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"A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir 

todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, que constituem na 

criança a natureza e a dignidade humana; dar a estas faculdades uma perfeita 

integridade; elevá-las à plenitude da sua força e da sua ação. E, deste modo, 

formar o homem, prepará-lo a bem servir a pátria nos diversos cargos sociais, 

que um dia seja chamado a desempenhar através da jornada da vida; e assim, 

num alto pensamento, conquistar a vida eterna, enobrecendo a vida presente. 

Eis a obra e o fim da educação." (Mons. Dupanloup, s.d) 

“Diz-me, e eu esquecerei; ensina-me e eu lembrar-me-ei; envolve-me, e 

eu aprenderei.” (autor desconhecido)  
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Resumo 
 

O propósito deste relatório centra-se numa reflexão aprofundada de todo 

o processo de desenvolvimento das competências profissionais da profissão de 

professor de Educação Física realizado durante período de Estágio 

Profissional, que resulta numa avaliação pessoal de toda a minha actuação ao 

longo deste período. Desta forma poderei retirar o que de bom e menos bom 

realizei e assim crescer como professora e educadora. 

O Estágio Profissional, decorreu na Escola Secundária Carolina 

Michäelis, sendo o núcleo de estágio composto por mais dois elementos e 

coadjuvado por dois professores, um professor da escola, presente em todas 

as actividades e um professor da Faculdade. 

A estrutura deste relatório configura-se em quatro capítulos: o primeiro 

capítulo diz respeito ao “Enquadramento Biográfico”, no qual além de me 

identificar, procurei realizar uma sinopse de todas as minhas vivências 

académicas e desportivas e fazer referência às minhas expectativas referentes 

ao Estágio Profissional. O segundo capítulo refere-se ao “ Enquadramento da 

Prática Profissional” que nos reporta para o desenvolvimento de questões 

institucionais, legais e funcionais da profissão. O terceiro capítulo prende-se 

com a reflexão de tudo o que compreende a “Realização da Prática 

Profissional” (titulo deste capítulo), onde deste resultam as conclusões finais da 

minha actuação, com as quais poderei agora delas usufruir para me enriquecer 

profissionalmente. O quarto e último capítulo denominado de “conclusão e 

Perspectivas para o Futuro”, enaltece a importância que a experiência directa 

com os alunos é algo que nos faz ver a profissão escolhida com outros olhos e 

que nos catapulta dos modelos de aprendizagem teóricos para o complexo 

ambiente de ensino da prática desportiva. 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, ENSINO, REFLEXÃO, 

ESTAGIÁRIO, PROFESSOR 
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Abstract 

The purpose of this report focuses on a detailed examination of the entire 

process of developing the professional skills of the career of physical education 

teacher, realized over the internship period, resulting in a personal assessment 

of all my actions during this period. This way I will extract the positive aspects, 

as well as the improvement needs in all my experience and thus grow as a 

teacher and educator. 

The internship took place in the Carolina Michäelis high school with 

another two interns and assisted by two teachers, a school teacher present in 

all activities and a FADEUP (college) professor. 

The structure of this report sets into four chapters: The first chapter 

concerns the "Biographical background", in which, in addition to identifying 

myself, I tried to make a synopsis of all my academic and sporting experiences 

and refer my expectations for the internship. The second chapter reflects the 

"Professional Practice Framework" in which refers to the development of 

functional, legal and institutional issues of the career. The third chapter reveals 

all the main aspects of the "Professional Practice Realization" (chapter’s own 

title), where are explained the final conclusions of my actions, from which I’ll be 

able to learn and develop professionally. The fourth and final chapter is called 

“Conclusion and Perspectives for the Future" underscores the importance of 

direct experience with students which is something that make us watch with 

different eyes our chosen profession and project us from the theoretical learning 

models of the complex field of teaching sport activities. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, EDUCATION, REFLECTION, 

TRAINEES, TEACHERS 
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Résumé 
 

Le but de ce rapport se concentre sur un examen détaillé de l'ensemble 

du processus de développement des compétences professionnelles de la 

profession de professeur d'éducation physique réalisée sur une période 

d'apprentissage, ce qui entraîne une évaluation personnelle de toutes mes 

actions durant cette période. De cette façon, je vais prendre ce bon et procéder 

à de moins bons et ainsi grandir en tant que professeur et éducateur. 

L'École de formation professionnelle organisé à l'Michëelis Caroline, le 

stade noyau étant constitué de deux éléments et assistés par deux 

enseignants, un professeur d'école, présent dans toutes les activités et un 

professeur de la Université. 

La structure de ce rapport présente en quatre chapitres: le premier 

concerne le "Contexte Biographique» dans lequel, en plus de m'identifier, j'ai 

essayé de faire une synthèse de toutes mes expériences académiques et 

sportives et de faire référence à mes attentes pour le stage professionnel. Le 

deuxième chapitre se réfère à «l'Encadrement pour la Pratique Professionnelle» 

dans laquelle se réfère au développement de la profession, institutionnelle, 

fonctionnelle et juridique. Le troisième chapitre traite de la réflexion de tout ce 

qui comprend la «Réalisation de la Pratique Professionnelle» (titre de ce 

chapitre), où les conclusions finales de ce résultat de mon action, avec laquelle 

je peux maintenant profiter d'eux pour m'enrichir professionnellement. Le 

quatrième et dernier chapitre intitulé «Conclusion et perspectives pour l'avenir», 

souligne l'importance de l'expérience directe avec les étudiants est quelque 

chose qui nous fait voir avec des yeux nouveaux la profession choisie et que 

nous catapulte l'apprentisage théorique vers l'ambiance de la compléxité de la 

practique du sport.  

MOTS-CLÉS: FORMATION PROFESSIONNELLE, ÉDUCATION, 

RÉFLEXION, STAGIAIRES, ENSEIGNANTS 
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1- Introdução  
 

Este relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, conducente ao grau de mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e secundário (EEFEBS), da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

O Estágio Profissional (EP), foi realizado na Escola Secundária Carolina 

Michäelis, juntamente com mais dois colegas, a Denise Almeida e o José 

Carvalho, juntos formamos então o núcleo de Estágio do ano lectivo 2010/2011 

desta escola, acompanhados pela Professora Cooperante (PC) Maria Manuel 

Friães e orientados pelo Professor Doutor Ramiro Rolim. 

O EP, proporcionou-nos a oportunidade que mais se assemelha ao 

desenvolvimento das plenas funções da profissão que escolhemos exercer. 

Assemelha porque apesar de sermos nós a organizar e assumir todas as 

tarefas que respeita às competências do professor titular, o facto de não o 

sermos, resulta na presença deste nas nossas aulas o que leva a que sintamos 

que a turma não é realmente nossa. No âmbito deste estágio, leccionei uma 

das turmas da professora cooperante, o 11º LH2, assumindo todas as tarefas 

relacionadas com planeamento, realização, e avaliação dos alunos desta 

turma. 

É objectivo da Fadeup, formar professores competentes e que reflictam 

acerca de toda a sua prática pedagógica, assim foi também o objectivo do EP, 

e por consequente é também o objectivo deste relatório ou seja é a reflexão da 

própria reflexão. Durante todo o processo fomos ajudados a reflectir sobre a 

nossa actuação, pelos colegas, professores cooperantes e orientadores e pelos 

próprios alunos, pelos colegas quer pela troca de impressões quer pela ajuda 

mútua na organização de planos de aulas e estratégias pela transmissão de 

conhecimentos adquiridos e vivências desportivas, pelos coordenadores e 

orientadores aquando a sua avaliação relativa ao nosso desempenho e pelos 

alunos pela sua forma de actuar durante as aulas. Assim neste relatório estão 
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compiladas todos os desfechos que retirei dessas reflexões e de que forma 

estas, contribuíram para o meu futuro profissional. 

A organização deste relatório segue as normas do documento intitulado 

“Normas e orientações para a redacção e apresentação de dissertações e 

Relatórios” em vigor na Fadeup adaptado para as características do Mestrado 

em Ensino, encontrando-se assim repartido por quatro capítulos: 

O primeiro pertence ao “Enquadramento Biográfico”, este refere-se à 

minha identificação e às minhas vivências desportivas e académicas, as quais 

me fizeram chegar à decisão que, realmente esta era a profissão que queria 

seguir, neste capítulo encontram-se igualmente inseridas as minhas 

expectativas antes e depois do Estágio Profissional. 

 O segundo capítulo refere-se ao “ Enquadramento da prática 

profissional”, no qual irei discorrer sobre o contexto em que decorreu o Estágio 

profissional, desde a sua origem institucional, legal e funcional, até a um 

macro-contexto relacionado com as práticas de um ensino de qualidade. 

 O terceiro capítulo, “ Realização da Prática Profissional” reporta-se à 

reflexão sobre a reflexão das minhas acções nos quatro domínios em que 

fomos avaliados durante o EP, domínios referentes à ; Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino Aprendizagem; Área 2 - Participação na Escola; Área 3 – 

Relações com a Comunidade; Área 4 - Desenvolvimento Profissional. Este 

capítulo compreenderá, ainda, um projecto de investigação - acção, que teve 

como propósito fazer um levantamento da opinião dos professores residentes 

na Escola onde foi realizado o EP, sobre a presença de alunos estagiários nas 

escolas. Este estudo reporta-se também às diferenças do tipo de estágios de 

diferentes disciplinas. 

No quarto e último capitulo, alusivo às “ Conclusões e Perspectivas para o 

Futuro” irei debruçar-me sobre os resultados de todo o processo de 

transformação do antes e o depois do EP, arrematando todos os benefícios 

que retirei desta experiência e que me auxiliarão num futuro tanto próximo 

como longínquo. 
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2- Enquadramento Biográfico 

2.1 - O meu Percurso  

  

"Todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a 

verdadeira felicidade está na forma de subir a escarpada."(Gabriel García 

Marquez, s.d) 

Iniciarei este capítulo identificando todo o meu percurso e vivências que 

me fizeram culminar neste momento. É verdade que atingir o objectivo traz 

uma felicidade imensa e uma sensação de dever cumprido, mas é todo o 

caminho delineado e todos os atalhos que fomos, por vezes, forçados a achar, 

que fazem com que tudo tenha mais brilho e mais emoção. O caminho pode 

ser traçado mas nunca irá ser percorrido na sua forma original, é este percurso 

que pretendo dar-vos a conhecer, pois com ele se compreende o porquê de ter 

chegado até aqui e ter escolhido a docência como profissão e também é ele 

que caracteriza a pessoa que hoje sou. 

Nascida e criada na bela cidade nortenha de Viana do castelo corria o 

ano de 1987, quando entrei para a família e assim passarmos a ser 4 irmãs e 2 

irmãos (domínio feminino). Desde cedo fui incutida à prática desportiva por 

parte do meu pai, mas mesmo antes disso sempre fui uma criança muito activa 

e brincalhona que tinha como brincadeiras favoritas, subir às árvores, jogar à 

bola e às “escondidinhas”, ficar em casa não era opção. Com 6 anos, iniciei o 

meu percurso desportivo por influência de amigos no clube de atletismo da 

zona, o clube Desportivo e Cultural dos Cabeços. Neste clube aprendi a gostar 

da modalidade, desenvolvi o meu aporte motor e sobretudo incrementei valores 

que ainda hoje me caracterizam, tais como companheirismo, espírito de 

sacrifício, desportivismo e espírito de equipa. Permaneci neste clube até aos 11 

anos após o qual mais dois fizeram parte do meu currículo dos quais, o último, 

será sempre o clube do coração, o Club de Atletismo Olímpico Vianense, neste 

alcancei óptimos resultados desportivos mas acima de tudo foi aqui que cresci 

me eduquei, e que descobri que realmente era a opção de desporto que queria 

http://fraseamentos.com/autor/gabriel-garcia-marquez/
http://fraseamentos.com/autor/gabriel-garcia-marquez/
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seguir, algo que sempre quis mas que não tinha a certeza. Por esta altura 

estudava já na opção de desporto conciliando os treinos com os estudos, tarefa 

árdua mas gratificante. 

Terminando o Ensino Secundário, concorri ao Ensino Superior, tendo 

ficado colocada no curso de Desporto e lazer, curso ainda em fase embrionária 

(apenas 1 ano de existência), aqui conciliei o gosto pelo desporto, pois este é 

um curso com ênfase nos desportos alternativos e da natureza, o que me deu 

muito prazer no decorrer dos três anos lá passados. O senão deste curso foi o 

facto de ser ministrado na vila de Melgaço que fez com que tivesse desistido de 

competir, pois os treinos sozinha duraram apenas 6 meses. 

2.2 - Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional (EP), representa a última e derradeira étapa da 

minha formação enquanto aluna, nesta fase são postos à prova os 

conhecimentos que fui adquirindo ao longo de todos estes anos, é um teste, 

uma experiencia controlada de simulação da realidade que nos espera fora da 

Faculdade. Por outro lado é mais uma etapa de formação e de transmissão de 

conhecimentos que a Faculdade tem para nos dar. O EP representa a ultima 

fase de formação do estudante e a primeira do profissional.  

As minhas expectativas, começaram a ganhar contornos quando 

contextualizadas, ou seja no momento em que soube que iria realizar o meu 

estágio na Escola Secundária Carolina Michaëlis. Mediante a leitura dos 

objectivos definidos nas normas orientadoras do EP de 2010, descobri que este 

seria um ano em que iria colocar em prática todos os ensinamentos adquiridos 

ao longo da minha licenciatura e do primeiro ano referente ao Mestrado. 

Também esta, seria uma excelente oportunidade para potencializar as minhas 

capacidades e ao mesmo tempo, diminuir as lacunas, tendo desta forma uma 

possibilidade única de ganhar experiência de uma forma orientada e 

acompanhada.
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Supus que este ano, fosse, um ano muito trabalhoso e que iria requerer de 

mim vários sacrifícios, bastante estudo e dedicação, e que só com uma atitude 

proactiva e empenhada é que iria ultrapassar todos os obstáculos e 

dificuldades que se contrapusessem à concretização deste trilho final, da dura 

e prolongada etapa que se chama Mestrado em Ensino.  

Foi com esta energia e vontade de vencer que iniciei o EP e que encarei 

uma turma de 24 alunos no primeiro dia de aulas. Turma que me iria 

acompanhar o resto do ano, que seria alvo de sucessivas reflexões e que me 

poria à prova em tantos aspectos. Este foi um dia repleto de emoções 

ambíguas, por um lado a vontade de conhecer os novos alunos, de passar uma 

imagem que lhes agradasse e cativasse mas que não fosse permissiva, e ao 

mesmo tempo a desilusão que surgiu após verificar que esta era uma turma 

pouco motivada e que abominava as palavras Desporto e Educação Física. 

Perante este cenário, surgiram as duvidas as incertezas, mas que eram um 

pouco ofuscados pela certeza que iria ter a ajuda do uma professora 

cooperante e de um Núcleo de Estágio (NE), que me iria ajudar a criar 

ultrapassar as dificuldades, certezas que se desvaneceram parcialmente, 

passado muito pouco tempo. 

Apesar de todas as dificuldades que esta turma me impôs, apenas me fez 

ver a escola como a realidade que ela é, tirou-me dos sonhos e pôs-me os pés 

no chão, se no inicio da EP os meus receios passavam por, domínio dos 

conteúdos, exemplificação de movimentos que menos domino, organização 

dos exercícios, progressões pedagógicas, neste momentos penso que o difícil 

é motivar os alunos de hoje, é fazer com que eles respeitem o professor e fazer 

com que queiram estar na aula, já lá vai o tempo em que a Educação física 

(EF) era a disciplina favorita dos alunos, em que os alunos ouviam e faziam o 

que lhes era pedido. Foi com essas ilusões que iniciei o EP, talvez a maior 

dificuldade, foi perceber que os alunos de hoje não são iguais à aluna que eu 

fui e que a maioria de nós era. 

Durante os diferentes períodos verifiquei uma mudança na minha maneira 

de estar e de planear os exercícios, a minha atenção deixou de se centrar tanto 
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nos exercícios mas sim na organização dos mesmos, o número de exercícios 

por aula baixou consideravelmente, deixei de querer transmitir tudo pois 

acabava por ter alunos sem fazer nada, para idealizar aulas com poucos 

conteúdos mas que pelo menos fossem bem dados e realizados pelos alunos. 

Com a ajuda apenas dos colegas do NE e dos conselhos do professor 

orientador (PO) da Faculdade consegui ganhar a confiança da maioria dos 

alunos e acabei por ter um terceiro período fantástico e agradável.  

Finalizando o ano lectivo com uma boa relação com os alunos, certa que 

foi um ano cheio de aprendizagens minhas e deles, e pronta para iniciar novas 

aprendizagens, pois cada aluno ensina-nos e molda a nossa forma de estar e 

de ser, sei que muitas das minhas convicções não se adequam à realidade 

presente nas escolas que irei leccionar no futuro, mas estou pronta para 

aprender a lidar com esta realidade mas sem nunca abdicar daquilo que me 

caracteriza. 
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3- Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 - Contexto Legal 

 

O Estágio Pedagógico, surge como um momento fundamental enquanto 

processo de transição do aluno para professor, conjugando-se ai factores 

importantes a ter em conta na formação e desenvolvimento do futuro professor, 

entre os quais se salientam o contacto com a realidade do Ensino. 

Segundo a portaria 659/88 de Setembro são objectivos do EP: 

 Integrar, de forma progressiva, orientada e apoiada, o aluno no exercício 

da docência; 

 Estruturar o processo ensino/aprendizagem; 

 Integrar a função docente numa perspectiva interdisciplinar; 

 Desenvolver a capacidade de direcção e orientação educativa da turma; 

 Desenvolver competências nos domínios da observação e da avaliação, 

reconhecendo esta como um processo contínuo; 

 Desenvolver a capacidade de relacionamento com todos os elementos 

que integram a comunidade escolar; 

 Contribuir para que a acção educativa desenvolva a interacção 

escola/comunidade. 

Com a entrada do Processo de Bolonha, que visa tornar inteligíveis e 

comparáveis as formações ministradas no Ensino Superior dos diversos países 

que o subscreveram. Surgiram no nosso país, mudanças na regulamentação 

(Lei de Bases do sistema Educativo Português) dos cursos leccionados no 

Ensino Superior Português. No caso dos cursos que visam a formação de 

Professores, nestes passou a ser exigido a obtenção dum Mestrado que 

conceba unidades curriculares no âmbito da, formação educacional geral, 

Didácticas Especificas e Prática Ensino Supervisionada (PES), Formação 

cultural, social e ética; Formação em metodologias de investigação 

educacional; e Formação na área de docência. - (Decretos de Lei nº 74/2006 

de 24 de Março e nº 43/2007 de 22 de Fevereiro).  

Sendo este, um Mestrado de acesso à docência da Disciplina de 

Educação Física, deve ser também contemplado nesta fase uma reflexão
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acerca da disciplina no nosso país. 

Nos últimos anos temos assistido a um esforço por parte de quem gere o 

sistema Educativo Português, em fazer da EF uma das únicas disciplinas, a par 

da língua portuguesa, a fazer obrigatoriamente parte do currículo nacional 

desde o 1º ciclo até ao Ensino Secundário. Ao longo dos anos foi 

compreendida a importância que esta disciplina fornece aos alunos, pois é uma 

disciplina interdisciplinar e engloba não só a componente prática como a 

componente intelectual, promovendo desta forma o desenvolvimento 

multilateral dos alunos, o desenvolvimento de atitudes e valores e a promoção 

de hábitos de vida saudáveis, resultando assim na educação dos alunos para 

serem indivíduos activos numa sociedade que tanto padece de falta de valores 

e de um excesso de sedentarismo. 

Apesar de todas as lacunas que assistem os programas nacionais de EF, 

a importância desta estava reflectida em todos os documentos e decretos que 

regulamentam a mesma, no entanto no último ano assistimos ao revés da 

situação, em vez de mudarem o que de mal se encontra regulamentado, 

assistimos à tentativa de destruição daquilo que de bom se fez nos últimos 

anos, nisto refiro-me à tentativa de finalizar as Actividades Físicas e 

Desportivas (AFD), no âmbito das actividades Extra Curriculares (Aecs). Não 

retirando importância às outras disciplinas inseridas nas AECS, é de todo 

descabido que as AFD deixem de existir, para já conseguimos a sua 

manutenção por mais um ano, mas e o futuro como será? Possivelmente o 

número de sedentários e de níveis de obesidade irão aumentar, talvez a 

indústria alimentar fique a ganhar, o mesmo não direi do Sistema Nacional de 

Saúde. 

3.2 - Contexto Institucional da Faculdade 

 

Apesar de bem regulamentado pelos referidos decretos de lei referidos 

anteriormente cabe a cada Faculdade, a organização, avaliação e orientação 

do EP. Por isso mesmo, a Fadeup, redigiu um documento intitulado “Normas 
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orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de Estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário” 

neste encontra-se a organização do Estágio, a orientação do Relatório e todas 

as tarefas, funções e responsabilidades, dos intervenientes do processo de EP. 

Na Fadeup, o aluno Estagiário passa por um Estágio, com a duração de 

um ano lectivo, que decorre numa turma do Ensino Básico ou Secundário, de 

uma qualquer escola que estabeleça protocolo com a Fadeup. Ao contrário do 

que se passava à uns anos atrás, este estágio não é remunerado e cada aluno 

estagiário, dá aulas a uma turma pertencente ao professor cooperante que por 

dever profissional, assiste a todas as aulas do alunos estagiário. Estas 

mudanças obrigam a uma maior cumplicidade não só entre os estagiários de 

um mesmo núcleo mas entre estes e o seu professor cooperante. No meu 

ponto de vista este modelo quando comparando ao anterior, tem os seus prós 

e contras, se por um lado com o novo modelo o aluno estagiário tem menos 

responsabilidades legais para com a entidade e por isso mesmo pode-se 

centrar mais nas suas funções e tem um orientador que lhe assiste ajuda e 

aconselha durante todo o processo. Por outro lado, por não haver vínculo com 

a escola, muitas vezes os alunos estagiários não são percepcionados como 

professores com todos os direitos e deveres daí inerentes, pelos seus pares, 

por vezes são impedidos de assistir a reuniões por não estarem sujeitos ao 

sigilo profissional, o facto de não serem remunerados, muitas vezes leva a que 

a par do estágio tenha de desempenhar outras funções, o que retira tempo e 

concentração no desempenho da enorme quantidade de tarefas desempenhas 

no Estágio. Assim, sinto que a os contornos que regem os novos estágios, tem 

algumas lacunas, até concordo que a presença de um professor cooperante a 

tempo inteiro nas aulas possa ser benéfica, quando este é profissional no 

entanto ainda há muito trabalho a desenvolver no que respeita ao modo como 

ocorrem os Estágios nas escolas nomeadamente à supervisão por parte das 

faculdades. Mas nem tudo são criticas, após tomar conhecimento que outros 

cursos apenas assistem a aulas do professor cooperante e leccionam uma 

quantidade mínima de aulas, sendo o objectivo do estágio centrado unicamente 
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na observação e reflexão, deduzo que já percorremos um longo caminho e ai 

sim, saímos beneficiados quando comparados a estes aluno. 

Permanecendo no que caracteriza o estágio profissional na Fadeup, o aluno 

estagiário é responsável por tarefas que se encontram divididas em quatro 

áreas: Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem, Participação na 

Escola, Relação com a Comunidade e Desenvolvimento Profissional. A 

avaliação e feita de um modo contínuo pela professora cooperante e 

periodicamente (três momentos), pelo professor orientador.  

3.2.1 - Contexto Institucional onde decorreu o Estágio Profissional 

 

O meu estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Carolina 

Michaëlis, na cidade do Porto, Freguesia de Cedofeita. Fundada em 1926, 

(Decreto 12425, D.g. nº 220 de 22 de Outubro de 1926) designado inicialmente 

por Liceu Carolina Michäelis, composto apenas por alunos do sexo feminino 

até ao ano de 1979. No ano de 1951, foi inaugurado o novo edifício, situado na 

Rua infanta D. Maria II, o qual se manteve até aos dias de hoje. O nome da 

escola homenageia a filóloga Carolina Michaëlis. 

