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Resumo: 

Este presente relatório pretende ser ilustrativo das ações práticas 

decorridas ao longo do estágio profissional no 2º ano, do 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto no ano letivo de 2010/2011. De uma forma reflexiva, 

são exploradas as vivências, objetivos, metas alcançadas, dificuldades e 

obstáculos, metodologias e principalmente a evolução do processo inerente à 

construção da minha formação como docente. O estágio, instância de 

formação por excelência, em que as aprendizagens decorrem primordialmente 

através de experiências específicas e da experimentação ativa, decorre com a 

inserção do estudante estagiário num envolvimento e contexto real de ensino. 

Assim,  o meu estágio foi realizado na Escola Secundária D. Dinis ( ESDD ) em 

Santo Tirso, no núcleo II, constituído por quatro estudantes estagiários, e com 

uma turma de 7º ano de escolaridade.  

Este documento singular e individual, foi estruturado em seis partes 

fundamentais. A primeira parte consiste numa introdução do estágio 

profissional e a apresentação da pertinência da realização do relatório de 

estágio. Na segunda parte é realizado o um enquadramento biográfico com 

todo o percurso e vivência académica, social e desportiva. A terceira parte 

apresenta o enquadramento da prática profissional legal, institucional, funcional 

e teórico-conceptual. A quarta parte consiste e é um resultado da reflexão geral 

de todo o processo sobre a realização da prática profissional e 

consequentemente a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, e o 

desenvolvimento profissional. A quinta parte corresponde ao resultado da 

reflexão geral de todo o processo sobre a da participação na escola, da relação 

com a comunidade. A sexta e última parte, corresponde à sistematização das 

conclusões e perspetivas futuras. De uma forma sumária, a realização deste 

relatório e este ano lectivo revelou-se para mim um desafio que me permitiu de 

uma forma consistente desenvolver as minhas competências profissionais, 

sociais e pessoais e desta forma melhorar a minha perspetiva e entendimento 

o que é “ser professor”. 

Palavras Chave: Estágio profissional, Formação Inicial, Ensino, Educação 

Física, Professor Reflexivo 
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Abstract: 

This present report is intended to be illustrative of the practical actions 

and throughout the work placement in year 2, the 2nd cycle in Teaching 

Physical Education in Basic and Secondary Education in the Faculty of Sport, 

University of Porto in the 2010/2011 school year. A reflexive form, are exploring 

the experiences, goals, achievements, difficulties and obstacles, methodologies 

and especially the evolution of the process inherent in the construction of my 

training as a teacher. The stage, instance, training for excellence in the learning 

take place primarily through concrete experiences and active experimentation, 

due to the inclusion of student involvement and a trainee in a real context of 

teaching. So, my internship was conducted at the High School D. Dinis (PSDD) 

in Santo Tirso, at the core II, consisting of four student interns, and a group of 7 

th grade. This document is unique and individual, was divided into six main 

parts. The first part is an introduction of professional training and the 

presentation of the relevance of completing the internship report. In the second 

part is performed with a biographical framework throughout the course and 

academic experience, social and sporting. The third part presents the 

framework for professional practice legal, institutional, functional and 

theoretical-conceptual. The fourth part is the result and is a general reflection of 

the whole process on the conduct of professional practice and therefore the 

organization and management of teaching and learning, and professional 

development. The fifth part corresponds to the result of a general reflection on 

the whole process of participation in school, relationship with the community. 

The sixth and last part corresponds to the systematization of the findings and 

future prospects. In a summary form, with this report and this school year 
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proved to be a challenge for me that allowed me to consistently develop my 

professional skills, social and personal services and thus improve my 

perspective and understanding what is "being teacher ".  

Keywords: Professional Training, Home Training, Education, Physical 

Education, Reflective Teacher 

 

KEYWORDS: Student Teaching, Teacher Education, Teaching,   Physical 

Education, Reflective Teacher 
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Introdução: 

O estágio profissional  surge no culminar de uma formação, que ao 

longo dos anos, me proveu de conhecimentos fundamentais para poder 

convocar no decorrer desta etapa e futura ação profissional. Inserido no âmbito 

do Estágio Profissional no 2º ano, do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto no ano letivo de 2010/2011, este documento é fruto do estágio 

profissional realizado na Escola Secundária D. Dinis, em Santo Tirso, com a 

professora orientadora a professora Doutora Zélia Matos, o professor 

cooperante o professor doutor José Soares e os companheiros de estágio 

António Bento, Diogo Guimarães e Edgar Ferreira. 

