser um voz ouvida, uma fonte de aprendizagens que contribuem para uma vida 

mais feliz e um futuro mais promissor. Saber que cada dia vai ser marcado por 

um “DAR” e um “RECEBER” motiva-me e relembra-me o porquê da minha 

escolha. 

Contudo, não se pense que tudo foram rosas. Esta minha opção trouxe-

me amores e dissabores. Como é comum a todos os pais, e não sendo os 

meus diferentes, o desejo de ver os filhos felizes e realizados é uma premissa 

constante. O único senão é que nem sempre dissociam o que eles acham que 

nos faz felizes do que o que nos faz realmente felizes. Desta forma os dois 

anos anteriores à minha entrada na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) foram uma luta constante, e quase feroz, entre mim e os 

meus pais. Por medo, talvez, acreditavam piamente que o melhor para mim 

não era, de todo, o ensino. De ideias fixas e persistente, características que 

autoaponto, combati tal pensamento fazendo-os entender as minhas razões e 

fazendo-os ver que só dessa forma seria feliz. Depois de tanta pressão o receio 

de lhes vir, casualmente, a dar razão petrificava-me. Receio esse ultrapassado. 

Apenas um dia foi necessário para o aniquilar de vez do meu pensamento. 

Cada minuto que passava confirmava a minha escolha de forma absurda. O 

meu gosto pelo desporto e pelo ensino cresceu exponencialmente e as minhas 

motivações ganharam um novo significado. 

Neste momento, em que ainda nem sou formada, alegra-me constatar 

que sou já um motivo de orgulho para eles e que esse orgulho advém 

essencialmente da minha persistência e oposição à sua vontade que, em 

tempos, era sinónimo de sentimentos opostos. 
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2.2. Expectativas em relação ao Estágio profissional 

 

É evidente que a vivência de cada ano constituinte da nossa formação 

académica prima por uma singularidade própria, recheada de momentos e 

acontecimentos importantes e indiscutíveis, seja ele do primeiro ou do segundo 

ciclo de ensino. Entretanto, é também incontestável que este ano, 

correspondente ao EP, vislumbra uma intensidade altamente explosiva na 

construção de uma identidade profissional. 

Afinal, chegada esta fase era altura de percecionar a taxa de sucesso de 

quatro anos plenos de formação e informação, de aprendizagens e 

ensinamentos constantes, de recolha incessante de conhecimentos, de 

construção de um ser profissional (ou quase) que digeriu e selecionou tantos 

dados transmitidos, na tentativa de se construir a si mesmo como pessoa e 

profissional. Por à prova as minhas escolhas, descobrir, identificar e exaltar 

uma forma de atuação e metodologias próprias, mas apoiada em alicerces 

mais fortes como as conceções maiores da educação e a experiência e prática 

de alguém mais capaz, certamente do que eu – Professora Cooperante e 

Orientadora de estágio. Atenda-se que para que essa descoberta seja possível, 

não basta passar pela experiência de estágio, é necessário que esta seja uma 

experiência de qualidade, que seja agradável e positiva (Osunde, 1996). Assim, 

o meu esforço correu nesse mesmo sentido. Foi um desafio em tanto e 

obrigatoriamente aterrador, pelo menos do ponto de vista de alguém que 

ansiou tanto este momento e batalhou por ele com todas as forças e armas, 

contrariando as expectativas de tudo e todos. Um desafio do qual não me 

detive nem contive, e que veio a despertar em mim sentimentos únicos e 

contraditórios. Era o medo de falhar contra a vontade de vencer.  

Poder confirmar as minhas motivações e fazer-lhes jus seria uma das 

metas da minha indagação. Chegar ao fim e poder afirmar que estava certa, 

que o que pensava querer ser é o que realmente quero e que possuo 

qualificações para tal, constituíam um ponto-chave da minha satisfação 

pessoal.  
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A nível prático esperava ensinar, saber ensinar, mas acima de tudo, e 

porque é este o nosso objetivo, aguardava por uma aprendizagem 

arrebatadora que justificasse, por si só, todo este ano. Aguardava errar, pois 

acredito que através do erro se conquistam descobertas que de outra forma 

não podiam surgir.  

Saber agir da melhor forma perante diferentes turmas e temas, adequar 

a minha realidade aos meus objetivos, conseguir ser natural e estar à vontade 

numa turma, ser autónoma e controlar, motivar e ensinar os meus alunos, são 

algumas das capacidades que aguardava conquistar. Esperava atingir o nível 

necessário para saber adaptar e improvisar quando o que tenho não é o que 

espero e alcançar um tato pedagógico que me permita encontrar e entender as 

necessidades dos meus alunos e da minha escola e agir em conformidade com 

estas. 

Terminada esta etapa almejava tocar, ou pelo menos vislumbrar, o 

domínio do conteúdo e metodologia, o instinto, o envolvimento e apropriação 

da realidade dos alunos e o caráter reflexivo característicos do bom professor.
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3.1. Contexto Legal, Institucional e Funcional do Estágio Profissional 

 

Inserido num contexto de formação profissional, o EP ocorre no final do 

2º ciclo de estudos em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários, permitindo que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar 

contextos de práticas reais e verdadeiramente significativos para o seu 

desenvolvimento enquanto profissionais docentes. 

O tão emergente elo de ligação entre formação e profissionalidade, 

começa aqui a deixar as suas primeiras marcas para uma formação 

profissional mais próxima e verdadeira, sendo que talvez por isso, este ano, é 

inúmeras vezes, identificado como um momento de formação primordial em 

todo o percurso académico inicial. 

Sustentado na base legal dos decretos de lei 74/2006 de 24 de março e 

43/2007 de 22 de fevereiro e nos regulamentos institucionais vigentes 

(Regulamento do curso de Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

ensinos Básico e Secundários, Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da 

Universidade do Porto e Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da 

FADEUP), este momento de formação está ainda sob a alçada académica da 

FADEUP, instituição da nossa formação inicial. 

O EP estabelece-se assim como o momento de integração para o 

mundo de trabalho, onde através do modelo de PES os futuros docentes 

estabelecem uma necessária, gradual e pacífica passagem pelos contextos 

reais de prática. Para tal, a orientação desta PES é assim realizada por um 

docente da FADEUP (Orientador), delegado pelo órgão competente em 

concordância como o professor regente da unidade curricular de estágio e por 

um docente residente na escola onde o EP terá lugar (Cooperante), que será 

eleito pela comissão científica, e igualmente suportado pelo avalio do professor 

regente da unidade curricular do EP. 1 No meu contexto particular de estágio o 

meu núcleo era constituído pela prof. Doutora Paula Queirós (orientadora), pela 

                                            
1
 Regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP 
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mestre Andreia Canedo (Professora Cooperante) e pelas minhas colegas Inês 

Magalhães e Joana Nestor (colegas de estágio). 

Durante este ano, o contexto escolar foi vivenciado em todas as suas 

possibilidades de ambivalência sendo confrontada com exigência e desafios 

pedagógicos distintos e complexos, que contribuíram certamente para a 

estruturação de uma identidade profissional mais consciente e real. Todas 

estas pluralidades de funções e intervenção docente são expressas no 

regulamento do EP sendo designada pelas seguintes áreas1,2: 

 

Área I - Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Área II - Participação na escola 

Área III - Relações com a comunidade 

Área IV - Desenvolvimento profissional 

  

A área I, próxima do contexto de aula inclui as tarefas do processo de 

ensino-aprendizagem mais pertinentes, designadamente: a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação. 

A segunda área contempla as funções educativas para lá dos contextos 

letivos onde o professor tem por obrigação profissional e moral de contribuir 

para o desenvolvimento social e pessoal dos alunos assim como para a 

inovação da instituição escolar. 

A área III remete-nos para a urgência do estabelecimento de parcerias 

entre escola e comunidade, exercendo o legado da formação em âmbitos 

populacionais diversificados que estabelecem relevante interatividade com o 

contexto escolar. 

Por último, a área IV, representa o desenvolvimento profissional e 

pessoal do formando, expressando-se em investimentos pessoais na formação 

permanente como é o caso da elaboração do PFI, que se demonstrou 

fundamental para a elaboração do presente documento. 

 

                                            
2 In Matos, Z.(2010/201). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP 
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3.2. A Educação Física e o professor de Educação Física 

 

Quando iniciei esta minha jornada e comecei a contactar com os meus 

alunos, apercebi-me de que a realidade que iria enfrentar era bruscamente 

distinta da que tivera idealizado. Como poderemos ver e confirmar numa fase 

mais adiante deste documento, tratava-se de uma turma altamente 

desinteressada e desmotivada que me levou à necessidade de aprofundar e 

esmiuçar os sentidos da EF e do professor de EF. Via na confirmação da 

importância da minha função uma segurança que nunca me deixaria 

desanimar. 

Estes cinco anos de formação (agora divididos em três de licenciatura e 

dois de mestrado) assentam numa filosofia de progressão pedagógica que visa 

a formação de profissionais capazes de buscar e construir a sua própria 

competência. “Alguéns”3 famintos de um autodesenvolvimento constante, 

ambiciosos de mais e melhor, de ano para ano e de dia para dia. Seres que se 

ocupam de amealhar capacidades, habilidades, experiências e competências 

que lhes permitem a superação e renovação de saberes e conhecimentos. 

“Alguéns”4 não estanques, conscientes de que ser bom professor subentende 

um ser, sempre e para sempre, um bom aprendiz. 

Acima de tudo e em primeira instância, a instituição e os legados que 

esta rege, pretende criar profissionais que, no mínimo, dignifiquem a sua 

profissão, a defendam e justifiquem perante qualquer pessoa. Professores que 

compreendem e assumem o que fazem e para que servem. 

Como refere Bento (1986), o estatuto social duma pessoa no respetivo 

grupo ou na sociedade é definido, em grande medida, pelo papel que 

desempenha na sociedade ou que esta delega naquela. Esse papel é 

constituído pelo comportamento de uma pessoa, que é tanto mais definido 

quanto mais exatamente conseguir construir a imagem do seu EU nesse papel.  

A crise que vive a nossa classe e a revoltosa desvalorização que 

espreita o professor é cada vez mais evidente. Apesar disso, ainda não 

                                            
3,4 Esta palavra surge num sentido figurativo de modo a transmitir uma ideia de muitas pessoas. 
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assistimos ao descarrilar total da educação e suas conceções. Todavia, 

quando nos reportamos especificamente à EF e ao professor de EF assistimos 

à sua subestimação por um estrato relativamente grande da “inteligência”, 

apesar de, por formação e especificidade de tarefas, pertencer a esse mesmo 

estrato (Bento, 1986). 

Então, “o professor de Educação Física rege uma disciplina subestimada 

e vive conflitos da sua posição no estrato da inteligência que lhe retira 

relevância, mas que ele exige e da duplicidade da perspetiva de seriedade 

(seriedade não séria) do conteúdo da Educação Física.” (Bento, 1986, p. 3). 

Felizmente, tenho para mim muito bem definida a importância e 

peculiaridade que a nossa disciplina acarreta. 

Ora, se outrora a EF se destinava apenas ao auxílio da obtenção de um 

objetivo especifico de construção de saberes próprios necessários a 

determinada profissão, os anos de 1980 surgem, segundo Caparroz (2005), 

como o aparecimento de novas conceções e práticas. Conceções e práticas 

libertadoras, que adivinham um futuro promissor para a EF, assentes numa 

política voltada para o ser humano e não mais para as necessidades do capital. 

“As elaborações traziam em seu bojo uma nova proposta de EF, totalmente 

diferente de tudo o que havia sido pensado ou experimentado, visto que a 

educação física que se tinha até então só servia para manutenção do status 

quo.” (Caparroz, 2005, p. 9). 

Ainda segundo o autor, na altura, a análise crítica sobre esta alteração 

acabou por redundar no “surgimento de uma diversidade de vertentes que 

clamam por uma educação física elaboradora de uma práxis para a construção 

de um “corpo democrático”, do “movimento livre”, do “corpo como instrumento 

de libertação do homem”, da “consciência corporal”, da “cultura corporal”, da 

“expressão corporal”, da “perceção dos signos sociais do corpo”, da “perceção 

dos condicionantes socioistóricos que determinam os diferentes tipos de 

conceção de corpo na sociedade”. (p. 9-10). 

A formação da criança e do jovem tem que ser concebida como uma 

educação integral – corpo, mente e espírito -, como desenvolvimento pleno da 

personalidade (Betti; Zuliani, 2002). A EF identifica a sua importância 
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precisamente nesta premissa, assumindo-se, como certifica Matos, Z. (1991), 

como “veículo do desenvolvimento da pessoa humana entendido como um 

processo integral e harmonioso”, sabendo-se, à partida, que o desenvolvimento 

do homem é um processo que privilegia as idades mais tenras (infância e 

juventude – os anos escolares). 

Citando a autora: “A educação é um fator importante do 

desenvolvimento tanto na direção que toma como na qualidade que contem. A 

educação institucionalizada – a escola – adquiriu nas sociedades modernas 

uma importância vital nesse processo de desenvolvimento e promoção do 

indivíduo. Uma educação de qualidade não pode pois pôr de parte dimensões 

importantes do desenvolvimento do indivíduo. 

Resumidamente podemos considerar três grandes domínios do 

desenvolvimento: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Fácil será perceber que 

a ausência de uma intervenção sistemática em qualquer dos domínios não só 

afeta o desenvolvimento da criança neste domínio particular como, e porque a 

criança é uma totalidade, personalidade complexa que se desenvolve de forma 

integrada, as restantes dimensões se ressentirão dessa falta de estímulos e 

vivencias. Digamos que as dimensões se potenciam umas às outras.” (Matos, 

p. 22). 

Assim, é fácil concluir que a EF adquire na escola um papel privilegiado. 

Concordantemente com as palavras de Diniz, (2000, p.11), cabe-lhe a 

“transmissão dos bens da cultura física, é o local ideal para a promoção de 

hábitos de atividade física regular que permitam a elevação ou manutenção da 

aptidão física, numa perspetiva de saúde e integra atividades com inestimável 

valor para a educação moral e ética dos jovens”. É a única disciplina curricular 

que educa para a disciplina em si e através dela – “educar outros para a prática 

do desporto e por meio desta” (Bento, 1986, p. 5). 

A EF tem o poder de formar e educar um EU em cada ser, apto de 

pensar, sonhar e saltar (um ser capaz do abstrato, ambicioso e 

desportivamente competente), através de ideologias e metodologias altamente 

motivadoras e significativas. Atividades educativas capazes de elevar e refinar 
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capacidades e habilidades e exaltar valores e sentimentos dignos, nobres e 

novos.  

Situando num lado e visão extremista, muitos consideram que, de certa 

forma, a importância de cada disciplina é relativa e subjetiva. A matemática, a 

Física e a Química, por exemplo, são tão mais relevantes quanto a importância 

que cada um lhes dê. Dum ponto de vista radicalista, se um futuro profissional 

passa pela área das línguas, qual a utilidade da Física? Por outro lado, em 

nossa defesa arguimos que independentemente da profissão apetecida, é um 

facto que a EF serve todo e qualquer momento da vida de qualquer um, e é-lhe 

essencial. Quanto mais não seja por uma perspetiva de saúde. 

Evidentemente nada pode ser racionalizado e interpretado deste modo 

tão linear e subjetivo. A educação revê-se, como refere Bento (1991, p. 102), 

“no edifício plural e diversificado, mas não imutável e supratemporal, de 

conteúdos e processos específicos de ensino e aprendizagem.” Ainda pelo 

autor, “as disciplinas escolares são, assim, representações ou construções 

pedagógicas «exemplares» da realidade cultural, científica e técnica. Uma 

disciplina escolar é filha e tributária da ideia de privilegiar determinados aspetos 

na socialização ou desenvolvimento dos indivíduos”. Como diz Brandão (1993, 

p.23), “Nunca as pessoas crescem a esmo e aprendem ao acaso”. 

É fundamental percecionar que a EF segue, obviamente, as mesmas 

ideologias gerais que todas as outras disciplinas, reclamando um lado 

cognitivo, mas se demarca pela sua subsistência no corpo. Algo que a 

distingue de todas as outras. “A EF é uma disciplina predominantemente 

orientada para a formação da competência desportivo-motora e para o 

desenvolvimento da capacidade de rendimento corporal.” (Bento, 1991, p. 102).  

Como afirma Bento (1991, p.103), “sem matéria de ensino referenciada 

à atualidade do seu horizonte cultural, sem processos de ensino e 

aprendizagem bem conseguidos, de habilidades motoras, de técnicas e 

práticas desportivo-corporais, sem formação da necessidade de prática 

desportiva regular, à Educação Física não resta mais do que definhar no 

diletantismo teórico e diluir-se na retórica dos pedagocismos.” 
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Concordantemente com Bento (1991), exponho então agora mais 

algumas das funções da EF que este enumera. De forma mais abrangente o 

autor aponta três grandes funções, intimamente ligadas à relação organismo-

envolvimento, homem-mundo dos objetos e personalidade-sociedade. São elas 

a de restituição de energias e estímulos, compensação e redução de cargas; 

de desenvolvimento e consolidação da base psicofísica e motora da 

personalidade; e a de comunicação e cooperação; respetivamente. Esta 

disciplina, a nossa disciplina, apoia-se vitalmente no enriquecimento da 

corporalidade e na aquisição potencializada de um reportório motor vasto e 

consistente como forma de contributo para a Educação. Claro está que não se 

pode entender esta afirmação de um ponto de vista reducionista. É-lhe vital 

mas mão se lhe restringe. A ela cabe-lhe a talha de desenvolvimento ótimo da 

capacidade de rendimento corporal, a formação de uma consciência de moral 

social, a aquisição de um fundamento cognitivo e afetivo, a apropriação de 

habilidades e capacidades motoras essenciais e a motivação e formação de 

competências respeitantes à organização autónoma da prática desportivo-

corporal no tempo livre.  