Actualmente, a escola tem uma área com cerca de 7.700m possui boas 

salas de aula no que diz respeito a espaço e a iluminação, uma biblioteca, com 

uma grande variedade de livros em arquivo, uma sala de professores espaçosa 

e gabinetes de apoio nos topos do corpo principal, bem como salas específicas 

(laboratórios, anfiteatros, salas de desenho e ginásios). Situado num ponto 

elevado da cidade, com bons acessos, o edifício mais as espécies arbóreas 

que o rodeiam e constituem, tornam esta escola num local agradável e singular 

para a prática educativa, situação reforçada pela remodelação que foi 

desenvolvida recentemente e que ainda não está totalmente concluída. Este 

edifício é completado por um outro, constituído pela cantina e pelas instalações 

desportivas (sala de desporto, ginásio e pavilhão), bem como por um auditório. 

Todas as infra-estruturas são recém concluídas (pela Parque Escolar) e é com 

bastante desagrado que se pode constatar algumas falhas na construção. Mais 

uma vez foi privilegiada a estética em detrimento da funcionalidade na 

construção de algumas infra-estruturas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_Micha%C3%ABlis
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A ESCM é composta por 47 turmas, distribuídas pelas diferentes ofertas 

curriculares que a escola proporciona nomeadamente: o Ensino Básico, Ensino 

Secundário (Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências 

Socioeconómicas e Artes Visuais), Ensino Tecnológico (Curso tecnológico de 

Desporto) e Ensino Profissional (Animação sócio cultural e Tecnológico de 

Informática e Gestão). 

3.2.1.1 - Condições para a Prática da Educação Física 

 

No que se refere à disciplina de Educação Física, a escola possui quatro 

espaços para a leccionação das aulas, um pavilhão um ginásio, uma sala de 

dança e um espaço exterior. A primeira impressão que eu e os colegas do 

núcleo de estágio tivemos, foi que sim realmente a escola proporcionava 

excelentes condições para leccionar, mas tal não foi o espanto quando nos 

deparamos com problemas em leccionar as modalidades nos espaços, 

problemas que ocorreram durante todo o ano. Estes problemas eram de origem 

variada, prendiam-se com o facto de ficarmos imensas vezes com a sala de 

dança que apenas dá condições para leccionar a modalidade de dança, o 

espaço exterior tinha falta de material, nomeadamente tabelas de basquetebol, 

o pavilhão estava constantemente ocupado por três turmas o que limitava a 

planificação das aulas, para além que a partir do 2º período as divisórias do 

pavilhão danificaram-se não podendo o espaço ser dividido materialmente até 

ao fim do ano lectivo, por outro lado o ginásio era um espaço excelente apenas 

limitado por não se poder leccionar modalidades agressivas para o piso como 

basquetebol, futebol e andebol. o facto de não haver material suficiente para as 

turmas todas, nem qualquer tipo de organização para este material ser 

distribuído, era outro dos problemas que afectavam a leccionação das aulas. 

Todas estas adversidades tornaram mais difícil a elaboração e execução 

prática dos planos de aula, levando a que nós estagiários, tivéssemos 

constantemente que recorrer à nossa criatividade para elaborar exercícios que 

proporcionassem condições do ensino das modalidades nomeadamente, 

colocar 24 alunos a realizar uma aula de futebol num espaço de 20x12m, ou ter 



 

 
 

de mudar a nossa aula à última da hora por falta de material. No entanto estes 

percalços, testaram a nossa capacidade de resolução de problemas que com 

toda a certeza outras escolas também os têm, fizeram com que 

comunicássemos com outros professores, com funcionários para a resolução e 

procura de estratégias. No fundo contribuíram para o desenvolvimento de um 

espírito menos crítico e mais prático em relação às dificuldades que fui 

encontrado ao longo do ano, por outro lado não posso deixar de lamentar que, 

tendo esta sido uma escola alvo de obras de requalificação e melhoramento 

por parte da empresa Parque Escolar, que continue a padecer ainda assim de 

tantos problemas. 

3.2.1.2 - O Núcleo de Estágio  

 

Apesar de todos pertencemos à excelente comunidade de alunos da 

Fadeup, nomeadamente os alunos do Mestrado em Ensino da Educação 

Fisica, este ano esta família dividiu-se em pequeninos grupos, que quer se 

dessem bem, conhecessem, fossem os maiores amigos ou não, teriam de 

trabalhar, partilhar, ajudar e apoiar uns aos outros, refiro-me claro está ao 

núcleo de estágio (NE). O meu foi constituído por mim, pelo José Carvalho e 

pela Denise Almeida, coordenados pela Professora Cooperante (PC) Maria 

Friães. Neles (Colegas de estágio) busquei o conhecimento que eu não tinha, 

partilhei dúvidas, conhecimentos, incertezas e estratégias para resolver 

problemas e busquei inspiração para poder realizar as minhas tarefas. Com 

eles ultrapassei fases más e boas, gargalhadas, desesperos quando algo não 

corria bem, com eles fiz a viagem que foi o estágio, apoiando-me sempre neles 

pois apesar de não os conhecer de não ter as melhores referências deles, a 

verdade é que eram eles que estavam comigo que me acompanharam de mais 

perto que fizeram a mesma viagem que eu e que tiveram de passar por cima 

dos mesmo obstáculos que eu. Agora acabada esta jornada, posso dizer que 

fiz dois amigos que para sempre farão parte da minha vida pois contribuíram 

em algo importante que caracteriza quem sou a partir de agora. Juntos 

aprendemos a ser professores e educadores, a partir daqui podemos seguir 

caminhos diferentes e até nunca mais nos vermos, mas foi com eles que iniciei 
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esta aprendizagem e isso sim é importante relembrar. Por isso não esquecerei 

a menina tímida e recatada e dedicada mas que, diz tudo o que pensa e que 

acha no momento certo e o rapaz que fez com que muitas alunas não 

gostassem de mim por “ciumeira” disparatada e que todas as terças-feiras 

acompanhava-me no almoço no “Chimarrão”. A eles, tudo de bom desejo e que 

se tornem os excelentes professores que mostraram que poderiam ser. 

3.2.1.3 - A Professora Cooperante 

 

O professor cooperante, é um elemento fulcral na realização do estágio 

pedagógico, a ele está incutida a tarefa de acompanhar e orientar o estagiário 

ao longo de todo o processo que se chama Estágio Pedagógico. Nele recaí a 

maior parte dos créditos para o sucesso do aluno no Estagio, tal deve-se ao 

facto de este ser a pessoa que interage de uma forma mais constante e directa 

com ele, muito mais que o professor orientador mais até que os alunos, possui 

assim que maior influência tem na formação do aluno estagiário nesta etapa.  

Esta orientação, por parte de um professor da escola, faz todo o sentido 

pois estes são os professores que conhecem a realidade da escola é como ela 

é hoje em dia, ao contrario da maioria dos professores da faculdade que não 

leccionam há muito anos na escola, e por isso mesmo são eles que nos podem 

ajudar a enfrentar os problemas que vão surgindo porque tem a capacidade de 

antecipar estas dificuldades. 

Mais do que um professor, deve ser um profissional, justo compreensivo 

acima de tudo um exemplo, não digo que deve ser alguém a copiar mas sim 

alguém que nos motive e inspire pela sua actuação a ser um profissional no 

futuro e no presente que faça com que nós sintamos a vontade de nunca falhar 

para com ele e nos faça primar pelas boas práticas da profissão. 

Para isto acontecer tem de se estabelecer uma boa relação entre o 

estagiário e o PC, uma relação de confiança e acima de tudo uma relação 

profissional. 
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Após a descrição daquilo que considero as características que um 

professor cooperante deve ter e a importância que tem para mim no trajecto do 

estagiário, passo a fazer referência à minha experiência do estágio. 

A professora, Maria Friães desde o inicio que estabeleceu a prioridade de 

criar uma boa relação connosco (NE), o qual considerei de extrema vantagem 

para nós no inicio, no entanto o que eu via como vantagem rapidamente se 

tornou incomodo, a boa relação tornou-se numa excessiva confiança e num 

querer tornar a relação profissional numa amizade, situação da qual não 

compactuei, pois não via a necessidade de uma amizade pois considero que 

uma relação profissional pode ser pautada de todas as características 

mencionadas anteriormente, ou seja, confiança, respeito, cooperação, 

compreensão etc. Este ambiente levou a situações um pouco embaraçosas 

que envolveu todos os elementos do núcleo de estágio, situações em que não 

nos sentia-mos confortáveis e falando por mim não tinha o à vontade para 

exprimir a minha opinião em relação a essas situações. O que resultou num 

ambiente de, no que se refere a mim, distanciamento. Se inicialmente esta 

situação se reflectiu num mau ambiente em relação apenas a mim por não 

conseguir esconder o meu desagrado por algumas situações incómodas, no 

final tornou-se um ambiente de conflito para todos.  

Penso que as prioridades da professora, tendo em conta a amizade de 

amigo amigo, não se proporcionar deviam ter sido outras, e o seu desempenho 

em nos ajudar deveria centrar-se mais em factos concretos e ter sido mais 

objectivo, um comportamento mais assertivo da sua parte teria sido uma ajuda 

benéfica no desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas 

encontrados. Assim apenas considero que obtive essa ajuda preciosa através 

dos colegas de estágio e que fiquei a perder por a supervisão do estágio ser 

pautada de maus ambientes e de sentimentos não possíveis de expressar por 

receio de ficar ainda pior. 
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3.2.1.4 O Grupo de Educação Física 

 

O grupo de Educação físico, da ESCM faz parte do departamento de 

Expressões da mesma. Este ano foi constituído por 15 professores que 

leccionam a disciplina de EF e 3 estagiários da FADEUP tendo sido liderado 

pelo professor João Paulo 

Foi neste grupo que obtivemos informações de como funcionam as 

instalações, dos eventos que a escola costuma organizar, de como está 

organizado o planeamento anual das modalidades e sua distribuição nos 

diferentes ciclos. Nas reuniões decorridas durante o ano lectivo pudemos 

recolher informações relacionadas com o planeamento de tudo aquilo que diz 

respeito à Educação Física numa escola. Graças ao empenho e organização 

do João Paulo, tal como gosta que lhe chamem mas que tive dificuldade em o 

fazer, pudemos perceber todo o trabalho de casa que um professor tem de 

fazer e perceber a importância que, a Educação física tem numa escola, um 

papel que passa além da barreira da sala de aula ou do ginásio. 

Fomos bem recebidos por este grupo apesar de não haver muita 

convivência entre o núcleo de estágio e estes professores, no entanto 

pessoalmente procurei sempre falar com aqueles professores que se 

mostraram mais receptivos, considero que aprendi bastante com alguns deles, 

nomeadamente, o professor Daniel Barbosa, que sempre viu em nós uma fonte 

de informação e sempre nos tratou como colegas da profissão sem fazer 

qualquer distinção. Foram imensas as vezes, que me indagou sobre as 

melhores formas de ensinar determinados conteúdos e outras informações e 

partilha de conhecimentos, normalmente relacionados com o Atletismo e com 

as regras desta modalidade, pois tinha conhecimento que fui praticante desta 

modalidade e também juíza.  

3.2.1.5 - A minha Turma 

 

“Para ensinarmos um aluno a inventar precisamos mostrar-lhe que ele já 

possuía capacidade de descobrir.” (Gaston Bachelard, s.d) 
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Cada aluno é um ser único e individual que viaja com uma bagagem, 

nesta, ele coloca tudo o que recolhe das diferentes experiências e das 

diferentes viagens que a vida lhe proporciona. Assim, numa turma temos 

diferentes alunos e consequentemente diferentes bagagens, o professor tem o 

dever de conhecer o que cada aluno tem na sua “bagagem” de forma a 

possibilitar a todos os alunos algo novo para adicionarem à sua bagagem da 

vida. 

Por beneficio de horário, no inicio do ano optei por escolher a turma 

11ºLH2, uma turma constituída por 24 alunos (19 raparigas e 5 rapazes), do 

Curso Letras e Humanidades. Turma maioritariamente do sexo feminino e com 

uma média de idades de 17 anos, oriundos maioritariamente da freguesia de 

Massarelos, e um pequeno grupo de freguesias mais distantes como vila Nova 

de Gaia e Matosinhos. Os meios de deslocação usados preferencialmente 

pelos alunos são, o metro e a deslocação a pé. O tempo percorrido no trajecto 

casa-escola, pelos alunos é muito variado, tendo alunos que demoram 4 

minutos a alunos que demoram 1h e 45. Uma grande percentagem dos alunos, 

tem como Encarregada de Educação a mãe, e os seus agregados familiares 

são compostos pelos pais, havendo apenas duas excepções, sendo que um 

dos alunos vivia com os avós e outra aluna apenas com a mãe. 

No que diz respeito à situação escolar, 52% da turma já reprovou uma ou 

mais vezes, sendo os motivos apontados para este insucesso escolar, o 

excesso de faltas (50%), doença (25%) e falta de estudo (17%). 

Quando inquiridos sobre as disciplinas favoritas e menos favoritas, os 

alunos apontaram o inglês (30%) e a Educação Física (26%), como as 

disciplinas que menos lhes agradam e a História como fazendo parte das suas 

disciplinas favoritas. 

Quanto à pretensão da turma em seguir os estudos, 75% dos alunos 

responderam que pretendiam ingressar no Ensino Superior, tendo-se 

destacado a Advocacia como a área de estudos pretendida pela maioria destes 

alunos. 
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Outras características que se revelaram desde o primeiro dia foram: a falta de 

motivação destes alunos para com a escola, o constante barulho, constantes 

atrasos e faltas e a divisão dos alunos em dois grandes grupos, características 

que ao longo do ano foram sendo discutidas nas reuniões de turma. 

Relativamente aos hábitos de vida dos alunos, ao longo do ano foi 

perceptível que a maioria, tinha hábitos pouco saudáveis, constantemente 

havia alunos que não tomavam pequeno-almoço, apenas uma pequena maioria 

praticava desporto de competição sendo as excepções os rapazes que 

praticavam futebol e uma das raparigas que praticava danças de salão. Os 

restantes não realizavam qualquer deposto federado e nem tinham como 

hábito, realizar desporto como lazer. No entanto não havia muitos alunos com 

excesso de peso, sendo apenas duas alunas consideradas com peso a mais. 

Esta forma de estar dos alunos pode ser uma das explicações para a falta de 

motivação para a prática desportiva e também para a falta de capacidades 

motoras que a maioria dos alunos demonstrou ao longo do ano 

3.3 - Práticas de um Ensino de Qualidade  

 

A discussão sobre a competência do professor, foi um dos temas 

estudado no âmbito da disciplina de psicologia da educação no primeiro ano do 

Mestrado em EEFEBS, mas é um tema alvo de muitas discussões em todos os 

meios educacionais muitas são as definições de competência em todas as que 

considero mais adequadas, o domínio do saber científico do saber fazer e o 

saber transmitir esse saber são características que se encontram em todas ela. 

e todas elas são unânimes em dizer que o saber o conhecimento cientifico, por 

si só não é definição de competência.  

A existência de um modelo de professor competente é alvo de imensos 

estudos, por exemplo silva. Cristina et all, em “O Professor Competente da 

Prática à Teoria”1 concluiu não haver um modelo de professor competente mas 

                                                           
1
 in Silva ,Cristina et all (sd). O Professor Competente - da Prática à Teoria. Revista Profissão Docente vol 

3 
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sim vários e que estes estão dependentes de cada contexto sócio – histórico. 

Como este estudo, também na disciplina de Psicologia Educacional, 

procuramos realizar um documento em conjunto que enumerasse as 

características do professor competente, tarefa esta que resultou numa 

infindável lista, concluído assim que ser um professor competente é aquele que 

domina um conhecimento científico, um saber fazer e apesar de tudo reflecte 

sobre toda a sua actuação, que procura o conhecimento em vez de se estagnar 

e que alia estas características a todas as outras que permitem ser um 

transmissor desse saber. 

Citando Comenio em (Didática Magna, 1657), segundo a qual o "Bom 

Professor" seria aquele capaz de dominar a "arte de ensinar tudo a todos" 

Identifico esta, como a realidade da escola, temos de ser capazes de 

ensinar não tudo mas aquilo para o qual fomos preparados, mas sim a todos, 

todos porque cada aluno tem uma forma diferente de aprender, e 

independentemente da cada aluno temos de ser capazes de os ensinar a 

todos. pois todos irão contribuir de forma activa na sociedade e por isso é 

necessário prepara-los para esse papel  Tal e qual como Rios disse  “Vale 

reafirmar que, para um professor competente, não basta dominar bem os 

conceitos de sua área. É preciso pensar criticamente no valor efetivo desses 

conceitos para inserção criativa dos sujeitos na sociedade. Não basta ser 

criativo é preciso exercer sua criatividade na construção do bem-estar coletivo. 

Não basta se comprometer politicamente, é preciso verificar o alcance desse 

compromisso, verificar se ele efetivamente dirige a ação no sentimento de uma 

vida digna e solidária”  (RIOS, 2001:108-109), assim torna-se essencial o 

professor competente dominar outros saberes que influenciam os alunos na 

construção de si próprio, saberes que se referem a, valores, ética, cultura, etc, 

de forma a cumprir o objectivo principal da escola que é formar cidadãos.  
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4 - Realização da Prática Profissional 

 

Naquilo que respeita à prática propriamente dita do Estágio Profissional, o 

documento Orientador do Estágio Profissional define quatro áreas 

fundamentais, sobre as quais os alunos Estagiário devem Intervir, de forma a 

cumprir assim, o objectivo primordial que se pretende nesta etapa, “ O projecto 

de formação tem como objectivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflecte e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções lectivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação”. (Normas orientadoras do Estágio Profissional 2010) 

Estas quatro áreas contemplam o desenvolvimento de competências não 

só didácticas e pedagógicas mas também de capacidades de comunicação, 

adaptação à realidade escolar, desempenho profissional e trabalho de equipa, 

levando a que o aluno adquira as competências necessárias para se adaptar 

ao espaço escolar, um espaço único que só pode ser conhecido quando se 

está nele.  

Todos os espaços escolares são diferentes, pois todos os intervenientes 

que fazem parte do mesmo são diferentes de escola para escola, tornando 

cada escola única na forma e ser vivida por cada professor. Este conhecimento 

não vem em livros, não pode ser explicado por nenhum professor, por 

nenhuma Faculdade, por nenhum aluno, cada professor vê a escola à sua 

maneira e acredito que dando aulas em várias escolas, o professor veja de 

forma diferente cada escola. É por isto que eu vejo o Estágio Profissional como 

uma mais-valia, porque só com ele temos a oportunidade de viver a escola, de 

conhecer este novo mundo que até aqui só o conhecemos pelos olhos de 

quem já foi aluno. Assim para este conhecimento ser pleno não basta leccionar 

as aulas, temos de ser Professores nela e considerar que aquela é a nossa 

escola. Discorro que, este é o objectivo de ser avaliada nas quatro áreas 
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definidas para a actuação do aluno Estagiário. Sendo este, um capítulo que 

procura uma reflexão sobre a Realização da Pratica Profissional faz todo o 

sentido que daqui em diante reflicta todas as acções por mim realizadas no 

âmbito de cada área. 

4.1 Área 1 – Organização e gestão do Ensino Aprendizagem 

 

“Organização é o princípio de tudo, mantê-la significa competência” 

(Alfredo Valente Júnior, s.d)  

Esta área engloba tudo o que diz respeito à concepção, planeamento, 

realização e avaliação do ensino. Esta é área que mais solicita as 

aprendizagens teóricas que a Faculdade nos concedeu, cabendo a nós 

escolher e delinear as melhores estratégias a seguir, tendo em conta o 

contexto em que irão ser abordadas. É nesta área que todas as nossas 

decisões relativas a metodologias, definição de objectivos e metas realistas, 

são feitas pensando no aluno e para o aluno. 

4.1.1 - O Conhecimento da Escola e das Tarefas  

 

Assim a primeira fase de trabalhos na escola, prendeu-se com o 

conhecimento do meio, espaços, funcionários, material e professores. Porque 

era primordial “ conhecer os cantos à casa” daquela que iria ser também nossa 

nos próximos tempos. Desde logo deparei-me com uma dificuldade imensa 

para com aquela que era a forma como os funcionários se dirigiam a nós 

estagiários, “Srª Doutora” um título que a muitos daria um imenso orgulho mas 

que a mim apenas, me fazia sentir pequena e envergonhada por vivermos num 

país de títulos que muitas vezes são apenas isso, títulos, que como aqui não 

fizemos nada para os merecermos. 

Desde o primeiro dia não houve prazos para iniciar as aulas práticas, o 

que significou que as aulas fossem planeadas em cima da hora e muitas vezes 

serem planeadas aulas teóricas e práticas pela incerteza da existência ou não 

de funcionários que assegurassem as condições mínimas para a realização de 
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aulas práticas, esta situação prolongou-se por 3 semanas. Apesar de não me 

ocorrer leccionar tantas aulas teóricas senti-me bastante à vontade numa sala 

de aula e abordar de forma teórica a disciplina, esta fase também serviu para 

conhecer melhor a turma e a adaptar-me de forma gradual.  

Neste período de tempo, junto com os restantes professores de grupo, 

fomos tomando conhecimento do planeamento anual da escola para a 

disciplina de EF e procedemos em conjunto à alteração deste documento para 

o novo ano lectivo, tarefa na qual o Núcleo de Estágio, teve um papel bastante 

activo. Outras das tarefas realizadas durante este período, reportam-se à 

análise do Projecto Educativo de Escola (PEE), do Regulamento Interno da 

ESCM, do Regulamento de Grupo, Programas Nacionais e do calendário 

escolar. Nesta fase inicial estes documentos foram uma orientação para aquilo 

que se seguiria – O Planeamento-, numa fase inicial o planeamento anual das 

aulas da minha turma contou com umas quantas versões, situação resultante 

das constantes alterações que o Roulement 2  foi alvo. Tendo em conta a 

obrigatoriedade de leccionarmos 50 horas das modalidades ditas obrigatórias, 

a retirada de 6 aulas teóricas, e o horário da turma coincidir com todos os 

feriados existentes durante o primeiro período, fez com que eu tivesse mais 

dificuldade em realizar o planeamento das aulas e conseguisse planear da 

forma que achava mais benéfico para mim e para os alunos, ou seja iniciar as 

aulas com uma modalidade colectiva na qual eu tivesse segura, de forma 

ganhar confiança em mim mesmo e transmitir essas confiança para os alunos. 

Como não foi possível acabei por iniciar as aulas com a modalidade de 

Andebol, modalidade que não me dava muita segurança, e por a ginástica, 

modalidade que desagradava à maioria dos alunos. Esta decisão, no meu 

ponto de vista, foi uma das contribuiu para o insucesso que se instalou na 

turma e para a minha dificuldade em criar rotinas nos alunos. O facto da minha 

preocupação se centrar em leccionar o Andebol da melhor forma e em superar 

as minhas dificuldades nesta modalidade, resultou num planeamento do ensino 

da modalidade, que superou os meus objectivos mas que ao mesmo tempo 

                                                           
2
 Estrangeirismo que significa rotação, documento criado de forma a elaborar a rotação dos espaços 

pelos diferentes professores. 
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retirou a minha atenção da importância dos objectivos do primeiro momento de 

avaliação, a criação de rotinas e tarefas de organização. Por outro lado o 

desinteresse pela modalidade de ginástica, desmotivou ainda mais os alunos, o 

que não facilitou a minha relação com eles. 

Em relação aos programas nacionais de Educação Física, percebo 

melhor agora a discrepância existentes no que está planeado e no que ocorre 

na realidade. No primeiro ano do Mestrado já tínhamos feito uma análise dos 

programas, já tinha-mos sido alertados por alguns professores, para a falta de 

metas realistas que os programas nacionais têm. No entanto a realidade da 

escola mostrou-nos o quanto estes planeamentos estão desadequados, ou 

porque o tempo disponível não permite a consolidação dos conteúdos, ou 

porque os objectivos são exigentes demais para a idade dos alunos e por 

tantas outras razões que saltam à vista quando realmente estamos è frente de 

uma turma e vemos que essas metas não são exequíveis de serem 

alcançadas. Assim sendo, penso ser de extrema importância a reformulação 

destes documentos para que realmente sirvam de material de apoio para os 

professores e sejam assim desta forma um documento pelo qual as escola se 

regem. Para que quando uma aluno muda de escola, turma ou ano, não tenha 

de passar por um processo de ensino aprendizagem que nada de novo lhe trás 

ou então não tenha que ter um programa que está longe das suas capacidades 

reais. 