Segundo Schon(1987),  as aprendizagens mais significativas e 

duradouras são as que decorrem de experiências concretas e da 

experimentação ativa, implicando o envolvimento direto dos formandos em 

atividades e contextos reais de trabalho.  Pois bem, este documento reflete 

sobre as ações, experiências, erros e conquistas do EP mas, acima de tudo é 

uma ação reflexiva global do desenvolvimento do estágio profissional ao longo 

deste ano letivo 2010/2011.  Foi elaborado tendo em conta o projeto de 

formação inicial e apresentado posteriormente até aos efeitos, consequências, 

às tomadas de decisão durante este percurso tendo sempre o alcance e a 

consciência do que a profissão docente exige. É em si, uma síntese final do 

estágio profissional, e uma demonstração expositiva da jornada construtiva e 

formativa no qual fui o sujeito central. 

Sendo este documento unipessoal, não repetível e de carácter único, no 

sentido que é elaborado a partir nas vivências em que fui sujeito e também 

porque é centrado num processo individual de aprendizagem específica. Este 

documento irá espelhar as minhas reflexões construtivas e todo o meu 

percurso, e é meu intuito expor de uma forma sucinta o culminar da minha 

formação académica.   

Segundo investigações sobre formação inicial de professores, revelaram 

como correntes mais promissoras aquelas que seguem por orientações 

reflexivas e critico-ecológicas. Segundo estas, Nóvoa (2006), o 
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desenvolvimento profissional deve ser derivado não da acumulação mas de um 

trabalho crítico, construtivo e de reflexividade sobre as práticas e de 

reconstrução permanente de uma identidade pessoal. Além do autor Nóvoa, 

Schön (2000) e Dewey (1990) referiam além destas a responsabilização a 

auto-formação e o exame crítico como fatores fundamentais para a formação e 

o desenvolvimento do professor. 

a. Finalidade e processo da realização do relatório de estágio: 

A realização do relatório de estágio profissional, permite a tomada 

de consciência das exigências, dificuldades e desafios que o 

exercícios da profissão reserva, bem como das limitações e 

potencialidades do próprio formando. (Schön,2000) 

 É neste choque, troca e partilha de interações e na 

resolução de problemas concretos, que dão sentido a situações 

diretas de iniciação da formação específicas da profissão quanto 

aos seus saberes e linguagens específicas. Associado e 

acrescentado, a estas interações, o processo de reflexão vai 

potenciar e inflamar a influência destas sobre a minha formação. 

Segundo Alarcão (1996), o confronto, a discussão e o processo 

reflexivo sobre as crenças, permitem a reconstrução reflexiva do 

conhecimento prático. 
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Enquadramento Biográfico: 

 

“…são as imagens e as emoções que norteiam a vida. Toda a vida: não 

há flecha que não tenha o arco da infância” (Manuel Alegre, 2005) 

 

Segundo Britzman (2003), a reflexão e análise do estágio profissional 

não pode ser dissociado do individuo ou pessoa no seu todo,  das relações 

com os outros, ou dos acontecimentos e dos contextos em que tem lugar. O 

estudante estagiário é o sujeito que aprende a ser professor, mas que é vai ser 

influenciado á partida pelas suas convicções, pelas suas conceções mas de 

uma forma mais ou menos explicita pelo seu percurso biográfico. É na “… 

dinâmica do processo sinérgico de interação sujeito-mundo ( ambos em 

constante crescimento e transformação) na riqueza da sua intercontextualidade 

e no seu potencial de desenvolvimento” que se poderão compreender as 

dinâmicas e as real complexidade do processo de formação. Associado a este 

facto para Calderhead (1988) a motivação do formando para as suas 

competências de questionar a sua prática e de a monitorizar, é um dos fatores 

primordiais para o desenvolvimento profissional. 