Então e afinal para que serve a EF? 

A EF é uma ferramenta privilegiada de formação e construção de um ser 

integral, que se usa do corpo e do movimento para obtenção desse objetivo. A 

ela pertence o direito do toque, da aproximação, cooperação e autonomia e 

não lhe foge o dever do trabalho e da seriedade. Usa-se do micro mundo que é 

o desporto, detentor de tantos ideais, valores, regras, lições e emoções, para 

esculpir seres de valor maior. Remato com a evidência, orgulhosamente 

verdadeira, de que esta é a única disciplina que ensina para e através dela.  

 

“A educação física não é, nem tem que ser, por definição, um momento 

de diversão. Se, por consequência, o for, melhor. Mas não é essa a sua 

função e o seu objetivo maior.” (Reflexão 12) 
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3.3. Relação entre o professor reflexivo e o professor competente 

 

Quem lê o meu enquadramento biográfico facilmente percebe a extrema 

importância que este tema tem para mim. Afinal, se o meu desinteresse pela 

disciplina era resultado de tantas incompetências, a minha escolha posterior de 

seguir este caminho debruçava-se precisamente no contrário. Alguém 

extremamente competente reformulou as minhas convicções e convidou-me a 

um trajeto que nem tão pouco sonhava. Mostrou-se uma necessidade tornar-

me um profissional igualmente competente. 

Mas este é um conceito de muitas contendas. O cerne de toda a 

confusão é formado por um misto de equívocos resultantes da diversidade de 

contextos e significados em que a palavra competência é aplicada. (Carr, 1993) 

Do latim competentĭa - «proporção» - o Dicionário de Língua Portuguesa 

assume este conceito como: 

1. Qualidade de quem é capaz de resolver determinados problemas ou de 

exercer determinadas funções; aptidão 

2. Capacidade que uma pessoa tem para avaliar (algo ou alguém); 

idoneidade 

3. Área de atividade; atribuição, alçada 

4. Coloquial pessoa competente; notabilidade 

5. DIREITO conjunto de regras que estabelecem qual o tribunal que deve 

julgar uma causa 

6. LINGUÍSTICA conhecimento adquirido e inconsciente das regras da língua, 

graças ao qual o sujeito falante é capaz de construir, reconhecer e 

compreender um número infinito de frases gramaticais; 

É importante clarificar que ser-se competente é diferente de ter-se um 

bom desempenho. Holmes (1992) ilustra bem a ideia com o exemplo de um 

condutor. Um motorista pode ser um condutor competente, mas uma 

combinação entre condições atmosféricas adversas, o trânsito, o seu estado 

geral (fadiga, disposição, …) e a pressa podem comprometer o seu 

desempenho. Assim, um mau desempenho não significa, necessariamente 
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falta de competência. Do mesmo modo, não podemos assumir um profissional 

como competente com base num bom desempenho. A competência, ao 

contrário da performance, não pode ser diretamente observada. É antes 

conjeturada a partir de múltiplos desempenhos e atributos, como os 

conhecimentos, habilidades e atitudes (Baptista, 2008). 

Ao nível da formação de professores, o conhecimento, em vários 

domínios, é referenciado como a base da competência (e.g. Flach, 1986; 

Shulman, 1987; Grossman, 1990). Entretanto, Perrenoud (1999) admite a 

competência no foco central no contexto da formação docente. Segundo o 

autor, a competência assume-se como “a capacidade de atuar eficazmente, 

num determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se 

limitar a eles”. (cit. por Baptista, 2008, p. 36) 

Por outro lado, o autor define ainda conhecimentos como “aspetos 

determinantes para identificar e resolver problemas, para preparar e tomar 

decisões, que, de outra maneira, só têm valor quando estão disponíveis no 

momento adequado e em sintonia com a situação”. (cit. por Baptista, 2008, p. 

36). 

Neste sentido, a reflexão surge aqui como componente privilegiada na 

procura da competência profissional. Tão pouco podemos dizer que estão 

indiretamente ligadas. Pelo contrário, a sua relação é simbiótica, de 

dependência óbvia. 

Entre tantos outros autores, Dewey (1933), Kemmis (1985), Schön 

(1983, 1987) e Zeichner (1993), defendem a reflexão sobre a prática como um 

catalisador de melhores práticas. Hoje em dia é utópico conceber um professor 

capaz e eficiente se este não obedecer à filosofia reflexiva. 

Donald Schön (1983) e Kenneth Zeichner (1993) defendem a 

emancipação do professor como alguém que decide. Mais do que isso, alguém 

que encontra prazer na aprendizagem e na investigação do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Se quisermos ser mais literais, a própria falta de mudança pressupõe o 

estanque. E o estanque proíbe o crescimento, o desenvolvimento, o 

aperfeiçoamento. Nada que um professor almeje.  
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Como nos diz Isolina Oliveira e Lurdes Serrazina (2002), a ideia de 

reflexão surge associada ao modo como se lida com problemas da prática 

profissional, à possibilidade da pessoa aceitar um estado de incerteza e estar 

aberta a novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, descobrindo 

novos caminhos, construindo e concretizando soluções. 

Acho importante esclarecer que aceitar a incerteza ou o erro não é 

admitir a falta de conhecimento ou a ignorância. Já dizia Ciero, “Errar é próprio 

do homem. Persistir no erro é próprio dos loucos.” Não é admitir que somos 

maus profissionais mas sim que lutamos para ser melhores. Toda a vida 

ouvimos que para singrar no que fazemos temos que ser especialistas na 

nossa área. A reflexão não é mais do que, como diz John Dewey (1933), uma 

forma especializada de pensar. O professor tem o direito de construir o seu 

saber e melhora-lo sempre que possível. Já o bom professor sente-se no dever 

de o fazer.  

Wallace (1991) defende que a prática e a reflexão devem resultar num 

movimento cíclico, em que cada uma depende, auxilia e comanda, num 

determinado momento do processo cíclico, a outra. Ciclo esse que tem como 

fim, a utópica competência máxima profissional. Atente-se que não quero com 

isto dizer que é impossível ser-se competente. Apenas que a perfeição é algo, 

que até pela nossa condição humana, é inatingível. Há, garantidamente, 

sempre algo mais para se saber ou melhorar. Como tantas vezes ouvimos 

durante a nossa formação: um professor é sempre um aluno. 

Aliando a teoria e a prática – conhecimento e ação (Bento, 1995) – e 

tendo, claro, uma perspetiva reflexiva sobre esta relação dinâmica e 

interdependente, o professor vai reconstruir e renovar os seus saberes. 

(Amaral, et al., 1996) 

Ao fazê-lo estará naturalmente a escalar mais um degrau na busca da 

sua competência. 

Apenas um profissional capaz de se distanciar, por momentos, e 

observar, analisar, criticar e, posteriormente, refletir sobre a sua prática, o seu 

planeamento e aplicação, sobre as suas decisões e reações, pode ambicionar 

a competência profissional. 
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Em jeito de conclusão, agrada-me fechar este tema deixando claras 

duas ideias fundamentais: 

(a) “A competência profissional assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo”. (Matos, Z., 2010a, p.2) e (b) “Os 

professores competentes são aqueles que estão familiarizados com o conjunto 

de conhecimentos existente relativo ao ensino, que estão dotados de um 

repertório de práticas eficazes, que têm atitudes de reflexão e resolução de 

problemas e que consideram o processo de aprender a ensinar um processo 

para toda a vida.” (Arends, R.I., 1995/97; p. 27). 
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4.1. Quando uma turma são vários grupos – um problema sem solução? 

 

Lendo e relendo o meu enquadramento pessoal é fácil percecionar que 

os meus objetivos e ambições maiores, as minhas preocupações, os meus 

esforços e até mesmo as motivações que impulsionaram tudo isto, rondaram 

sempre em torno de um só elemento – os alunos. Não poderia ser de outro 

modo. Afinal são eles o núcleo de todo o processo. É para (e com) eles e para 

o seu desenvolvimento integral, como já referi no ponto 3.2, que o professor 

trabalha. 

Agora, passado todo um ano como professora estagiária (pois, apesar 

de Bolonha nos definir como estudantes, acredito ser este o melhor termo), 

numa escola e contexto reais e com os meus alunos, a minha turma, subscrevo 

cada vez mais este pensamento. 

É precisamente sobre a minha turma que me debruço nos próximos 

pontos. 

Apesar do acima dito, enquanto galgava para o início deste ano, devido 

à minha inocente ingenuidade, admito, e ao estado de euforia em que me 

colocavam todas as perspetivas sonhadas, eram algumas as ambições 

individuais que possuía. Acredito ser normal e positivo, até. É um ano decisivo 

para o nosso futuro profissional, daí que projetasse ser altamente inovadora, 

criativa, eficaz e eficiente, mostrando e evidenciando todos os meus potenciais. 

Eu, Eu, Eu… 

Pois foi logo no primeiro contacto com os meus alunos, que levei, se me 

é permitida a expressão, uma “estalada”. E devo dizer que a minha fora de luva 

branca. Não abandonando as minhas ambições, demiti-me de imediato 

daquela centralização. 

Pela minha experiencia enquanto estudante de secundário formulei, 

inconscientemente, preconceções sobre os tipos de indivíduos que 

frequentavam as diferentes áreas. Inequivocamente apelava para que a sorte 

não me ditasse uma turma de Línguas e Humanidades (como era chamada na 

minha época), onde normalmente predominava o sexo feminino e que menos 

gostavam de EF. 
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Já se pode imaginar o que aconteceu, não é? 

Pois é, foi-me atribuída uma turma de 11º ano de línguas e 

humanidades. Encarei a situação como caricata, começando-se a vislumbrar 

um desafio. Entretanto, após uns tempos, apercebi-me que a minha postura iria 

ser decisiva para o decorrer de todo o ano, e que o meu papel visava muito 

mais que o dar aulas. 

Era uma turma bastante heterogénea, tanto a nível de capacidades 

como de personalidades e objetivos. A quantidade e intensidade de conflitos 

internos que existiam eram absurdas. A maior parte dos alunos não tinha 

intenções maiores de educação, não tinha metas quantitativas e qualitativas 

definidas e atravessavam um momento de alta desmotivação escolar. Uma 

turma muita dividida e inflamada de intrigas e mal ditos que não separava o 

fora do dentro. Traziam para as aulas as suas discussões e antipatias. Em 

cada aula era notório, a olho nu, um painel de grupos bem definidos, como se 

muros tivessem a dividir o espaço. Grande parte mostrava malícia em cada 

ação tomada.  

Falo no passado pois, felizmente, ainda que não totalmente, esta foi 

ultrapassada, como vamos poder constatar numa fase mais adiantada deste 

documento. 

Antevia-se então uma necessidade aguda de mudança. Como já referi, 

acredito que o estágio deva ser uma experiencia positiva (para ambas as 

partes). Perante o panorama apresentado não o seria certamente se tudo 

permanecesse igual. 

 

4.1.1. A influência dos pares 

 

Sendo uma turma tão dividida e tão conflituosa eram muitas e distintas 

as reações que obtinha a cada gesto, palavra, decisão… 

 

“Já pude constatar que são muitas as relações menos harmoniosas 

na turma, com as quais eles próprios não sabem lidar. Não 

conseguem distinguir e distanciar as situações, não aproveitando, 
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consequentemente, da melhor forma a aula e o que dela podem 

retirar.” (Reflexão 8) 

 

Uma simples escolha organizacional, como a formulação de grupos, era 

algo que tinha que ser muito bem pensado. Obviamente, este já é um processo 

que exige cuidado, mas este teve que ser redobrado para que não houvesse 

azos a mais complicações.  

 

“Existem “passados” na turma, passados esses que desconheço e 

que podem gerar situações menos agradáveis e confortáveis. São 

também estes aspetos com os quais me vou a pouco e pouco 

familiarizar e tentar coordenar do melhor modo.” (Reflexão 5) 

 

Como é natural e comum a qualquer grupo, a existência de um líder 

notava-se, e embora este não ditasse as regras (por assim dizer), influenciava 

todos os restantes. Ora, se nuns casos a influência era positiva noutros nem 

tanto. 

E daí que muitas vezes tenha sido confrontada com atitudes mesquinhas 

entre eles, com situações de bullying (ao que chamo de bullying camuflado) a 

uma aluna especifica, com situações de indiferença à minha palavra e esforço. 

Por mais que uma vez, exatamente por influência dos pares, fui confrontada 

com situações menos apetecíveis. Alunas de quem nunca estaria à espera, e 

que com certeza afirmo que não o fariam sem a tal influência, tentaram pôr-me 

à prova. Trata-se de uma turma que já passou por este processo de estágio no 

ano anterior e que testou igualmente a estudante estagiária na altura. 

Intencionalmente provocavam, ou melhor, tentavam provocar em mim uma 

reação mais frágil, com a qual pudessem jogar de forma a perceber, também, 

até onde poderiam ir comigo. 

Naturalmente, com as características que me autoapontei no 

enquadramento biográfico e um pouco pela minha experiência docente na 

dança, fiz questão de demonstrar forte e inequivocamente que o meu papel e 

postura ali não se iria abater, nem tão pouco esbater.  

Veja-se: 
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 “Após a aula fui confrontada com um assunto no qual deposito 

algum sentimento de revolta, confesso. Não pela situação em si mas 

pelo que dela advém. Uma das alunas pôs, de certa forma, em causa 

a minha capacidade e profissionalismo, tendo até me comparado à 

sua antiga professora que, por acaso, se encontrava na mesma 

situação de estagiária que eu. Entristece-me que estes comentários 

sejam consequência duma desvalorização e desrespeito pela 

condição docente. Pois se antigamente o professor era alguém 

respeitado e admirado, sobre quem não recaíam nenhumas críticas, 

o professor de hoje é alguém sujeito a todas elas. É encarado como 

um “ninguém” que tem como “obrigação” fazer doutores, 

independentemente das capacidades e da aplicação. A boa 

educação e o respeito tornaram-se sinónimos de utopia, e é isso que 

me revolta e entristece.” (Reflexão 7)  

 

“À semelhança do que já acontecera, algumas alunas puseram em 

causa o respeito que lhes exijo para comigo e para com o meu 

trabalho através dum pedido irónico, visivelmente mal intencionado, 

de demonstração. Como é óbvio, tratara-se dum acontecimento que 

não podia passar em branco. Assim sendo, terminei a aula mais 

cedo, procedendo a uma conversa com os alunos (mais uma), onde 

chamei a sua atenção para o facto de não tolerar, nunca, faltas de 

respeito. Acredito ter sido fundamental, com a esperança de ter sido 

igualmente eficaz.” (Reflexão 17) 

 

Para que se possa conceber melhor a intensidade dos conflitos gerados 

e vividos na turma, aponto uma aula invulgar e improvável, não prevista, em 

que a Diretora de turma (DT) requereu a minha hora para um diálogo sério com 

a turma. 

 

“Por razões alheias à disciplina mas altamente justificáveis, a aula viu 

a sua planificação adiada. A diretora de turma do 11º D pediu a 

disponibilização de um tempo da minha aula para proferir algumas 

palavras à turma. Um diálogo sério que teve origem nos 

comportamentos inadequados, na indisciplina e na falta de harmonia 
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e companheirismo. (…) Acho importante referir que, para mim, esta 

não foi uma aula perdida se a sua consequência for a resolução dos 

problemas até então enunciados. Pelo contrário. Se este foi o 

impulso necessário para a conquista de melhor comportamento, 

maior empenho, maior respeito, então esta será uma aula mais que 

ganha.” (Reflexão 19) 

 

Não posso deixar passar, até porque para mim é a constatação mor, que 

com o decorrer das aulas alguns dos alunos melhoraram imenso a sua atitude. 

Uns mais cedo, outros mais tarde, mas diminuto foi o número de alunos que 

não mudou. Para melhor, evidentemente. 

Claro está, também, que a mudança de alguns foi mais patente do que a de 

outros. Mas assim seria em qualquer outro caso.  

 

“É de registar, também, que denoto, aos poucos, uma atitude 

diferente por parte dos discentes, crescentemente positiva.” 

(Reflexão 12) 

 

“Após um período de aulas, honestamente julgava ter uma outra 

atitude por parte dos meus alunos. Pensara que as férias tinham 

servido para uma introspeção e reavaliação de comportamentos e 

posturas. Fora-o para parte, de facto. Ainda assim, alguns alunos 

não se dispuseram à realização da aula e outros continuaram a 

evidenciar muita falta de vontade para tal.” (Reflexão 28) 

 

4.1.2. Quando a novidade atrapalha 

 

Como referi no início do ponto 4, quando vivemos na primeira pessoa 

este processo, ambicionamos esmiuçar e provar as nossas capacidades, 

através de um trabalho sério e rico. Desde o início queremos demarcar pela 

diferença, mostrando algo novo, que nos distinga e enalteça. 

Entretanto, todo o EP é ditado pela turma e contexto que detemos. No 

meu caso, mais numa fase inicial, a novidade e inovação era, mais do que 

estranhada, rejeitada. 
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Um exercício novo era, quase sempre, sinónimo de fracasso. Ou diziam 

não entender ou boicotavam o exercício. 

 

“Como argumentei na justificação da UD de Voleibol, a turma não é 

brilhante, porém, afirmo com convicção que a sua prestação até 

agora, salvo raras as exceções, não se adequa às suas capacidades. 