4.1.2 - As Etapas de Planeamento  

 

Os Modelos de Estrutura do Conhecimento (Mec’s) proposto por Vickers, 

foram outra das tarefas de planeamento, estes contribuíram bastante para o 

planeamento eficaz das aulas, foi neles que centrei a maior parte da minha 

pesquisa sobre as modalidades e na criação de progressões de ensino, por 

outro lado foram o maior problema do Estágio. Devido à decisão que cada um 

deveria realizar os seus documentos de forma individual, esta tarefa tornou-se 

bastante complicada de realizar de forma criteriosa e nos prazos estipulados, 

levando a que todos os elementos do Núcleo de Estagio tenham falhado estes 
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prazos. Apesar de não terem sido entregues pela minha parte nos prazos, eles 

foram a base para o planeamento de todas as modalidades. Fazia mais sentido 

para mim, realizar um Mec ainda que mal estruturado que me servisse como 

documento essencial para realizar um bom planeamento do que despender de 

tempo para efectuar dentro dos prazos este documento de forma a ser uma 

entrega final e assim não ter tempo de usufruir da informação lá contida. Penso 

que todos teríamos ganho se efectuássemos esta tarefa em conjunto, mas 

como não foi possível deveria ter havido uma maior preocupação por parte da 

Professora cooperante em exigir e corrigir os módulos dos MEC’S que 

realmente faziam falta para o planeamento, do que exigir a sua entrega integral 

e final em prazos pouco realistas, não corrigindo sequer porque o “índice tem 

erros” ou porque “os objectivos não estão no infinitivo”. No final, os documentos 

que entregamos apesar de estarem mais “bonitos” não contribuíram em nada 

para a nossa evolução e aprendizagem e sim foram aquelas versões mal 

estruturadas e com erros que nos ajudaram a planear e organizar as nossas 

aulas. 

Importante também foi a caracterização da turma e da escola, a primeira 

efectuada através da ficha de Caracterização do Aluno (Anexo 1) a qual foi 

elaborada pelo Núcleo de Estágio, aproximou-me mais dos meus alunos, deu-

me informações importantes sobre cada aluno, informações relativas à 

identificação dos alunos e agregado familiar, a sua relação com a actividade 

física, aos seus interesses, frequência da prática de modalidades federadas, 

perspectivas para o futuro, interesses escolares e percurso escolar. 

Face aos dados obtidos na minha turma, efectuei um documento final que 

foi entregue à directora de turma, a qual me pediu que efectuasse uma 

apresentação sobre os resultados no primeiro conselho de turma. Tarefa que 

realizei com bastante empenho e da qual me senti bastante orgulhosa porque 

foi a primeira tarefa que realizei como fazendo parte realmente do conjunto de 

professores daquela turma, todos os professores ouviram e agradeceram o 

trabalho em especial a directora de turma, visto esta ser uma das suas 

funções. 
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Num contexto mais específico, do planeamento das aulas, iniciei a 

elaboração das Unidades Temáticas (UT), tendo em conta as avaliações 

iniciais (AI) que foram abordadas pelo NE de forma diferente, opção tomada 

por motivos de discrepância de opiniões, métodos e também pelas 

modalidades abordadas nos distintos períodos diferirem no tempo. Cada UT foi 

realizada segundo o modelo proposto por Vickers.  

Nesta fase acusei uma certa dificuldade na elaboração das UT, resultante 

da escassez de aulas com que me deparava para abordar uma quantidade 

elevada de conteúdos. Inicialmente esta dificuldade foi enorme, mas com o 

passar do tempo consegui que os conteúdos fossem melhor distribuídos em 

cada aula, resultando em UT, mais bem elaboradas contrapondo com as UT 

iniciais que foram sofrendo inúmeras alterações por não conseguir abordar 

todos os conteúdos que havia definido para cada aula. Considero que, por 

vezes fomos incentivados a abordar imenso conteúdos colocando a quantidade 

em prol da qualidade. Como resultado deduzo que as unidades temáticas finais 

resultaram numa maior aprendizagem por parte dos alunos e até da minha 

parte. 

Chegamos agora ao ponto mais específico a que respeita o planeamento, 

o Plano de Aula, antes de continuar assumo como de extrema importância 

formular a minha opinião acerca deste documento, assim pessoalmente vejo o 

plano de aula como um documento que mais do que a corporização dos 

exercícios, e das estratégias que implementamos para cada aula serem 

descritas para que qualquer pessoa perceber o que lá se encontra, o plano de 

aula é apenas um documento que assume um papel de bússola para o 

professor, cada Plano de aula deve ser pessoal e adequado a cada professor, 

vejo o plano de aula como um documento de apoio única e exclusivamente do 

professor. Por isso mesmo não vejo a vantagem do uso de modelos de planos 

de aula, penso que é mais difícil perceber um modelo do que realizar um plano 

de aula nosso. 

4.1.2.1 - Plano de Aula: Uma ajuda ou mais uma Tarefa 
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Durante este ano lectivo foi-nos cedido (ao Núcleo de Estágio) um plano 

de aula (Anexo 2), o qual deveríamos usar para o planeamento de cada aula. 

Durante todo o ano me debati com o problema de realizar bons planos em 

detrimento de boas aulas. O facto de ter de planear duas aulas seguidas 

porque o horário das minhas aulas eram terça e quarta-feira de manhã, 

resultava que o planeamento fosse realizado para as duas aulas ao mesmo 

tempo, visto isto necessitava de pensar nos exercícios na sua organização e 

tudo o que pudesse ser de interesse para que a aula corresse da melhor forma. 

Considero que a esse nível sempre tive bons resultados, utilizando sempre os 

exercícios adequados e de acordo com o planeamento. No entanto as críticas 

advinham dos erros de escrita que muitas vezes surgiam por falta de atenção, 

da falta de alguma pontuação, da falta da repetição da localização dos 

intervenientes da aula, mesmo que fosse igual em vários exercícios etc. Tendo 

isto em conta, senti durante todo o ano, uma enorme incapacidade para 

compreender se estava num Estágio de Ensino da Educação Física ou de 

Ensino do Português. Não querendo retirar importância à escrita do bom 

Português nem à apresentação dos documentos, apenas esperava criticas 

relacionadas com a escolha dos exercícios, das melhores estratégias, da 

sequêncialização dos exercícios entre outras as quais me poderiam fazer 

evoluir como professora, até porque muitos desses erros eram insignificantes e 

resultavam apenas da escrita rápida num computador, sendo muitas vezes 

detectados por mim após a impressão dos documentos.  

De forma a tentar que estes erros não acontecessem, visto que pareciam 

de extrema importância, passei a despender de mais tempo para o 

cumprimento deste planeamento e passei a ter também planos de aula por 

vezes, demasiado extensíveis pois cumpriam todos os critérios exigidos, 

acabando por não me serem de grande uso durante a aula, por não serem de 

fácil leitura. 
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4.1.3 - Do planeamento ansioso por dar numerosos exercícios a um 

planeamento consciencioso  

 

Discorro agora, de uma reflexão acerca da minha evolução neste tipo de 

planeamento. Inicialmente, realizava planos de aula que continham imensos 

exercícios, visto que durante algum tempo tive muitos problemas de 

organização, esta não era a melhor estratégia, pois acabava por não ter tempo 

para a realização de todos os exercícios e passava mais tempo na organização 

dos mesmo do que realmente na exercitação. Outro dos erros que me fui 

apercebendo através das minhas reflexões pós aula e junto dos colegas do NE, 

foi o facto de numa aula recorrer a vários tipos de organização diferente, e por 

vezes sair de uma organização para voltar a usa-la no exercício seguinte, com 

o tempo fui tentando usar a mesma organização o máximo de tempo possível 

de forma a rentabilizar a aula e também acabei por diminuir o numero de 

exercícios por, aula tornando assim a aula mais agradável e com menos 

problemas, visto que era esgotante e desmotivante para mim não conseguir dar 

a aula, não por motivos de falha dos exercícios mas sim de organização. 

Outro dos problemas que se levantou, e só depois de muitas conversas 

com os colegas do NE, foi o porquê dos problemas de organização, por vezes 

senti que falava uma outra língua com os alunos, eles demoravam imenso 

tempo a fazer filas, a deslocar-se para os locais, a colocarem-se nos locais que 

eu definia etc. Hoje penso que exigi demais deles, por estar a lidar com alunos 

do 11º ano achei que deveria ter um nível de exigência diferente daquele que 

se requer com crianças, mas enganei-me. Estes são alunos, que não estão 

habituados a serem tratados como alunos autónomos e adultos, e assim as 

exigências que eu lhes fazia quando dizia “façam quatro filas” para eles era 

uma exigência fora do normal, acabando por ter quatro filas mas de número 

completamente aleatório, para mim quando pedia isto achava que estava 

implícito que as filas fossem de número igual. Este pensamento surge das 

vivencias que tenho como aluna, se nos pediam algo não era preciso dizer tudo 

o que tínhamos de fazer. Facilmente nós percebíamos o que o professor 

pretendia, e por isso mesmo achei que estes alunos eram capazes disso, foi 
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um erro de falta de experiência que demorei a ultrapassar e que se reflectiu 

sobre toda a minha actuação durante o ano todo. Até nas reflexões que fazia 

das aulas dos colegas era comum por vezes achar que por vezes as 

explicações não eram de acordo com a idade dos alunos.  

Com tempo passei a usar estratégias para colmatar estas falhas, como 

colocar cones onde queria as filas, fazer eu os grupos visto que também havia 

alunos que não falavam com outros alunos e por isso mesmo não iam para 

essas filas, usar o quadro da aula para explicar o exercício, deslocamentos e 

exemplificar com um grupo o exercício. Com estas estratégias, cheguei ao final 

do ano com aulas mais agradáveis, mais produtivas e mais gratificantes de se 

leccionar. 

4.1.4 - A Observação  

 

Os documentos das observações das aulas dos colegas e de outros 

professores, foram mais que uma tarefa a cumprir, até porque cumpri muito 

mais daquilo que era exigido, com estas observações, ganhei a confiança 

necessária a superar os meus problemas, não era só a minha turma que era 

complicada, não era só eu que tinha de ultrapassar barreiras que se punham 

no caminho. Delas pude retirar ideias de exercícios, de estratégias, de formas 

de lidar com os alunos. Deixei de ter apenas os meus alunos para ter um 

carinho enorme para com aqueles que eram os alunos dos meus colegas. 

Pude vivenciar novas experiências de aulas ainda que do lado de fora, 

aprimorei o meu sentido de critica construtiva, dando a minha opinião relativa 

ao que corria bem ou mal. Esta, foi mais uma forma de ter acesso àquelas que 

considero as verdadeiras aulas de aprendizagem pois elas reflectem o contexto 

real do Ensino. Também as aulas observadas dos professores daquela escola 

foram bastante interessantes, na realização desta tarefa, procurei assistir a 

aulas de professores que considerava exemplos, pois mais do que criticas 

negativas queria poder usufruir da visualização de aulas interessantes e 

inspiradoras, e não estava errada, das dez aulas apenas assisti a uma que não 

me trouxe nada de novo, em todas as outras assisti a aulas bem preparadas e 
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planeadas, exercícios inovadores e aulas bem preparadas e muito rentáveis. 

Por outro lado assisti também a aulas mais tradicionais mas que me 

surpreenderam pela capacidade organizativa da professora, era 

impressionante como é que os alunos faziam tudo direitinho e num silêncio 

absoluto mas ao mesmo tempo num ambiente agradável e de notória 

motivação por parte dos alunos. Algo que realmente eu estive longe de 

conseguir. 

4.2 – Participação na Escola  

 

“A escola não se reduz ao ensino na sala de aula. Ela precisa ser vista 

como uma comunidade que comporta diferentes actores, assume variados 

papéis e cumpre uma função específica que é concretizar o processo de 

ensino-aprendizagem das novas gerações. Nesse caso, o futuro professor 

precisa tomar contacto com as actividades que se desenvolvem para além da 

sala de aula, no contacto com a direcção e coordenação pedagógica, na 

comunicação com os pais, na interacção com os alunos de uma maneira geral. 

Ou seja, o aluno estagiário precisa viver a escola em toda a sua amplitude, 

agora não mais como aluno, mas, sim, direcionando seu olhar como futuro 

professor para que possa compreender e situar-se nesse contexto educativo de 

forma a demonstrar competência profissional e compromisso ético para com a 

sua futura profissão.” (3Dimair de souza, 2006) 

A esta área dizem respeito todas as actividades não lectivas realizadas 

pelo alunos Estagiários na escola durante o seu período de Estágio. 

As minhas primeiras tarefas realizadas no âmbito desta área e que 

contribuíram para a minha integração plena na comunidade escolar foram, 

primeiramente a reunião geral para professores, esta grande reunião envolveu 

todos os professores da escola e os órgãos de gestão. Foi uma reunião formal 

na qual me senti pela primeira vez integrada como professora daquela escola. 

Paralelamente todas as reuniões de departamento, grupo, núcleo de Estágio e 

                                                           
3
  Dimair de souza França.(2006). Formação de Professores: a parceria escola- universidade e os estágios de ensino  in 

UNIrevista - Vol. 1, n° 2 
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Conselhos de Turma, que se seguiram contribuíram para o meu envolvimento 

em todas as decisões tomadas relacionadas com a minha turma, com a 

disciplina e até mesmo com a escola, apesar de não ter-mos direito a muita 

palavra, nunca nos foi demonstrado tal opinião, muito pelo contrario, era-mos 

mantidos informados de toda a informação disponível, tal e qual como os 

outros professores, esta informação chegava-nos via correio electrónico, o qual 

nos foi solicitado logo no inicio do ano, seja para reuniões de grupo ou de 

departamento. O único aspecto que nos diferenciava, era o facto de não 

assinarmos, as presenças na acta de cada reunião. No entanto, pessoalmente, 

não me sentia na legitimidade de intervir em alguns assuntos tratados nestas 

reuniões. Por outro lado sempre que a minha intervenção justificava, procurei 

estar à altura e corresponder ao papel de professora, justificando a minha 

opinião com factos claros, estas intervenções surgiam mais ao nível das 

reuniões de Educação Física, enquanto nas reuniões de departamento surgia 

apenas em ocasiões em que me era solicitada, nomeadamente para fazer 

resumos das actividades realizadas pelo Núcleo de Estágio.  

Nos conselhos de turma, tive um papel bastante activo, primeiramente 

porque desempenhei o papel que a professora cooperante tinha neste grupo, 

que era a de, responsável pela acta de todas as reuniões neste ano lectivo. Ou 

seja, todas a informações e documentos necessários para a reunião era 

antecipadamente enviada para mim, ficando à minha responsabilidade levá-los 

para a reunião, durante a reunião tinha sempre um papel activo visto ser a 

responsável pela acta. Esta tarefa apesar de exigente, permitiu que me 

integrasse bem no grupo de professores da turma, levando a que me sentisse 

mais à vontade para expressar a minha opinião nos assuntos relativos à turma 

tratados nestas reuniões.  

Em relação à integração com os assistentes técnicos e operacionais da 

escola, penso que fomos bem recebidos. Foi um grupo que me ajudou bastante 

na minha integração na escola e que ao mesmo tempo funcionou como um 

apoio em tudo o que precisei, os funcionários do ginásio, da recepção e do bar, 

eram aqueles que mais próximos de mim estavam, eram aqueles que 
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conheciam as minhas rotinas, aqueles que me ajudavam todos os dias antes e 

depois da aula, aqueles que maçava quando precisava de algum favor. 

Estando sempre disponíveis a ajudar, é claro que uns mais que os outros, mas 

na generalidade todos contribuíram para que a minha presença na escola 

decorresse bem. A preocupação de alguns destes funcionários, para comigo foi 

algo que me ajudou a ultrapassar algumas fases más. Se a aula corria mal, 

eles estavam lá no final para ouvir alguns desabafos momentâneos, para dizer 

que “a próxima aula vai ser melhor”, foram estes funcionários sempre 

preocupados de como o nosso estágio estava a correr e que me deram as 

maiores felicidades quando saí de lá, que fizeram com que, reconhecesse a 

importância que eles tiveram durante todo o ano lectivo, sem a sua ajuda, 

muitas das tarefas teriam sido bem mais trabalhosas.  

Outros momentos formais, que requereram a nossa presença e 

contribuíram para a nossa integração foram, as festas e almoços temáticos 

realizados na escola para a comemoração de datas importantes, estes 

momentos foram variados durante o ano, festa da abertura do novo ano lectivo, 

Magusto, Natal, da Escola entre outras mais pequenas. Apesar de achar estas 

festas, um momento necessário para as relações dentro da escola e para 

promover um ambiente agradável entre toda a comunidade, e também porque 

traz benefícios no rendimento do trabalho das pessoas, por isso mesmo é que 

as maiores empresas dentro e fora do pais também as fazem, penso que a 

quantidade foi em exagero, e também considero que, para nós não traz assim 

tantas vantagens, pessoalmente nessas festas sentia-me descontextualizada, 

porque a maior parte dos professores conheciam-se já há muitos anos, falavam 

comigo, eram simpáticos mas eram conversas com pouco conteúdo, acabando 

por o núcleo de estágio se relacionar apenas com a professora cooperante e 

um pouco com os professores de Educação Física. 

Por isso mesmo apesar de ter comparecido à maior parte destes eventos, 

em prol de estar com a minha família, pois resido em Viana e estes eventos 

realizavam-se à Sexta-feira, penso que estas presenças não tiveram um 

grande peso na contribuição para a minha integração na escola. 
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Outra das tarefas, que contribuiu para a minha integração foi, a realização 

das entrevistas para o projecto no âmbito da investigação-acção. Este permitiu 

que tivesse mais contacto com, professores e estagiários de outras disciplinas, 

ficando a conhecer melhor a sua opinião sobre a nossa presença na escola. 

Aproximou-me mais dos outros professores mesmo daqueles que não fizeram 

parte das entrevistas, pois exigiu que passasse mais tempo na Sala do 

Professor e procurasse informações junto de variados professores. 

4.2.1 - Actividades Organizadas pelo Núcleo de Estágio  

 

A primeira actividade organizada pelo núcleo de Estagio foi o Corta-Mato 

escolar, no entanto esta organização não passou da planificação, apesar do 

imenso trabalho que deu, acabou por não ser realizada por motivos de 

segurança. Esta foi uma decisão que me deixou um pouco desanimada, pois 

todo o trabalho que tivemos foi em vão e nem sequer teve a merecida atenção, 

nomeadamente o cartaz (anexo 3) que realizei, tarefa à qual me propus por ter 

facilidade em lidar com programas informáticos, esta tarefa demorou mais de 

duas semanas a ser realizada, pelo facto de ser original, e compreendeu o uso, 

da tecnologia de edição de imagem, nomeadamente Adobe Photoshop e 

Adobe Ilustrator para desenho vectorial e todo o trabalho de design. Apesar de 

compreender as razões pelo qual não foi realizado, não compreendi de todo, 

por que motivo nos foi pedido, visto este não ser realizado nesta escola à 

alguns anos pelos mesmos motivos. Contudo toda a planificação foi benéfica 

preparando-nos para eventos futuros e a nível pessoal, deu-me bastante prazer 

realizar o cartaz, porque permitiu desenvolver as minhas capacidades com 

tecnologias em que ainda tenho muito a aprender. 

Tendo o Corta-Mato, sido excluído do Plano Anual de Actividades, o 

Núcleo de Estágio decidiu realizar o MegaSprinter. A decisão de não realizar o 

Corta-Mato foi adiada por bastante tempo, resultando na pouca margem de 

tempo para a planificação do Megasprinter, tendo em conta o calendário 

nacional das fases regionais e nacionais da competição inter-escolas. Por este 

motivo e pelo facto de não haver condições materiais adequadas, o projecto 
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realizado pelo NE e aprovado pelo grupo de Educação Física (anexo 4), 

compreendeu apenas a realização de uma das três provas que fazem parte da 

competição MegaSprinter, sendo a prova escolhida os 60m livres. Esta 

actividade decorreu num ambiente agradável, tendo tido uma aderência por 

parte dos alunos bastante grande, cerca de 100 alunos e a presença de toda a 

comunidade escolar, toda a organização foi pensada pormenorizadamente, 

tendo no entanto falhado alguns pormenores que foram alvo de uma reflexão 

pormenorizada pelo NE.  

Após estas actividades, participei activamente na fase inter-escolas, da 

competição anterior, com os alunos apurados para a mesma, e na elaboração 

da actividade do workshop de Hip- Hop que resultou de um patrocínio para o 

MegaSprinter. Esta última actividade não teve tanta adesão por parte dos 

alunos, mas resultou numa tarde bem passada para os alunos participantes. 

Estes eventos permitiram a envolvência da escola com a comunidade que 

rodeia a escola, visto os patrocínios encontrados terem sido de empresas 

próximas da escola. O que resultou numa proposta de protocolos com uma das 

empresas e a escola. 

Esta área também compreende o Desporto escolar, por isso torna 

imperativo falar da minha experiência nesta actividade. A minha actuação nesta 

área reflectiu-se no acompanhamento a alguns jogos da modalidade de 

basquetebol com a equipa feminina da escola. Apesar de não ter um papel 

activo nestes eventos, pude perceber como funcionam os jogos, como são 

distribuídas as tarefas pelos alunos, e toda a logística que compreende estas 

actividades. Esta experiencia permitiu-me ter uma opinião mais fundamentada 

acerca do desporto escolar em Portugal, que de todo não tinha o 

conhecimento. 

 Para terminar este tópico gostava de mencionar que um dos pedidos do 

Professor Ramiro Rolim no inicio do ano foi que passássemos mais tempo na 

escola, que “vivêssemos a escola” Posso dizer que praticamente assisti a todas 

as aulas do colega estagiário José carvalho a imensas da aluna Denise 
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almeida, e despendi imenso tempo na escola muito para além daquele que nos 

era exigido. Apesar de tudo o que isso me retirou sinto que fiz um enorme 

esforço para cumprir o pedido do professor e considero que facilitou em muito a 

minha integração na escola e até me ajudou a aproximar-me dos meus alunos. 

4.3 - Área 3 – Relações com a Comunidade 

 

Vários foram os que defenderam que o comportamento dos indivíduos é o 

resultado das influências que o meio tem sobre eles. “Nós somos o que o meio 

nos permite ser” (watson, s,d), Bandura defendia uma aprendizagem por 

modelagem, que resultava da observação e imitação dos indivíduos mais 

próximos. Apesar de estas teorias darem importância exclusiva ao meio na 

construção da aprendizagem, sabemos hoje que são várias as influencias 

nesta construção, incluído o meio. 

A área 3 refere-se, segundo as Normas orientadoras do Estagio 

Profissional, à integração por parte do aluno estagiário das componentes da 

identidade da comunidade, onde a escola está inserida. A escola, não é um 

espaço que pode ser caracterizado apenas pelo seu ambiente interno, o meio 

onde se encontra é um factor de influência de extrema importância. Grande 

percentagem dos alunos reside nas redondezas da escola e como estes são os 

actores principais do palco da escola, é importante saber o que os influência 

pois são as suas características que caracterizam cada escola. Olhando a 

importância que o meio envolvente tem na caracterização da escola e dos 

alunos, o Núcleo de Estágio realizou no âmbito do Mec Anual, um capítulo 

respeitante à caracterização do meio envolvente da escola inclusive a 

caracterização do Meio Desportivo, capítulo de extrema importância para o 

planeamento anual. 

Os projectos falados na área 2, permitiram o envolvimento do meio com a 

comunidade escolar, sobretudo empresas relacionadas com o desporto, tendo 

este Núcleo de Estagio aberto portas, a futuros projectos envolvendo a escola 

e uma das empresas, o Sabor latino que avançou com ideia de parcerias com a 

escola, no desenvolvimento de workshops na escola, na criação de turmas de 
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alunos da escola entre outras, concluo que desta forma o NE, atingiu as metas 

traçadas para esta área conseguindo envolver-se na comunidade escolar de 

uma forma profissional e fazendo um trabalho que trouxe frutos no presente e 

ainda plantou sementes para serem colhidas no futuro. 

4.4 - Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

Sou um bom mestre enquanto contínuo sendo um aluno. (Santo 

Agostinho, s.d) 

O final de curso não é o final de ser aluno, mas sim uma licença para 

continuar a ser aluno sozinho, o final do curso não significa nem deve significar 

o fim da aprendizagem, muito pelo contrário, a busca pela aprendizagem deve 

ser sempre o objectivo de qualquer pessoa seja Professor, Médico ou 

Engenheiro. O curso não nos ensina a profissão apenas nos dá as ferramentas 

necessárias, é como a mensagem da história do “currículo Dentes de Sabre” a 

Faculdade dá-nos a cana e ensina-nos a pescar o peixe temos de ser nós a 

apanhar. 