Entre os fatores pessoais, para Maynard (1990), constam aspetos como 

a biografia do sujeito, as suas necessidades individuais ou as suas 

características psicológicas como a autoestima, personalidade, auto-conceito e 

auto-eficácia.  

Perante isto, irei realizar uma sumária sinopse do percurso pessoal, 

académico, social e profissional relevante e enquadrado com o estágio 

profissional. 

No meu curto mas repleto percurso de todo o tipo de memórias e 

recordações, e num caminho percorrido que parece ter sido realizado com uma 

rapidez extrema, e que pensar atualmente  nesse mesmo passado todo o faz 

sentido, como se um puzzle se tratasse em cada dia, cada momento e cada 

jogo fosse um peça que completava o finito puzzle da minha vida.  
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No meu percurso e vivência,  o contacto com o mundo envolvente 

realmente teve significado e importância, a partir do momento que tomei 

conhecimento das capacidades do meu corpo no relacionamento com tudo o 

que me envolvia. E particularmente com o desporto e atividade física.  

Logo no 1º ciclo, aos 6 anos, onde no recreio da Escola EB1 do Bom 

Sucesso, bem no centro da cidade do Porto, dei os meus primeiros passos 

numa ligação que mais tarde se viria a tornar mais forte e me viria a despertar 

a paixão pelo desporto. Nesse recreio passava horas após as aulas, pois esse 

mesmo recreio era o local de brincadeiras aos fins de semana e em todos os 

tempos que podia, a saltar, a suar, a sujar-me todo nas brincadeiras que tanto 

gostava, tão tradicionais e que me trazem alguma nostalgia quando penso 

nesses momentos, de puro gosto pelo lúdico, pela amizade entre aqueles 

amigos que ainda hoje mantenho felizmente. Entre os jogos do estica, da 

macaca, das escondidas, do rato e do gato, de uns chutos em bolas rasgadas 

e furadas, lá aparecia alguém que me levava para os afazeres da escola que 

com tanto custo na altura realizava.  

Aos meus 9 anos, surgiu a minha paixão desportiva que até hoje 

acompanha a minha vida simultaneamente com o meu percurso académico – o 

motociclismo. Nesta idade foi-me oferecida a minha primeira mota no qual á 

muito tempo ansiava, e que até lá apenas não passava de meros brinquedos. 

Mais tarde a inscrição em provas de motociclismo off-road de enduro federado 

foi uma realidade á muito esperada e que até hoje as realizo, mas numa 

vertente amadora desde que entrei na faculdade. Assim, e até hoje sempre 

partilhei e reparti, por vezes de forma desigual é verdade, o meu tempo entre 

estudos, desporto informal e motociclismo . Enduro. Nesta minha modalidade, 

e ao longo que fui crescendo, e consequentemente subindo nos escalões e nas 

potencias das motas, sentia, assim como os meus pais, que cada vez mais o 

desporto estava a ser mais arrojado e perigoso, onde o sentido de 

responsabilidade me levou a abrandar e cada vez a baixar o nível  de 

competitividade e aplicação no desporto pela dependência da minha 

integridade física para realizar os estudos práticos na licenciatura na FADEUP.  



7 
 

Voltando a recuar ao passado para justificar e mostrar todo o meu 

percurso desportivo e académico, faz todo o sentido referir, a instituição que 

inicialmente me vinculou ao desporto de uma forma marcante, a Escola 

Secundária Carolina Michaëlis.  

Foi ao longo do ensino Secundário, e já de uma forma clara me 

imaginava a ser docente de professor de educação física, inicialmente 

justificado pela adoração pela disciplina e como disciplina favorita, mas 

também pelo motivo de ter tido por vários anos consecutivos e já no ensino 

básico em outras instituições de ensino, professores estagiários da FADEUP 

no qual já na altura me revia como futuro docente de educação física e assim 

projetei e estabeleci os meus objetivos profissionais de singrar no mundo da 

docência de educação física e desporto. Os meus professores no ensino 

secundário de educação física foram ou eram na altura, além de docentes, 

eram  companheiros e amigos, exemplos a seguir e onde os valores e 

conceitos que defendiam eram do meu agrado e concordância, chegava 

mesmo a rever-me neles. Tais sentimentos inflamaram os meus objetivos e 

gosto pela área que até hoje é de maior prioridade e relevância. 