Considero que este é o maior entrave para um ótimo desenrolar das 

minhas aulas, e a de hoje foi um exemplo claro disso mesmo. Por 

mais esforço que eu faça nunca vou conseguir ensinar quem não 

quer aprender. 

Não houve um único exercício que os alunos realizassem sem eu ter 

que proceder a uma nova explicação. Não que a primeira tenha sido 

pouco explícita, pelo contrário, penso ter sido breve, clara e objetiva.” 

(Reflexão 11) 

 

Nesta altura sentia-me profundamente desiludida com a situação e 

decidida a alterar por completo o rumo que estava a tomar. 

 

“Começo a perceber que, de facto, a passividade e desconcentração 

dos alunos quebra, em demasia, a sessão. 

Confesso que este é um dado que passou da preocupação à 

saturação. Sou nova? Sim. Inexperiente? Sim. Estagiária? Sim. Uma 

aprendiz, no fundo, mas mereço o mesmo respeito e consideração 

que qualquer outro professor. E trabalho com seriedade para 

conquistar a mesma credibilidade também. Dito isto, admito que, 

daqui em diante, assumirei uma atitude mais assertiva e autoritária 

que desperte um comportamento mais disciplinado.” (Reflexão 11) 

 

Após a assunção, irrefutavelmente necessária, de uma postura mais 

rígida e uma atuação mais simples e rotineira, sem tanta inovação, as 

consequências começaram a aparecer. Os meus alunos mais desviantes 

entenderam a minha posição e que aquela hora urgia, para bem deles 

mesmos, de uma postura oposta à apresentada até então. 
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Assim, através de uma mudança conjunta, conseguiram-se resultados 

efetivamente salutares. 

 

“Partindo para uma análise mais objetiva e centrada no conteúdo da 

aula, é importante referir que, de facto, as aulas mais rotineiras 

assentam da melhor maneira nesta turma. Os alunos preferem e a 

quantidade e qualidade do trabalho que estes apresentam é 

incomparável.” (Reflexão 13) 

 

“A verdade é que se tratou duma aula simples, onde a criatividade 

passou um pouco despercebida, mas que se mostrou bastante eficaz 

nesta turma. (…) O que posso concluir? Em alguns casos a 

implementação constante de novos exercícios pode tornar-se um 

malefício. Assim, muitas vezes, a aquisição de algumas rotinas e a 

simplificação das tarefas pode ser a melhor opção a seguir.” 

(Reflexão 16) 

 

Poderia procurar mil e uma formas de rematar este tema, de modo a 

expor a minha opinião e sentimentos adjacentes ao assunto… não encontraria 

melhor que um parágrafo, quase em jeito de desabafo, que escrevi numa 

reflexão. Até porque o facto de ter sido construído aquando do tempo real com 

que me confrontei com a situação acarreta nele uma verdade, que de outra 

forma não seria conseguida. 

 

“Entretanto, com o objetivo de expor, também, as minhas 

potencialidades, posso aproveitar a criatividade acima mencionada 

para outras modalidades como o atletismo, por exemplo. Não é 

necessário que o seja em todos os momentos e em todas as 

matérias. A finalidade mor será a aprendizagem dos alunos a partir 

dum ensino de qualidade (seja ele mais ou menos inovador e 

criativo).” (Reflexão 16) 
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4.1.3. O bullying camuflado 

 

Se uma criança vive sendo criticada 

Aprende a condenar. 

Se uma criança vive com hostilidade 

Aprende a brigar. 

Se uma criança vive envergonhada 

Aprende a sentir-se culpada. 

Se uma criança vive com tolerância 

Aprende a confiar. 

Se uma criança vive valorizada 

Aprende a valorizar. 

Se uma criança vive com igualdade 

Aprende a ser justa. 

Se uma criança vive em segurança 

Aprende a ter fé. 

Se uma criança vive com compreensão 

Aprende a acreditar em si própria. 

Se uma criança vive com amizade e carinho 

Aprende a encontrar amor no mundo. 

 

Vida Rural 

 

Parece-me que este é um assunto que tem vindo a ser mais acautelado 

ultimamente. Muitos estudos há sobre o tema, sobre várias e distintas 

perspetivas (Olweus 1989, 1993b; Whitney & Smith, 1993; Genta, Menesini, 

Fonzi, Costabile & Smith, 1996; Ortega, 1994a; 1994b; Pereira, Almeida, 

Valente & Mendonça, 1996; Mooij, 1996a) sendo que em todos o objetivo maior 

será a sua detenção (Pereira, B., 2002). 

Desengane-se quem pensa no bullyng como algo que só acontece aos 

outros, em locais nos quais não estamos presentes. Vive-se em todo lado, por 

todo o mundo e, desassossegadamente, é uma experiência comum para as 

crianças e adolescentes de hoje (Macklem, G. L., 2003). Revela-se de variadas 
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formas e assume diferentes graus de intensidade e gravidade (Pereira, B., 

2002). 

 Mas então o que é isto do bullying concretamente?  

Citando Pereira (2002, p.15), “Tratam-se de situações em que um ou 

vários alunos decidem agredir injustamente outro colega e o submetem, por 

períodos prolongados, a uma ou várias formas de agressão”. Geralmente os 

alunos sujeitos a este tipo de agressões são indivíduos inseguros, fáceis de 

amedrontar (Pereira, B., 2002) que se tornam, frequentemente em adultos 

agressivos e de baixa confiança e autoestima (Campos, M.J.; Furtado, G.E., 

2010). 

Após esta constatação foi curioso confrontar os dados bibliográficos com 

a realidade com que convivi. Uma das minhas alunas sofria a angústia diária da 

recriminação e humilhação pelos próprios companheiros de turma. São 

demasiadas horas de dor que só quem vive na primeira pessoa pode 

compreender. Não sendo a primeira pessoa e consciente de que a minha 

perceção poderia não ser total, via naquela menina frágil e de algumas 

debilidades físicas uns olhos tristes, ávidos de grandes mudanças. 

Comecei a aperceber-me que cada intervalo que antecedia a minha aula 

era passado junto de mim, apoiada por um restrito e inalterável número de 

colegas que faziam questão de nunca a desamparar. Já Pereira (2002) e 

Macklem (2003) referiam que estes alunos procuram recantos do recreio ou 

evitam-no usando o questionamento pós-aula ao professor. 

O desconhecimento da turma adiou, mas não por muito tempo, a minha 

perceção do caso. Cada questão, cada gesto, cada dificuldade era motivo de 

gozo. Cada tentativa de empenho anunciava, instantes depois, uma hesitação 

inequívoca. Confirmando as ilações dos estudos realizados, apresentava, de 

vez em vez, um comportamento ou respostas mais agressivas como se já na 

defensiva estivesse. Simplesmente porque os risos e a rispidez nos 

comentários que lhe eram tecidos eram permanentes.  

Caricatamente, se dos colegas vinham os espinhos, deles também 

chegavam as rosas. Não fosse o tal grupo mencionado e o encorajar constante 

da professora Andreia e meu, o final desta história não seria o mesmo. Sendo 
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mais precisa e valorizando quem de direito, valeu-lhe essencialmente um 

colega em particular, ou melhor, um amigo, que jamais a abandonou 

independentemente do exercício e modalidade. Ao contrário do que é comum, 

graças ao espírito altruísta do aluno, ela era sempre do primeiro grupo a ser 

formado quando tinham essa liberdade. 

Uma turma com grupos maliciosos capazes de atos dissimulados, mais 

ou menos discretos, que cumpriam um só objetivo para o qual, aliás, não 

encontro razão. Uma tão pouco… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Por fim, quero realçar que acho que a turma precisa com urgência 

de um (vulgarmente falando) “abanão” que os faça perceber que têm 

deveres que urgem ser cumpridos; e que um caso especial que se 

destaca pelo seu trabalho, empenho, humildade e espírito 

cooperativo – “Luís”5 – cessa aqui a sua função de “bengala” aos 

“mais fracos”, deixando de ser sacrificado e passando a apostar mais 

no seu próprio desenvolvimento. Deste modo espero extinguir os 

constantes comentários depreciativos que escuto entre os alunos e 

incutir-lhes um espírito de entreajuda mais forte e coeso.” (Reflexão 

11) 

 

Vi-me obrigada a ser rigorosa e inflexível no que respeita à tolerância 

dada a este tipo de comportamentos. Não iria compactuar com aquele tipo de 

esquemas e se fingisse não me aperceber seria mais uma cúmplice. 

Crente que o dialogo sério, oportuno e bem intencionado são a base adequada 

para a resolução de muitos problemas, mais uma(s) vez(es) tomei essa 

liberdade. 

Se tive resultados imediatos? Não. Se tive resultados efetivos? 

Alegremente afirmo que sim. 

Sem aprofundar o tema devo realçar a importância do Modelo de 

Educação Desportiva (MED) na intervenção para a redução destas práticas 

que sendo mais verbais do que físicas não deixaram de ser altamente 

agressivas. 

                                            
5 Nome fictício 
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4.1.4. Recursos e estratégias 

 

Inevitavelmente, quando o tema a desenrolar se associa à busca de 

soluções ou respostas, algumas palavras terão que ser tecidas sobre a 

importância que a professora cooperante teve no sucesso do EP. Era sobre ela 

que recaíam as primeiras questões, dúvidas e incertezas. E era também dela 

que obtínhamos as primeiras possíveis soluções, palavras de incentivo e 

conselhos. Repare-se que falo no plural, pois afirmo, sem hesitações, que é um 

pensamento partilhado pelo núcleo. Era um recurso permanente e inesgotável 

que, de bom grado, nos apoiava e auxiliava no que fosse necessário. No caso 

específico do desconforto pela novidade, afirmou-se como um pilar seguro, 

transmissor de uma serenidade plena. Afugentou os medos e inseguranças e 

incentivou um lado mais pragmático, impulsionador da vontade de desvendar a 

solução e não do chorar sobre os obstáculos. 

A procura e pesquisa de conceções formuladas sobre os temas referidos 

foi uma outra fonte de recurso.  

Vi, aqui também, ser-me útil a minha humilde investigação sobre a EF e o 

professor de EF.  

As conversas e chamadas de atenção para com os alunos foram uma 

constante. Apelava para que cada um refletisse sobre a sua posição em 

relação ao outro, a mim e a si mesmo, na tentativa de despertá-los e chamá-los 

à razão.  

“Pela segunda vez a turma foi confrontada com algumas repreensões 

e conselhos acerca do seu comportamento e postura. Após a 

conversa os alunos mantiveram-se concentrados e, 

consequentemente, trabalharam. Alguns conformados, outros 

revoltados, mas o que de facto se obteve foi uma aula notoriamente 

produtiva.” (Reflexão 15) 

 

“(…) careci de terminar precocemente a sessão para mais uma 

conversa, ou melhor, chamada de atenção a alguns alunos, fazendo-

os ver que este período ia ser decisivo para eles e que a minha 
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tolerância para as faltas de respeito e educação ia ser zero.” 

(Reflexão 28) 

 

Não posso deixar de recordar o momento que relatei no ponto 4.1.1, A 

influencia dos pares, acerca do pôr-me à prova e referenciar aquilo que passou 

por ser a minha maior arma. Uma estratégia que virou o “jogo” a meu favor e 

alterou todo o restante ano letivo. 

Felizmente, na escola sede do AERF o plano curricular a lecionar está 

perfeitamente bem definido, dando apenas uma diminuta margem de escolha 

ao professor. Digo felizmente pois se assim não fosse os alunos passariam 

para um plano secundário não desejado. A excessiva liberdade do professor 

concretizar-se-ia na possível perda evolutiva dos alunos, prejudicando a sua 

aprendizagem. 

Em reflexão com a professora Andreia Canedo, assumimos como 

recurso a minha experiência na dança. Agarrei na tal margem supracitada e 

materializei a minha modalidade alternativa com a dança. 

Pensamos que desta forma os meus alunos iriam perceber que um 

professor, assim como os seus alunos, tem mais capacidades físicas numas 

determinadas áreas do que noutras e que, desde que o seu trabalho reflita 

empenho e dedicação e o seu conhecimento do conteúdo não seja vago ou 

posto de parte, este não tem que ser infinitamente bom na prática de toda e 

qualquer modalidade. 

É com orgulho e alguma vaidade, confesso, que afirmo ter sido uma 

aposta certeira. Que além de colmatar o problema do respeito e tê-los feito 

olhar para mim de um outro prisma, ainda acabou por auxiliar no obstáculo 

maior com que me deparei, do qual falarei adiante, durante todo o ano letivo – 

a desmotivação. 

 

“Na presente aula iniciei a lecionação da modalidade alternativa, 

respeitante ao 2º período – Dança. 

Apesar de ser algo em que me sinto completamente à vontade, 

confesso ter tido algumas reticências quanto ao meu sucesso. Não é 

uma turma muito fácil, que aceite sem hesitações a novidade. No 
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entanto, as alterações comportamentais que se têm vindo a verificar 

eram, para mim, um foco de esperança e incentivo. 

Algo que se veio mesmo a constatar. A turma, ainda que com várias 

ausências, demonstrou-se bastante recetiva e empenhada.” 

(Reflexão 35) 

 

Senti que naquele preciso instante os alunos que já estavam comigo 

certificaram essa presença e que aqueles que estavam a caminho entraram no 

sprint final. 

Curioso foi constatar que muitos só admitiram o gosto e as alterações 

posturais consequentes numa fase posterior. 

 

“Creio que neste momento já me vêm inteiramente como a sua 

professora e respeitam-me como tal.” (Reflexão 37) 

 

Por fim, reforçando o já dito, devo demarcar a importância de alguns 

alunos e do MED no combate ao bullying vivenciado. O digno caráter de uns e 

as óbvias vantagens do outro, resultaram num porto seguro de atracagem para 

a aluna envolvida.  
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4.2. Maiores receios e obstáculos. 

 

Fui habituada a crescer e viver com noções realistas sobre a vida. Os 

meus pais criaram-me segundo a lei da verdade, onde fazia parte que eu 

soubesse que em tudo na vida, fosse pelo lado profissional ou pessoal, iria 

defrontar, por diversas vezes, um muro infindável de receios e obstáculos. 

Ensinaram-me que só sabendo que eles lá estariam seria valente o suficiente 

para os combater. E que, se leal fosse aos meus princípios, valores e 

ensinamentos, iria vencer todos eles.  

Curioso! Leal e Valente são os meus dois sobrenomes… 

Incutiram-me que o importante não são os receios e obstáculos que 

vivemos. O importante é a forma como os encaramos e combatemos. É isso 

que faz de nós aquilo que somos. 

Claro está que os receios assentam numa base mais intrínseca, 

refletindo os nossos medos e inseguranças e os obstáculos numa mais 

extrínseca que, não dependendo diretamente de nós, nos dizem o mesmo 

respeito. 

 

4.2.1. Receios pessoais 

 

O primeiro impacto na escola, quando vi pela primeira vez a minha 

turma, os meus alunos, o meu espaço de aulas, as condições disponíveis e 

tudo o resto foi um tsunami de sensações tumultuosas que me ofuscaram um 

pouco o pensamento. Naquele momento a adrenalina não permitia qualquer 

formação equacional acerca de todo e qualquer tema. 

Posteriormente, o controlo da turma era a prioridade a seguir. Com tantos 

problemas e obstáculos, dificuldades e senãos era capital a sua resolução. 

Uma vez ultrapassados ou apaziguados, eis quando é chegada a altura em que 

algumas questões ocupavam incessantemente a minha cabeça: Será que serei 

capaz de ensinar? Conseguirei transferir para a prática os meus 

conhecimentos teóricos? Como vou avaliar sozinha uma turma inteira? Serei 

justa? 
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4.2.1.1. Ensinar – o objetivo maior 

 

“Antes do início da sessão deparei-me com um sentimento novo, 

nada fácil de lidar (confesso) – o Medo. Foi como se de repente 

percebesse que aquelas vinte e uma pessoas dependiam 

essencialmente de mim para aprender e que esse era o meu grande 

objetivo. 

Será que serei capaz de criar aulas e métodos que assegurem 

aprendizagens coesas? Uma pergunta em que a incerteza da 

resposta me aterrorizava. Felizmente essa insegurança instalada 

resumiu-se a esses momentos pré-aula. Naquela hora era só eu a 

ser (ou pelo menos tentar) professora.” (Reflexão 4) 

 

Ensinar, como diz Nathaniel Gage (citado por Arends, 1995, p. 1), é 

“uma arte instrumental ou prática, e não uma das belas-artes que têm como 

objetivo último a criação de beleza. Enquanto arte instrumental, o ensino é algo 

que se afasta de receitas, fórmulas ou algoritmos. Requer improvisação, 

espontaneidade, o lidar com múltiplas possibilidades relativas à forma, ao 

estilo, à cadência, ao ritmo e à adequabilidade, de modos tão complexos que 

mesmo os computadores seriam, em princípio, incapazes de o fazer, tal como 

não seriam capazes de realizar o que uma mãe faz com uma criança de cinco 

anos ou de proferir as palavras que um amante dirige à sua bem-amada.”. 

Mesmo sabendo que o meu estatuto era e ainda é de estudante, sentia-

me inteiramente professora. Aquela turma e aqueles jovens eram o centro do 

meu trabalho e o meu objetivo maior seria poder construir ensinamentos 

sólidos que se refletissem em aprendizagens efetivas. 