Citar Platão (s.d) através da seguinte frase "A parte que ignoramos é 

muito maior que tudo quanto sabemos.", Ajuda-me a ilustrar a forma como 

deve-mos encarar a profissão e a vida. Para mim não existe um bom 

profissional mas sim uma atitude profissional e essa para mim é caracterizada 

pela persistência em nos superarmos. 

Esta ultima área, reporta-se a todas as actividades desenvolvidas pelo 

aluno estagiário, que impulsionem a construção da competência profissional e 

promovam a procura pela identidade profissional e a procura pela inovação a 

que toda a profissão está sujeita. 

Uma das primeiras tarefas solicitadas neste âmbito refere-se, à proposta 

do regulamento de Estágio, em produzirmos um Projecto de Formação 

Individual (PFI). Esta tarefa, ocorreu durante o primeiro período, numa altura 

em que ainda me estava adaptar a lidar com uma quantidade de trabalho à 

qual não estava habituada, e as tarefas solicitadas eram muitas tanto no âmbito 
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do Estagio como da faculdade através dos trabalhos solicitados na disciplina de 

Tópicos. Para além da dificuldade de gestão de tempo, deparei-me com uma 

imensa dificuldade em perceber o objectivo e o modelo de execução inerente 

ao PFI, tendo adiado esta tarefa até ao limite, assim o resultado desta tarefa 

não foi de todo aquela que eu esperava e que se espera dum trabalho a este 

nível académico, no entanto após a leitura de PFI’s de alguns colegas, 

compreendi melhor os objectivos, e razão da sua solicitação. 

Sendo este, um documento guião do Relatório de Estágio, só aquando a 

realização deste mesmo relatório, compreendi a preciosas ajuda que o PFI se 

revelou, apesar de considerar que poderia ter sido bem mais útil se o tivesse 

realizado com outro rigor e tivesse sido mais fiel a ele durante o Estágio. 

Concluo que teria sido de maior valor e teria enriquecido mais este relatório, se 

compreendesse como compreendo agora a finalidade do PFI, na altura em que 

o concebi, com toda a certeza teria revisto melhor as minhas prioridades. 

No âmbito desta área, executei também um trabalho sobre as funções do 

Director de Turma, este trabalho foi fundamentado através de informações 

recolhidas nas conversas com dois directores de turma daquela escola, 

observação nos conselhos de turma, e pesquisa sobre a legislação e 

documentos sobre o mesmo tema. O produto deste trabalho, permitiu-me ter 

uma noção mais clara daquela que é a função do Director de Turma, 

contribuído assim para a minha formação, pois naturalmente esta é uma função 

que qualquer professor pode vir a desempenhar. 

Outras actividades, que contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional, referem-se à participação em acções de formação realizadas na 

ESCM, nomeadamente, Acção de Formação de Dança, Acção de 

Sensibilização de Primeiros Socorros, Acção de Formação de Infoponto e 

Acção de Formação em Portefólios Digitais. Todas estas formações vieram a 

alargar os meus conhecimentos nas diversas áreas a que estão associadas. 
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4.4.1- Estudo de opinião – Visão dos Professores Residentes em 

Relação à Presença de Alunos Estagiários nas Escolas. 

 

4.4.1.1 - Breve Enquadramento 

 

O Estágio Profissional, é um processo pelo qual todos os professores 

passam, é uma etapa essencial para a construção da identidade profissional do 

futuro professor. Esta etapa está condicionada sempre à realidade do local 

onde é realizada e por isso mesmo importa estudar cada realidade para que as 

entidades que regem os Estágios Profissionais, possam preparar os alunos da 

melhor forma possível para actuar nestes contextos.  

Um dos elementos que tem um forte impacto na vida do futuro professor é 

a classe de profissional dos professores, por isso mesmo importa saber de que 

forma este grupo vê a presença dos alunos estagiários nas escolas onde estão 

a leccionar. A sua opinião é de extrema importância, pois é um grupo que já 

passou pelo mesmo processo e que agora se encontra numa fase da profissão 

à qual todos nós temos pretensão de chegar. Por este motivo, achei deveras 

interessante fazer um levantamento da opinião dos professores, professores 

residentes da escola onde realizei o Estágio Profissional, a ESCM.  

Os resultados deste estudo permitiram, evidenciar algumas lacunas 

existentes nos processos de Estágio Profissional. Lacunas que exigem uma 

avaliação de todo o processo que rege o estágio e talvez sofrer algumas 

reformas, que por certo contribuirão para a melhoria deste processo que têm 

em vista proporcionarem ao aluno uma experiência de ensino real. 

 

4.4.1.3 - Objectivos e Hipóteses 

 

Objectivo Geral  

O estudo elaborado teve como objectivo geral recolher a opinião dos 

Professores residentes na escola onde foi realizado o Estágio Profissional, 

relativa à presença de alunos estagiários nas escolas. 
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Objectivos específicos 

 Verificar quais os prós e contras para a escola, fruto da presença de 

alunos estagiários nas escolas; 

  Verificar se existe alguma relação entre a idade dos professores e a 

aceitação dos estagiários.  

 Comparar os resultados da opinião dos professores com a percepção 

dos alunos estagiários em relação á forma como são aceites. 

 Encontrar sugestões de melhorias do processo de Estágio Profissional. 

Hipóteses: 

H1: Os Estagiários são vistos como um grupo vantajoso à escola por 

professores com menos tempo de serviço; 

H2: Não existe qualquer relação com o tempo de serviço dos professores 

e a opinião que têm em relação à presença de alunos estagiários; 

H3: Variância no tipo de respostas conforme a área de leccionação do 

professor; 

4.4.1.4 - Materiais e Métodos 

 

Descrição e caracterização da amostra: 

A amostra deste estudo é constituída por 13 Professores da ESCM, de 

áreas que acolheram este ano, grupos de Estágio, nomeadamente educação 

física, Biologia e Geologia e Filosofia com idades compreendidas entre o 32 e 

os 60 anos e os 8 e os 38 anos de serviço. Por área disciplinar foram 

entrevistados, 8 professores de Educação Física, 3 de Biologia e 2 de Filosofia. 

Fazendo referência ao género, 9 professores eram do género masculino e 4 do 

género feminino. 

Visto este estudo ser um estudo de opinião, foram também entrevistados 

alunos Estagiários a realizar estágio nesta mesma escola. Nomeadamente 3 

alunos estagiários de filosofia, 2 de biologia e 2 de Educação Física. Estas 

entrevistas tiveram o objectivo de comparar as respostas dos professores ao 
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que os alunos estagiários sentiam na realidade, de forma a comparar se a 

opinião dos professores se reflectia em actos no dia-a-dia. 

Quadro 1: Caracterização da Amostra em função da idade, Tempo de Serviço e Área disciplinar. 

 N Média de 
idades 

Máximo Mínimo Média de 
serviço 

Professores 13 Educação 
física 

45,46 
+10,3 

42,3 60 32 20,08 +9,6   

Biologia    50 

Filosofia 51,5 

 

 

Metodologia: 

Como procedimentos metodológicos, recorri à aplicação de uma 

entrevista Semi-Estruturada aos professores, recorrendo a um guião elaborado 

por mim. 

Este método foi escolhido, por não haver um inquérito pré existente que 

pudesse responder aos objectivos do estudo, tendo optado pela entrevista por 

ser um método simples e fácil de aplicar, e segundo Marconi e Lakatos (1990) 

(1) Pode ser utilizada em toda a população, (2) o entrevistador pode esclarecer 

qualquer dúvida que haja (3) pode ser importante referenciar algo que não 

esteja registado na Literatura. 

Também segundo Quivy e Campenhoudt (2003), a entrevista semi-

estruturada serve para situações em que se pretendam analisar o sentido que 

as pessoas dão às suas práticas. 

A alternativa era realizar um inquérito, mas esta alternativa foi descartada 

pela necessidade de ter de validar o respectivo inquérito e também a sua 

aplicação seria mais difícil. 

Sendo assim os dados recolhidos são de origem qualitativa, necessitando 

de realizar um tratamento muito pormenorizado dos dados recolhidos. Sendo 

um dos objectivos do relatório de estagio a reflexão achei esta estratégia a 

mais adequada. 
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Todas as entrevistas foram realizadas dentro da própria escola, com a 

autorização verbal dos mesmos. Sendo marcadas quando possível com 

antecedência e a horas convenientes às duas partes, no entanto outras foram 

pedidas e realizadas ao mesmo tempo por tal se proporcionar. Em cada 

entrevista foi salvaguardada a identidade do professor, sendo aqui apresentada 

cada entrevista com uma catalogação, ex: PR-BIOL-1, esta catalogação 

corresponde à identificação do tipo de professor, que poderá ser professor 

Residente (PR) ou Professor Estagiário (PE) seguido das siglas da área de 

leccionação e seguido ainda de um número que corresponde ao número de 

entrevista. 

Utilizei para a gravação das entrevistas a aplicação gravador do telemóvel 

Nokia 5130, XpressMusic. Realizando de seguida a sua transcrição para o 

Programa Microsoft Word 2007, neste processo tentei realizar a transcrição o 

mais fiável possível, no entanto por vezes surgiram algumas dificuldades na 

compreensão do que tinha sido dito, sendo muito e não limitativas para a 

compreensão integral da ideia, também evitei transcrever palavras repetidas e 

hesitações, por considerar que eram fruto construção da ideia na sendo 

significativas para o estudo. 
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Questões Orientadoras das Entrevistas: 

1- Questões para Alunos Estagiários: 

 Durante o seu processo de estágio algum professor se aconselhou 

consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina a que está a 

realizar estágio? Em caso afirmativo, esta procura é feita mais por 

professores com mais ou menos tempo de serviço? 

 Sente que os outros professores consideram que a sua presença traz 

benefícios para a escola? E para os alunos? 

 Pensas que os professores acham que os vossos conhecimentos podem 

servir para a sua formação contínua? 

2- Questões para Professores Residentes: 

 Acha que a escola ao acolher alunos estagiários tem alguns benefícios? 

Em caso de afirmação positiva indique porquê e quais. Em caso de 

resposta negativa indique o porquê? 

 Considera que os alunos tiram algum benefício a nível da aprendizagem 

pelo facto de terem professores estagiários, justifique a sua resposta? 

 Na sua opinião, vê os estagiários como fonte de conhecimento que 

possam servir para a sua formação contínua. Justifique a sua resposta e 

em caso afirmativo diga de que tipo de informação se refere? 

 Na sua opinião, acha que os professores seus colegas vêem os 

estagiários como alguém que possa contribuir de algum modo para a 

sua formação individual. 

 

4.4.1.5 - Procedimentos de Tratamento dos Dados  

 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorri ao programa Microsoft 

Excel, do Windows 2007. 

Visto este estudo ser um estudo de opinião realizado através de 

entrevista, os dados alvo de avaliação referem-se apenas a dados biográficos e 
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também à quantificação dos resultados oriundo de questões de resposta 

directa.  

Todos os restantes dados recolhidos, foram alvo de uma análise 

qualitativa. Das entrevistas que constam em anexo (Anexo 5). Nesta análise 

foram comparadas as respostas de cada professor, pergunta a pergunta, 

tentando procurar pontos comuns e aqueles que se desviavam da norma. 

Por fim, foram comparadas as respostas dos professores residentes com 

as dos Professores Estagiários, de forma a poder verificar se as respostas 

dadas demonstram efectivamente a realidade sentida pelos estagiários.  

4.4.1.6 - Apresentação dos resultados 

 

De seguida irei apresentar os resultados que emergiram das entrevistas 

com os professores residentes focando-me na análise individual de cada 

pergunta. 

Pergunta 1: Acha que a escola ao acolher alunos estagiários tem alguns 

benefícios? Em caso de afirmação positiva indique porquê e quais. Em caso de 

resposta negativa indique o porquê? 

100% da amostra foi unânime em dizer que a escola beneficiava desta 

presença. Tendo sido variados, os benefícios apresentados pelos professores, 

os mais comuns foram que os estagiários trazem para a escola: novas ideias, 

novas propostas, dinamizam a escola e organizam actividades. Apenas um 

professor PR-FIL-1, apontou como única vantagem o prestígio que traz para a 

escola referindo-se ao facto que ser uma escola de formação de professores 

traz algum prestígio na Avaliaçao das escolas. De salientar ainda os benefícios 

apresentados por três professores, PR-EF-3, PR- EF-5 e PR-FIL-1, que 

evidenciaram respectivamente o facto dos alunos estagiários, “estarem com 

outra disponibilidade em termos de trabalho” “ motivados querem trabalhar “ e “ 

até são mais inovadores mais criativos e estão empenhados”. 
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Pergunta 2: Considera que os alunos tiram algum benefício a nível da 

aprendizagem pelo facto de terem professores estagiários, justifique a sua 

resposta? 

A esta pergunta, os professores já não foram responderam de forma 

positiva tão prontamente, apesar de todos eles considerarem que os alunos 

podem usufruir de forma benéfica ao nível da aprendizagem quando 

acompanhados por um professor estagiário, apenas 46,2% dos professores (6), 

responderam prontamente que sim, que os alunos saem beneficiados por 

terem professores estagiários todos os restantes acabaram por concordar que 

existem estes benefícios mas que também poderão não haver, estando 

dependente do alunos estagiários e do seu trabalho e empenho, PR-EF-2 

“Depende, eu já vi situações em que sim e muitas em que não (…) depende 

muito da forma de estar do professor, da forma de gestão das metodologias por 

isso não acho que dependa muito do ser estagiário ou não tem a ver com o ser 

competente ou não. Levar as coisas, a serio ou não. PR-EF-1 “aí, pronto isto 

aqui é um pau de dois bicos não é, por um lado tem benefícios porque tem 

propostas novas de trabalho e por outro lado devido à responsabilidade dos 

estagiários abordarem vários temas durante o ano lectivo, provavelmente 

andarão a saltar de uma matéria para outra e não abordam de uma forma mais 

específica”  

Importa ainda salientar que uma das respostas apesar de ser de 

afirmação positiva apenas considerou que os benefícios são no âmbito de 

confronto dos alunos com a realidade da evolução da vida PR-2-FIL “Aí não sei 

honestamente, a única coisa que eu penso, mas é uma perspectiva pessoal, os 

alunos vem outro tipo de práticas e também começam secalhar a perceber que 

na vida não se começa nada com experiência é com inexperiência e portanto 

às vezes há falhas.” 

Por último, refiro os benefícios para os alunos que os professores mais 

evidenciaram, salientado as novas propostas de trabalho que os estagiários lhe 

proporcionam, novas metodologias, a relação e comunicação facilitada por a 
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idade entre professor e aluno ser mais próxima, benefícios ao nível da 

motivação e fuga às rotinas. 

Pergunta 3: Na sua opinião, vê os estagiários como fonte de 

conhecimento que possam servir para a sua formação contínua. Justifique a 

sua resposta e em caso afirmativo diga de que tipo de informação se refere? 

A esta pergunta 53,8% dos professores responderam prontamente que 

sim, que viam os estagiários como alguém que pode contribuir com algo para o 

seu conhecimento, mas apenas 38,5% referiram que recorriam aos estagiários 

e que realmente era comum neste e em outros anos recorreram aos estagiários 

para esclarecer dúvidas, PR-EF-3 a nível pessoal sim, não sei se o posso dizer 

mas em vários momentos ao longo do ano onde eu senti a necessidade de 

partilhar, porque lá está as coisas vão sendo actualizadas e é sempre bom 

saber o que se está a fazer na faculdade e por isso eu normalmente tenho 

sempre esse tipo de atitude eu procuro sempre os estagiários para saber. PR-

EF-4, “Pessoalmente eu claramente, eu vejo os estagiários como uma fonte de 

conhecimento essencialmente um conhecimento mais actual como uma 

espécie de reciclagem de conhecimento, conhecimento que nós temos e que 

no caso se traduz há 20 anos desde que sai da faculdade este método de teres 

estagiários na escola. Constitui para mim outro suporte para me ajudar” 

15,3% dos entrevistados, apesar de confirmarem que sim, podem trazer 

algum conhecimento para eles, consideram que o beneficio da partilha é 

sobretudo em prol do Professor Estagiário,  PR-EF-2 “Pois que vocês, que 

acho que tem muito a ganhar com os nossos anos de ensino, pela nossa 

experiência, acho que vocês tem a ganhar” PR-FIL-1 “continuando a falar da 

minha experiencia penso que se tem dado o contrário, penso que eles têm 

aprendido alguma coisa comigo”  

Pergunta 4: Na sua opinião, acha que os professores seus colegas vêem 

os estagiários como alguém que possa contribuir de algum modo para a sua 

formação individual. 
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Quando questionados sobre os seus colegas, vários professores 

demonstraram alguma relutância em opinar acerca dos colegas, PR-FIL-2 “Não 

posso responder pelos outros” PR-BIOL-2 “É assim um bocadinho difícil avaliar 

a opinião do grupo não é?” 

No entanto, no geral sobressaiu as ideias que, consideravam que os 

colegas não partilhavam da mesma opinião que a sua, que como foi visto na 

pergunta anterior era a que sim os estagiários contribuíam para a sua formação 

pessoal. 92,3% dos entrevistados respondeu que havia os dois tipos, uns que 

viam os estagiários como alguém que pode transmitir algum conhecimento e 

outros que não partilhavam dessa opinião. Apenas um dos professores, achou 

que os restantes professores tinham uma opinião positiva em relação a este 

assunto, PR-EF-2, “Eu penso que sim, isto porque, apesar de sermos muitos 

conseguimos trabalhar bem, mesmo entre nós e apesar de sermos de áreas 

diferente acabamos sempre por ganhar imensa” 

 De salientar que os motivos apresentados pelos entrevistados, para a 

falta deste reconhecimento por parte dos professores foram: a falta de abertura 

à mudança, aceitação e valores, visão do estagiário ainda como um aluno, PR-

EF-8 “ainda pensam nos estagiários como alunos e não como colegas, apesar 

de já estarem na fase final do curso, vem mais como alunos de faculdade do 

que como professores de escola” PR-FIL-2 “acho que muitas vezes vêm os 

estagiários como um grupinho que anda ali a fazer uma experiência no ensino 

mas não como professores, não lhes dando assim o devido valor.” 

No entanto há professores que consideram que a este nível a situação já 

foi pior que deveria melhorar mas, tem sido percorrido o caminho neste sentido. 

PR-BIOL-3 “Não sei, não sei acho que está a melhorar, tem melhorado a 

forma como os colegas vem os estagiários, há uns anos atrás era bastante 

pior, já orientei estagio já tive três anos a orientar estágio e já fui estagiário e 

notava que muitas vezes não eram tratados como professores da escola (…) 

Em relação à forma como os professores olham os professores estagiários, 

acho que já está melhor mas poderiam ser visto de uma forma muito melhor 

mais integrados.” 
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Confrontação da opinião dos professores com a realidade experienciada 

pelos alunos estagiários  

Nesta etapa, procurei fazer um levantamento da opinião dos alunos 

estagiários relativamente à, forma como sentem que os professores residentes 

na escola os vêem. O método utilizado foi o mesmo que o anterior, a entrevista 

e usou o mesmo protocolo descrito anteriormente. Irei usar o mesmo método 

de análise, pergunta a pergunta no entanto nem todos os estagiários 

responderem às mesmas perguntas visto terem opiniões muito divergentes e 

que por vezes senti que não havia necessidade de questionar todas as 

perguntas pois indirectamente já as tinham respondido. 

Pergunta 1: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina a que está a 

realizar estágio?  

A esta pergunta, as repostas variaram consoante os grupos de estágio, o 

grupo de estágio de Educação Física, respondeu maioritariamente que sim, 

mas que esta procura foi apenas a nível de documentação, PE-EF-1“ 

normalmente o que eles procuraram foi mais à base de documentos que eles já 

não têm acesso não têm actualizado”; PE-EF-2 “Não pediram conselhos, mas 

pediram o fornecimento de material didáctico.”. 

O núcleo de estágio de Filosofia, respondeu que a abordagem tinha sido 

mínima e maioritariamente por curiosidade e para estarem a par do que eles 

estavam a fazer, PE-FIL-1 “Aconselhou mas foi circunstancial foi só mesmo 

perguntas ao nível da leccionação de conteúdos em que ponto é que 

estávamos, foi apenas mais por curiosidade do que propriamente por 

interesse.”; PE-FIL-2 “sim sim mas mais na perspectiva de saber em que ponto 

nós estagiários, estamos a dar a matéria de filosofia para ver se entrava em 

consonância com o que aquele professor” 

O Núcleo de Estágio de Biologia, respondeu que sim que foram 

abordadas por professores ainda que pouco, mas maioritariamente esta 

abordagem foi feita pela orientadora, e quanto aos outros professores 
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maioritariamente dirigiam-se mais à orientadora do que ao grupo de Estágio, . 

PE-BIOL-1 “Relativamente aos outros professores do departamento assim 

directamente, eles não vieram ter connosco para nos perguntar”; PE-BIOL-2 “É 

assim, principalmente pela nossa orientadora (...) conversam mais com a nossa 

orientadora mas como nós estamos sempre presentes acabamos por discutir 

um bocadinho e acabamos sempre por dar a nossa opinião.” 

Os grupos que responderam que, foram abordados por professores, 

afirmaram que esta procura foi feita no caso da Biologia por professores com 

mais tempo de serviço e no caso da Educação Física foi dividido entre os 

professores com mais tempo de serviço e com menos tempo de serviço. PE-

EF-1 “Não normalmente os professores que se preocupavam mais com isso 

eram professores mais novos, muito à base de Mecs, como apoio teórico”; PE-

EF-2 “Com mais tempo de serviço”. 

  De salientar que dois dos Grupos de Estágio referiram que 

maioritariamente a procura era dirigida ao orientador e não ao estagiário, PE-

FIL-3 “respondendo à tua pergunta quem respondia à pergunta do professor de 

como isto estava a correr como não estava a correr era mais, muitas vezes 

orientadora do que nós.”. 

 Pergunta 2: Sente que os outros professores consideram que a sua 

presença traz benefícios para a escola? E para os alunos? 

Quando questionados acerca deste assunto os alunos estagiários 

maioritariamente reponderam que sim, que achavam que os professores 

tinham uma visão que o alunos estagiários traz benefícios para a escola, tendo 

apenas dois respondido que achavam que não, PE-Ef-1 “90 % dos professores 

não, principalmente os professores mais velhos eles sentem principalmente 

que nos estamos aqui para aprender com eles e que pouco de novo trazemos 

para a escola”; PE-FIL-3 “Ora ai está eu vou ser outra vez pessimista, 

pessimista não realista, eu acho que não”. Esta resposta foi maioritariamente 

em relação aos benefícios para a escola, em relaçao aos benefícios para os 

alunos as respostas foram maioritariamente de indecisão não havendo certeza 

disso, apenas o núcleo de estágio de Biologia respondeu afirmativamente a 
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esta questão, não porque lhe fosse passada essa ideia mas porque concluíram 

que se lhes pediam material é porque achavam útil para usarem nas suas 

aulas seria benéfico para os alunos, PE-BIOL.2 “porque quando 

desenvolvemos alguns materiais eles até acham interessante e querem ficar 

com eles para aplicarem nas turmas deles por isso se querem utilizar nas 

turmas deles é porque desenvolvemos um bom trabalho e é bom para os 

alunos, não tenho bem a certeza mas penso que sim.” 

 Pergunta 3 - Pensas que os professores acham que os vossos 

conhecimentos podem servir para a sua formação contínua? 

A esta pergunta os Professores estagiários do núcleo de Estágio de 

Biologia reponderam afirmativamente que sim , PE-BIOL-1: “ah sim sim, sem 

duvida penso que sim; PE-BIOL-2: Sim sim, lá está como eu já disse, 

principalmente a nossa orientadora que é de facto a que esteve mais tempo 

connosco quando nos questiona sobre algumas coisas e informações, até é 

para ela própria para ficar a saber um pouco mais e aproveitar isso no seu 

desenvolvimento profissional. 

O núcleo de filosofia não foi questionado com esta questão, visto terem 

dado resposta negativa em relação à questão da procura, no entanto foram 

questionados quanto ao motivo da falta desta procura, ao qual eles 

responderam que se devia maioritariamente, à forma como o aluno estagiário é 

visto na escola, ao estatuto deste na escola, o formato do estágio que difere do 

que era realizado anteriormente, à inexistência de vínculo entre a escola e o 

estagiário. PE-FIL-1 “Acho que, o estagiário ainda é visto como alguém que 

está em processo de formação a sua opinião não é muito valida para já.”, PE-

FIL-3 “No inicio do ano a professora chegou a dizer-nos que a gente 

oficialmente não existe na escola não é porque não há nenhum vinculo, não 

somos estagiários como antigamente os estagiários eram tinham uma turma 

um contrato talvez seja por isso talvez seja por isso”. 