O meu percurso académico, foi sempre realizado no Porto, desde o 

ensino pré-escolar até aos dias de hoje. O ingresso no ensino superior na 

FADEUP, coincidiu com um acontecimento muito relevante na minha vida 

pessoal que foi, o nascimento do meu filho Gabriel quando tinha 17 anos. Este 

facto, muito pouco conhecido por entre o contexto da faculdade, e que 

provavelmente surpreendeu algumas pessoas,   perante importância e o peso 

de tal acontecimento, fez-me fortalecer e ganhar uma tamanha motivação para 

uma nova etapa na minha vida e um sonho realizado. 

O ingresso na faculdade da minha cidade natal, o prestigio da mesma e 

que futuramente poderia me orgulhar de pertencer e ter formação na FADEUP. 

Após pertencer á nossa faculdade, durante a licenciatura optei pela 

especialização na área de Exercício e saúde, na vertente dos desportos de ar 

livre/radicais. Com o professor doutor José Carlos Ribeiro, tive a oportunidade 

de realizar estagio numa empresa de desportos radicais, a TRILHOS onde 
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obtive formação teórica e prática em escalada, rappel, slide, cannyoning, rafting 

e  kayak com os Professores Pedro Pacheco e Rita Pacheco.  

Simultaneamente, á licenciatura trabalhei, na Universidade do Porto no 

gabinete do desporto e atividades radicais (GADUP) sediada na nossa 

faculdade com a modalidade  de escalada,  onde no ano anterior realizei 

estágio também no âmbito da licenciatura. 

Durante o mestrado, a nível profissional, tive a necessidade e 

oportunidade de trabalhar e atualmente ainda  frequento como professor em 

dois ginásios, na área das atividades aquáticas não competitivas, 

nomeadamente na modalidade de hidroginástica, graças á formação adquirida 

na FADEUP, e formações internas e complementares maioritariamente com a 

Prof. Doutora Susana Soares e João Regufe.  

 Agora que está patente a influência das minhas vivências na minha 

formação,  todos estes anos acima de tudo exaltaram todo um aglomerado de 

valores no qual me identifiquei. A superação, o esforço, e constante procura, a 

sistematização do treino, a valorização do fair-play e o respeito pelas regras. 
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Enquadramento Profissional 

3.1 Enquadramento Legal: 

 

 No que toca ao contexto legal e jurídico, o EP está delimitado 

pelas suas Normas Orientadoras, pelo Regulamento da Unidade Curricular do 

Estágio Profissional e pelo Documento da Avaliação da Prática Supervisionada.  

 O 1º artigo do Regulamento da Unidade Curricular do Estágio 

Pedagógico indica que o EP está integrado no 2º ciclo de estudos em ensino 

de educação física nos ensinos básico e secundário. O mesmo rege-se pelas 

normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para a Docência. A estrutura e funcionamento do EP 

consideram os princípios decorrentes das orientações legais que constam no 

Decreto-lei n.º 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de 

Fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UO, o 

Regulamento Geral dos Segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. O EP é uma unidade 

curricular do segundo ciclo de estudos que atribui o grau de Mestre em Ensino 

de EF da FADEUP e decorre no terceiro e quarto semestres do ciclo de 

estudos.  

O 2º artigo do regulamento do EP procura a integração do Professor em 

todas as áreas em que este se actua. Isto significa que durante a realização do 

mesmo, o Professor tem de intervir em todas as áreas que no futuro, durante a 

realização da sua profissão, estarão presentes na sua actividade diária. 

Citando o Artigo 2º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional: 

“(…) a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um 

ensino da EF e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

Agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho”:  
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I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional (pp. 2) 

Ainda tendo como o base o mesmo documento, o 4º artigo deste indica 

que a orientação da prática de Ensino Supervisionada é realizada por um 

docente da FADEUP, denominado por Professor Orientador que é nomeado 

pelo órgão competente e pelo PC, escolhido pela comissão científica, ouvido o 

professor regente da unidade curricular do EP. 