Reforçando o já descrito, a insegurança de não conseguir ensinar 

extasiava-me. Todos os modelos propostos até os dias de hoje, todas as 

diretrizes formuladas, toda a formação académica programada, e até um mero 

exercício de determinado conteúdo lecionado numa aula visam um objetivo 

único e inabalável – a aprendizagem dos alunos.  
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Se eu não fosse capaz disso qual seria o meu papel na escola? Faria sentido 

algum? 

A determinada altura deparei-me com situações que, de certo modo, 

confirmavam aquele receio. Sem precipitações refleti convenientemente sobre 

tal, concluindo que aquilo que sempre nos falaram era, de facto, verdade. O 

ensino/aprendizagem vive de uma relação recíproca entre professor/aluno. Se 

um dos elementos não se dedicar o resultado não vai ser o almejado.  

 

“Não me descartando de culpas, afirmo que a turma mostra-se, até 

ao momento, muito aquém das suas capacidades. Grosseiramente 

falando, o meu papel e função não serão válidos enquanto a vontade 

dos alunos não o permitir. Sem que queiram aprender eu não 

conseguirei ensinar. A constatar e confirmar isto mesmo temos o 

exercício referente ao serviço, nomeadamente o serviço por baixo, 

onde vários alunos se mostraram incapazes de realizar corretamente 

a técnica pretendida. Alunos esses, que, em aulas e momentos 

passados, já o fizeram. Outro exemplo claro, será a tentativa de jogo. 

Os discentes tiveram ao dispor 20 minutos para a prática das 

respetivas formas reduzidas de jogo. Tempo mal aproveitado e 

pouco producente, visto permanecerem com uma atitude inadequada 

e displicente. Raras foram as jogadas conseguidas e o objetivo foi, 

inequivocamente, perdido.” (Reflexão 14) 

 

Era um descarrilar que urgia ser reencaminhado. E fora-o!  

 

“Correndo o risco de ser a única a achá-lo, acredito ter os alunos do 

meu lado, que me vêm como a sua professora e me respeitam como 

tal. Já não existem conflitos graves nem questionamentos maiores de 

parte a parte.” (Reflexão 58) 
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4.2.1.2. A avaliação – a desmesurada preocupação 

 

Há processos que devido à extrema relevância que encerram, por si só e 

pelas suas consequências, acarretam uma preocupação desmedida, incitando 

a um aprofundamento maior. 

Um ensino sem objetivos seria cego e vago, e sem a avaliação seria, no 

mínimo, desprovido de esforço e empenho. (Gonçalves, F.; Albuquerque, A.; 

Aranha, A.; 2010) 

Fernandes (1994) e Gonçalves et al. (2010) corroboram a ideia de que a 

avaliação visa, acima de tudo, a oportunidade de melhoria no ensino e suas 

adjacências, tanto para o aluno como para o professor. Pelas suas referências 

podemos diagnosticar erros ou falhas e desvendar possíveis soluções e 

metodologias interventivas de maior sucesso. (Rosado e Colaço; 2002) 

Confirmo que esta foi a, como se refere Bento (2003) à planificação, realização, 

análise e avaliação, tarefa central do professor que me causou mais 

constrangimentos.  

A minha maior preocupação via fundamento nas injustiças que poderiam 

advir de uma incorreta análise e avaliação. Talvez por termos passado tantos 

anos da nossa vida como estudantes, que ainda somos, vivendo como alvos da 

avaliação constante, sabemos exatamente qual a importância de uma nota ou 

de um reparo, positivo ou negativo, e conhecemos o sabor amargo da injustiça. 

Questionava-me quanto aos momentos, processos, critérios, objetivos e 

instrumentos a utilizar. Tinha especiais reticências quanto às minhas 

capacidades de avaliar tudo e todos naquele local e espaço de tempo. Achava 

que não iria ter tempo para nada e a distinção entre um 1, 2 ou 3 (valores 

atribuídos para determinados critérios previamente definidos) parecia-me tão 

ténue. Especialmente na ginástica, no mini trampolim. Como é que eu ia 

conseguir observar e avaliar corretamente algo de tão rápida execução? 

Surpreendentemente, as dificuldades que senti ficaram muito aquém das que 

julgava sentir. Um verdadeiro alívio, chancelo.  
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“(…) acho conveniente subscrever que satisfez-me constatar que a 

dificuldade real que senti ao avaliar esta modalidade específica foi 

consideravelmente inferior à que julgava sentir. É uma informação 

pouco interessante para alguns, talvez, mas confesso que para mim 

é sinónimo de crescimento e vitória pessoal. Isto porque, em geral, a 

avaliação era o parâmetro que mais receava.” (Reflexão 26) 

 

Siedentop & Tannehill (2000) criticam, compreensivelmente a meu ver, 

os momentos únicos de avaliação, muitas vezes materializados em apenas 

uma chance, uma oportunidade de demonstrar o seu valor ou capacidade. 

Quando assim é, uma simples indisposição, estado de fadiga ou qualquer outra 

alteração, pode falsear um resultado que vai importar no percurso daquele 

aluno. 

Contudo, há que admitir, especialmente numa turma como a minha – 

ainda que os bons resultados escolares não fossem prioridade para a maioria 

(como referi no ponto 4.1.) – que momentos formais de avaliação impelem 

atitudes distintas.  

 

“Por se tratar dum momento formal de avaliação, os alunos tiveram 

uma atitude muito mais ativa / menos passiva na execução das 

tarefas.” (Reflexão 26) 

 

Receio que através das minhas palavras se possa ter depreendido que 

afinal esta foi uma etapa básica, facilmente ultrapassada. Se assim foi, devo 

desculpar-me. Foi realmente mais fácil, mas não facilitada. Foram necessárias 

muitas “discussões” com as minhas companheiras de estágio, professora 

cooperante e grupo de EF inclusive, uma indagação incansável sobre o tema e 

reflexões bem refletidas (faz-se a redundância) para alcançar este sucesso 

que, acrescento, continuo a não encarar como certo. 
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4.2.2. Obstáculos a suprimir 

 

Quando o desejo e expectativas que temos por algo é tamanho, é 

natural que surjam alguns medos. Natural é, também, que quando o 

conseguimos nem tudo se desenrole como esperávamos. Durante qualquer 

viagem ou jornada somos abalroados por uma série de obstáculos que, não 

nos derrubam, mas sim, põem-nos à prova. 

 

4.2.2.1. A desmotivação  

 

Este foi um tema que me perseguiu desde o inicio do ano letivo. Embora, 

no final, se notasse com menor gravidade e extensão foi um foco de real 

preocupação.  

A falta de motivação dos alunos constitui um grande problema para os 

professores (Veiga, 1996). O pensamento adolescente admite a ideia de que 

todos à sua volta parecem avaliar cada movimento seu. Ao mesmo tempo, é 

um período de fraqueza e temor. Este é um dado bastante importante a ter em 

conta na escola. Os adolescentes anseiam por estímulos intelectuais e 

performances exemplares, mas a falta de confiança em si mesmos é uma 

realidade. Deste modo, com o ingresso à escola secundária, os estudantes 

sentem-se menos competentes, menos conscientes e menos motivados. 

Podem ser vários os problemas causadores da desmotivação, porém, o autor 

afirma que o professor com sensibilidade e energia talvez consiga enfrentar o 

desafio. E foi o que fiz. 

Após vários momentos de reflexão sobre o assunto e depois de 

descartar algumas opções, concluí que a razão dessa desmotivação era 

intrínseca a cada aluno. Mesmo acreditando na minha ilibação de culpas foi 

minha função converter tal situação. Deste modo, a pesquisa e recolha de 

novos exercícios capazes de motivar e extrair trabalho e o constante ato 

reflexivo provocador de mudanças foram tarefas das quais não me descartei 

nem descuidei. 
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A confiança nas minhas capacidades e a persistência que me 

caracteriza foram recursos aos quais me agarrei para nunca perder de vista 

aquele objetivo.  

 Facilmente se compreende a amplitude da gravidade deste tema quando 

lemos as minhas reflexões. Se aqui as postasse fruiríamos quase de um mar 

interminável de transcrições como estas: 

 

“A notória desmotivação apresentada por alguns discentes é um foco 

de preocupação. Podemos observar através de atitudes como a de 

sentar depois do salto e iniciar a corrida de preparação para este a 

partir do local onde se situavam que este é, realmente um facto. 

Relativamente a este último ponto assumo a responsabilidade pois 

poderia ter sido mais exigente e obrigá-los a uma corrida em reta, 

como fiz no final com um aluno que apresentava mais dificuldades. 

Abertamente falando, não me considero culpada dessa 

desmotivação, mas, como já disse, verdadeiramente preocupada. 

Receosa até. Receio não conseguir combater e contrariar a situação. 

Contudo, não é de meu perfil esperar e nada fazer. Procurarei com 

mais afinco, com o intuito de encontrar formas diversas que os 

motivem para a prática.” (Reflexão 7) 

 

“Mesmo não querendo, mas parecendo um tanto repetitiva, a 

desmotivação é um problema real com o qual me deparo e debato 

constantemente. Diria até que este não é apenas um, mas sim o 

maior dos meus obstáculos.” (Reflexão 11) 

 

Por momentos cheguei a revoltar-me com todo aquele cenário. Não 

havia um pingo de bom senso o que me enfurecia. Já não eram crianças, 

ingénuas e sem consciência. 

 

“Por mais esforço que eu faça nunca vou conseguir ensinar quem 

não quer aprender. 
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Não houve um único exercício que os alunos realizassem sem eu ter 

que proceder a uma nova explicação. Não que a primeira tenha sido 

pouco explicita, pelo contrário, penso ter sido breve, clara e objetiva. 

Começo a perceber que, de facto, a passividade e desconcentração 

quebra, em demasia, a sessão. 

Confesso que este é um dado que passou da preocupação à 

saturação. Sou nova? Sim. Inexperiente? Sim. Estagiária? Sim. Uma 

aprendiz, no fundo, mas mereço o mesmo respeito e consideração 

que qualquer outro professor. E trabalho com seriedade para 

conquistar a mesma credibilidade também. Dito isto, admito que, 

daqui em diante, assumirei uma atitude mais assertiva e autoritária 

que desperte um comportamento mais disciplinado.” (Reflexão 11) 

 

Felizmente nunca desisti. A minha formação pessoal e académica 

haviam-me dotado de um amplo conjunto de preceitos que me 

asseguraram. A paciência e a persistência foram dois deles. Já diz o 

ditado: Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.  

 

“Comecei com uma turma que neste momento desconheço. Pelo 

meu esforço e pelo trabalho dos alunos, fomos conjuntamente 

formando uma relação harmoniosa e respeitosa de parte a parte e, 

não menos importante (pelo contrário), formando uma turma. Ainda 

com os seus conflitos, mas nada comparável. (…) Em todas as 

avaliações à minha atuação constava a constante tentativa de 

motivá-los e alegavam ter sido bem sucedida nessa busca. A 

consciencialização da parte deles foi muito lisonjeadora.” (Reflexão 

67) 

 

Ao longo do ano, esta foi a minha maior luta mas também a minha maior 

vitória. Além de alterarem a sua postura, os alunos admitiram os seus erros o 

que, para um professor, é verdadeiramente compensador. 
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4.2.2.2. A atitude e postura de um professor perante uma turma 

desmotivada 

 

Nesta altura já deve ter dado para apreender que realmente não fruí de 

episódios de indisciplina que afetassem a minha prática e que a desmotivação 

foi o maior problema que limitou a minha atuação. Se pensar melhor, não 

limitou. Pelo contrário, foi ela a propulsora de uma atitude mais interventiva, 

dinâmica, preocupada e incansável com a finalidade de conquistar a turma e 

reverter aquele sentimento. Se recordarmos a leitura feita ainda há pouco, seria 

agora eu para eles, aquilo que um dia, um professor foi para mim. E afinal não 

era esse um dos meus objetivos? 

Ser exigente e profissional, reflexiva e acautelada e tolerante (q.b.) 

foram algumas das premissas que guiaram a minha intervenção neste sentido.  

Aquele enlace fez de mim uma “professora” muito mais atenta pois, se por um 

lado repreendia cada ato menos positivo, por outro fazia questão de elogiar 

quando o contrário acontecia. 

 

“A assunção duma postura diferente, mais interventiva, da minha 

parte foi outros dos pontos falados na última reflexão e foi, também 

ele, confirmado. A partir do momento em que vesti essa diferença 

impus na aula, automaticamente, uma dinâmica forte na persecução 

de cada exercício. As correções e incentivos foram uma constante, 

embora tenham existido algumas ocasiões que o deveria ter feito e 

tal não sucedeu. Confesso que esta foi uma situação de que não me 

apercebi. 

Sinto, realmente, que todos os alunos, incluindo os menos motivados 

e empenhados, trabalharam e contrariaram o fraco estado, até então 

apresentado. 

Admito que para este feito contribuiu, em grande parte, a conversa 

no final da sessão anterior. O que, numa primeira fase, despertou um 

certo sentimento de revolta e indignação, tornou-se, numa fase 

posterior, fator de reflexão e alteração de atitude. 

Nesta ordem de ideias, para encerrar a aula, senti necessidade de 

comunicar e transmitir aos alunos a minha satisfação para com eles. 
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Fazê-los ver que criticamos o mau mas valorizamos o bom foi uma 

estratégia, a meu ver, bem conseguida, que adivinha a continuidade 

desta postura por mim tão ansiada (quer dos alunos, quer minha).” 

(Reflexão 10) 

 

“Emitir feedbacks precisos e oportunos tem vindo a ser a minha 

melhor estratégia de controlo e motivação da turma.” (Reflexão 37) 

  

4.2.2.3. O corpo como prisioneiro da imagem 

 

Cada vez mais vivemos num universo de imagens. A forma física e 

aparência são requisitos máximos na avaliação e popularidade de cada 

pessoa. A fama substitui o prestígio e o conhecimento substitui o 

reconhecimento. Ser atriz, ser modelo, ser manequim passou a ser um desejo 

doentio da maior parte das jovens. Todos os caminhos e formas são possíveis 

e passíveis de utilizar. Mesmo que para isso se privem de elementos básicos à 

vida, como o alimento. A inconsciência, ou melhor, a consciente tolice de ser 

capaz de tudo para atingir os, absurdos na minha opinião, padrões ideais de 

beleza apontados pela sociedade vem a ser um comportamento 

manifestamente crescente. A folha de alface que acarreta o fim duma 

profissão, que tão pouco começou, por um fatal interromper permanente da 

vida de (tantos) alguém.  

Dever-se-á certamente notar a minha indignação nas palavras escritas. 

Se sim, tanto melhor, pois esta foi uma realidade em que participei. A minha 

turma habituou-me a alguns episódios preocupantes relacionados com isto 

mesmo.  

O caso mais evidente foi o de uma aluna que, numa das aulas de 

voleibol, caiu desamparada no chão. Após alguns momentos de tensão uma 

conversa ligeira e sem pressão elucidou-nos (a mim e à professor a Andreia 

Canedo) dos motivos que causaram o episódio. A discente em questão tinha 

resolvido vir para a aula sem comer coisa alguma. Alegou ter sido vez única e 

invulgar até, contudo, esta situação viu-se repetida. 
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Existia, também, o caso de uma outra discente que, se afirmando como 

modelo já inscrita numa agência, viveu episódios idênticos. 

Apesar de ambas terem afirmado sempre ter uma boa alimentação, confesso, 

sem certezas, que pensava não ser essa a realidade. Abonava que as alunas, 

com as “cismas” do corpo perfeito, restringiam em demasia a sua alimentação 

sofrendo todas as consequências posteriores. 

Algo que se veio mesmo a confirmar através da colaboração das 

colegas mais próximas. Mais tarde também as alunas em questão decidiram 

abrir-se comigo, admitindo a doença e relatando as causas de tais feitos.  

Tratando-se dum assunto delicado, sobre o qual a minha influência seria 

apenas parcial, na esperança que se denotasse crucial, atendi cautelosamente 

as minhas opções de intervenção. 

As hipóteses que vislumbrei para uma atuação segura e útil incidiram 

muito na minha sensibilidade e na minha capacidade de apelar ao bom senso 

dos alunos, mostrando-lhes os melhores caminhos e orientando-os nesse 

sentido. 

Convictamente afirmo que a minha estratégia de atenuar ou aniquilar 

aquela condição em que se encontravam não passou pela crítica nem 

repreensão. 

Acredito que a interação inicial com as alunas, no sentido de perceber as 

suas razões e as motivações que os levam a tais atos, foi a melhor atitude e o 

primeiro de muitos degraus a escalar.  

Depois deste entendimento usei de uma conversa séria e clara 

demonstrando os óbvios contributos da prática de exercício físico para o 

alcançar da forma física tão desejada e da necessidade de uma boa 

alimentação para se obter o devido sucesso neste processo. 

Uma evidente sensação de impotência levou-me a reportar o assunto 

para a DT na esperança de envolver ou até mesmo alertar as entidades 

parentais (pois não sabia se tinham conhecimento) que, acho importante dizer, 

nunca cheguei a conhecer. 

Resumindo, neste caso, os recursos a que recorri para o combate 

daquela conjuntura revelaram-se meramente humanos. Abono que invocar a 
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ajuda e cooperação dos restantes colegas da turma foi parte preponderante no 

êxito e controlo da ocorrência.  
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4.3. Quatro em um – A vivência prática apoiada na teoria 

 

  A FADEUP obedece a uma progressão de ensino/formação bastante 

patente e lógica. Ao longo dos dois ciclos de estudos passamos, 

sequencialmente, por várias etapas. Numa primeira fase, de vivência prática 

das modalidades desportivas. De seguida aprendemos a ensinar, ensinamos 

aos colegas, ensinamos, pontualmente e em grupos, a crianças e jovens de 

determinadas escolas e, posteriormente, saltamos para a última fase em que 

agimos de forma autonomamente supervisionada. 