Em relação ao núcleo de Estagio de Educação Física  
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As respostas foram dispersas, indicando apenas achavam que essa opinião 

dos professores dependeria do professor PE-EF-2 “Penso que isso depende 

muito da personalidade do professor. Um professor que, pela sua experiência 

de anos, por exemplo, encare o professor-estagiário como um novato que 

ainda tem muito para aprender, certamente não dará importância à acção do 

estagiário. Por outro lado, se for um professor de mente aberta, disposto a 

conhecer mais, penso que sim.”; PE-EF-2 “sinto que existe ainda uma 

dificuldade alguma hesitação por parte dos professores que são professores 

fixos numa escola para procurar os alunos estagiários de procurar os alunos 

estagiários para tirar algum tipo de divida pois acho que sentem que estariam a 

abdicar um pouco da sua posição de conhecedores possuidores do saber ao 

estar a recorrer a uma pessoa que teoricamente sabe menos que eles.”; ” mas 

eu acho que devia ser mútuo porque eles também têm a aprender connosco 

apesar da maior parte não achar isso”. 

4.4.1.7 Conclusões  

 

As conclusões que retiro após esta análise, revelam que o processo de 

Estágio Profissional nas variadas disciplinas diverge bastante e portanto deve 

ser estudado individualmente. No entanto esta análise permitiu verificar pontos 

comuns às várias disciplinas e que sugerem que ainda há muito trabalho a 

fazer para promover a integração do aluno estagiário na escola, como 

professor com todos os direitos e deveres a que lhe dizem respeito. Não é 

dizendo ao aluno estagiário que ele não tem nenhum vínculo com a escola “No 

início do ano a professora chegou a dizer-nos que a gente oficialmente não 

existe na escola” (PE-FIL-3)., que vai fazer com que o estagiário realmente se 

dê à escola, pelo contrario ao estagiário deve ser exigido que ele sinta e viva a 

escola como sua e não que, seja um estranho que esteja ali de passagem.  

Comparando a tipologia de estágio anterior com a actual, reflicto que a 

tipologia anterior permitia ao estagiário assumir-se como professor em pleno, 

no entanto não revejo que a solução seja voltar de novo a esta tipologia, mas 
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sim, deveria haver uma tentativa por parte das faculdades de promover melhor 

a integração dos alunos estagiários com os professores da escola. 

Relativamente à visão dos professores, não foi detectada nenhuma norma 

relativa ao tempo de serviço dos professores e a forma como eles vêem o 

aluno estagiário, no entanto, foi visível que os professores com menos tempo 

de serviço têm uma maior consciência da necessidade de actualização e das 

vantagens que os alunos estagiários podem trazer para eles. 

Foi evidente também a falta de consenso entre o que os professores 

disseram e a realidade vivida pelos alunos estagiários e também a forma como 

os professores vêem os seus colegas, se por um lado todos os professores 

disseram que estes alunos trazem imensas vantagens tanto para a escola 

como para os alunos por outro os alunos estagiários revelaram que não foi isso 

que sentiram ao longo do ano referindo que ainda são vistos como alunos e 

que referiram que por vezes sentem que estão ali apenas para aprender. 

Acrescento ainda que para os a maioria dos professores é evidente que a 

maioria dos seus colegas não partilha da opinião que a presença dos alunos 

estagiários é benéfica. Esta situação revela que tanto, alunos estagiários como 

professores partilham da ideia que a visão dos alunos estagiários e a sua 

integração tem de ser melhorada. 
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5- Conclusão  
 

"É penoso o caminho que conduz ao cume da glória." (Sêneca, s.d) 

Este é um Capitulo que se traduz num balaço do trabalho realizado 

durante este ano, por isso irei discorrer sobre as aprendizagens mais 

significantes que retirei desta fantástica jornada e posteriormente irei expor 

algumas das perspectivas que tenho para o futuro das quais, algumas delas, 

estão há algum tempo em fase de planeamento e aguardar o momento propício 

para serem realizadas. 

Ao longo deste ano lectivo, muitos foram os altos e baixos, mas o 

resultado foi de longe bastante positivo, esta foi talvez a experiência mais 

enriquecedora que a Faculdade me pôde dar. Aplicar em contexto real os 

conhecimentos adquiridos ao longo de toda a minha formação, significa poder 

realmente, reconhecer que tais conhecimentos foram realmente aprendidos, 

este foi um verdadeiro teste aos meus conhecimentos e também à escolha da 

profissão. 

Devo, especialmente dar os créditos desta experiência aos meus alunos, 

pois sem eles esta etapa não teria qualquer significado, foram eles os agentes 

que permitiram a minha aprendizagem, sem eles o aprendizado não teria sido o 

mesmo, talvez outro mas não o mesmo.  

Este foi um ano em que realizei uma viagem alucinante, cheia de dúvidas 

incertezas, imenso trabalho e testes à minha capacidade, no entanto chegando 

ao final, tudo isto se desvanece ficando apenas o prazer que tive em realizar 

esta fantástica viagem, as aprendizagens que fiz e as recordações boas que 

irão ficar para sempre comigo. 

Este ano, descobri as capacidades que tinha para leccionar, dificuldades, 

estratégias etc mas sobretudo descobri que devo ter uma mente mais aberta 

para o que posso encontrar em cada turma, a ideia que possuía sobre a escola 

estava um tanto desadequada e desactualizada, esta foi talvez a maior 

aprendizagem, cada turma é um novo mundo ao qual nos temos de adaptar e 
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conhecer bem para termos sucesso, e tentar moldar à luz daquilo que 

consideramos correcto mas sem nunca fazer com que percam a sua identidade 

pois isso não é possível. Eles são muitos e nós somos apenas uma pessoa, 

por isso somos nós que temos de ceder primeiro. Por vezes é preciso dar um 

passo atrás para dar dois em frente. 

Neste momento, posso dizer que tenho muito a aprender mas que sinto 

ter as ferramentas necessárias para leccionar a disciplina de Educação Física 

com um desempenho de excelência profissional tal como são reconhecidos os 

profissionais oriundos desta Faculdade. 

5.1 - Perspectivas para o Futuro  

 

Cessada mais uma, mas não ultima etapa da construção dum futuro que 

antecipo como duro, trabalhoso e difícil mas que anseio que seja gratificante e 

pejado de experiências únicas e primorosas, esta é uma altura de fazer um 

balanço daquilo que a minha formação me dotou e do que irei fazer com esses 

conhecimentos. 

Apesar de todos os medos e receio que tinha, em enfrentar uma turma, o 

EP, permitiu-me descobrir que esta apreensão não passava de temor pelo 

desconhecido. Foi esta experiência que me permitiu concluir que esta é a 

profissão que quero como futuro, apesar da realidade que aflige o nosso país 

nos diga que esta é uma profissão de risco e com poucas perspectivas para 

quem sai agora das faculdades. Ter conhecimento da realidade é ter os pés no 

chão, mas usarmos as percentagens como desculpa para falharmos é apenas 

desistir e não lutar pelo sonho. Por isso terminando esta fase irei lutar por um 

lugar a dar aulas nas AECS, para obter experiência e tempo de serviço, por 

outro lado um dos meus outros interesses sempre foi a saúde, e nada melhor 

que ligar o desporto à saúde, assim irei iniciar uma pós-graduação já pensada 

muito antes de entrar para esta Faculdade mas que até agora não foi possível, 

Pós Graduação esta em reabilitação cardíaca. Discorro da ideia que esta é 

uma área que alia dois sonhos e que me irá dar muito prazer, tanto em 

aumentar os meus conhecimentos como em aprender novas formas de aplicar 



Conclusão  
 

63 
 

a área que sempre privilegiei em detrimento de outras, ao serviço dessas 

mesmas. 

Por outro lado, estou disposta a experimentar e aventurar-me em todos os 

projectos que possam surgir desde que me suscitem interesse e me cativem a 

trabalhar da melhor forma, e me possam abrir portas, para novos desafios. 
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1)  

 

 Este projecto foi elaborado no âmbito da aérea 2 do estágio pedagógico, procurando 

proporcionar uma oportunidade aos estagiários desta escola de contribuírem de forma 

palpável para a promoção da actividade física na mesma. Este projecto visa também garantir, 

uma melhor interacção entre os estagiários e os restantes docentes do grupo de educação 

física. É principalmente um projecto que concede aos estagiários a oportunidade de se 

orgulharem de um contributo externo às suas aulas. 

 

 

2) ORGANIZAÇÃO: 

Gerais: 

a) Promover a saúde e o bem- estar; 

b) Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar o Atletismo numa especialidade 

diferente daquelas que são abordadas nas aulas de Educação Física; 

c) Adquirir padrões e hábitos desportivos; 

d) Respeitar as premissas inerentes à Actividade Física; 

Específicos: 

a) Desenvolvimento das capacidades motoras, adaptando-as as exigências da prova; 

b) Favorece a comunicação interpessoal; 

c) Criação de laços de amizade e companheirismo; 

Introdução 

1) Objectivos 
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d) Promoção e desenvolvimento da autonomia e autocontrole; 

e) Desenvolvimento da formação harmoniosa e multilateral dos jovens; 

f) Selecção dos atletas para a participação do Corta Mato Escolar. 

 

  

  

 A organização do evento será da responsabilidade do grupo de estágio de Educação 

Física com a colaboração dos restantes professores da disciplina e a colaboração dos alunos do 

curso tecnológico de desporto. 

Elementos do staff: 

 Postos de controlo: 4 (1 professor + 1 aluno por posto); 

 Secretariado 1: 8 alunos + 1 professor; 

 Secretariado 2 (meta): 1 aluno + 1 professor; 

 Estafetas: 2 alunos; 

 Cronometrista: 1; 

 Controladores de voltas (meta): 2 alunos; 

 Alimentação: 2 alunos + 1 professor; 

 Fotografo:1.

2) Organização 
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Cronograma 

 

Tarefa Responsável Data 

Enviar projecto aos professores de E.F. e comunicar as tarefas que os 
alunos do Tecnológico de Desporto terão de realizar. 

Joana 10/11/10 

Enviar as cartas para a lista de possíveis patrocinadores. Denise 15/11/10 

Decidir os prémios que serão entregues aos alunos. Estagiários 15/11/10 

Decidir quem realiza a entrega de prémios. Estagiários 15/11/10 

Entregar as fichas de inscrição dos alunos aos professores de educação 
física. 

Denise 16/11/10 

Informar os professores de educação física do evento/ procurar construir 
conjuntamente as tarefas que cada um irá desempenhar. 

José 17/11/10 

Realizar o convite à pessoa que entregará os prémios. José 16/11/10 

Comunicar aos professores do tecnológico de desporto, as tarefas que os 
seus alunos irão desempenhar. 

Estagiários 30/11/10 

Apresentação em powerpoint para LCD da entrada. Alunos do Tec. de 
Desporto 

19/11/10 

Visitar/telefonar às empresas patrocinadoras para saber respostas aos 
pedidos de patrocínios. 

Denise 22/11/10 

Entrega das cartas de agradecimento prontas. Alunos do Tec. de 
Desporto 

30/11/10 

Decidir a faixas de música que irão ser passadas no dia do evento. José 30/11/10 

Recolher as fichas junto dos professores. Denise 03/12/10 

Preparar os funcionários para o evento e as tarefas que terão de assumir. Alunos do Tec. de 
Desporto 

06/12/10 

Imprimir/reunir todo o material necessário para o evento (dorsais, pódio, 
megafone, fitas sinalizadoras). 

Joana 03/12/10 

Prémios de participação e qualificação. Joana 30/11/10 

Preparar os sacos com o suplemento alimentar dos alunos. Alunos do Tec. de 

Desporto 

06/12/10 

Montagem do material. Estagiários Alunos do 

Tec. de Desporto 

07/12/10 

Enviar cartas de agradecimento aos patrocinadores. Denise 10/12/10 

Afixar os resultados finais do evento. Alunos do Tec. de 
Desporto0 

08/11/10 
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O Corta – Mato Escolar, realizar-se-á no dia 7 de Dezembro de 2010. 

Horário: 

Concentração 8:45h 

Infantis 9:30h 

Iniciados Femininos 10h 

Iniciados Masculinos 

10:30h Juvenis Femininos 

Juniores Femininos 

Juvenis Masculinos 

11:00h 
Juniores Masculinos 

Entrega de Prémios 12:30h 

 

4) ESCALÕES ETÁRIOS: 

  

 O Corta - Mato Escolar destina-se aos escalões mais jovens, infantis, iniciados, juvenis 

e juniores. 

Escalões Anos de Nascimento 

Infantis 98/99 

Iniciados 96/97 

Juvenis 94/95 

Juniores 92/93 

3) Data, local e Horário 

4) Escalões Etários 
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6) INSCRIÇÕES DOS PARTICI 

 

   

 

 Cada volta neste percurso equivale aproximadamente a 500m. 

 

Escalões Masculino Feminino 

Infantis 1500m 1500m 

Iniciados 2500m 2000m 

Juvenis 3500m 2500m 

Juniores 3500m 2500m 

5) Distâncias Aproximadas 

6) Percurso 
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As inscrições serão realizadas junto do Prof. de Educação Física através do 

preenchimento de uma ficha própria para esse efeito (ver anexo). 

 As inscrições serão efectuadas até ao dia 3 de Dezembro de 2010. 

 

 

 

 A classificação apenas se realizará individualmente para os primeiros três classificados 

de cada escalão, no masculino e no feminino. 

Classificação Prémio Atribuído 

1º Classificado Medalha? 

2º Classificado Medalha? 

3º Classificado Medalha? 

 

 Todos os participantes terão direito a um diploma. 

 

7) Inscrições dos Participantes 

8) Classificação e Prémios 

ANEXOS 
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Corta- Mato Escolar 2010/2011 

Escola Secundária Carolina Michaëlis 

Ficha de Inscrições  

 

Professor Responsável ___________________________________________________ 

 

Nome Ano/Turma Nº Ano Nasc. 

Sexo 

F M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nota: Os alunos alunos que participarem no evento, têm dispensa das aulas durante a 

realização do mesmo. 
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Anexo 5 – Projecto do MegaSprinter  
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 Este projecto foi elaborado no âmbito da área 2 do estágio pedagógico, procurando 

proporcionar uma oportunidade aos estagiários desta escola de contribuírem de forma 

palpável para a promoção da actividade física na mesma. Este projecto visa também garantir, 

uma melhor interacção entre os estagiários e os restantes docentes do grupo de educação 

física. É principalmente um projecto que concede aos estagiários a oportunidade de se 

orgulharem de um contributo externo às suas aulas. 

 

2) ORGANIZAÇÃ 

Gerais: 

a) Promover a saúde e o bem-estar; 

b) Adquirir padrões e hábitos desportivos; 

c) Respeitar as premissas inerentes à Actividade Física; 

Específicos: 

a) Desenvolvimento das capacidades motoras, adaptando-as as exigências da prova; 

b) Favorece a comunicação interpessoal; 

c) Criação de laços de amizade e companheirismo; 

d) Promoção e desenvolvimento da autonomia e autocontrole; 

e) Desenvolvimento da formação harmoniosa e multilateral dos jovens; 

f) Selecção dos atletas para a participação do Megasprint; 

Introdução 

1) Objectivos 
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 O MegaSprinter desenvolve-se tendo como referência a velocidade, uma qualidade 

física fundamental no desenvolvimento motor da criança/jovem, transversal à prática de quase 

todas as actividades desportivas, constando da realização de provas de velocidade de 40 

metros. 

 A prova é apadrinhada por Francis Obikwelu, vice - campeão Olímpico nos 100 metros, 

campeão da Europa nos 100 e 200 metros e recordista da Europa nos 100 metros e Arnaldo 

Abrantes vice - Campeão Europeu Sub-23 da Estafeta 4X100 metros. 

   

 

  

 A organização do evento será da responsabilidade do grupo de estágio de Educação 

Física com a colaboração dos restantes professores da disciplina. 

Elementos do staff: 

1 Juiz de partida; 1 estafeta; 2 cronometristas.A, LOCAL E HORÁRIO: 

 

 

3) Organização 

2) O MegaSprinter 



 

xx 
 

Cronograma 

 

Competição: a prova será realizada em series de três alunos, serão apurados os vencedores de 

cada serie mais os melhores tempos (a definir conforme o nº de participantes) 

Tarefa Responsável Data 

Entrar em contacto com possíveis patrocinadores. Todos 19-01-11 

Enviar projecto aos professores de E.F. e comunicar as tarefas. Denise 19-01-11 

Entregar as fichas de inscrição dos alunos aos professores de educação física. Joana 19-01-11 

Enviar projecto do evento aos possíveis patrocinadores. Denise 20-01-11 

Apresentação em powerpoint para LCD da entrada. José 24-01-11 

Entregar a apresentação de powerpoint à Prof. Olga. José 25-01-11 

Definição dos prémios atribuídos aos alunos. Todos 25-01-11 

Elaboração do certificado de participação. Joana 01-01-11 

Recolher as fichas junto dos professores. Denise 02-02-11 

Imprimir/reunir todo o material necessário para o evento (dorsais, pódio, 

megafone, fitas sinalizadoras). 
Todos 02-02-11 

Decidir as faixas de música que irão ser passadas no dia do evento. José 06-02-11 

Ev
e

n
to

 

Montagem do material. Todos 

08-02-11 

Tarefas: 

Juiz de Partida Mª Manuel 

Cronometrista 
José 

Joana 

Estafeta 1 Aluno 

Mesa 
 Denise + 1 

aluno 

Afixar os resultados finais do evento. Joana 
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• 1ª Fase - Escola1 

- Torneios Intra-Turmas (até dia 28 de Janeiro) e Torneios Inter-Turmas (8 de Fevereiro); 

 Local: Em frente ao bar da escola. 

Horário: 

Concentração 10 h 

Infantis Feminino 10:20 

Infantis Masculino 10:40 

Iniciados Femininos 11:00 

Iniciados Masculinos 11:20 

Juvenis Femininos 11:40 

Juniores Femininos 12:00 

Juvenis Masculinos 12:20 

Juniores Masculinos 12:40 

Finais 13:00 

Entrega de Prémios 13:15 

 

•  2ª Fase - EAE   

- Torneios Inter-Escolas (a definir); 

•  3ª Fase - Fase Nacional   

- Torneios Inter-EAE’s ( 7 e 8 de Maio); 

4) Data, local e Horário 
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4) ESCALÕESRIO 

 O MegaSprinter destina-se aos escalões mais jovens, infantis, iniciados, juvenis e 

juniores. 

Escalões Anos de Nascimento 

Infantis 98/99 

Iniciados 96/97 

Juvenis 94/95 

Juniores 92/93 

 

 

 Serão apurados os dois melhores alunos por escalão e género em cada torneio (intra e 

inter turma). Relativamente aos alunos apurados no torneio inter-turmas, serão apurados para 

a 2ª Fase – Torneios inter-escolas. 

 

 Todos os participantes terão direito a um diploma. 

 Os primeiros três classificados de cada escalão e sexo, receberão um prémio (a 

decidir). 

 

 

 

 

 

5) Escalões Etários 

6) Apuramento dos Participantes 

7) Classificação  

ANEXOS 

Regulamento 

Ficha de Inscrição 

 Cartaz do Evento 

Carta de Solicitação de Patrocínio 
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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  GGEERRAALL  MMEEGGAASSPPRRIINNTTEERR  

 

1. Esta actividade será realizada por todos os alunos de ambos os sexos. Os alunos do 

escalão de juniores participam apenas na fase Escola. 

2. O sistema de apuramento na Fase Escola é da responsabilidade do Grupo Disciplina de 

Educação Física de cada escola. 

3. O apuramento nas Fases EAE’s é da responsabilidade das Associações Distritais de 

Atletismo e do Desporto Escolar de cada EAE. 

4. O apuramento na Fase Nacional é da responsabilidade da Federação Portuguesa de 

Atletismo e da DGIDC/DE. 

5. Em cada uma das fases do Mega Sprinter, é obrigatória a partida de pé, com dois apoios e 

não é permitido o uso de sapatos de bicos, tanto nos 40 metros como no Kilómetro e 

Salto em Comprimento. 

6. Os tempos e as distâncias obtidos pelos alunos participantes nas fases EAE ‘s e Nacional, 

servirão para elaborar um “Ranking Nacional” (um por ano), tanto na Velocidade como no 

Kilómetro, Salto em Comprimento e Lançamento de Peso. 

7. Dorsais devem ser colocados nas costas. 

Nota: As Escolas e Equipas de Apoio às Escolas devem providenciar os alfinetes 

necessários à colocação dos dorsais nas Fases EAE`s e Nacional. 

8. Só haverá Classificação Individual por disciplina, nas Fases EAE`s e Nacional. 

9. Cada aluno pode participar numa qualquer prova individual (Velocidade, Salto em 

Comprimento, Peso e Kilometro), mais a estafeta, num total de duas (2) 

10. Provas. Ex: velocidade + estafetas; kilómetro + estafeta; salto em comprimento+estafeta. 
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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO//SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AAPPUURRAAMMEENNTTOO  

MMEEGGAASSPPRRIINNTTEERR  

 

1. Na fase Escola, quer Intra -Turma quer Inter -Turma, é aconselhada a realização das 

Provas Individuais para registo dos tempos dos alunos. 

2. A prova colectiva, é uma corrida efectuada, em corredores distintos, por um conjunto de 

alunos, em simultâneo. O número de alunos varia consoante o número de corredores 

existentes na pista das escolas ou ar livre – ver Protocolo das Provas. 

 

2.1. É a Prova Colectiva Intra-Turma que apura os dois melhores alunos/escalão/sexo para 

a fase seguinte – Inter Turmas (Escola). 

2.2. É a Prova Colectiva da fase Inter-Turma (Escola) que apura os dois melhores 

alunos/escalão/sexo para a fase seguinte – EAE. 

2.3. Nas fases Inter-Turmas e EAE’s é obrigatória a realização de Eliminatórias, Meias-

Finais e Finais. 

2.4. Na prova Colectiva não são necessários os tempos. São vencedores os dois primeiros 

alunos/escalão/sexo. 

 

3. Nas Fases EAE`s e Nacional, as vozes de partida serão: “Aos seus lugares” e tiro de pistola. 
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MegaSprinter Escolar 2010/2011 

Escola Secundária Carolina Michaëlis 

Ficha de Inscrições  

 

Professor Responsável _________________________________________________________ 

 

Escalões Anos de Nascimento 

Infantis 98/99 

Iniciados 96/97 

Juvenis 94/95 

Juniores 92/93 

Nota: Os alunos alunos que participarem no evento, têm dispensa das aulas durante a realização do 

mesmo.

Nome Ano/Turma Nº Ano Nasc. 
Sexo 

F M 
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Porto, Janeiro 2011 

 

 

Assunto: Solicitação de Apoio para a realização do MegaSprinter. 

 

Exmos. Senhores, 

 Vimos por este meio solicitar apoio para a prova do Megasprinter a ser realizado no dia 

7 de Fervereiro de 2011, da parte da manhã, na Escola Secundária Carolina Michaëllis. 

 O evento tem como principais objectivos, não só proporcionar aos jovens a 

oportunidade de praticar o Atletismo numa especialidade diferente das abordadas nas aulas 

de Educação Física, mas também promover a saúde e o bem-estar e a aquisição de padrões e 

hábitos desportivos, respeitando sempre as premissas inerentes à Actividade Física. 

 Desde já, agradecemos o tempo dispensado e a consideração ao nosso pedido, dado 

que o vosso apoio é crucial para a organização. 

 Esperando poder contar com seu importante apoio, colocamo-nos à disposição para 

qualquer informação adicional que considere pertinente. 

 O tipo de patrocínio que procuramos não é monetário, mas em produtos que V. Exas. 

possam disponibilizar. 

 

 Aguardando resposta. 

 Atenciosamente, 

 

Núcleo de estágio de Educação Física 
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CCAARRTTAAZZ  DDOO  EEVVEENNTTOO 
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Anexo 5 - Transcrição das Entrevistas  

Estagiários 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-BIOL-1: Sim 

Entrevistadora: Esta procura foi feita por mais professores com mais ou 

menos tempo de serviço? 