3.2 Enquadramento Institucional: 

 

 O EP realiza-se no segundo ano do 2º ciclo de estudos em ensino 

de EF no ensino básico e secundário, conducente ao grau de mestre. No 

primeiro ano do mestrado constam no currículo disciplinas relacionadas com a 

profissionalidade pedagógica, com o ser professor e a psicologia na área de 

ensino. No 2º semestre do primeiro ano estão todas as didácticas das 

diferentes modalidades incluindo a didáctica geral.  

As tarefas enquanto Professor iniciam-se no primeiro dia de Setembro e 

terminam com o final das aulas. Neste ano, nas principais tarefas do EE estão 

a construção do Relatório de Estágio e o Estudo de Investigação - Ação, além 

da condução do processo de ensino da turma.  

 À PO da FADEUP são atribuídas inúmeras funções, entre as 

quais: 1) Dar cumprimento ao Regulamento da FADEUP; 2) Apoiar o EE na 

construção do Projecto de Formação Individual em todas as fases da 

concepção deste documento; 3) Observar as aulas leccionadas pelo EE e 

reunir com o núcleo de estágio; 4) Orientar o RE e integrar o júri das provas.  

A PC tem tarefas bem diferentes da PO, complementando as funções 

desta, visto que tem um contacto mais próximo com os EE. Assim, a acção da 

PC está essencialmente nas seguintes funções: 1) Programar as actividades 

do núcleo de EP, ao longo do ano escolar, de acordo com as orientações 
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definidas pela regência e comunica-lo à FADEUP, através do PC; 2) Orientar 

os EE em cooperação com a PO; 3)Apoiar, supervisionar e orientar os EE na 

elaboração de todas as actividades desenvolvidas em contexto escolar; 4) 

Dinamizar sessões com o núcleo de estágio através de seminários e reuniões, 

de cariz didáctico e pedagógico; 5) Avaliar os EE. 

3.3 Enquadramento Funcional 

 

O  processo de ensino, independentemente do contexto em que o 

mesmo  decorra e do objectivo (ou seja, em contexto escolar ou num processo 

de treino) tem de ser adaptado ao contexto estrutural e funcional em que o 

mesmo decorre.  

  O EP foi a ser realizado na Escola Secundária de D. Dinis, na 

localidade de Santo Tirso. Esta escola situa-se no centro da freguesia de Santo 

Tirso, capital do concelho com o mesmo nome.  

A história da Escola Secundária D. Dinis, Santo Tirso, começa em 1931 

quando são criados os Liceus Municipais em Portugal. Após algumas 

mudanças de instalações, em 1984, muda-se para a Rua da Misericórdia, local 

actual 

A escola no inicio do ano lectivo era composto por um Pavilhão 

Gimnodesportivo e quatro Blocos (Bloco Administrativo, Bloco A, Bloco B e 

Bloco C), ligados entre si por uma “passarela” coberta. A escola foi  sempre foi 

bastante bem equipada, com excelentes instalações, contudo, para melhorar 

as mesmas,  no inicio do 2º Período, a escola entrou em obras de 

requalificação do parque gimnodesportivo, profundas, dando o exemplo, a 

construção de raiz de um novo pavilhão gimnodesportivo. As salas abrangidas 

pela referida requalificação  aulas decorrerão em edifícios modulares colocados 

nos antigos campos desportivos escolares.  Relativamente ao material 

disponível, a escola possui muitos materiais disponíveis  quer em quantidade, 

quer em qualidade e estado de conservação. ( ver em anexo 1, a listagem de 

material.) 



13 

Numa área total, pré-requalificação (1º Período), de aproximadamente 

28000 m2, o Bloco Administrativo possui 930 m2, o Pavilhão Gimnodesportivo 

1000 m2, o campo de jogos 2700 m2 e os Blocos A, B e C 900 m2. O total da 

área coberta é de 4630 m2. ( ver anexo folha em anexo 2 – Fotografias dos 

espaços escolares destinados á pratica desportiva) 

A Escola Secundária de D. Dinis recebe alunos desde o 7º ao 12º ano 

de escolaridade contando actualmente com um total aproximado de 1200 

alunos. 