O EP anunciava, então, a hora de operacionalizar os 4 anos de 

(in)formação teórica, onde poria à prova todos os meus conhecimentos, ideias, 

capacidades e habilidades adquiridas ao longo dos 4 anos de formação já 

passados, bem como experiências meramente casuais que vivenciei e, de 

alguma forma, me marcaram e ditaram quem hoje sou. 

Os Estudos Práticos, as Didáticas, a Profissionalidade Pedagógica, a 

Gestão e Cultura Organizacional da Escola, o Desenvolvimento Curricular, e 

todas as outras disciplinas por que passamos, adivinhavam-se agora 

indispensáveis na busca do sucesso apetecido para este ano. 

No entanto, a existência de aspetos mais concretos, que só no momento 

de prática efetiva se concretizam, é uma realidade.  

Daí que neste ponto discorra concretamente sobre certos pontos que 

marcaram a minha PES. 

 

4.3.1. Controlo da turma, gestão de todos os aspetos da aula e 

capacidade de instrução 

 

No seguimento do acima dito, adianto que este foi, por vezes, um ano de 

surpresas. Ora, se houve aspetos que temia e que, inesperadamente, se 

convertiam em “vulgaridades”, outros houve, também, que tinha como certos e 

ainda deram certa luta.  

Devo dizer que a minha experiência enquanto professora de dança me 

capacitou de algumas exigências que se mostraram bastante úteis. Aspetos 
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que envolvessem gestão, fosse do tempo, do espaço, do material, não 

evidenciaram qualquer dificuldade. A não ser pontualmente, claro. 

Concernentemente ao controlo da turma, já se viu por outros pontos que 

o meu inconveniente não residia propriamente aqui. Na verdade, a turma não 

tinha que ser controlada, devia era ser motivada. Era essa a minha primeira e 

grande responsabilidade. Por vezes deparei-me com espécies de “birras” de 

um ou outro aluno, mas nunca vivi problemas indisciplinares graves. Aliás, não 

os vivemos nem os presenciamos, o que faz de todas nós (núcleo de estágio) 

umas privilegiadas, tendo em conta os dias que correm.  

Noutras ocasiões somos abalroados com factos dos quais não 

estávamos à espera. Uma das vantagens de estarmos inseridas num contexto 

de PES é precisamente o de sermos “informados” das nossas lacunas sempre 

com vista a ultrapassa-las, tornando-nos um bocadinho melhores profissionais. 

A capacidade de comunicação é um subentendido à eficiência de um 

professor. É irrevogável a importância que esta tem no encaminhamento do 

processo ensino-aprendizagem. Uma das competências fundamentais de um 

professor reside, então, na instrução (Rosado & Mesquita, 2009). 

É de referir que a instrução envolve tantos outros aspetos que 

condicionam a sua eficácia. A comunicação, o questionamento, os feedback’s, 

as demonstrações, são exemplos disso mesmo (Werner & Rink, 1987). A todos 

receava um pouco. Não era medo mas sim respeito. Não receava errar mas 

sim não ser suficiente na concretização desta condição. Assim, tinha imenso 

cuidado com o que dizia, com a forma como expunha cada indicação, com o 

local em que me colocava para o fazer, inclusive. No entanto, a determinada 

altura fui criticada no único aspeto inerente à instrução com que estava 

inteiramente à vontade – a colocação de voz.  

 

“(…)fui chamada à atenção pela minha colocação de voz, fraca neste 

caso. Confesso que nunca pensei vir a ser confrontada com tal facto 

pois sempre acreditei ter uma colocação de voz que permitisse a 

todos os alunos ouvir-me. Para ser sincera ainda acredito. Talvez 

pelo meu estado de saúde não ser o melhor e ter a garganta 
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bastante afetada isso se tenha realmente constatado. É uma verdade 

a confirmar (ou não – assim o espero). ” (Reflexão 5) 

 

Pode-se constatar pela reflexão que a minha admiração foi real. Como 

professora de dança estou habituada a dar indicações por cima de barulho e 

como tenho um café tenho tendência a falar alto pois não é fácil fazermo-nos 

ouvir quando o estabelecimento está cheio de gente. Daí que a estupefação 

fosse o adjetivo que melhor caracterizava aquela situação. 

Com o prolongar do EP, nunca mais se teceram críticas a este nível o 

que me leva a concluir que foi mesmo uma situação pontual. É como refiro no 

tema 3.3.: um mau desempenho não é sinónimo de incompetência.  

 

4.3.2. A evidência da preparação 

 

É um facto indiscutível que uma das características obedientes à 

docência é a capacidade de adaptação e reestruturação. Contudo, não 

sejamos brandos e lineares ao ponto de pensarmos que esta é a solução para 

qualquer problema que possa surgir. Não abandonemos o rigor do nosso 

trabalho, assentando a nossa atuação na base do “desenrasque”. Pois, se por 

um lado conseguir adaptar é uma qualidade, por outro, já há muito que se 

ouve: mais vale prevenir que remediar. 

Durante todo o processo de ensino-aprendizagem atendi às 

especificidades dos meus alunos. Partir para um planeamento sem considerar 

aqueles que são o núcleo da minha atuação seria o primeiro dos erros. Encaro-

os como potenciadores de aprendizagem mas só um tolo não os evita quando 

pode. 

Considerando as conclusões provenientes da caracterização inicial da 

turma (que de si já é o primeiro passo da preparação) e as características da 

turma, que fui retratando nos pontos anteriores, constituía-se como imperativo 

o encontrar uma estratégia sólida. 

Conforme dito, essa estratégia consistiu, então, numa preparação 

cuidada de tudo. Do mais geral ao mais específico, do obrigatório ao 
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facultativo. Os Modelos de Estrutura do Conhecimento de Vickers (1989), as 

Unidades Didáticas e os Planos de Aula foram os alicerces do conhecimento 

consciente e apto a bons desempenhos. Mas também a pesquisa mais 

rudimentar na internet, a ideia que repentinamente brotava como resposta a 

tantos pensamentos, a “invenção” de modelos híbridos que conjugassem as 

diretrizes que calculava como melhores para aqueles alunos e aquele contexto, 

se desvendaram de uma proficuidade irrisória. 

A determinada altura apercebi-me que o meu trabalho não era 

reconhecido. Sentia-me injustiçada, pois tudo fazia para permitir uma 

experiência de excelência aos alunos e a sua reação era simplesmente 

indiferente. Foi então que resolvi atribuir-lhes uma pequena tarefa. Ao longo do 

2º período seriam eles a lecionar o aquecimento de cada aula. As regras eram 

básicas: o rascunho da ativação teria que ser-me entregue na aula anterior, 

deveria ter em conta a matéria a lecionar (seriam atempadamente informados 

do conteúdo) e seria parte integrante dos parâmetros de avaliação. Como 

esperado, no início julgaram aquele exercício insensatamente, encarando-o de 

forma leviana. 

 

“Na última reflexão desabafei a minha insatisfação para com os 

aquecimentos até agora apresentados. A conselho da professora 

Andreia, tive então uma conversa com os alunos no início da aula 

onde expressei essa desilusão e expressei o pretendido. Infelizmente 

não foi esta aula que contrariou esta sensação mas espero que após 

o dito isso se altere. Nesta aula, em particular, a tarefa teve um sabor 

ainda mais azedo. Em primeiro lugar a aluna não mostrou interesse 

nenhum pela tarefa. Por várias vezes a avisei de que deveria 

entregar o esboço antes da sua aula e foram várias as oportunidades 

que dei para que o fizesse, mas não o fez. Em segundo, mesmo 

antes da sua atuação percebi que não fora ela a autora do seu plano, 

algo que se mostrou bastante óbvio durante a sua lecionação. A 

aluna estava completamente perdida, não sabia que exercício fazer, 

como o fazer e como explicar (é de referir que isto estava bem 

patente e aluna encontrava-se com o papel na mão). Não mostrou 
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preocupação pela organização dos colegas (estavam todos 

amontoados), pela perfeição técnica de cada movimento, não 

havendo sinal de correções e chamadas de atenção (o que, como já 

disse noutras ocasiões, tem sido habitual).” (Reflexão 39) 

 

Mas rapidamente perceberam a intolerância adotada quando ao “fazer” 

descuidado e modificaram essa postura.  

 

“Todavia, também porque a próxima aluna já me enviou o seu plano 

e está bem conseguido, parece-me que a prestação da turma 

começa a mudar este rumo.” (Reflexão 41) 

 

A partir daí deram valor ao trabalho que me era exigido. 

No momento em que a preparação, convertida num trabalho rigoroso e 

exigente, quer para mim, quer para os meus alunos, me facultou o interesse e 

respeito destes últimos, a minha apologia quanto a esta condição virou 

ferrenha. 
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4.4. A aplicação do MED (Modelo de Educação Desportiva) – preparação, 

aplicação e balanço final 

 

O MED proposto por Siedentop (1991) distinguia-se dos modelos até 

então apresentados pelo seu semblante afetivo e social inerente às 

aprendizagens. O autor viu o seu modelo autenticado como ferramenta 

pedagógica em 1994, com a sua obra Sport Education: Quality P.E. through 

positive sport experience, onde reclamava três objetivos fundamentais: a 

competência desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto 

(Mesquita & Graça, 2009a). 

Neste modelo prevalece o jogo e a competição e caracteriza-se, 

essencialmente, pela existência de momentos formais de competição, pelo 

sentimento de filiação / pertença a um grupo, pela oportunidade de 

interpretação dos vários papeis associados à competição, entre muitas outras. 

O quadro que se segue pretende demonstrar esquematicamente as 

condicionantes deste modelo.  

 

Figura 1. Modelo de educação desportiva (adaptado de Siedentop, 1994 (cit. por: Mesquita & 

Graça, 2009ª, p.61)). 
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Mas não é meu objetivo explicar detalhadamente o MED. Este ponto 

pretende relatar e analisar a minha experiência prática neste e noutros anos, 

tentando perceber a credibilidade ou não deste modelo no nosso contexto 

educativo. 

Na didática de Atletismo, no 1º ano do 2º ciclo de estudos, pude 

contactar na prática, pela primeira vez, com o MED. É um modelo 

relativamente recente, pelo que a minha experiência era nula. Devo dizer que a 

perceção com que fiquei era bastante positiva. Aliás, inteiramente positiva. 

Levava para o EP alguma bagagem que acreditava ser satisfatória. 

Obviamente sabia que insuficiente e daí que necessitasse de maior pesquisa e 

aprofundamento. Mas isso seria função minha. Recordo-me que a motivação 

que advinha aquele espírito e a filiação foram dois dos pontos que considerei 

mais vantajosos, já que me tinham marcado de forma invulgar. 

Então, sem imaginar que a aplicação do MED nos seria imposta mais 

adiante, nos inícios do EP, mais concretamente aquando da lecionação do 

atletismo no 1º período, resolvi formular um modelo híbrido com forte 

“inspiração” no MED. Foi uma estratégia de motivação para os alunos que 

evidenciou respostas concordantes com essa mesma pretensão. Formulei 

métodos de pontuação, patenteados em cartazes, engenhei exercícios 

atrativos mas eficientes, estruturei grupos de trabalho. Enfim, uma panóplia de 

condições que me permitiram mais uma ótima experiência. 

Chegado o momento em que a sua execução teria de ser mais séria, as 

expectativas eram contraditórias. Por um lado já havia passado, e de forma 

positiva, por uma experiência semelhante, por outro era uma turma 

extremamente inconstante, o que me incomodava um pouco.  

Ao mesmo tempo ansiava e receava aquele “ensaio”.  

Após proceder aos aspetos formais, como a elaboração de dossiês de 

treinador, de equipa e de arbitragem (este último incumbência do aluno 

dispensado), resolvi preparar uma pequena apresentação para dar a conhecer 

aos meus alunos aquele modelo do qual nunca tinham ouvido falar. Também 

se iniciou um blog para troca de impressões, para colocar informações comuns 
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e outros pontos que fossem importantes, o qual estava na incumbência do 

aluno dispensado. 

 

 

Figura 2. Blog elaborado pelo 11ºD no MED. 

Nos primeiros tempos os resultados eram bem melhores do que previa. 

“Trata-se de um projeto que me deixa reticente quanto ao seu 

sucesso nesta turma específica. Não é novidade que existem muitos 

conflitos e muito pouca vontade de trabalho. Embora esteja 

progressivamente a mudar os alunos ainda não me parecem de todo 

os mais indicados para este tipo de modelo. Por isso deixou-me 

agradavelmente surpresa a sua atitude. Os alunos trabalharam, os 

treinadores corrigiram e todos colaboraram. Pode ser que se venha a 

mostrar uma surpresa e que, afinal, seja a solução para alguns dos 

problemas. A ver vamos…” (Reflexão 45) 

 

“Como disse na reflexão anterior estou à espera das reações ao 

modelo que se têm vindo a mostrar bastante boas. Se nada se 

alterar acredito que a aplicação do MED possa ser, ao contrário do 

que esperava, como já disse, uma mais-valia para a turma. Quer 

para o aproveitamento das aulas quer para a sua socialização. 

Assim almejo…” (Reflexão 46) 
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Contudo, a determinada altura começou a descambar. 

“Não escondo que sou uma acesa adepta do modelo de educação 

desportiva. Sou uma pessoa que se identifica muito com os valores 

que este modelo segue e procura e acredito que a sua aplicação 

pode ser uma mais-valia, quando levada com seriedade, claro. 

Contudo, nunca ocultei as minhas dúvidas e reticencias quanto à sua 

aplicação nesta turma em particular. O curioso é que o motivo não é 

a falta de trabalho ou motivação que desacredita este modelo na 

turma, como seria de esperar. O facto é que estes alunos são 

desprovidos de responsabilidade. Não se interessam por nada e não 

respeitam os próprios colegas. Desde logo os informei que este 

modelo obrigava a um trabalho de constante cooperação intraequipa 

onde 6 funcionariam em uníssono, como se só de um se tratasse. 

Um clube, uma família. E que a ausência de um afetaria, 

irrevogavelmente, a equipa completa. 

Dito isto, quando numa aula tenho apenas 10 alunos (duas equipas 

tinham três alunos e uma tinha quatro) e essa aula é simplesmente o 

1º torneio – um dos momentos fulcrais do MED – para o qual os 

alunos foram informados, faz-me crer que, no mínimo, estou a lidar 

com indivíduos inconsequentes e desrespeitosos.” (Reflexão 47) 

 

 A partir daquele momento as faltas eram uma constante. Não tinha 

alunos suficientes para trabalhar os exercícios propostos, para exercer os 

diferentes papéis, como suposto, para realizar as competições pretendidas. 

Dois dos três grupos começavam a ficar deveras desmotivados para o projeto. 

Na primeira aula em que não tinha elementos suficientes caí no erro de juntar 

dois grupos. Digo isto pois não fazia sentido retirar-lhes aquilo de que mais me 

recordava – a filiação. 

Surgia agora um novo senão! A altura de serem autónomos chegava 

mas a responsabilidade que via não me sossegava.  

 

“Ainda por cima há algo que me atormenta agora. Esta foi a última 

aula instrutiva. Será que eles são capazes, autónomos e 
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responsáveis o suficiente para dar continuidade ao trabalho de forma 

eficaz?” (Reflexão 47) 

 

Não foi um processo fácil mas não resultou em maiores dificuldades. 

Permaneciam as ausências em massa. Sem alunos como era possível a 

aplicação do modelo? 

Tentava interagir com os presentes de forma a não deixá-los desmotivar.  

 

 “Por mais que eu os anime novamente, quando as coisas perecem 

ser regulares como as ausências, é difícil não desmotivar. A equipa 

branca foi um exemplo disso mesmo. Pela segunda vez consecutiva 

estavam 3 alunos. Nem que desejassem muito conseguiam trabalhar 

como almejado. Reparti-me então pelas três equipas mas com 

especial ênfase nesta última de forma a poder ajuda-los e cooperar 

com eles na prática das suas tarefas.” (Reflexão 48) 

 

Felizmente, nem tudo foram espinhos. Muitas coisas boas trouxe o 

modelo. Especialmente para uma das equipas que esteve um pouco à parte da 

realidade das outras. 

 

“A verdade é que este modelo também tem muitas vantagens. A 

maior e melhor de todas é ver que, pelo menos alguns, têm 

aprendido e melhorado imenso, tanto a nível técnico e tático como a 

nível social. Nos que se interessam eu vejo equipas fortes e unidas, 

vejo cooperação e ajuda, vejo motivação e respeito. Enfim, começo a 

ver afiliação.” (Reflexão 47) 

 

“A equipa verde foi fenomenal. Penso que neste momento é a equipa 

que mais aproveita as vantagens do modelo. Tiveram uma aula 

excecional de trabalho e cooperação. Os alunos mais fortes têm 

tomado o espírito e auxiliam e motivam imenso os menos fortes, nos 

quais se denota uma evolução muito satisfatória.” (Reflexão 48) 
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No dia do evento culminante as minhas conclusões foram 

definitivamente organizadas. Passo a transcrever, quase na íntegra, a minha 

reflexão daquele dia. Desta forma acredito transmitir genuinamente o sentido. 

 

“Hoje assinalava-se o último dia do MED, o dia do Evento 

Culminante, marco do modelo em questão, e pela primeira vez 

acreditei que tudo iria correr otimamente, sem falhas e enganos. Pela 

primeira vez não duvidei do empenho e desempenho dos meus 

alunos. Mais, pela primeira vez nem sequer pus em causa qualquer 

falta. Exatamente por isso, tive também a minha maior desilusão. 