 PE-BIOL-1: É assim eu acho, não tenho ideia não tenho ideia se com mais ou 

menos tempo mas pronto com a nossa professora claro que temos mais 

contacto com a professora que realmente é a nossa formadora e realmente 

com ela, diariamente, quando corrigimos trabalhos ou quando vamos planificar 

aulas e assim a professora têm sempre esse cuidado de tentar também, não é 

que sejam duvidas mas para nos estimular e ver ate que ponto sabemos as 

coisas e reflectimos, tem muito esse cuidado de falar e discutirmos os temas e 

os assuntos abordados. Relativamente aos outros professores do 

departamento assim directamente, eles não vieram ter connosco para nos 

perguntar, mas às vezes surgem, uma pessoa cruza com eles e está a falar, 

mais com aqueles professores que dão os mesmos anos que nós e que 

fizeram agora os testes intermédios, algumas perguntas que têm algumas 

dúvidas ou até os alunos questionaram mais e ai geralmente estabelecemos 

algum contacto e trocamos algumas ideias. 

Entrevistadora: Pensas que para os outros professores consideram que a tua 

presença traz benefícios para escola? Se toda a presença forma como eles 

falaram contigo demonstraram que vocês fazem parte da escola e que a escola 

tira benefícios da vossa presença aqui? 

PE-BIOL-1: O que eu acho é que foram sempre muito simpáticos, 

demonstraram sempre um apreço por nos, acho tivemos sempre uma boa, uma 

boa relação, eu acho que sim porque é assim muitas vezes nós como estamos 

a sair da faculdade, trazemos novas ideias e até novos conhecimentos que 
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saem que estão sempre a evoluir, e nos como fizemos um projecto tivemos que 

aplicar fazer materiais eles por exemplo acharam muito interessante até 

quiseram os materiais eles acham que realmente nós podemos trazer novas 

formas de trabalhar com os alunos e realmente eles reconhecem nunca ouve 

nenhum problema. 

Entrevistadora: O que acabaste de falar era em relação à escola formas de 

trabalhar, dos professores trabalharem com os alunos apesar de estar 

relacionado com os alunos o que queria saber é se achas que a vossa 

presença traz benefícios também para os alunos? 

PE-BIOL-1: Se os professores acham isso? 

Entrevistadora: Se sentes que os professores acham isso ou se pelo contrario 

não, se a vossa presença traz benefícios para os alunos para aprendizagem 

dos alunos. 

PE-BIOL-1: Eu não tenho assim muita ideia sobre isso, nunca demonstraram, 

nesse sentido nunca demonstraram que achavam que nós prejudicássemos os 

alunos. 

Entrevistadora: ok, nessas conversas que tiveram, e que foste abordada por 

eles e discutiram como disseste, achas que usam essa informação para a 

formação pessoal deles  

PE-BIOL-1: ah sim sim, sem duvida penso que sim, tanto que eles vieram falar 

connosco, falar connosco e com outras pessoas da área que acho que é 

mesmo isso que um professor deve ser. 

Entrevistadora: ok, muito obrigado. 

_______________________________________________________________ 
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Entrevistadora: Boa Tarde 

PE-BIOL-2: Boa Tarde 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-BIOL-2: Sim  

Entrevistadora: Esta procura foi feita por mais professores com mais ou 

menos tempo de serviço? 

PE-BIOL-2: É assim, principalmente pela nossa orientadora, que neste caso 

tem algum tempo de serviço, mas no geral todos os professores da nossa área 

disciplinar mas principalmente os que leccionam os mesmo anos que nós, 

conversam mais com a nossa orientadora mas como nós estamos sempre 

presentes acabamos por discutir um bocadinho e acabamos sempre por dar a 

nossa opinião. Por isso acabam sempre por ser professores com mais e menos 

tempo de serviço. 

Entrevistadora: Sentes que os professores consideram que, a tua presença 

traz benefícios para a escola? 

PE-BIOL-2: Eu não tenho a certeza absoluta disto, mas pelo feedback que não 

dão pela simpatia, por estarem sempre connosco e perguntarem coisas penso 

que de certa maneira eles pensam que é positivo para a escola 

Entrevistadora: E para os alunos, sentes que eles acham isso? 

PE-BIOL-2: Lá está, não posso ter bem a certeza mas acho que a maior parte 

pensa que nos damos algum contributo, porque quando desenvolvemos alguns 

materiais eles até acham interessante e querem ficar com eles para aplicarem 

nas turmas deles por isso se querem utilizar nas turmas deles é porque 

desenvolvemos um bom trabalho e é bom para os alunos, não tenho bem a 

certeza mas penso que sim. 
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Entrevistadora: Essa certeza, apesar de não fazer parte da pergunta, em geral 

sentes que, algum professor não sente isso neste caso achaste que algum 

professor demonstrou o contrario? 

PE-BIOL-2: Não acho que nenhum demonstrou o contrário mas foi 

exactamente mais os professores expressivos que conversaram muito mais 

connosco mas já é da natureza deles e depois há os outros que são muito 

colaborativos connosco e até nos perguntam coisas mas pelo seu próprio modo 

de ser já não falam tanto connosco são mais retraídos mas nunca vi que 

nenhum professor nos desse a entender que não ajudávamos os alunos e que 

não éramos importantes para a escola. 

Entrevistadora: E sentes que os professores que abordaram estes conteúdos 

contigo, usam essa informação com um contributo para o seu desenvolvimento 

profissional ao longo do tempo? 

PE-BIOL-2: Sim sim, lá está como eu já disse, principalmente a nossa 

orientadora que é de facto a que esteve mais tempo connosco quando nos 

questiona sobre algumas coisas e informações, até é para ela própria para ficar 

a saber um pouco mais e aproveitar isso no seu desenvolvimento profissional. 

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-FIL-1: Aconselhou mas foi circunstancial foi só mesmo perguntas ao nível 

da leccionação de conteúdos em que ponto é que estávamos, foi apenas mais 

por curiosidade do que propriamente por interesse. 

Entrevistadora: Julga que essa falta de interesse é fruto do quê? 

PE-FIL-1: Acho que o estagiário ainda é visto como alguém que está em 

processo de formação a sua opinião não é muito valida para já. Portanto 

presumo que a ausência de esse tal aconselhamento connosco diz respeito ao 

facto de eles estarem cientes de que eles é que sabem que os professores é 

que estão formados e nós ainda estamos em definição. 
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Entrevistadora: Pensas que os outros professores acham que a sua presença 

traz benefícios para a escola? 

PE-FIL-1: Para a escola, eu tenho ideia que sim, que a comunidade, lendo o 

projecto educativo de escola, no to que eles que a comunidade se sente 

orgulhosa por estar a participar na formação de professores, se há beneficio 

penso que o beneficio é mesmo a nível do prestigio para a escola, acho que a 

escola sim, os professores secalhar, não diria que lhes seja tão interessante 

para eles mas para a escola eu acho que sim. 

Entrevistadora: E para aos alunos isto é a opinião que tem em relação à 

opinião dos professores, não julga que eles pensam que traz benefícios para 

os alunos o facto de ter professores estagiários a leccionar as aulas? 

PE-FIL-1: Eu acho que, ou seja a opinião dos professores para com os alunos, 

eu acho que, presumo que eles pensem que nós vimos dar uma perspectiva 

mais jovem do ensino mais divertida vá portanto, isso, eu acho que a opinião 

que eles tem de nós é que ate e bom que haja estagiários porque sempre são 

mais perto da idade dos alunos, agora se eu acho que nós de facto 

objectivamente trazemos benefícios claros para a aprendizagem claramente, 

julgo que não. 

Entrevistadora: Obrigado é tudo 

PE-FIL-1: Obrigado, eu 

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-FIL-2: sim sim, mas mais na perspectiva de saber em que pontos nós 

estagiários, estamos a dar a matéria de filosofia para ver se entrava em 

consonância com o que aquele professor já de carreira mais sustentada se tem 

consonância em termos de matéria 

.
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Entrevistadora: Pensa que esse tipo de procura, apensas esse tipo de procura 

deve-se a que motivos? 

PE-FIL-2: A mais motivos de curiosidade, e também em saber em que 

aspectos o nosso estágio se realiza dado que ao longo dos anos o estagio tem 

vindo a modificar-se porque a poucos anos era-mos remunerados e agora já 

não e eles querem saber essa evolução. 

Entrevistadora: Pensas que os outros professores consideram que a tua 

presença traz benefícios para a escola? 

PE-FIL-2: Sinto que sim na medida que também nos podemos trazer novos 

métodos de ensino para os alunos, acesso a novas tecnologias, estamos mais 

aptos a trabalhar também em certos programas de computador, podemos 

trazer outra alma aos alunos nós estagiários, 

Entrevistadora: Mas em relação à escola, benefícios para a escola não para 

os alunos. 

PE-FIL-2: Acho que sim por que também serve para trocarmos ideias entre os 

professores e estagiários de forma a arranjarmos as melhores estratégias de 

ensino-aprendizagem. 

Entrevistadora: Acabou por responder para os alunos mas quer acrescentar 

mais alguma coisa? 

PE-FIL-2: Penso que para os alunos a nossa presença aqui pode ser uma 

lufada de ar fresco dado que nós neste núcleo de estágio somos três, logo a 

diversidade de estratégias por si só fica mais ampliada. 

Entrevistadora: Esta é a tua opinião, pensas que é partilhada pelos outros 

professores. 

PE-FIL-2: Penso que sim penso que sim porque eles vem que somos jovens e 

que temos outros modos de abordar a matéria. 

 Entrevistadora: É tudo obrigado. 
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Entrevistadora: Bom Dia  

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-FIL-3: Se não me falha a memoria, se não me falha a memoria, comigo 

pessoalmente não, quando isso acontecia eu estava com os meus colegas e 

com a minha orientadora respondendo à tua pergunta quem respondia à 

pergunta do professor de como isto estava a correr como não estava a correr 

era mais, muitas vezes orientadora do que nós. 

Entrevistadora: Julgas que esta situação acontece porquê? 

 PE-FIL-3: Neste o facto de eles não abordarem,  

Entrevistadora: Não o facto de eles não vos abordarem directamente a vocês 

o facto de ser a orientadora a responder. 

PE-FIL-3: No inicio do ano a professora chegou a dizer-nos que a gente 

oficialmente não existe na escola não é porque não há nenhum vinculo, não 

somos estagiários como antigamente os estagiários eram tinham uma turma 

um contrato talvez seja por isso talvez seja por isso. 

Entrevistadora: Essa procura por parte dos professores de certeza que eles 

não sabiam dessa situação do que lhes tinha sido dito, a pergunta não foi feita 

na mesma qual a explicação que encontras para isso? Para eles não 

abordarem pessoalmente? 

PE-FIL-3: Não sei quanto aos meus colegas, eles deram as respostas deles a 

mim abordaram-no máximo para dizer bom dia e boa tarde e não muito mais, 

não lhe sei explicar porquê 

.
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Entrevistadora: Continuando na questão sentes que os outros professores 

consideram benéfico a tua presença na escola? 

PE-FIL-3: Ora ai está eu vou ser outra vez pessimista, pessimista não realista, 

eu acho que não acho que não só pelo facto de termos a denominação de 

estagiários e pelo facto de o estagio de hoje em dia ser deferente de 

antigamente acho que não vem com. 

Entrevistadora: A nível de alunos sentes a mesma coisa? 

PE-FIL-3: Em relação aos benefícios, eu acho que depende das turmas há 

turmas que eu percebi que o estagiário é até um certo incómodo pelo menos foi 

o que eu percebi atenção, porque são turmas muito exigente do ponto de vista 

científico talvez porque venham, eu estou a reportar-me a uma turma 

específica, talvez porque venham de famílias bem formadas, os pais são 

médicos engenheiros os pais são isto e aquilo e eles tem um nível cultural mais 

exigente e é natural é compreensível que o estagiário não consiga dar resposta 

e eles estão a apanhar um bocadinho de seca e então não vêem.  

Entrevistadora: Sim mas era relacionado com os professores, a tua opinião 

relacionada com a opinião dos professores em relação aos benefícios para os 

alunos. 

PE-FIL-3: Ah percebi, não sei isso é uma pergunta um bocado perversa, 

porque isso era estar a escalonar a hierarquizar a visão dos professores. 

Entrevistadora: Eu digo no geral a tua percepção  

PE-FIL-3: sim sim mas de uma maneira geral porque se eu vir que realmente 

eles pensam que não que é o que eu penso, eu vou estar a assumir que eles 

olham para o estagiário como alguém que ainda não tem as condições que 

eles apresentam. 

Entrevistadora: Mas o que eu quero mesmo é a tua percepção mesmo não 

estando correcto. 

PE-FIL-3: sim sim é esta 

.
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Entrevistadora: Ok, sim mas de acordo com o que falamos anteriormente dás 

os mesmos motivos para essa tua percepção? 

PE-FIL-3: Sim, o é como disse se o estágio tivesse o formato que tinha 

antigamente, eu acho que os professores mesmo estando perante o estagiário 

que até aparentam não ter assim tantas condições eram capazes de olhar para 

ele de outra forma daquela que olham hoje em dia porque não há vinculo 

nenhum institucional acho que o facto de a instituição não estar colada nas 

nossas testas como um código de barras condiciona muito. 

Entrevistadora: Muito obrigado 

Entrevistadora: Boa Tarde 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-EF-1: Normalmente ou melhor recapitulando o que se passou durante o 

ano todo eu não me lembro de algum professor chegar a minha beira para 

pedir algum tipo de conselho, normalmente o que eles procuraram foi mais à 

base de documentos que eles já não tem acesso não tem actualizados e 

serviram-se um pouco de nós, aproveitaram-se para terem acesso a esses 

documentos, no entanto lembro-me de um professor que não se dirigi a mim 

mas sim a uma colega por causa de umas técnicas de Badmington porque os 

alunos tinham dificuldades no Badmington. Mas sinto que existe ainda uma 

dificuldade alguma hesitação por parte dos professores que são professores 

fixos numa escola para procurar os alunos estagiários de procurar os alunos 

estagiários para tirar algum tipo de divida pois acho que sentem que estariam a 

abdicar um pouco da sua posição de conhecedores possuidores do saber ao 

estar a recorrer a uma pessoa que teoricamente sabe menos que eles. 

Entrevistadora: Disse que ninguém o procurou, mo entanto esses professores 

que procuraram documentos como disseram professores mais velhos ou mais 

novos?
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PE-EF-1: Não normalmente os professores que se preocupavam mais com 

isso eram professores mais novos, muito à base de Mecs, como apoio teórico 

na disciplina de Badmington principalmente que eram onde tinham mais 

dificuldades. 

Entrevistadora: Considera que os professores vêm a sua presença como um 

benefício para a escola? 

PE-EF-1: 90 % dos professores não, principalmente os professores mais 

velhos eles sentem principalmente que nos estamos aqui para aprender com 

eles e que pouco de novo trazemos para a escola, e que trazemos um pouco 

de complicação por causa do excesso de gente no espaço, material os 

professores mais novos com formação mais elevada como o caso do professor 

João Paulo vêm as coisas de outra maneira e que percebem que somos uma 

mais-valia para a escola. 

Entrevistadora: E para os alunos pensa da mesma forma?  

PE-EF-1: De 

Entrevistadora: Se os benefícios para os alunos pensa que 

PE-EF-1: Se os professores pensam que trazemos benefícios para os alunos? 

Entrevistadora: sim  

PE-EF-1: por acaso não tenho uma opinião acerca disso porque não posso 

saber o que eles pensam das nossas aulas. 

Entrevistadora: o que eu quero dizer é o que se apercebe não quer dizer que 

eles o digam. 

PE-EF-1: Eles não demonstraram nada porque simplesmente nos cruzávamos 

em aulas ou fomos abordados para receber algum feedback da parte deles no 

entanto e não respondendo à questão e sim colocar outra questão considero 

que as nossas aulas comparativamente com a maior parte das aulas 

leccionadas nesta escola não perdem em nada e por isso o alunos nunca sai 

prejudicado.



 

 xxxiii 

Entrevistadora: Á pouco disse que o facto de não nos cruzarmos com eles e 

de termos pouco contacto pensa que esse contacto deveria ser procurados por 

nós ou pelos professores. 

PE-EF-1: Eu acho que deveria ser mutuo normalmente nos somos obrigados a 

procurar esse contacto porque temos de assistir as aulas dos professores, já 

ajuda um bocado mas eu acho que devia ser mutuo porque eles também tem a 

aprender connosco apesar da maior parte não achar isso. 

PE-EF-1: E nós também temos a aprender com eles. 

Entrevistadora: É tudo, agradeço a sua disponibilidade. 

PE-EF-1: De nada. 
_______________________________________________________________ 
 

Entrevistadora: Durante o seu processo de estágio algum professor se 

aconselhou consigo sobre assuntos relacionados com a disciplina à qual está a 

realizar estágio? 

PE-EF-2: Não pediram conselhos, mas pediram o fornecimento de material 

didáctico. 

Entrevistadora: -Esta procura foi feita por mais professores com mais ou 

menos tempo de serviço 

PE-EF-2: Com mais tempo de serviço 

-Entrevistadora: Pensas que para os outros professores consideram que a tua 

presença traz benefícios para escola? 

PE-EF-2: Nunca conversei com nenhum acerca dos benefícios da inserção de 

um núcleo de estágio na escola contudo, penso que tal se trata de uma lufada 

de ar fresco numa realidade de ensino que, por vezes, se acomodou a práticas 

de ensino que com o passar do tempo, se tornaram obsoletas. 

Entrevistadora: e para os alunos? 

PE-EF-2: Creio que sim, desde que a prática realizada pelo professor-

estagiário seja de qualidade. Paralelamente, por se tratar de pessoas mais 

jovens, eventualmente, poderão desenvolver laços de afinidade mais próximos 

o que, a meu ver, favorece o ambiente em que o processo de ensino-

aprendizagem de desenrola. 
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Entrevistadora: Para terminar sentes que os professores sentem que a tua 

presença pode trazer benefícios para a sua formação pessoal? 

PE-EF-2: Penso que isso depende muito da personalidade do professor. Um 

professor que, pela sua experiência de anos, por exemplo, encare o professor-

estagiário como um novato que ainda tem muito para aprender, certamente não 

dará importância à acção do estagiário. Por outro lado, se for um professor de 

mente aberta, disposto a conhecer mais, penso que sim. 

Entrevistadora: Muito obrigado pela colaboração 

PE-EF-2: De nada  

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Bom dia  

Entrevistadora: O professor acha que a escola ao receber grupos de estágio 

tem algum benefício? 

PR-EF-1: Eu acho que sim, sou favorável a que a escola receba núcleos de 

estágio porque, esses grupos normalmente dinamizam a vida da escola além 

de trazerem novas ideias novas propostas no processo ensino aprendizagem. 

Entrevistadora: Sim mas referia-me para a escola, para a escola em si. 

PR-EF-1: Pronto para a escola em si, é um grupo que dinamiza a escola, acho 

que a escola só tema ganhar com isso, tanto o grupo de educação física no 

vosso caso como a escola pois organizam actividade e por isso a escola só 

tem a ganhar com isso. 

Entrevistadora: E em relação ao ensino aprendizagem dos alunos, acha que 

os alunos saem beneficiados por terem alunos estagiários? 

PR-EF-1: Aí, pronto isto aqui é um pau de dois bicos, não é? Por um lado tem 

benefícios porque tem propostas novas de trabalho e por outro lado devido à 

responsabilidade dos estagiários abordarem vários temas durante o ano 

lectivo, provavelmente andarão a saltar de uma matéria para outra e não 

abordam de uma forma mais específica, mas de toda a maneira essas novas 

propostas novas que são apresentadas aos alunos só os beneficia e enriquece, 

penso que poderá ter benefícios para eles.
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Entrevistadora: Na sua opinião pessoal vê os estagiários como fonte de 

conhecimento, alguma vez os abordou para esclarecer algo, alguma dúvida 

que tenha surgido, durante este ano ou em outros anos? 

PR-EF-1: Neste ano por acaso não. Não tive essa oportunidade mas em anos 

anteriores e em escolas que tenho estado, tenho falado com eles e tenho 

abordado questões sobre algumas matérias e tenho ganhado com isso e até 

tirado dúvidas, como eles vem da faculdade fresquinhos tem as coisas muito 

mais frescas e portanto, já abordei nesse sentido. 

Entrevistadora: Ou seja considera que estes contribuem para a sua 

formação? 

PR-EF-1: De aprendizagem está claro e de partilha até. 

Entrevistadora: Em relação aos outros professores, do grupo ou da escola 

outros núcleos pensam que eles partilham dessa mesma ideia. 

PR-EF-1: Não sei, nunca falei especificamente sobre isso, portanto nas escolas 

onde tenho estado e tem havido sempre núcleos de estágio e a convivência 

tem sido pacífica, pronto aqui nesta escola ouve uma nova proposta para 

aceitar outro núcleo estagio, não aceitaram, aceitaram mas com alguma 

resistência, no entanto por todas as escolas que tenho passado não tem havido 

problemas com os núcleos de estágio e na sua aceitação deles e de outros 

grupos. 

Entrevistadora: Sim mas quando me refiro a aceitação não me refiro a apenas 

aceitação propriamente dita mas sim se os vem como alguém que os pode 

enriquecer a eles ou se pensam que é apenas o núcleo de estágio que tira 

benefícios. 

PR-EF-1: Provavelmente é um bocado isso, ou seja secalhar não há muita 

interacção entre o grupo de estágio e os outros professores, não é? Funciona 

um bocadinho como um grupo a parte e provavelmente pensam que não tem 

nenhum benefício com isso. 

Entrevistadora: Mas o professor não partilha dessa opinião?
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Entrevistadora: eu não. Não, não porque geralmente dou-me bem com os 

estagiários e as vezes até nos envolvemos numa partilha de conhecimentos. 

Entrevistadora: Era só isto, muito obrigado pela sua disponibilidade. 

PR-EF-1: Muito obrigadinha e boa sorte  

Entrevistadora: Boa tarde 

Entrevistadora: Professora acha que a escola ao acolher alunos estagiários, 

tem benefícios. 

PR-EF-2: Eu acho que é sempre bom porque são capazes até de ter 

oportunidade de ter umas novas metodologias visto que vocês estão a sair da 

faculdade. 

Entrevistadora: Professora referia-me a nível da escola. 

PR-EF-2: Para a escola, eu acho que depende sempre da prestação e da 

forma como o professor ou o alunos ou o aluno estagiário se dá à escola penso 

que isso é fundamental. 

Entrevistadora: Como estava a falar e em relação aos alunos, o facto de 

terem professores estagiários pensa que os alunos saem beneficiados em 

algum aspecto do ensino aprendizagem por terem professores estagiários? 

PR-EF-2: Não, eu vou falar um bocadinho mais em relação àquilo do que 

enquanto eu fui estagiaria e à importância que achava e continuo a achar de 

vocês terem uma turma orientada só por você que é o que falha aqui neste 

momento, acho vocês deveriam ter uma turma só para vocês, haver um 

professor, orientador que esporadicamente ou casualmente fosse fazer uma 

observação da aula, mas estar só sobre a vossa -----digamos gestão. Porque é 

exactamente com as falhas que nos aprendemos, e uma das coisas que eu 

acho que é importante na educação física é a gestão, não é. E eles (alunos) 

com um professor presente, acabam por não saber muito bem, e secalhar nem 

valorizar o professor estagiário, porque eles acabam sempre ou quase sempre 

por se direccionar mais ou ter como referencia o professor orientador e não o 
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professor estagiário. Portanto vocês acabam por não ter aquele mérito de 

trabalho, que acaba por ser vosso mas, não há … 

Entrevistadora: Como hei-de explicar  

Entrevistadora: Eu acho que deveria ser mais da vossa gestão 

Entrevistadora: Mas em relação aos benefícios ou não nos alunos, no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, pensa que a presença dos 

estagiários nessas turmas, traz benefícios a este nível. 

PR-EF-2: Depende, eu já vi situações em que sim e muitas em que não. Isso 

era o que eu estava a dizer à pouco, depende muito da forma de estar do 

professor, da forma de gestão das metodologias por isso não acho que 

dependa muito do ser estagiário ou não tem a ver com o ser competente ou 

não. Levar as coisas, a serio ou não. 