Chegada a hora da aula, após a preparação cuidada duma toda 

organização exigida, deparei-me com um cenário de 10 alunos 

presentes, em que um deles era o aluno dispensado, perfazendo um 

total de 9 alunos disponíveis para a prática. As equipas preta, verde 

e branca, originalmente compostas por 6 elementos, tinham 2, 3 e 4 

alunos, respetivamente. Posteriormente chegou mais uma aluna da 

equipa preta. 

Afinal até já podíamos fazer um jogo de 4x4 + GR se misturássemos 

as equipas. (Note-se a ironia patente nestas minhas palavras, claro). 

Num dia em que o sentido de afiliação e pertença ao grupo está ao 

rubro, a vivência de uma competição está o mais aproximado 

possível à realidade, o jogo está no centro de tudo, o contacto com 

os vários papeis se elevam a um outro nível…nada foi possível. 

Perante isto o que fiz? A única coisa que poderia fazer. 

Não me podia esquecer que tinha ainda 11 alunos que estavam lá e 

que mereciam uma aula tão promissora como a que estaria prevista 

inicialmente. E assim foi. Dividiram-se as equipas, reorganizaram-se 

os papéis, desapareceram muitas funções – claro – e deu-se início 

ao “festim”. 

Apesar do todo dito, a aula correu maravilhosamente, havendo 

tempo para que tudo se vivesse e sentisse de forma, no mínimo, 

diferente.  

No fim, apesar da deceção que não iria passar, um novo sentimento 

brotou, pela constatação da melhoria gigantesca efetiva por parte 
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dos que estavam. Foram um exemplo de atitude, trabalho, empenho, 

fair-play e mais… Alegra-me e satisfaz-me comprovar que o meu 

trabalho, pelo menos para alguns, é sinónimo de crescimento, a 

todos os níveis. 

E eu pergunto-me: Não é este o objetivo de um professor? Formar 

um ser integral. 

É óbvio que a quem não quer aprender não se ensina, mas é tão 

gratificante ensinar quem quer aprender. É por isso que eu insisto e é 

para eles que direciono a minha prática, esperando e trabalhando 

para que este “eles” seja um número cada vez maior.” (Reflexão 53) 

 

 Apesar de defender e acreditar no MED como um modelo capaz de 

despertar algo mais nos alunos e acrescentar ao ensino vantagens muito 

próprias, a verdade é que o confronto com a vivência prática nos mostra que a 

sua aplicação tem que ser muito bem pensada, refletida, cuidada e até 

questionada. 

 Revejo o MED como a personificação da afirmação de Lao Tsé que diz 

que não devemos dar o peixe mas sim ensinar a pescar. Contudo, há quem 

mereça e esteja apto a esse voto de confiança mas há quem não esteja. 

 

4.5. A observação de aulas: uma nascente de aprendizagens constantes e 

imprescindíveis 

 

Alarcão e Tavares (1987, p.103) definem observação como “o conjunto 

de atividades destinadas a obter dados e informações sobre o que se passa no 

processo ensino/aprendizagem com a finalidade de, mais tarde, proceder a 

uma análise do processo numa ou noutra das variáveis em foco”. 

É um processo que não se cinge exclusivamente ao aluno ou ao 

professor, podendo englobar, também, a resultante da sua relação, o ambiente, 

a gestão dos vários fatores que interferem direta ou indiretamente na aula 

(tempo, material, espaço, etc), o conteúdo, os métodos, entre outros. 
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Foram muitas as aprendizagens que retirei deste processo. Para que 

melhor se possa entender esta afirmação contextualizarei de seguida a minha 

experiência formal a este nível. 

Durante a PES é obrigatório que, no mínimo, assistamos a dez aulas de 

cada um dos nossos colegas de núcleo de estágio e a seis da professora 

cooperante. Neste ano, a nossa professora cooperante, para além das turmas 

que nos atribuiu, possuía uma turma profissional. Este tipo de turmas vive um 

regime especial em que a EF é dada por módulos e apenas uma vez por 

semana. Ao olhar da professora a observação deste tipo de aulas não seria a 

mais proveitosa para nós, dando-nos a possibilidade, após conversar com os 

restantes professores de EF, de assistir a uma aula de seis colegas distintos. 

Entretanto, autorizou de imediato a nossa presença nas suas aulas caso 

desejássemos. 

Dito isto confirmo que a experiência é um posto. Esta adaptação 

sugerida redundou na nascente de aprendizagens enunciada. Foi, sem dúvida, 

uma estratégia bem conseguida e manifestamente vantajosa já que, a 

assistência a aulas com diferentes professores, mostrou perspetivas distintas.  

Confrontamo-nos com métodos, conteúdos e turmas distintos. 

Observamos, interpretamos e distinguimos a dificuldade adjacente a uma aula 

de 45 com uma de 90 minutos. Visualizamos novos exercícios e progressões, 

estratégias de disciplina e motivação. Enfim, usufruímos de uma série de 

vantagens que de outro modo não existiriam. 

A observação pressupõe interpretação (Alarcão & Tavares, 1987) e esta 

é subjetiva. Neste sentido, outra vantagem reside na troca de impressões que 

subjaz a estas observações. Era curioso verificar que cada uma de nós esteve 

atenta e pormenores desiguais. A ênfase dada a cada particularidade, o foco 

primordial, as ilações de cada ação, tudo nos distinguia. E como afrontei esta 

experiência com a modéstia devida, absorvi tudo o que pude, como se de uma 

esponja se tratasse.  
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4.6. A comunidade escolar – Admitindo novos membros 

 

Cada escola, cada agrupamento, cada comunidade, tem esculpida uma 

cultura e organização próprias, regentes de diretrizes que devem ser 

conhecidas por cada um dos seus membros componentes. É o respeito e 

convívio com o envolvimento que vai permitir a integração de um professor 

naquela comunidade. 

Assim, a integração na escola é o primeiro passo a tomar na busca de 

um percurso calmo, sereno, harmonioso e de sucesso. Sem a sua 

concretização, a vivência plena com a comunidade escolar será um devaneio.  

Conhecemos e contactamos, nuns casos mais, noutros menos, com toda a 

hierarquia inerente ao desmembrar de uma escola. Com todos eles (Direção, 

professores de outras agrupamentos, funcionários, alunos) experimentamos o 

doce sabor da inclusão. Devo dizer que pela sua hospitalidade comecei a 

sentir-me mais uma peça do puzzle, o que me orgulhou bastante e incentivou 

ainda mais a dar o melhor de mim. 

De forma mais particular, a professora cooperante e a primeira DT da 

minha turma tiveram um papel fulcral nesta minha integração. A participação 

nas reuniões (turma, pais, departamento,...) e a própria invocação da minha 

palavra e do meu parecer em todas elas, foram pontos altos da minha 

participação nesta área. 

Se há aspeto que reclamo ressalvar, pela importância e impacto que 

teve em todo o meu EP, é a relação gerada em torno de um grupo que, desde 

o primeiro momento em que nós, núcleo de estágio, entramos na escola, fez 

questão de nos receber de forma exímia – o grupo de EF. Um grupo 

extremamente unido do qual muitas amizades emergiram. Não éramos simples 

colegas. Funcionávamos como um só, apoiando e auxiliando o outro quando 

necessário. A cada dúvida, a cada problema, a cada urgência, tínhamos ali 

mais uns quantos (quase) professores cooperantes. 

Nesta escola o grupo de EF acolhia dois núcleos de estágio de duas 

escolas diferentes – um da FADEUP e outro do ISMAI. Uma situação não 

comum a todos os núcleos o que podia, de algum modo, influenciar todo o 
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processo. Poderiam gerar-se comparações, criadoras de rivalidades 

prejudiciais à experiencia positiva que desejava. Confesso que nos primeiros 

dias surgiram-me ideias abruptas de incompatibilidade. Temia que os esforços 

dos membros integrantes daquele núcleo fossem dirigidos a se evidenciarem 

em relação a nós e boicotassem as nossas intervenções. Honestamente, sinto-

me ridícula só em admiti-lo. A realidade foi tão divergente que nunca o 

comentei se não neste momento.  

A sensação que tive a determinada altura é que os dois núcleos de 

estágio de EF presentes (FADEUP e ISMAI) eram um só, pois o apoio e 

companheirismo era incondicional, e que os restantes professores faziam 

questão de ser a boia que nunca nos deixaria afundar. 

Todos os momentos na escola eram dotados de um lado prazeroso que 

a eles muito se deveu. O facto de nunca estarmos e sentirmo-nos sós exaltou 

uma confiança e à-vontade precoces que nos demitiu de embaraços iniciais e 

libertou para outros aspetos. 

Durante todo o ano fomentamos atividades conjuntas de convívio e 

interação, reclamadores de risos, histórias e partilha. 

Se para mim o EP foi uma experiência tão positiva a todos os níveis, a 

eles por direito se deve atribuir grande percentagem.  
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4.7. O desmembrar do professor: as suas funções e exigências 

 

À parte as funções informais do professor, do seu papel idealístico ético-

profissional, este contem um conjunto de cargos formais aos quais pode ser 

chamado a representar na escola. Só este ano, vivenciando e partilhando o EP 

com outros professores, tive conhecimento da totalidade de funções e ações 

que o professor de EF tem a seu cargo. 

Entre esses cargos encontram-se, por exemplo: Diretor de Instalações, 

Coordenador ou Professor de Desporto Escolar, Coordenador do Grupo 

disciplinar de EF e DT. É sobre este último que foco a minha atenção, visto ter 

tido um contacto mais evidente com este papel. 

O facto da professora cooperante possuir uma direção de turma facilitou 

a compreensão das suas tarefas e, acima de tudo, da sua importância. A 

pertinência deste tema surge exatamente, mais do que enumerar cada função 

deste, na clarificação da relevância do cargo e na importância das 

características da pessoa que o assume. 

A escolha deste caminho tudo teve a ver com a experiência pessoal que vivi. 

No início do ano, a DT da minha turma era uma professora bastante 

experiente. Uma senhora meiga, exigente e deveras preocupada com os 

alunos e seus desempenhos. Notava-se efetivamente amor e dedicação pelo 

que fazia. Experimentei, inclusive, um desses momentos de dedicação quando, 

perante a turma, que como já se pode desvendar não era fácil, solicitou a 

utilização de uma das minhas aulas para conversar e esclarecer mal 

entendidos com a turma. 

 

“Por razões alheias à disciplina mas altamente justificáveis, a aula viu 

a sua planificação adiada. A diretora de turma do 11º D pediu a 

disponibilização de um tempo da minha aula para proferir algumas 

palavras à turma. Um diálogo sério que teve origem nos 

comportamentos inadequados, na indisciplina e na falta de harmonia 

e companheirismo. O facto é que este se prolongou ocupando, quase 

na totalidade, o tempo integral da sessão. 
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(…) 

Acho importante referir que, para mim, esta não foi uma aula perdida 

se a sua consequência for a resolução dos problemas até então 

enunciados. Pelo contrário. Se este foi o impulso necessário para a 

conquista de melhor comportamento, maior empenho, maior respeito, 

então esta será uma aula mais que ganha.” (Reflexão 19) 

 

Entretanto, como a reforma da professora em questão foi concedida, foi 

atribuída uma nova professora à turma. Não querendo julgar injustamente a 

professora, pareceu-me, com o decorrer do restante ano que o seu perfil não 

era o mais adequado para o cargo. Principalmente quando nos referimos a 

uma turma como o 11º D. 

Não posso ignorar que a fasquia imposta pela antiga professora era 

muito alta e que influenciou o meu ajuizamento. Mas não posso ignorar 

também, que por várias ocasiões incorreu em erros um pouco graves, a meu 

ver. O DT é aquele que auxilia mas que repreende quando necessário. 

Vejamo-lo como um amigo. Um bom amigo é aquele que diz o bom e o mau ou 

aquele que só refere o bom? O facilitismo desmedido em nada ajuda na 

construção de um ser Homem que tanto procuramos conseguir. Foram tantas 

as faltas (in)justificadas, resultantes de ações irresponsáveis dos alunos, que 

não consigo compreender o sentido. A apatia sobre assuntos bastante sérios 

também me desagradou. Não adianto mais pormenores pois este assunto será 

desvendado mais adiante, quando me refiro à intervenção dos Encarregados 

de Educação (EE) no percurso escolar dos seus educandos. 

Dito isto, compreende-se a gigantesca lacuna no nosso contexto 

educativo, visto que a seleção dos DT é realizada independentemente das 

características apresentadas, havendo uma única preocupação de preencher e 

gerir a carga horária docente. 
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4.8. Dinamização de actividades 

 

Com o objetivo de uma maior interação e proximidade com os alunos da 

escola, o grupo disciplinar de EF elaborou um Plano Anual de Atividades (PAA) 

– (anexo I) – onde constava um rol de propostas apetecíveis, promotoras do 

gosto pela atividade física e desporto. 

Cada atividade comportou um valor único na nossa aprendizagem. 

Contudo, algumas demarcaram de forma mais vincada a nossa participação. 

Entenda-se que neste ponto não vou, nem posso, referir-me apenas a mim. Foi 

um trabalho de um núcleo que nunca se separou e uniu forças e esforços para 

marcar a diferença naquela escola, naqueles alunos ou a quem fosse dirigida a 

atividade. 

O sentido prático que caracteriza a nossa professora cooperante facilitou 

o processo de incumbência de tarefas específicas a nós atribuídas. Logo na 

reunião em que se definiu o PAA, acertaram-se também os encargos 

respetivos. Assim, embora a nossa participação e esforço pertencesse a todas 

eles, o Corta-Mato seria a nossa maior responsabilidade. 

Era hora de nos dedicarmos a 100% na concretização daquele projeto.  

Verdinhas nestas andanças, rodeamo-nos de gente mais habituada a este tipo 

de eventos. Pessoas com conhecimentos mais aprofundados, com muito 

conhecimento de causa na matéria, providos de material que nos ancorou 

bastante e facilitou muitas fases no processo, concretamente nas inscrições, 

junção dos dados e resultados. 

O Corta mato é um dos eventos desportivos com maior tradição e 

significado na escola. É um evento de extrema importância, já que solicita uma 

massiva participação por parte dos estudantes. Para muitos dos alunos é 

quase a única oportunidade de participar numa atividade desportiva organizada 

e vivenciar a plenitude de uma competição pautada por um espírito cooperativo 

e de fair-play.  

Assim, a nossa dedicação e cuidado foram incansáveis, com a intenção 

de permitir uma experiência altamente positiva para todos os que, de alguma 

forma, participaram nesta atividade.  



Realização da Prática Profissional 
 

 

70 

Também todos os torneios – basquetebol, voleibol, andebol, badminton 

– denunciaram a sua importância. A nível de compreensão organizacional, na 

socialização e interação com os alunos em geral, no relacionamento com os 

restantes colegas. Ademais, sublinho o dia mundial da criança e a semana da 

saúde. Isto porque me desafiaram e obrigaram a uma desenvoltura maior, já 

que me reclamaram de forma mais direta e específica. Pela experiência na 

dança e academias, foi pedida, a mim e a uma colega do núcleo de estágio do 

ISMAI, uma participação especial nestes dias. O à vontade perante uma escola 

inteira era uma interrogação. E se na semana da saúde tudo correu como 

previsto, no dia mundial da criança nem por isso. Dito assim, é um eufemismo. 

Um dia de muito sol, com um agrupamento inteiro de crianças, com dois rádios 

sem funcionar e outro que não se fazia ouvir. Nada tínhamos e requeriam-se 

soluções. Sem esquecer que no ano anterior não tinha corrido nada bem e era 

impreterível que desta vez tal não se repetisse. 

Rapidamente pegamos nas crianças e animamos com o que tínhamos. 

Criatividade e imaginação foram a chave para tudo. No fim do dia acabou por 

ser melhor do que o previsto, tendo um sabor especial que nunca vou 

esquecer. 

 

4.8.1. A Educação Física e o seu papel integrador 

 

É objetivo destas atividades, fomentar, cada vez mais, o hábito da 

prática desportiva. Através destes momentos lúdicos e didáticos espera-se 

elevar a um patamar superior o gosto pelo desporto, bem como o entendimento 

real da sua importância. 

Estas atividades desportivas, são de extrema importância nos dias de 

hoje, por vários motivos. Impelem valores como o convívio no âmbito 

desportivo, atividade física e saúde. 

Os alunos adotam cada vez mais comportamentos diários muito 

sedentários e prejudiciais para a saúde, levando a uma necessidade crescente 

da promoção da prática de atividade física nas escolas. 
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Ademais, para muitos alunos estas atividades transformam-se numa 

oportunidade única de participar em atividades desportivas e de socializar com 

outros. 

Nesta minha pequena experiência pude observar que o convívio que se 

gera em torno de um evento deste tipo permite a muitos alunos, ou que são 

menos “populares”, mais tímidos e acanhados, ou porque simplesmente são 

novos, uma maior e facilitada integração. Promove a conversa, o riso, as 

emoções verdadeiras, resultando num momento em que todos são iguais. 

Ao organizar estas atividades, a escola promove, também, o gosto e 

interesse dos alunos pela competição, ultrapassando até o mero ato 

desportivo, tornando-se um ato educativo de grande relevância. 
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4.9. A organização da ação de formação. 

 

No âmbito das áreas dois e três, que reclamam a participação e as 

relações com a escola e com a comunidade, juntamente com as minhas 

companheiras de estágio, realizei, além do acima descrito, uma ação de 

formação. 