Entrevistadora: Claro, na sua opinião pessoal vê estes estagiários como fonte 

de conhecimento para si, para a sua formação, se este ano ou em outros anos 

procurou estes estagiários, para não digo esclarecer duvidas mas algo que 

possa ter surgido. Se alguma vez viu que eles podem funcionar como fonte a 

que se possa recorrer e partilhar conhecimento. Ou não  

PR-EF-2: Pois que vocês, que acho que tem muito a ganhar com os nossos 

anos de ensino, pela nossa experiencia, acho que vocês tem a ganhar, que nos 

também poderemos ter a ganhar convosco, também acho que sim mas a 

verdade é que aquele intercambio que eu acho que deveria haver, pelo menos 

no meu tempo havia entre estagiário e grupo, que eu acho que é fundamental, 

pois vocês tem imensas coisas a aprender connosco e nos também teremos 

algumas coisas aprender com vocês e a partilha eu acho que é muito 

importante, de experiencia de novas metodologias de formas diferentes de 

abordarem conteúdos e eu acho que isso é sempre uma mais valia seja de 

uma parte ou de outra. E se há procura, eu acho que sim. 

Entrevistadora: Pensa que este ano houve essa procura por parte dos 

professores. A minha opinião é que primeira abordagem deve ser do professor 

pois o aluno estagiário não se sente tão à vontade para abordar um professor.
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PR-EF-2: Eu penso que aqui o grupo de estágio está um bocadinho à parte ou 

mantêm-se um pouco à margem do que eu acho que seria o razoável não é? 

Estou a falar por exemplo de partilha de material, de por exemplo tu dares aula 

à minha beira ou de quem quer seja e até gostares do sistema e perguntar, e 

efectivamente deveria haver essa partilha e não há e vocês tinham muito a 

ganhar connosco pelo menos no que respeita à gestão de aula acho que sim, 

nós secalhar em termos de conhecimentos de novas metodologias novas 

práticas. 

Entrevistadora: A sua percepção em relação aos restantes professores, 

sugere-lhe que eles partilham da sua opinião, em que os alunos estagiários 

poderão trazer conhecimentos que poderão ajuda-los e contribuir para a sua 

formação.  

PR-EF-2: Eu penso que sim, isto porque, apesar de sermos muitos 

conseguimos trabalhar bem, mesmo entre nós e apesar de sermos da áreas 

diferente acabamos sempre por ganhar imensa, ou uma maior experiencia, se 

eu domino mais uma área tu dominas outra, porque é esta troca que torna tudo 

mais enriquecedor, e acho que em termos de escola pelo menos aquelas com 

que eu lido mais, acho que aquilo que eu estou a dizer considero na mesma 

não é tanto estagiário professor, acho que a troca a partilha de conhecimentos 

de conteúdos metodologias de gestão, tudo e mais alguma coisa que tenha a 

ver com o ensino aprendizagem acho que logo que haja troca é sempre eficaz, 

para um lado e para o outro. 

Entrevistadora: Ok era só muito obrigado pela sua colaboração 

______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Boa Tarde 

Entrevistadora: Professor acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem algum tipo de benefício? 

PR-EF-3: Tem sem dúvida muitos na minha opinião. 

Entrevistadora: Quais e porquê? 
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PR-EF-3: Normalmente o perfil de um aluno estagiário, está ainda num 

processo de formação, está numa fase final desse processo ao nível da 

faculdade e vem com conhecimentos mais actualizados, motivado, quer 

trabalhar, quer conhecer a realidade. É diferente do contexto de sala de aula e 

por natureza são muito mais dinâmicos e acabam por trazer sempre algo de 

novo às escolas. Muitas vezes as escolas entram numa rotina de trabalho onde 

tem aquelas actividades, instituídas ao longo dos anos, e os estagiários podem 

trazer sempre ideias novas e projectos novos que são sempre bons para 

agarrar. 

Entrevistadora: Considera que os alunos tiram algum benefício ao nível da 

aprendizagem por terem aulas leccionadas por alunos estagiários? 

PR-EF-3: É assim, poderão ter ou não. Como eu respondi à pouco por ser uma 

aluno estagiário e por ter os conhecimentos mais actualizados e secalhar as 

metodologias mais recentes ao nível da Pedagogia e lidar com as turmas e o 

facto de serem de idades próximas aos alunos também pode facilitar ao nível 

da comunicação. À partida poderão ser bons elementos para ensinar, agora 

isso depende de tudo há professores que já estão há muito tempo e que tem as 

suas dificuldades como poderá ter o aluno estagiário. Mas eu penso que à 

partida será sempre. Eu nunca tive um professor estagiário mas já fui estagiário 

e acho que desempenhei bem a função e senti o mesmo por parte dos alunos, 

por isso sim pode trazer. 

Entrevistadora: Na sua opinião acha que os professores vêm os estagiários 

como fonte de conhecimento, que possa servir para a sua formação continua.  

PR-EF-3: Os professores? 

Entrevistadora: Sim os professores. 

PR-EF-3: É um bocadinho o que falamos à pouco 

Entrevistadora: Eu refiro-me à opinião dos professores e à sua. 

PR-EF-3: Exactamente a nível pessoal sim, não sei se o posso dizer mas em 

vários momentos ao longo do ano onde eu senti a necessidade de partilhar, 

porque lá está as coisas vão sendo actualizadas e é sempre bom saber o que 
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se está a fazer na faculdade e por isso eu normalmente tenho sempre esse tipo 

de atitude eu procuro sempre os estagiários para saber. Agora os colegas, isso 

é um bocado discutível, eu sei que há uns que sim e outros que não estarão 

com essa predisposição. 

Entrevistadora: Pensa que essa falta de predisposição pode-se dever a quê 

idade dos professores ou outro motivo? 

PR-EF-3: Talvez é assim colegas que já tenham muitos anos no terreno 

tenham já uma metodologia bem definida, não quer dizer que estejam mal, até 

podem estar muito bem mas lá está estão menos abertos a mudanças, os que 

saíram à pouco tempo da faculdade ou que são mais novos secalhar ainda tem 

essa vontade de se actualizar de mudar e acompanhar a evolução. 

Entrevistadora: Então o motivo que aponta para esta falta de procura deve-se 

à falta de abertura destes professores? 

PR-EF-3: Mais ao facto de estarem habituados àquela forma de trabalhar, e 

como tiveram sucesso com ela não estão muito abertos talvez a essa 

mudança. 

Entrevistadora: Ok muito obrigado pela sua colaboração. 

PR-EF-3: Obrigado eu.  

Entrevistadora: Professor acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem algum tipo de benefícios? 

PR-EF-4: A escola tem benefícios, eu não posso dizer que são alguns posso 

dizer que são muitos. Esses benefícios residem logo pelo facto de acolher 

alunos que à partida a idade é mais próxima, isto é professores estagiários que 

à partida têm idade mais próxima à dos nossos alunos. Para mim isso é logo 

uma vantagem. Porque permite uma maior proximidade entre estes. Nesta 

escola faz ainda mais sentido porque é uma escola com professores do quadro 

já com alguma idade e portanto se tivermos pessoas mais novas aqui, essa 

aproximação pode trazer benefícios ao nível dos contactos ao nível da 

resolução dos problemas ao nível da abertura que os alunos têm com eles pelo 

facto de sentirem mais próximos em termos de idade.
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Entrevistadora: Desculpe interromper, mas gostaria que se centrasse nos 

benefícios para a própria escola retirado os benefícios para os alunos. 

Passamos para os alunos a seguir 

PR-EF-4: A escola tem benefícios ao nível daquilo que os alunos possam 

desenvolver na escola, em que coabitam interesses pessoais, ou seja para o 

próprio estagiário e também em simultâneo interesses para a escola. Estou a 

referir-me sobretudo independentemente das áreas do conhecimento dos 

estagiários. Todos os projectos que eles possam desenvolver simultaneamente 

na escola para criar uma dinâmica que vem para além daquilo que é o crédito 

geral da escola, as aulas formais das disciplinas, tudo o que seja actividades 

que vão para alem de combater essas formalidades e rituais que a escola tem 

e que estão muito enraizadas, são bons por os alunos á partida sentem-se 

mais atraídos pela escola. O facto de vocês desenvolverem actividades 

cativantes para os alunos à partida vai provocar nos alunos uma simpatia e 

secalhar um outro olhar sobre a escola. ou seja um olhar para escola de 

maneira diferente, a escola não é só um espaço de formalidade, de aula, 

toques de regras mas também ocorrem na escola outro tipo de actividades 

diferentes e agora a partir dai eu posso começar aqui a desenvolver os 

benefícios dependendo dos sistemas, no âmbito da educação física da filosofia 

da matemática…. Ou seja em cada área específica pode-se desenvolver 

actividades diferentes. 

Entrevistadora: Considera que os alunos tiram alguns benefícios a nível da 

aprendizagem no caso de terem professores estagiários? 

PR-EF-4: Considero que sim, considero que sim porque à partida estarão mais 

receptivos a professores mais novos do que professores mais velhos, claro que 

isto aqui não há nada que me diga que é assim mas se já faz motivações nos 

alunos que a questão atitudional é muito importante é natural que, volto à 

questão da idade, essa proximidade pode trazer uma maior receptividade da 

turma em geral pelo professor que é estagiário. Porque um professor que 

secalhar já o tiveram que já não é novo portanto todo este estado de graça que 

o estagiário traz pode trazer benefícios para o campo de aula, quer ao nível de 

comportamento quer da atitude e consequentemente ao nível da 
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aprendizagem. Também concordo ou revejo que apesar de não serem 

professores experientes os professores estagiários, e a experiência, é uma 

variável importante também ou seja tem significância, apesar de não serem 

experientes ele podem até fruto de terem terminado os estudos e recentemente 

eles podem trazer para a escola outro tipo de metodologias de abordagem 

outro tipo de, eu ao dizer metodologias estou a referir-me a um conceito muito 

abrangente, estou a referir, a meios forma completamente distintas que 

combatem rotinas muitas vezes estandardizadas e estabelecidas pelos 

professores. Para além disso os estagiários são susceptíveis de trazer para a 

escola currículos ou áreas novas que nós professoremos mais antigos não 

abordamos, como o caso da escalada e determinadas modalidades em que a 

reforma dos novos currículos na actualidade podem claramente reproduzi-las 

na escola e secalhar ir mais um bocadinho de encontro a eles. 

Entrevistadora: Na sua opinião acha que os professores vêm os estagiários 

como fonte de algum conhecimento que contribua para a sua formação 

contínua, gostaria da sua opinião pessoa e a sua opinião em relação à 

percepção que tem da opinião dos outros professores em relação à mesma 

questão. 

PR-EF-4: Pessoalmente eu claramente, eu vejo os estagiários como uma fonte 

de conhecimento essencialmente um conhecimento mais actual como uma 

espécie de reciclagem de conhecimento, conhecimento que nós temos e que 

no caso se traduz há 20 anos desde que sai da faculdade este método de teres 

estagiários na escola. Constitui para mim outro suporte para me ajudar, caso 

eu necessite em pequenas questões que por um motivo ou por outro eu não as 

abordo há muito tempo, alguns conteúdos programáticos aqueles mais técnicos 

mais específicos e eles que vem com o conhecimento académico a esse nível 

poderão me ser úteis, por isso em princípio vejo-os como importantes nesse 

âmbito. Em relação à percepção que eu vejo dos outros professores, é 

complicado responder a essa questão, é complicado porque, eu penso que tem 

mais a ver com questões de bom senso, com questões que são mais da 

aceitação. Como vou explicar isto, eu não sei se todos pensam como eu, 

seguramente que alguns factores relacionados com o aspecto humanístico que 

eu, que condicionam. Por exemplo se eu for humilde se eu for o 
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suficientemente humilde eu sou capaz de recorrer a alguém para me ajudar se 

eu não tiver essa humildade eu secalhar fecho-me em copa e não vou 

perguntar a ninguém com medo de mostrar as minhas fragilidades até que 

ponto eu com 20 anos de experiencia vou ao pé de um estagiário que está na 

escola pelo primeiro ano, para perguntar, para mim o problema é não 

perguntar. Portanto eu penso que as questões da aceitação ou da percepção 

dos outros professores de educação física, penso que tem mais a ver com 

questões relacionadas com valores próprios de ter ou não ter, de ter humildade 

ou de não ter, de ter uma questão de vergonha ou de não ter de ser orgulhoso 

ou de não ser de algumas fragilidades que penso que poderá, penso que são 

as questões ao nível da conduta do professor de educação física que 

efectivamente pode condicionar esse grau de importância a atribuir. 

Entrevistadora: E em relação ao geral pensa que existe essa aceitação ou 

não? 

PR-EF-4: Eu penso que em geral existe. 

Entrevistadora: Pensa que essa aceitação pode estar condicionada pela idade 

dos professores? 

PR-EF-4: Eu não li nada sobre isso, nós aqui estamos a dar uma opinião. Esta 

opinião muitas vezes pode ser dada por informação que temos por artigos de 

opinião e estudos. Portanto isto é apenas as percepções que nos temos do que 

os nossos olhos vêm no dia-a-dia. E eu penso que os professores aceitam, 

porque acho que é o normal, até porque eles já estiveram nesse papel e agora 

estão no outro. A idade eu penso que a idade não é um factor, que não deve 

ser, continuo a acreditar que são os valores dos professores são a principal 

variável que faz com que o professor aceite ou não aceite continuo a acreditar 

que aquilo que eu tenho a minha consciência traduzida pela gestão dos valores 

que eu tenho, a minha consciência é baseada em valores e ai é que é o 

fundamental não a idade porque a idade pelo contrario à medida até que eu a 

aumente vou sentido me mais à vontade vou ter cada vez mais autonomia e 

por vou ter mais facilidade em recorrer. 

Entrevistadora: ok muito obrigado. 
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Entrevistadora: Boa tarde 

Entrevistadora: Professor acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem algum benefício? 

PR-EF-5: Acho que sim. 

Entrevistadora: Quais e porquê? 

PR-EF-5: Normalmente o principal beneficio é que o aluno estagiário, por 

norma está com a informação mais recente em termos de conhecimento 

pedagógico cientifico e didáctico à partida estará, porque na realidade a 

formação que nos temos, ou melhor a formação que nos dão pós graduação 

que nos deveríamos ter neste momento é zero, antigamente era pouca ou 

quase insuficiente o que quer dizer que a actualização que hoje em dia o 

professor tem ou é muito pela nossa busca ou seja o que for ou então não tens. 

É evidente que vir estagiários com ideias novas com métodos novos é logo um 

benefício por si só, e depois porque normalmente, também são professores 

não é professores como nós com outra disponibilidade em termos de trabalho 

que pode ser feito em termo das escolas, e que em muitas escolas não o é não 

é como o caso desta. Refiro-me em organização de eventos de actividades de 

imensas coisas. 

Entrevistadora: Considera que os alunos pelo facto de terem professores 

estagiários, tem benefícios no processo de ensino aprendizagem ou pelo 

contrário não? 

PR-EF-5: Acho que sim e deve-se aos mesmos factos que apresentei antes, 

pelo facto de terem uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar de 

ensinar. Acho que traz benefícios e por norma para os alunos ver professores 

novos é um factor de motivação principalmente em escolas em que o quadro 

dos professores é comporto por professores mais velhos como é o caso desta 

aqui, se por um lado tem benefícios em termos de experiencia por outro lado 

tem desvantagem em termos de vícios de maneiras de trabalhar. e ter malta 

jovem, os miúdos por norma reagem bem por sentir que são professores que 

estão mais próximo  da faixa etária deles, logo à partida secalhar poderão 

compreendê-los melhor  e enfim também tem novas ideias.
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Entrevistadora: Acha que os professores das escolas vêm os estagiários 

como alguém que pode contribuir para a sua formação continua? 

PR-EF-5: É como eu tenho estado a dizer acho que sim, o que acontece e já 

se devem ter apercebido isso, com esta situação da avaliação do professor, 

nada melhor que o aluno estagiário que tem a possibilidade de fornecer 

unidades didácticas direitinhas planos de aula. Havendo avaliação ou não 

haver essas interacção é uma vantagem não é tu veres outra maneira de 

compor uma modalidade de ver como a vais desenvolve-la didacticamente e ter 

essas coisas direitinhas, por muito mais que a gente planeie nunca vamos a 

esses pormenores como vocês vão. 

Entrevistadora: Na sua opinião daquilo que se apercebe em relação aos 

outros professores acha que partilham da mesma opinião? 

PR-EF-5: Nem todos, depende de pessoa para pessoa. Muitos colegas talvez 

por vício ou por norma já se acham o poço da cultura, ah é assim porque eu já 

faço isto à 50 anos e é assim. Mas também acho que há professores que estão 

sempre sedentos de ter novos conhecimentos de saber fazer as coisas de 

maneiras diferentes e de leccionar novas matérias, mas é ela por ela. 

Entrevistadora: Acha que poderá ter alguma influência a idade dos 

professores relativamente a essa procura ou não? 

PR-EF-5: Não é todos mas sinto muito mais por parte dos professores com 

uma carreira mais avançada em olhar mais um bocadinho de forma 

desconfiada para a malta jovem, eu não sou velho e já sinto isso e que ao 

contrario pessoal mais novo que vos vê com vontade de trabalhar com o 

conhecimento fresquinho.  

Entrevistadora: ok muito obrigado pela sua contribuição  

PR-EF-5: Obrigado eu.  

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Boa tarde 
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Entrevistadora: Professor acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem alguns benefícios? 

PR-EF-6: Sim eu acho que tem benefícios a todos os níveis, em primeiro lugar 

porque, trazem conhecimento, arrojo, trazem motivação para desenvolver na 

escola anualmente durante todo o tempo quando são solicitados e mesmo 

quando não o são, estratégias e formas de actuar capazes de influenciar 

positivamente os restantes colegas residentes, não sendo propriamente leigos 

nas coisas, mas o que acontece é que ao longo dos anos se deixam, deixam 

rolar andar e nesse propósito acho que os estagiários são sempre e serão 

sempre um benefício. 

Entrevistadora: Em relação aos benefícios para os alunos, pensa que o facto 

de os alunos terem professores estagiários tem alguns benefícios. 

PR-EF-6: Ora bem se por um lado, o que referi na primeira questão e os alunos 

nessa perspectiva tem benefícios assegurados, por outro lado pode acontecer 

que o professor estagiário fruto da sua inexperiência possa em determinados 

momentos não lidar ou não ter o conhecimento adequado para lidar com 

situações de conflito na turma que podem acontecer e isso todos nós temos 

essa consciência, porque todos nós já fomos estagiários, julgo que e por mim 

falo, que todos os anos nós estamos mais preparados em termos de gestão de 

turma e processo de turma, conflitos e tudo mais, agora esta é uma situação, 

são dois pólos não é? Se por um lado é positivo por outro também pode ser 

negativas em turmas que eventualmente possam colidir com alguns 

professores estagiários e gerar-se um ambiente menos adequado ao processo 

de ensino aprendizagem. 

Entrevistadora: Na sua opinião pessoal vê os professores estagiários como 

alguém que possa contribuir para a sua formação pessoal? 

PR-EF-6: Sempre, sempre e sem duvida nenhuma porque ao longo dos anos 

como eu já disse nos vamos “adormecendo” há quem tente fazer formações e 

esteja motivado para melhorar os seus conhecimentos e se actualizar. Os 

estagiários duma forma directa ou indirecta acabam por contribuir 

decisivamente para isso porque nós ao observarmos aquilo que eles vão 
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desenvolvendo acabam por nos influenciar acabam por nos criar hmm, de nos 

mostrar caminhos, que nós poderemos sem duvida agarrar para sermos 

melhores professores, e isto pode ser directa ou indirectamente não é? eu 

posso estar a ver uma aula tua e se vir alguma coisa, basta uma estratégia, 

uma organização, uma modalidade que abordes, uma situação de 

aprendizagem nova, eu vou agarrar porque nós na nossa profissão temos que 

nos adequar e não podemos ficar indiferentes quando um colega traz coisas 

novas boas, sendo ele estagiário ou não. Normalmente os estagiários, porque 

são perfeccionistas e tem de ser perfeccionistas por natureza acabam por ser 

elementos preponderantes, acho que sim sem dúvida nenhuma. 

Entrevistadora: Em relação à sua percepção sobre este tema mas em relação 

aos outros professores, pensa que os outros professores no geral partilham 

desta opinião? 

PR-EF-6: Eu acho que sim, não serão todos como em tudo na vida em todos 

os ramos, há sempre os ditos bandos do Restelo que tem as suas reticências 

em relação àquilo que é novo que é bom em alguns problemas, não tem a ver 

com idade não tem a ver com anos de serviço, tem a ver com a filosofia de 

cada um a forma de estar na vida de estar na sua profissão não é? Eu só tenho 

que aplaudir e ficar muito satisfeito quando todos os meus colegas são 

excelentes profissionais. Porque é meio caminho andando para eu ser 

excelente profissional também. Nessa perspectiva os estagiários porque estão 

sujeitos à pressão de serem os melhores de todos os dias serem melhores, são 

assim um contributo muito bom para, quer em termos lectivos quer não lectivos 

vem acrescentar valor à escola. 

Entrevistadora: Muito abrigado professor.  

Entrevistadora: Boa tarde professor 

Entrevistadora: Acha que a escola ao acolher alunos estagiários tem alguns 

benefícios? Quais e porquê? 

PR-EF-7: Na minha opinião têm, obviamente que os estagiários apesar de tudo 

trazem ideias, são de certa forma uma mais-valia para o incremento de 

actividades que muitas vezes os professores do quadro em definitiva, Faz com 



 

 xlviii 

muito menos cuidado e muito menos vezes, de toda a maneira sobre esse 

aspecto penso que sim, não sei se dois grupos de estágio pode ser benéfico ou 

não, isso não sei teríamos de fazer a experiencia, mas sim um grupo de 

estágio na escola é benéfico sobre todos os aspectos. 

Entrevistadora: Considera que os alunos tiram algum benefício na 

aprendizagem ao terem professores estagiários a leccionar? 

PR-EF-7: É uma turma que à partida tendo o estagiário a leccionar, tendo um 

orientador a digamos a coordenar e observar. Penso que é uma turma que 

pode colher alguns benefícios com isso, no fundo acaba por ser um professor a 

leccionar e outro a coordenar logo pode ter benefícios. 

Entrevistadora: Na sua opinião pessoal vê os professores estagiários como 

alguém que pode trazer algum contributo para a sua formação pessoal, se os 

procura com esse intuito. 

PR-EF-7: Contribuir, podem contribuir sempre obviamente, este ano desliguei, 

este anos e os últimos dois, no entanto antes era uma espécie de padrinho 

aqui dos estagiários, porque os apoiava dava-lhes bastantes apoios porque 

sentia que uma das formas de os integrar bem era apoia-los e eu realmente 

arranjei uma simpatia de muita gente nova porque eu tinha esse cuidado, 

identificava-me com eles. 

Entrevistadora: Mas referia-me a nível do conhecimento, se poderá contribuir 

para o seu conhecimento e não para os estagiários. 

PR-EF-7: Pode sempre contribuir porque nós aprendemos no dia-a-dia com os 

alunos, e se aprendemos com os alunos também podemos aprender com os 

estagiários, muito mais com os estagiários, obviamente que os estagiários 

cheios de ideias cheios de ambição com vontade de demonstrar são sempre 

uma mais-valia e posso beneficiar com isso. 

Entrevistadora: Dentro deste assunto acha que os outros professores não só 

desta escola mas em geral, acha que tem a mesma opinião em relação aos 

estagiários e ao seu contributo para a formação pessoal de cada professor?



 

  xlix 

PR-EF-7: Eu penso que a escola só colhe benefícios dessa relação, o 

problema é que dada a burocracia que se instalou na escola, as pessoas 

correm para um lado e para o outro e estão na escola constantemente com 

papeis à frente, dá-me a sensação que os estagiários ficam ligados mais ao 

seu orientador e a relação que existia à dez anos atrás quinze oito, a sensação 

que me dá é cada vez menor, é menor exactamente porque cada vez mais os 

professores estão demasiado ocupados com tarefas das quais muitas delas 

são desnecessárias e burocráticas. 

Entrevistadora: Acha que é esse motivo que leva os professores a não 

comunicarem tanto com os estagiários? 

PR-EF-7: sim acho que esse é o principal motivo, honestamente. 

Entrevistadora: Ok muito obrigado pela sua colaboração. 

PR-EF-7: Ok afinal foi mais rápido do que pensava.  

Entrevistadora: Bom dia  

Entrevistadora: Professor, acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem algum tipo de benefícios? 

PR-EF-8: Acho que sim, acho que sim, não tenho a certeza mas os estagiários 

trazem sempre ideias novas, há sempre coisas novas que trazem para a 

escola, actividade que dinamizam sempre bastante a escola a escola dentro 

das suas áreas disciplinares, portanto penso que é sempre muito proveitoso 

para a escola para os alunos e até para os colegas que já cá estão há bastante 

mais tempo, pois surgem modalidades novas, surgem currículos novos e 

portanto acho que é sempre vantajoso. 