Esta oferecia uma breve contextualização teórica e uma experiência 

prática sobre a temática “Orientação”. Era essencialmente dirigida ao corpo 

docente da disciplina de EF da nossa escola e de muitas outras que pudessem 

estar interessadas. 

Obviamente que o tema desta ação foi intencionalmente selecionado 

com vista a responder às necessidades da comunidade envolvente que fomos 

descortinando. Pretendíamos dar o nosso contributo para melhorar e 

diversificar as práticas pedagógicas junto dos alunos. 

No que diz respeito às capacidades que exige, a orientação é uma 

modalidade bastante completa. Contudo, a sua incorporação na escola é um 

processo que exige mais conhecimento sobre a área. Especialmente porque 

quando utilizada num contexto educativo deve obedecer a um conjunto de 

normas e metodologias próprias. 

Após a escolha final ser escolhida e aprovada, nada mais restava que 

não o dar forma aquele projeto. 

O facto das três sermos perfecionistas e ambiciosas, deu-nos uma força 

motivacional quase inabalável. É certo, também, que contamos com o apoio 

incondicional da professora cooperante e dos restantes colegas pertencentes 

ao grupo disciplinar de EF do AERF. 

A entreajuda, o trabalho em equipa e a união, foram condições 

atestadas e permanentes entre o nosso núcleo de estágio durante todo o EP. 

Assim, este processo organizativo da ação de formação destacou-se por ser o 

melhor exemplo disso mesmo. 

O apoio monetário era nulo e as nossas pretensões quanto ao sucesso 

desta ação eram máximas. Aspirávamos um elevado número de participantes 

que obtivesse esclarecimentos efetivos. Urgiam então soluções que 
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permitissem atingir tais objetivos naquelas condições. A originalidade, a 

criatividade, o empenho e a dedicação foram elementos-chave para a 

concretização disso mesmo. 

Avançamos para a elaboração de cartas convite, folhetos e cartazes 

publicitários para divulgar a ação de formação. Como estratégia evidente de 

atrair o maior número possível de interessados (anseio mais que declarado), 

criámos um mini kit, composto por uma bússola, balizas, e cartões de controlo, 

para as primeiras três inscrições. Outros documentos foram produzidos com 

vista a possibilitar maior rigor e seriedade, nomeadamente as fichas de 

inscrição, as credenciais, os diplomas de participação e o material de apoio. 

 

 

Figura 3. Material produzido para a ação de formação de orientação 

 

Através da análise dos inquéritos de satisfação pudemos constatar que 

os objetivos haviam sido atingidos e que a ação teve o maior dos sucessos. 

Tal só foi possível pela ajuda incansável do docente responsável pela 

disciplina de atividades ao ar livre da FADEUP que prestou o seu contributo, 

não só na participação da ação como formador, mas também nos momentos 

que lhe antecederam. A participação de um atleta e promotor de atividades 

federadas de orientação a nível mundial também se denotou fundamental. Se 

pensarmos nas dificuldades que passamos para a marcação da data, por 
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exemplo, o seu valor é potencializado, pois sempre se mostraram 

compreensivos e prontos. Atente-se ainda que a sua participação foi 

absolutamente gratuita. 

A aliança entre estes dois formadores permitiu a dita vivência teórico-

prática da modalidade numa direção específica de escola.  

No fim, acabado todo o processo, a satisfação era notória. Não tinha 

sido apenas mais uma tarefa cumprida. Houve uma aprendizagem real e a 

vários níveis. Foram horas de trabalho e esforço que se converteram num 

saber. Um saber fazer e um saber ensinar, visto que neste momento me 

considero devidamente apta e lecionar a modalidade enquanto professora e a 

organizar outras ações de formação a que seja proposta. 

 

4.10. Relacionamento com a comunidade – um trilho difícil de percorrer. 

 

Quando iniciei esta jornada esperava por uma realidade bem distinta da 

que encontrei. O facto da Escola Secundária Rodrigues de Freitas estar 

sinalizada como uma escola de referência para alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE) e como território educativo de intervenção 

prioritária (TEIP), levou-me a crer que o meu envolvimento com toda a 

comunidade escolar seria assistido de forma mais veemente.  

É mais do que sabido que o papel do professor vai muito mais além das 

suas incumbências didáticas. Desta forma, perante as condições que a escola 

e suas particularidades me ofereciam, a minha perceção e compreensão 

dessas funções paralelas e não menos importantes, sublinhe-se, estaria 

facilitada. Claramente que o meu trabalho na escola neste sentido seria maior. 

No entanto, culminava o EP de forma mais satisfatória, visto que, ainda que 

não soubesse tudo, muitos tabus seriam deitados a baixo. Seria uma 

experiência recheada. 

A probabilidade de encontrar pela frente uma turma com aluno(s) com 

NEE era relativamente elevada. Entretanto, tal não aconteceu. Embora 

reconheça, evidentemente, que o facto de não ter um aluno com este tipo de 

necessidades me “poupou” bastantes afazeres, gostaria de ter tido essa 
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oportunidade. Sendo sincera, é uma realidade que me assusta e estando 

inserida num contexto de PES dar-me-ia outra segurança. 

Quanto à sinalização como escola TEIP, declaro que a desilusão 

predominou a minha ilação. A contenda entre o dito e o feito era enorme. 

Realizaram-se sim, algumas ações específicas, orientadas para os problemas 

daquela população. Todavia, ficaram bastante aquém do desejado. 

Principalmente no que contempla a comunidade exterior à escola. Uma 

comunidade envolvente pouco envolvida, onde só vislumbrei desinteresse. 

As atividades não tinham a sua colaboração, nem tão pouco eram 

visitadas e reconhecidas. 

Sendo mais direta, se por um lado a escola não correspondeu às minhas 

expectativas quanto à sua atuação, por outro, facilmente entendi que a sua 

causa poderia estar na abnegação por parte da comunidade. 

Estamos a falar de um aspeto mais abrangente, mas assim que nos 

reportamos ao mais simples, como a participação dos EE na, e só na, vida do 

seu educando verificamos rigorosamente o mesmo cenário.  

 

4.10.1. O envolvimento de cada membro da comunidade escolar: 

participação dos Encarregados de Educação. 

 

Felizmente, a professora cooperante, fez questão de nos incluir nos 

vários papéis e obrigações pertencentes ao professor de uma turma. Todas as 

reuniões existentes eram-nos informadas e se não fossem obrigatórias, eram, 

no mínimo, aconselhadas. Reporto-me então às reuniões com os EE visto 

terem-me marcado de forma invulgar. Até hoje não consigo afirmar se o que 

senti era admiração, desilusão ou repulsa. Reações fortes, eu sei, mas todas 

elas sentidas, creio. 

A melhor forma de me fazer entender será relatando, sucintamente, dois 

dos episódios vividos. 

 

Episódio 1: Reunião de pais do primeiro período. Entro eu, minutos antes, na 

sala onde decorreria a reunião e estavam presentes três professores da turma, 
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sendo uma a DT. Recordo-me de pensar como era no meu tempo de estudante 

de secundário e valorizar aquela imagem pois eu só tinha um professor, o DT, 

na minha reunião. Parecia que as coisas estavam mudadas. Os professores 

começavam a ter um papel mais interventivo e preocupado junto das suas 

turmas. Eis que não quando, começada a reunião, deparo-me com uma 

situação de quatro professores para três EE. Atordoada com a realidade, 

quando a DT me possibilitou a palavra, fiz questão de demonstrar a minha 

indignação. Agora admiro-me de ter tido aquela intervenção, mas na altura foi-

me natural.  

 

Episódio 2: Recorde-se agora o episódio da aluna que desmaiou na aula 

devido à sua obsessão em emagrecer. Desta vez o painel complica-se. Ora, se 

no episódio anterior criticava apenas a postura indiferente dos EE, desta vez 

também questiono a atuação da segunda DT. Ao verificar a veracidade da 

situação em questão, reportei de imediato o caso à DT. Denotei, em primeira 

instancia que a DT foi pouco proactiva, pois foram necessárias algumas 

“lembranças” da minha parte para que esta alertasse os pais. De seguida o 

espanto foi ainda maior, dado que os pais se mostraram quase que alheios ao 

acontecido. 

 

Digerir toda aquela informação foi complicado. Não conseguia conceber 

tamanha demissão das suas funções por parte dos EE, nem tanta passividade 

por parte de alguns professores. 

Era a confirmação do espírito comodista que a nossa sociedade 

experimenta nos dias de hoje.  
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4.11. Desenvolvimento profissional 

 

Vivemos de “transpiração”. Pouco ou nada inventamos. 

Aqui e ali, a vida constrói-se e reconstrói-se com os outros. 

Muitas foram as pessoas com quem interagi e interatuei... 

Não inventei nada. (Re)escrevi. 

Mas ao (re)escrever talvez algumas ideias novas ressaltem. 

… 

(E) …um outro caminho,… se (re)contextualize, se (re)construa. 

 

O Princípio 

         Fernando Elias 

 

Ao longo deste ano que passou o meu EP foi viciantemente marcado 

pelo erro e pela reflexão. Sobre eles apoio o meu desenvolvimento profissional 

até agora conquistado. Sem eles acredito que não seria o que hoje sou. 

 Como já referi em pontos deste documento, encaro o erro como um 

potenciador daquilo que somos e a reflexão como a montanha que escalamos 

para alcançar a tão desejada competência profissional. 

Se, como disse acima, o erro e a reflexão foram fatores de 

desenvolvimento profissional, devo realçar que os meus alunos (sem exceção), 

as minhas amigas de núcleo de estágio e a professora cooperante foram os 

meus professores. E digo isto pois eles foram a razão da minha formação 

integral, nesta fase. A eles devo muito do meu crescimento como profissional e 

pessoal, acrescente-se. 

Passando agora a uma referência mais específica, alego que o PFI foi 

para mim, como refiro precisamente no titulo do tema em que vou discorrer 

sobre este, o aloquete e a chave. Através daquele documento consegui 

encaminhar corretamente a minha prática. 

Por fim, como não podia deixar de mencionar, apesar de todas as 

conquistas e evolução, persiste um vazio que será, de certo, permanente. Uns 
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dias mais, outros menos, mas nunca seremos, saberemos e perceberemos 

tudo o que queremos. No dia em que pensarmos de outra forma, a nossa fome 

de mais e melhor desvanecer-se-á e a nossa competência estará, automática e 

irrevogavelmente comprometida. Daí que o investimento na formação (um 

investimento contínuo), seja o último ponto deste tema maior.  

 

4.11.1. O erro como impulsionador do crescimento pessoal e profissional 

 

“Tente outra vez. Falhe outra vez. Falhe melhor.” 

Samuel Beckett 

 

Por muitas situações, e confirmando a ideia que subscrevi no 

enquadramento biográfico, senti que se não errasse, naquela hora, naquele 

momento e/ou naquela situação, não iria aprender nem saber o que sei. 

O facto de encarar o erro como um catalisador de aprendizagens 

singulares, permitiu que eu nunca desanimasse quando o cometia e que 

vasculhasse ensinamentos/lições que dele pudessem advir. 

 

“Tornarei este obstáculo num incentivo para a autosuperação e 

crescimento. Há erros com os quais nos deparamos e que só depois 

nos apercebemos da importância que acarretam.” (Reflexão 8) 

 

Adianto que quando me refiro ao erro, não me refiro exclusivamente aos 

meus. Nele congrego os meus (obviamente), os erros dos meus alunos, das 

minhas companheiras de estágio, professores da escola, enfim, toda e 

qualquer pessoa que pudesse, de alguma forma, influenciar o meu 

crescimento. Por vezes vivi situações caricatas em que numa dada observação 

da aula de uma colega “aponto” determinado erro e que logo a seguir decorreu 

a minha aula e cometi exatamente o mesmo erro.  

 

“A sessão foi também marcada por alguns acontecimentos pontuais 

dos quais destaco: o cabelo solto da Bruna e a desmotivação 
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temporária do João. Menciono a Bruna apenas por achar caricata a 

falta de noção do pormenor que toma conta de nós durante aquele 

período. Este foi um dos aspetos que, por ter acontecido 

anteriormente com uma colega, fiz questão de controlar no início da 

sessão. Porém, o simples facto da aluna em questão ter chegado 

mais tarde, um momento posterior a esse controlo, foi suficiente para 

me passar despercebido. São nestas pequenas coisas que 

percebemos a quantidade de degraus que faltam subir para 

alcançarmos o patamar de pedagogos.” (Reflexão 5) 

 

Não deveria ter acontecido, eu sei! Mas veja-se que o facto de ter 

acontecido desta forma mexeu tanto comigo, a perplexidade foi tanta que 

nunca mais esqueci e, consequentemente, nunca mais cometi o mesmo erro. 

Conjeture-se que se não tivesse acontecido assim, talvez tivesse repetido, não 

digo vezes sem conta, mas algumas vezes a mesma situação. 

Consciente de muitos dos erros e com muitos outros a passarem-me ao 

lado, sublinho, uma vez mais, a importância da professora cooperante na 

perceção e interiorização destes.  

 

“Contudo, existem pormenores que me passam despercebidos. 

Durante a aula uma aluna dispensada da prática encontrava-se na 

bancada a ouvir música. Ainda que pontualmente olhasse para estes 

alunos tendo, inclusive, chamado a atenção de um devido à sua 

postura imprópria, este foi um facto do qual não me apercebi. E 

continuaria assim se não fosse a professora Andreia Canedo a 

informar-me do sucedido.” (Reflexão 4) 

 

A sua experiência, profissionalismo e personalidade atribuem-lhe uma 

sensibilidade ótima para a constatação do erro e posterior confronto connosco. 

Devo dizer que a sua forma de expor e trabalhar cada problema ajudou a que o 

meu entendimento de erro fosse e se mantivesse tão positivo.  
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4.11.2. A ação refletida e o pensamento reflexivo 

 

Quando olho para trás não me arrependo de absolutamente nada mas, 

ao mesmo tempo, mudaria muita coisa. Ou seja, por vezes, agora, com toda a 

bagagem que conquistamos ao longo deste ano decorrido, olho para o que fiz e 

disse e a cada passo encontro falhas. 

Obviamente fazem parte do percurso e, como acima dito, sem elas não 

seria o que hoje sou, certamente. 

Contudo, e a realização deste documento maximizou essa perceção, 

poderia ter feito bastante mais e melhor. Refiro-me particularmente às reflexões 

escritas. Por vezes, no decorrer deste documento, recordava momentos e 

sensações que elucidavam da melhor maneira cada palavra que pudesse ser 

escrita. Assim, procurava de imediato a reflexão onde estava presente e 

simplesmente observava que havia muitas lacunas. Não escrevera tanta coisa 

importante que me escandalizei comigo mesma, confesso. A interrogação era 

constante. Se eram sentimentos e vivências tão presentes como era possível 

não o ter escrito? 

Entretanto, e depois do primeiro impacto, apercebi-me que, neste 

processo do EP, o meu pensamento reflexivo e posteriores ações foram tão 

mais importantes e potencializadas que apaziguavam a falha. 

A verdade é que observando por outro prisma, se ainda hoje me 

lembrava de determinada situação e que, ainda por cima não a tinha 

estampada no papel, significava que a minha reflexão sobre o assunto foi de tal 

forma cuidada e intensa que não me deixa, passado tanto tempo, esquecer. 

Se tal acontece também se deve à formação iminentemente reflexiva 

que a faculdade nos transmite. Por várias vezes, diferentes disciplinas e 

através de diferentes metodologias, nos mostraram e representaram o ideal 

reflexivo obrigatório a um professor. É fácil perceber que esta é uma condição 

obrigatória a qualquer um que almeje a docência. Passo a transcrever parte de 

um trabalho que nos foi requerido neste mesmo ano, na disciplina de tópicos I, 

já que este despoletou em mim a aproximação definitiva a este ideal. Deste 

modo, poder-se-á conceber melhor a real importância que tem aos meus olhos. 
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“(…)Crente de que as minhas palavras identificam os ideais e 

opiniões de muitos, ajuízo a sessão dos professores Melissa Parker 

e Kevin Patton como das mais gratificantes e elucidativas da 

temática em questão: “O Professor e o Ensino Reflexivo”. (…) o 

enredo proporcionado e a metodologia utilizada resultaram num 

momento singular de formação. 

(…) 

Conforme o pedido da Professora Zélia Matos, no dia 25 de outubro, 

fizemo-nos acompanhar, para a aula, de imagens impressas que 

retratassem o nosso entendimento acerca do ensino reflexivo.  

Considero-me uma pessoa de valores fortes, convicções e ideais 

bem definidos, que não aceita ser apenas 

mais uma, tentando, assim, 

trabalhar para se demarcar. Não 

se entenda tal como uma 

ambição desmedida de ser 

melhor que os outros. Entenda-

se, sim, como uma ambição de 

ser sempre mais e melhor que eu 

mesma. Deste modo, logo que me foram requeridas as imagens, ao 

invés de me ligar à internet e pesquisar no Google “ensino reflexivo” 

optei, em primeiro lugar, por pensar no que isso significava para mim. 

A conclusão maior a que cheguei foi de que era sinónimo de 

visualização, introspeção, reflexão e, claro, mudança. Resolvi então, 

“apoderar-me” dos símbolos que transmitissem a minha linha de 

pensamento. O espelho materializa o olharmos para nós e para as 

nossas formas de atuação, e o “beija-flor” a mudança. De forma 

bastante simplista, a junção das duas imagens congrega o 

significado do ensino reflexivo. 

Com o decorrer da sessão os professores solicitaram a formação de 

grupos, em que cada grupo deveria optar por uma imagem, entre as 

que tinham, e colá-la num cartaz, juntamente com uma breve 

explicação do seu teor. Confesso que é com algum orgulho que 

menciono que as imagens escolhidas foram as acima apresentadas. 
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Sabíamos que o pedido era apenas uma imagem. Entretanto, 

arriscamos esta opção, aclarando que também o professor reflexivo 

não se fazia de apenas uma ideia, uma verdade, uma formação… 

Então, à sua semelhança, decidimos fazer um enquadramento de 

imagens que, para nós, redundava na mais completa justificação.  

A troca final de opiniões e visões significou mais uma migalhinha no 

meu saber. Não somos donos de verdade alguma e a partilha de 

impressões permitiu-me completar a definição deste conceito. 

(…) 

Urge o momento de ser reflexivo. Principalmente para os que estão 

prestes a iniciar uma atuação real que afetará milhares de vidas. 

Cada aluno justifica a existência do professor e a atuação deste deve 

contemplar o necessário para desenvolvimento integral da cada ser. 

A minha participação neste seminário acreditou as minhas crenças. 

Tendo por base um paradigma de ensino reflexivo, acredito e 

subscrevo um desenvolvimento profissional consciente, produtivo e 

de qualidade. Penso que um professor crente e seguidor do ensino 

reflexivo é a personificação da competência. Se não o é no seu todo, 

encontra-se, irrevogavelmente, no caminho certo.” 

 

Após tantas conclusões e após uma introspeção (nem a propósito!) de 

tudo o que vivi até agora, apercebi-me da, já referida, maximização das minhas 

capacidades. Se nas reflexões escritas evoluí, no pensamento reflexivo 

alcancei um patamar bem mais alto. Não o último (até porque falamos de uma 

escadaria infinita), mas um que já me dou por satisfeita (de momento, claro). 

Foi grande contribuição para o meu desenvolvimento profissional. Além 

de errar menos, acertei mais, e isso é muito importante. Poderia não errar sem 

acertar. Mas acredito que devido a esta capacidade e à sua evolução o meu 

entendimento sobre os meus alunos e suas necessidades foi aumentando. 

Como se de um puzzle se tratasse fui juntando peça por peça e construi um 

ideal que, embora não fosse perfeito, satisfazia em grande parte as 

necessidades dos alunos e potencializava as suas capacidades e 

aprendizagens. 
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Adianto, ou melhor, reafirmo sem reticências que a reflexão foi o meu 

maior trunfo no combate ao meu grande problema – a desmotivação.  

 

4.11.3. Os alunos, a turma, o núcleo de estágio e a cooperante como 

marionetas dum desenvolvimento exponencial 

 

Para mim este é um dos temas mais importantes e mais nostálgicos 

deste relatório. Não pelo conteúdo em si mas pela carga emocional que 

importa. Se foi um ano tão positivo, tão violentamente inesquecível e, ao 

mesmo tempo, frenético, é a estes agentes que devo. Dos primeiros tive o 

questionamento e a indiferença mas conquistei o apego e o respeito. Dos 

segundos, tive as críticas mas tive também o apoio e companheirismo. E da 

última tive as críticas também, as chamadas de atenção, a exigência e, ao 

mesmo tempo, a compreensão, os conselhos e a impulsão. Ensinamentos? 

Tive de todos eles. 

Na realidade, ao longo de todo o nosso processo de formação fomos 

lidando, progressivamente, com situações que se iam aproximando o mais 

possível da realidade que iríamos enfrentar enquanto professores. Contudo, e 

fazendo aqui uma pequena analogia aos novos modelos de ensino em voga, a 

melhor forma de aprender a jogar é no jogo. Ora, se “joguei” e venci este ano, 

muito devo a todos os meus companheiros de equipa. Pois para mim foi e 

continuará a ser exatamente isso que os meus alunos, o meu núcleo e a minha 

professora cooperante significaram – uns companheiros de equipa com quem 

partilhei um ano repleto.  

Dou particular atenção à turma, pois sem ela nada faria sentido. 

Obrigou-me a pesquisar, mudar, pensar e repensar, lutar, enfim, uma série de 

congestionamentos que me fizeram atribuir um valor único ao EP, ao professor 

em si e a mim mesma. A exigência a que me preceituaram desenvolveu em 

mim capacidades profissionais e pessoais de que me orgulho. Acredito que o 

facto de necessitar de um esforço maior para motivar e trabalhar a e com a 

turma me facultou uma visão diferente sobre o ensino e seus princípios e 

reclamou um empenho e esforços que ser-me-ão úteis para a vida. É como 



Realização da Prática Profissional 
 

 

84 

comummente se diz: o que custa mais a ganhar é o que sabe melhor 

conquistar! 

 

“Muitas vezes penso que se a turma não tivesse dado a luta que deu 

o sabor final de concretização também não seria tão forte.” (Reflexão 

67) 

Observando e refletindo sobre todo o EP, meu e das minhas colegas, 

pensando em todas as turmas, seus comportamentos e atitudes, facilmente 

confirmo que, a turma faz o professor e o professor faz a turma. Que o 

empenho, vontade, persistência e rigor são premissas maiores da nossa 

profissão. 

Esta turma ensinou-me a trabalhar de forma séria, honesta e justa. Por 

vezes podemos ter tudo. Uma turma perfeita, condições logísticas ideais, com 

zero problemas. Se não houver vontade (boa vontade) tudo se desmorona. 

Como diz um velho amigo meu: pouco com vontade é muito, mas muito sem 

vontade não é pouco, é nada! 

Assino a tinta permanente a ideia de Bento (2004) quando nos ilustra 

que um passado sem dor e suor é, também, um passado sem honra e glória.  

 

4.11.4. PFI: “O aloquete e a chave” – o primeiro passo para a perceção e 

resolução de problemas 

 

O PFI assume-se como um documento orientador das atividades, tarefas 

e funções a desenvolver ao longo do EP. Trata-se de uma introspeção e 

autoavaliação que demarca as dificuldades e lacunas do estagiário, com o 

objetivo de as suprimir. Permite entender as necessidades específicas do 

indivíduo e encontrar estratégias de combate às mesmas. 

Através deste documento, caracterizado como altamente reflexivo, 

intencional e consciente, o professor estagiário poderá potencializar as suas 

capacidades.  

Se umas vezes vemos todo o sentido na elaboração de determinado 

trabalho, outras vezes nem por isso. No entanto, por vezes, constatamos 
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também, que aqueles nos quais inicialmente não desvendamos qualquer 

importância se tornam, à posteriori, decisivos e indispensáveis. Foi o caso do 

PFI. Um projeto que, honestamente, foi realizado pelo seu caráter obrigatório 

que resultou numa ferramenta essencial para o ultrapassar dos problemas e, 

anteriormente a isso, para a tomada de consciência de muitos deles. 

Como denuncia o título deste tema, precocemente encarei este trabalho 

como um obstáculo. A quantidade de trabalho com que me deparava na altura, 

aliada à minha incapacidade aguda de não pensar a longo prazo, fez-me 

assumir aquela tarefa como um entrave, um aloquete ao bom trabalho que 

havia ser feito em paralelo. 

Admito então que parti para o documento com um pensamento medíocre 

do desenrasque e, de repente, dei por mim em pensamentos altivos e 

altamente proveitosos. Começava a percecionar muitas lacunas que ainda não 

tinha espreitado tão pouco. 

Este funcionou como o ponto de partida, o fio condutor ao longo do 

processo tão ambicionado mas tão receado que é o EP. Consegui resolver 

muitos problemas através do pensamento e questionamento reflexivo a que 

este me obrigou e se evitei muitos outros percalços a ele o devo também. 

Já se pode aprontar que no fim de contas, não só não prevaleceu a ideia 

inicial que construi, como também se revelou rigorosamente o contrário.  

 

“A elaboração do projeto de formação individual, além de se 

constituir uma base de orientação das metas a cumprir durante todo 

o Estágio Profissional, sintetizando os meus objetivos, dificuldades e 

estratégias, veio fazer-me tomar consciência das minhas 

aprendizagens já tidas e daquelas que urgem ser adquiridas. 

O objetivo mor de toda a nossa formação é a competência 

profissional. É por esta finalidade que trabalho e anseio. Mais que ser 

professora, ambiciono ser uma professora competente, capaz de 

refletir sobre as minhas ações e métodos e modifica-las sempre que 

necessário, tendo sempre por base, o aluno. Ser capaz de orientar 

cada um no seguimento de uma boa educação e formação, uma vida 

melhor e um futuro mais promissor” (Conclusão do PFI) 
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Curioso ver algo que se reclama à partida como um aloquete se 

manifesta, num piscar de olhos e de forma esmagadora, na chave para muitos 

outros aloquetes.  

 

4.11.5. O investimento na formação 

“Nós somos o que fazemos de nós.” 

Giddens (cit. Bento, 2006, p.311) 

 

A formação é um conceito muito mais abrangente do que possa parecer. 

É um processo dinâmico cujo fim não se avista já mais. Uma escadaria em 

permanente construção que se alimenta de um trabalho diário. Não se cinge 

exclusivamente ao dar e receber pontual mas sim a um acumular de 

experiências, vivências e ensinamentos resultantes de interações com o mundo 

e com nós mesmos. (Bento, 2006)  

Assim, consciente de que o meu conhecimento é objeto de grande e 

contínuo desenvolvimento ao longo de toda a vida, a indagação constante 

sobre as novas ideias que rondam a educação é imperativo. 

Se analisarmos a escola e as suas diretrizes ao longo da história, 

verificamos que é vasto o leque de alterações que foram despontando. Que 

seria do professor que se acomodasse unicamente no seu próprio saber? Que 

não se atualizasse e cultivasse o seu conhecimento? Automaticamente, para 

mim, deixaria de ser professor. Primeiro, porque estar-se-ia a desviar do 

objetivo maior. O nosso dever é trabalhar em função dos alunos e não em 

nossa própria função. Em segundo, porque um professor nunca deixa de ser 

aluno. A sua aprendizagem é infinita. E tem que o ser, na procura de 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade e seus paradigmas. 

Como Bento (2006) nos tenta acordar, se nos resignarmos e cedermos à 

ignorância, desnudamo-nos de propósitos e viramos matéria morta. 

Neste sentido, seja pela troca de experiências e conhecimentos com 

outros colegas, pela participação em ações de formação, seminários, 

congressos, o que quer que seja, o professor deve munir-se de todo o material 
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que puder na esperança de conseguir responder às exigências dos seus 

alunos, escola e comunidade escolar. 

Ao longo de toda esta escrita, pelas palavras esculpidas num ponto ou 

noutro, percebe-se que a docência é um sonho no qual deposito ambições 

maiores de vingar pela minha competência, restaurando conceitos, 

armazenando experiencias e usando e abusando do poder reflexivo, o que por 

si só já nos renova e nos faz crescer. Considere-se que abono a mudança mas 

desde que benéfica. Caso contrário não fará sentido. Um exemplo claro disso 

mesmo vê-se relatado neste documento, no tema 4.1.2. É o tal ideal do “mais e 

melhor”. Não faria sentido se este ditasse “mais e pior”, certo?
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 

Neste ano passei por vários momentos, provações e situações que me 

fizeram pensar e repensar crenças, atos, objetivos e muito mais. De facto, não 

é difícil reconhecer que a prática dá boa parte de si ao conhecimento que 

qualquer professor possa ter ou requerer. Com isto não suprimo, de forma 

alguma, o saber teórico. Até porque sem ele a nossa ação não seria 

fundamentada e, consequentemente, ver-se-ia vazia.  

Entretanto, há que admitir que este ano teve um papel visceral na 

construção da minha identidade pedagógico-profissional. Ou melhor, no início 

desta mesma construção, pois, à semelhança da competência tão apetecida, 

este é um processo indissociável da experiência e do tempo. Apesar das tantas 

lições e aprendizagens que retirei deste processo, há uma em concreto de que 

não me podia esquecer. A riqueza que alberga é tão infinita e poderosa que a 

sua omissão seria um erro crasso. Algo que nem é conjeturável, acrescento. 

Devo dizer que a forma intensa e apaixonada com que me refiro a este 

acontecimento, encontra razão na amplitude que atingiu neste estágio. 

Acompanhou-me todos os dias, todas as aulas, em todo o decurso. 

Como todos os estagiários que vão iniciar esta etapa (e o que estou a 

dizer não é nada de novo, já o disse inclusive neste mesmo documento), as 

ambições passam pelo querer mudar tudo, mostrar o melhor de si, revolucionar 

o ensino quase. Eu não fui diferente. Iniciei “prego a fundo” na tentativa 

desmedida de mostrar todo o meu potencial. Contudo, não correu exatamente 

como previa. Encontrei pelo caminho uma turma que apresentava 

necessidades incompatíveis com os meus desejos (inicias). Uma turma 

completamente apologista do tradicional e da rotina. Rapidamente percecionei 

tal facto e, mais importante, direcionei a minha prática nesse sentido. 

Felizmente, a minha opção passou por me adaptar desde logo às exigências 

da turma e não esperar que o contrário acontecesse, que a turma se adaptasse 

a mim. Poderia ter sido fatal. 

Como me disse uma vez a minha Orientadora, “por vezes o Ótimo é 

inimigo do Bom”. Imagine-se que continuava com o espírito inicial e não 
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abandonava a ideia de fazer a diferença, com metodologias inovadoras e 

criativas! Conhecendo a turma como agora conheço, posso afirmar, sem 

qualquer reticência, que seria um desastre. Seriam tentativas falhadas. Apenas 

traria desânimo e frustração. Não iria atingir o patamar do “Bom” (refiro-me à 

qualidade do meu trabalho), certamente, e o “Satisfatório” seria uma incógnita. 

Confesso que um “Satisfaz” também não fazia parte dos meus planos. 

Neste sentido, a solução passava por outro lado. E como diz Miguel Torga 

(1907-2007), “a excelência é fazer algo comum, de forma incomum”. 

Assim, obriguei-me a admitir esta premissa como base basilar do meu 

trabalho. Afinal, ser professora é exatamente isto. Adaptar-se a cada turma 

permitindo que esta atinja o seu potencial máximo. Seja por métodos mais ou 

menos tradicionais, com exercícios mais ou menos criativos, com posturas 

mais ou menos exigentes. 

Depois de refletirmos, parece óbvio. “A turma faz o professor” e a “A 

educação não tem receitas” foram duas frases que acompanharam toda a 

minha formação inicial na FADEUP. Nunca fizeram tanto sentido como neste 

ano! 

Entendo agora, melhor que ontem e pior do que amanhã, a necessidade 

da formação contínua. A escola e os alunos são cada vez mais exigentes e as 

necessidades sociais acarretam novas incumbências. 

Vivi momentos detentores de sensações e reações distintas. Devo dizer 

que a maior parte deles nada fáceis, que exigiram forças que desconhecia. 

Mas todos eles construtores de alguém mais capaz e mais sonhador. No final 

de contas, acredito que o professor abnegado é capaz de feitos grandiosos, 

podendo ditar, muitas vezes, o futuro de muitos. 

Por saber agora que perfeição, em qualquer que seja o sentido, é 

inatingível, ambiciono-a mais, pois sei que se ela for a minha meta nunca serei 

pequena, nunca estancarei. A busca pela competência, pelo mais e melhor 

será uma corrida infinita. Mas como diz o ditado, quem corre por gosto não 

cansa. Já dizia o poeta Fernando Pessoa: “Não sou nada. Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do 

mundo” (em “Tabacaria”, por Álvaro de Campos). 
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Sublinho esta ideia com a citação de Bento (2006, p.92) em que diz 

“Adoramos a perfeição, mesmo sabendo que jamais a poderemos ter. Não 

temos capacidades para a realizar; mas temos ideias para a sonhar e 

obrigações para a procurar”. 

Depois do todo dito, apraz-me declarar que construirei o meu ser, passo 

a passo, sem deixar que outros falem por mim. Erguer-me-ei sempre que cair 

na busca de me fazer ouvir, cantando para todo o mundo que sou professora 

(ou quase). 
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Anexo I. Atividades do Grupo de EF para o PAA 

 

Data Actividade Dinamizadores 

1º Período 

 

15 de dezembro 

Corta - mato 

Torneio de basquetebol 

Compa -Air 3x3 

 

Grupo de Educação 

Física 

 

Durante o ano 

Torneio inter-turmas de 

futebol 

Núcleos de Estágio de 

Educação Física do 

ISMAI 

e da FADEUP 

2º Período 

 

25 de janeiro (dia do 

patrono) 

Torneio de voleibol 

Torneio de ténis de 

mesa 

 

Grupo de Educação 

Física 

Quarta-feira de tarde em 

janeiro (data a definir) 

Acção de formação : 

“Orientação na Escola” 

Núcleo de Estágio de 

Educação Física da 

FADEUP 

Quarta-feira de tarde no 

2º ou 3º período (data a 

definir) 

Acção de formação “ 

Patinagem e Hóquei em 

patins” 

Núcleo de Estágio de 

Educação Física do 

ISMAI 

3º Período 

 

12 de maio (dia da 

Europa) 

Torneio de badminton 

Torneio de Andebol 

 

Grupo de Educação 

Física 

 

1 de junho 

Dia Mundial da Criança : 

Jogos tradicionais 

Dança 

Dia D (ainda não 

confirmado) 

Núcleo de Estágio de 

Educação Física do 

ISMAI 

Núcleo de Estágio de 

Educação Física da 

FADEUP 

 

As datas das atividades de grupo foram marcadas em dias diferentes da 

semana, para não prejudicar  as  atividades letivas. 

 