Entrevistadora: Já falou nos alunos, mas considera que os alunos tiram 

alguma vantagem ao nível da aprendizagem pelo facto de possuírem 

professores estagiários a leccionar as suas aulas? 

PR-EF-8: Sim, eventualmente porque lá está, precisamente por essas 

questões porque novas cabeças trazem novas metodologias, novas formas de 

abordagem, sendo de todo vantajoso, para eles não estarem sempre a 
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aprender da mesma forma sempre com os mesmo métodos sempre com as 

mesmas coisas, os professores estagiários, à partida parte-se do princípio que 

trazem novas metodologias e formas de abordagem um bocadinho diferentes 

das tradicionais, da dos professores que já estão na escola. 

Entrevistadora: Na sua opinião pessoal, vê os professores estagiários como 

colegas que possam possuir conhecimento que poderá contribuir para a sua 

formação pessoal? 

PR-EF-8: Sim, eu acho que sim, eu considero-os como tal, é obvio que são 

colegas menos experientes e pronto nota-se algumas falhas ou algumas 

arestas por limar, mas secalhar em outras áreas até estão com um 

conhecimento mais actualizado do que nós não é, porque estão a acabar o 

curso e portanto alguns conceitos algumas coisas estão mais frescas. Eu 

considero-os como colegas numa fase ainda inicial da sua aprendizagem e 

como tudo na vida exige tempo, é obvio que ainda não são professores 

experientes, são inexperientes e portanto é essa experiência que vai trazer 

outro tipo de postura.  

Entrevistadora: Em relação aos seus colegas acham que eles partilham da 

mesma opinião em relação à visão que tem do estagiário como alguém que 

pode contribuir efectivamente com algo para a formação deles? 

PR-EF-8: É assim, uns mais outros menos, quer dizer, é difícil dizer só se 

estivesse a particular um ou outro, mas é o que disse há quem ache que sim 

tenho a certeza que há quem ache que não. 

Entrevistadora: E qual é a justificação que apresenta para opinião daqueles 

que acham que não?  

PR-EF-8: Sei lá, isso tem de perguntar a eles. (risos) secalhar lá está, ainda 

pensam nos estagiários como alunos e não como colegas, apesar de já 

estarem na fase final do curso, vem mais como alunos de faculdade do que 

como professores de escola, sei lá talvez. 

Entrevistadora: Ok muito obrigado 

PR-EF-8: Obrigado eu. 
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Entrevistadora: Bom dia vamos dar inicio às entre 

Entrevistadora: Professora acha que a escola ao acolher alunos estagiários 

tem alguns benefícios? 

PR-FIL-1: Bom dia antes de mais e sim, eu penso que dá algum prestigio à 

escola, desde que eu conheço o carolina Michaëlis aqui no Porto penso eu não 

tenho a certeza, é a única que tem estagio em, nem sei como lhe hei-de 

designar mas há uma espécie de acordo com a faculdade de letras do Porto e 

o carolina Micahëlis, desde que eu me conheço. 

Entrevistadora: Além desse prestígio acha que há outro tipo de benefícios? 

PR-FIL-1: Do ponto de vista da escola, não estou a ver, estou a ver é que o 

estagiário ganha prática profissional, acho que é mais isso. 

Entrevistadora: Em relação aos alunos acha que pelo facto de terem 

professores estagiários, podem tirar algum benefício? 

PR-FIL-1: Aí não sei honestamente, a única coisa que eu penso, mas é uma 

perspectiva pessoal, os alunos vem outro tipo de práticas e também começam 

secalhar a perceber que na vida não se começa nada com experiência é com 

inexperiência e portanto às vezes há falhas. 

Entrevistadora: Na sua opinião vê os alunos estagiários como alguém com 

algum tipo de conhecimento que pode contribuir para a sua formação pessoal? 

Acha que eles podem trazer mais alguma valia para si ou para outro professor. 

Alguma vez, os procurou, não digo para esclarecer dúvidas mas sim para 

debater algum tema algo que possa ter surgido. 

PR-FIL-1: Bom, continuando a falar da minha experiencia penso que se tem 

dado o contrário, penso que eles têm aprendido alguma coisa comigo, pelo 

menos é o que eles dizem, não sei se estão a ser sinceros ou não. Como eu 

faço sistematicamente avaliação e formação, e não me contento com a simples 

licenciatura que tirei já há bastante tempo normalmente estou sempre bem 

informada, isto não querendo puxar por galões e não estou a puxar de maneira 

nenhuma. 
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Entrevistadora: Em relação aos outros professores acha que os outros 

professores vêm os estagiários como colegas que podem partilhar 

conhecimentos ou que apenas estão aqui para aprender. 

PR-FIL-1: Relativamente aos outros professores não sei, cada um fala por si. 

Entrevistadora: Mas daquilo que a professora se apercebe não tendo 

necessariamente de ser aquilo que eles pensam. 

PR-FIL-1: Daquilo que me apercebo, acho que não, acho que não tem, é assim 

eu considero os estagiários, é assim são professores não é? Mas são 

professores com muita inexperiência e apesar de serem mais actualizados no 

sentido, actualizados nem é o termo adequado, mais novos contemporâneos 

mas no ponto de vista didácticos são mais novos, isso não quer dizer que eles 

saibam tudo, falta-lhes o tal traquejo da experiencia profissional, por outro lado 

não quer dizer que todos os professores com muitos anos de serviço tenham 

muito conhecimento, há professores que param no tempo. 

Entrevistadora: Era ai que eu queria chegar, acha que esse professores que 

como disse param no tempo, acha que com os estagiários eles a procuram ou 

mesmo assim não? 

PR-FIL-1: É assim não é tanto a informação que é importante, nos vivemos na 

época da informação ou na era da informação, eu acho que o conhecimento é 

que é importante, e conhecimento e informação não é a mesma coisa, acho 

que há colegas que efectivamente não estão para ai virados, ou porque o 

tempo já chegou ao limite para eles ou porque estão decepcionados com a 

profissão são vários os motivos. 

Entrevistadora: Muito obrigado pela sua colaboração. 

PR-FIL-1: De nada muito obrigado.  

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Bom dia  

PR-FIL-2: Bom dia  
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Entrevistadora: Na sua opinião professora, acha que a escola tem algum tipo 

de benefícios com a presença de alunos estagiários? 

PR-FIL-2: Eu acho que sim, primeiro porque estes alunos tem de estagiar em 

alguma escola porque senão não adquirem a experiência necessária, e depois 

normalmente até são mais inovadores mais criativos estão empenhados na sua 

avaliação e então propõe actividades que podem contribuir positivamente para 

a escola e enriquecer a dinâmica da escola por isso acho que sim. 

Entrevistadora: Em relação aos alunos acha que eles podem ter algum 

benefício ao nível da aprendizagem? 

PR-FIL-2: Nunca fui orientadora de estágio e nunca falei com os alunos acerca 

disso mas já tive turmas em que realmente estavam professores a estagiar e 

nunca ouvi nenhuma queixa, secalhar um pouquinho mais de trabalho um 

bocadinho mais exigentes cumprir mais rigorosamente as planificações, mas 

acho que só tem a ganhar, os pontos de vista negativos não sei porque 

trabalhar faz bem (risos). 

Entrevistadora: Então acha que saem beneficiados? 

PR-FIL-2: Sim sim. 

Entrevistadora: Na sua opinião, vê estes alunos ou alguma vez os abordou de 

forma a poder enriquecer a sua formação pessoal, ou seja se vê nestes alunos, 

alguém que possa contribuir com algum tipo de conhecimento de informação 

que lhe permita aumentar ainda mais o seu conhecimento? 

PR-FIL-2: AÍ é que eu lamento dizer que não, não porque nunca se 

proporcionou. 

Entrevistadora: Refiro-me a este ano ou em outro qualquer. 

PR-FIL-2: Tanto neste ano e noutros, mesmo no ano passado a experiência 

com os estagiários também não se proporcionou. Lá está, é um grupinho de 

trabalho tem o acompanhamento com a sua orientadora de estágio, mas não 

se envolvem propriamente em actividades mesmo do grupo, que eu me lembre 
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não me lembro de eles se envolverem efectivamente e mesmo que nós 

tenhamos tido essa oportunidade de partilharmos com eles. 

Entrevistadora: Eles estão cá e imagine que surge por exemplo algum tema 

que possa suscitar duvidas e diferentes opiniões, a professora acha que ... 

PR-FIL-2: Pegar e chama-los 

Entrevistadora: Os abordaria, sim? 

PR-FIL-2: Como qualquer outro elemento do grupo, não se proporcionou este 

ano nem o ano passado, mas noutras escolas já aconteceu trabalharmos em 

actividades com o grupo de estágio. 

Entrevistadora: Perguntei a sua opinião, e agora acha que os outros 

professores tomariam a mesma opção de abordar os alunos estagiários? 

PR-FIL-2: Não posso responder pelos outros (risos) 

Entrevistadora: Sim, apenas refiro-me ao que se apercebe se acha que os 

outros professores vêm estes alunos como alguém que possa partilhar 

conhecimentos com eles de forma a contribuir positivamente para a sua 

formação. 

PR-FIL-2: Eu gostaria que fosse assim, acho que muitas vezes vem os 

estagiários como um grupinho que anda ali a fazer uma experiência no ensino 

mas não como professores, não lhes dando assim o devido valor. 

Entrevistadora: Ok era só, agradeço a sua disponibilidade. 

PR-FIL-2: Ok obrigado. 

_______________________________________________________________

Entrevistadora: Boa tarde  

Entrevistadora: Na sua opinião acha que a escola ao acolher alunos 

estagiários tem alguns benefícios? 

PR-BIOL-1: Sim a escola tem benefícios aliás desde nós a escola tem estágios 

desde que eu me lembro, porque eu fiz cá estagio. Não foi o seu estágio, foi 
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estágio já em exercício, professor, mas fiz cá o estágio com muito gosto, e 

portanto, e já fui orientador de estágio, portanto já passei por todas as fases, e 

é sempre enriquecedor, tanto do ponto de vista do estagiário, tanto dos outros 

professores da escola que antes viam, no tempo que eu fiz aqui o estágio, viam 

o estagiário como alguém fora do contexto escolar mas que também dependia 

muito da capacidade do estagiário poder integrar isto o que também é verdade 

ainda hoje. Mas há sempre enriquecimento mútuo. Portanto a escola, nós 

fazemos gáudio disso até nos na biologia geologia todos os anos porque é 

anual, nos fazemos questão que os protocolos sejam renovados neste caso 

com a universidade do porto, para que haja esse enriquecimento. 

Entrevistadora: Referia-me a nível da escola especificamente. 

PR-BIOL-1: Aí a nível da escola institucionalmente é muito importante porquê? 

Porque nós tendo vários núcleos de estágio, somos encarados até a nível de 

creditação da escola como uma escola de formação, isto é sempre 

fundamental ainda mais actualmente quando a avaliação das escolas está a ter 

um peso muito importante e portanto as escolas que tem formação são 

privilegiadas. Vamos lá ver mas eu não estou com isto a querer dizer que nós 

temos formação com o intuito de ter credibilidade, não não porque nós sempre 

tivemos. 

Entrevistadora: sim sim, eu estou a compreender. 

PR-BIOL-1: Mesmo quando não havia essa creditação. Há já uma tradição já 

muito antiga de termos estágios em todos os grupos, neste momento perdemos 

português porque a professora aposentou-se e não tivemos ninguém que 

quisesse assumir, embora possa vir alguém de fora. Mas é o único grupo que 

não temos assim, nas línguas também não temos. 

Entrevistadora: E em relação aos alunos, pensa que estes tiram benefícios ao 

nível da aprendizagem pelo facto de terem professores estagiários a leccionar 

as suas aulas. 

PR-BIOL-1: Se os alunos tem benefícios de aprendizagem? Sim a 

aprendizagem é beneficiada nitidamente, na minha experiencia própria tanto 

como estagiário, como orientador de estágio e como observador agora que não 
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sou uma coisa nem outra. É que há elevadíssimos benefícios para os alunos 

porque, porque tanto a orientadora de estágio como os estagiários estão num 

processo avaliativo portanto procuram o melhor desempenho e o melhor 

desempenho trata-se em beneficiar o aluno no processo ensino aprendizagem. 

Portanto quando os alunos tem a sorte de ter uma turma onde haja professores 

estagiários, e seja desenvolvido esse trabalho penso que só tem a beneficiar 

com isso. 

Entrevistadora: Mesmo sendo um professor com pouca experiência não acha 

que afecte esse processo? 

PR-BIOL-1: Sim mas é sempre um indivíduo que está num processo de 

avaliação e portanto sabe que a sua classificação depende daquilo e que vai 

ter uma classificação para a vida não é. Portanto procura ter o melhor 

desempenho possível e isso só beneficia os alunos. Havia há algum tempo 

atrás uns problemas de não cumprimento dos programas porquê? Os 

estagiários querem mostrar tanto serviço querem desempenhar tanto não é que 

cada item curricular era desenvolvido ao extremo e depois chegam ao fim ai já 

não temos tempo. Ora bom depois temos outras coisas que se poderão passar 

embora hoje haja um maior controlo sobre isso, pronto mas isso só mostra o 

que estou a dizer há uma mais-valia muito importante. 

Entrevistadora: E também os métodos de ensino… 

PR-BIOL-1: Tudo, tudo porquê porque são sempre situações que os 

estagiários e orientadores estão sempre a procurar a melhor metodologia e 

prática pedagógica e isso só beneficia os alunos. 

Entrevistadora: Qual é a sua opinião relativamente à visão que tem destes 

estagiários como contributo para a sua formação pessoal, acha que tanto os 

estagiários da sua área ou de outra podem contribuir para a sua formação 

pessoal? Alguma vez os abordou para este ou em outro ano para discutir 

algum tema? 

PR-BIOL-1: Sim, isso um bocadinho menos, sou sincero mas é porque eles 

estão num processo de crescimento mas há sempre obviamente portes que 

são importantes, e eles estão na faculdade não é e há coisas às vezes embora 
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eu pessoalmente também tenho uma ligação com a universidade do porto a 

faculdade de ciências estando sempre actualizado sobre tudo. Também já 

tivemos aqui doutorados neste momento eu estou a trabalhar com uma 

doutorada, eu porque estou com o 12º em biologia curiosamente em E-Coli a 

famosa E-Coli porque a escola está cheia de E-Colis (risos) é verdade, e 

portanto não tanto nesse aspecto mas claro que sim eu digo este ano não mas 

o ano passado e há dois anos, tivemos uma mini revolução na nossa zona 

porque os estagiários resolveram fazer uma coisa que perdura e que perdurará 

para sempre que foi revitalizar o nosso museu e que agora está espalhado 

pelos corredores. Foram eles que fizeram o restauro e aprendi muito com eles. 

Salvo erro a classificação estava tudo já mudado, eles fizeram etiquetas novas. 

Ai não sabia que isso era dessa espécie, vai-se dar um enriquecimento e aí 

aprendi muito com eles. Além da escola ter beneficiado enormemente claro 

está, porque um trabalho desses que demorou meses, se fossemos a pagar 

nem se fala não é. Eu depois continuar o trabalho deles, entusiasmadíssimo, 

porque no ano seguinte eles já não estavam cá e não tinham acabado, veio cá 

o professor deles de taxinomia para ver e orienta-los porque era um trabalho 

que eles também estavam a fazer na faculdade. Pronto então isso são 

enriquecimentos mútuos portanto há sempre essa troca de experiencia. é claro 

que também depende muito da empatia que se estabelece não é. Eu noto por 

exemplo este ano estas duas estagiarias são um bocadinho recatadas e 

portanto o que acontece também nós da nossa parte, os outros professores 

também não vejo que haja, eu da minha parte são assim um bocado e procuro, 

mas é o primeiro ano que isso acontece claro que isso depende sempre do 

temperamento das pessoas.  

Entrevistadora: Acha que aqui existe professores que partilham da mesma 

opinião que a sua? 

PR-BIOL-1: Sim sim 

Entrevistadora: e o contrario, pensa que existe professores que não vem 

estes alunos como alguém capaz de transmitir conhecimento e que apenas 

estão aqui como receptores de informação? 

 



 

 lviii 

PR-BIOL-1: Claro que há muita gente assim secalhar a maioria. Quer dizer 

pessoalmente como eu já fui orientador de estágio sinto mais essa ligação e 

percebe e muitas vezes entro em diálogo com eles e com estas é um 

bocadinho mais difícil mas também já entrei claro mas é mais difícil, lá está é a 

relação e, mas em anos anteriores tive uma relação óptima e de aprendizagens 

mútuas, talvez menos com outros professores mas isso tem a ver com o meu 

temperamento e com a minha formação dei continuidade à faculdade, trabalhos 

tirei doutoramento e portanto sinto uma ligação muito forte a esse tipo de 

formação, mas é fundamental só é benéfico para toda a gente. 

Entrevistadora: Muito obrigado pela sua disponibilidade. 

PR-BIOL-1: De nada disponha sempre. 

_______________________________________________________________ 

Entrevistadora: Bom dia  

PR-BIOL-2: Bom dia 

Entrevistadora: Professora no seu ponto de vista acha que a escola ao 

acolher alunos estagiários tem algum tipo de benefícios? 

PR-BIOL-2: Sim à partida eu penso que sim, poderá tirar, da minha pratica eu 

contacto mais com estagiários da área de biologia e geologia, há anos em que 

se nota uma intervenção mais activa há anos em que se nota menos, e que 

dinamizam actividades que são importantes para a escola, nomeadamente aqui 

fez-se o ano passado a classificação dos animais que faziam parte do museu e 

que agora estão espalhados pelos corredores, portanto foram importantes no 

sentido em que trazem os conhecimentos da faculdade e conhecimentos 

mesmo em termos dos professores que mais os podem ajudar não é neste 

caso foi a classificar animais mas poderia ser outro assunto qualquer não é?  

Entrevistadora: E em relação aos benefícios para os alunos, acha que os 

alunos saem beneficiados por terem professores estagiários? 

PR-BIOL-2: Portanto em termos de benefícios é indiferente, porque 

dependendo da metodologia que um de nós utilizar, contribuirá certamente 
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para o sucesso ao nível das aprendizagens não é? Seja eu que já sou 

licenciada há muito tempo ou quem está acabar ou o professor orientador, 

porque tem a obrigação de estar actualizada e de fazer formação contínua quer 

em termos de pedagogia quer em termos didácticos não é? 

Entrevistadora: Sim claro, mas acha que existe alguma diferença por serem 

estagiários, acha que os alunos sentem diferença nas suas aulas quando tem 

professores estagiários? 

PR-BIOL-2: Poderá haver um maior investimento por exemplo mesmo da 

escola, penso que o grupo de estágio que será financiado, e poderão ter outro 

tipo recursos, por exemplo fichas de trabalho que nós secalhar tentamos evitar 

mais. Mas há outros métodos outros recursos hoje em dia eu posso não 

distribuir fichas de trabalho ou exercícios de inquérito aos meus alunos mas 

posso actualizar na plataforma moodle e pedir-lhes para fotocopiar e trazerem 

para a aula seguinte, há sempre maneira penso eu, se quiserem de facto estar 

actualizados e implementar, não é obrigatório o professor ser um professor 

estagiário mas penso que eles muito mais do que qualquer professor tem essa 

missão e estão interessados em aplicar tudo o que aprenderam não é?  

Entrevistadora: Em relação à forma como os professores vem os estagiários, 

a professora pessoalmente usa os estagiários como fonte de conhecimento 

para a sua formação continua. 

 PR-BIOL-2: Não, quer dizer os meus colegas que eu já considero colegas 

estagiários converso com eles e discuto os problemas as duvidas que temos 

como outro professor qualquer, normalmente se são duvidas que eu não 

consigo esclarecer nos livros, como tenho os meus contacto de professores da 

faculdade, normalmente é por mail que comunico com os professores. 

Entrevistadora: Nunca então com os estagiários? 

PR-BIOL-2: Não é com os estagiários. 

Entrevistadora: Mas pensa que eles podem contribuir de alguma forma?  

PR-BIOL-2: Sim como outro colega qualquer, sim primeiro estão eles, não vou 

logo recorrer a serviços exteriores, primeiro estão os meus colegas e se eu 



 

  lx 

tenho uma duvida ou quero explorar um assunto qualquer na sei bem de que 

maneira primeiro eu converso com os meus colegas e que podem ser 

perfeitamente estagiários. Agora há anos em que uma pessoa consegue uma 

relação mais próxima e outros em que consegue menos, também depende dos 

estagiários que nos calharam, não é? (risos). 

Entrevistadora: Ou seja acaba por ver como fonte de conhecimento os 

estagiários? 

PR-BIOL-2: Sim e valorizo  

Entrevistadora: E qual é a sua opinião em relação aos outros professores, 

acha que os seus colegas vem os estagiários como alguém que pode contribuir 

para a formação de cada professor ou apenas estão aqui para terem a 

oportunidade de aprender? 

PR-BIOL-2: É assim um bocadinho difícil avaliar a opinião do grupo não é? 

Entrevistadora: Refiro-me à sua percepção daquilo do que vê do que se 

apercebe 

PR-BIOL-2: Por exemplo o meu grupo de trabalho considero que os meus 

colegas da casa efectivos também vem os estagiários como uma mais-valia, 

portanto reunimo-nos e conversamos muito em conjunto não é mas não é 

necessariamente ali… se não existisse um núcleo de estágio num ano também 

não era assim tão prejudicial quanto isso.  

Entrevistadora: Muito obrigado pela sua disponibilidade. 

PR-BIOL-2: Obrigado eu. 

Entrevistadora: Bom dia  

PR-BIOL-3: Bom dia  

Entrevistadora: Professor, acha que a presença de alunos estagiários na 

escola traz benefícios para esta? 
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PR-BIOL-3: Acho que tem, acho que é uma aposta não só de juventude mas 

também de novos conhecimentos novas experiências e novas formas de 

trabalhar e acho que isso é importante. 

Entrevistadora: E acha que os alunos tiram benefícios ao nível da 

aprendizagem quando tem professores estagiários? 

PR-BIOL-3: No fundo a minha primeira resposta serve para responder a esta 

segunda pergunta que é a partir desse novos métodos e conhecimentos e até 

da juventude por estarem eventualmente até mais próximos em termos de 

idade dos alunos eu acho que são importantes e para os alunos também é bom 

terem professores em formação? 

Entrevistadora: Na sua opinião pessoal vê os alunos estagiários como alguém 

que possa contribuir para a sua formação continua? 

PR-BIOL-3: Sim sem dúvida, embora o trabalho cooperativo não é muito bom 

poderia ser melhore deveria ser muito melhor, embora também os professores 

estagiários estejam envolvidos num trabalho pessoal que não lhes permite 

também ter muito tempo e muita disponibilidade para cooperar com os 

restantes professores, parece-me que isso poderia ser uma forma de fazer 

formação continua e é embora pudesse ser de uma forma ainda melhor. 

Entrevistadora: E pensa que isso se deve a que motivos? 

PR-BIOL-3: Varias razões, trabalho que tem de fazer, a limitação a nível de 

tempo que tem para desenvolver esse trabalho, falta de organização também, 

mais organização mais interesse por parte da escola em que haja essa partilha 

de conhecimento e de experiencia etc etc, penso que falta aqui em geral não é 

culpa ninguém, acho que é um bocadinho de esforço e organização. 

Entrevistadora: Acha que os seus colegas partilham da mesma opinião, ou 

seja vem os estagiários como uma mais-valia até mesmo para si? 

PR-BIOL-3: Não sei, não sei acho que está a melhorar, tem melhorado a forma 

como os colegas vem os estagiários, há uns anos atrás era bastante pior, já 

orientei estagio já tive três anos a orientar estágio e já fui estagiário e notava 

que muitas vezes não eram tratados como professores da escola. Eu acho que 
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o são e que devem ser tratados como tal e acho que é aquilo que eu já disse 

trazem para a escola algo novo e alguns conhecimentos e formas de trabalhar 

novas, é claro que lhes falta a experiência e portanto até por ai tinham a ganhar 

também na troca e cooperação e na troca de experiencias com os colegas 

mais velho é claro que vão tendo porque vão ouvindo o orientador vai falando 

nisso, vai colocando-os ocorrente do que se passa na escola, a experiencia é 

muito importante na escola. Em relação à forma como os professores olham os 

professores estagiários, acho que já está melhor mas poderiam ser visto de 

uma forma muito melhor mais integrados. 

Entrevistadora: Ok é tudo, muito obrigado. 

PR-BIOL-3: De nada. 
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