O núcleo de estágio composto como referido anteriormente por 4 

elementos,  já se demonstrou solidário e prestável para a realização de todas 

as tarefas que nos são propostas. Penso que sendo todos responsáveis e 

prestáveis na realização dos trabalhos,  enquadram-se perfeitamente comigo, 

na forma como gosto de trabalhar. Assim como uma equipa funciona, o nosso 

núcleo funciona da mesma forma, coesa, unida, junta e cooperante.  

Tanto o PC e  a PO já se revelaram extremamente prestáveis e 

próximas do nosso trabalho. Relativamente ao PC, tem revelou-se muito 

presente e sempre pronto para ajudar qualquer que seja o assunto ou tema. 

Tal não me parece negativo, aliás parece-me extremamente positivo, visto que 

se trata de um trabalho longo, cansativo, tanto para nós como para quem nos 

orienta. Assim a comunicação o contacto com o Professor José Soares são 

bem mais fáceis e práticos, facilitando o desenvolvimento do trabalho de uma 

forma saudável. Relativamente à PC, esta já tinha sido nossa professora no 1º 

Ano da Licenciatura, na disciplina de História do Desporto e Pedagogia do 

Desporto.Sendo assim, já a conhecia antes de iniciar o estágio e as primeiras 

impressões já tinham sido facilitadas e criadas mais cedo.  

O facto da PO ser já há alguns anos docente na FADEUP, e ser a 

responsável pelo EP no mestrado, conhece muito bem a forma como  decorre 

e ainda lhe atribui um cunho, um “selo de qualidade” não apenas na forma 

como altera ou corrige todo o nosso trabalho e produção escrita como também 

na forma como nos aconselha, ao longo das reflexões diárias realizadas. 

Aproveito para referir, que esta tem sido uma excelente fonte de aprendizagem, 
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de informação, visto que somos muito bem “guiados” e orientados pela PC na 

busca das melhores  estratégias.  

É neste contexto que o EP se vai desenrolar e é dentro deste esquema, 

deste desenho que um grande ano, cheio de aprendizagem e de novas 

experiências vão decorrer. 

3.4 Enquadramento Conceptual 

 

Segundo Mialaret ( 1981 ), na atividade do professor e durante todo o 

seu percurso, o contexto da sua ação desenvolve-se  tendo em conta o sistema 

educativo enquanto macro sistema, micro sistema e os intervenientes diretos 

alunos e professores. Numa relação de interdependência, estas condições 

gerais, locais e imediatas, respetivamente, são um elo unificador da sua ação 

enquanto interveniente direto do sistema educativo. 

 Perante estes pressupostos,  o enquadramento conceptual  perderia  

algum sentido sem a definição de conceitos como “Educação” e do “Ser 

Professor”.  Partindo destes conceitos será realizado o enquadramento 

conceptual, assim como será realizado uma conceptualização de ensino 

reflexivo, planeamento e observação. 

 

 3.4.1 - A EDUCAÇÃO – A constante necessidade 

 “O homem só consegue ser Homem, através da educação”  

 Kant  

 Segundo, Ortega Y Gasset ( 2000), a educação é como um fundamental 

motor, que a nossa consciência precisa para se colocar em movimento. A 

educação como motor da nossa consciência, organiza-se em quatro pilares 

estructurais e que determinam toda a ação do Homem; Segundo Delors (1996), 

a educação  é estabelecida através de quatro aprendizagens fundamentais que 

serão mais tarde os quatro pilares do conhecimento do Homem ao longo da 

sua caminhada da vida  mas mantendo a sua função e objetivo:  Aprender a 

aprender, adquirindo os instrumentos da compreensão e combinando uma 
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cultura geral vasta; Aprender a fazer para agir sobre o meio envolvente; 

Aprender a viver juntos, a cooperar e participar com os outros, a desenvolver 

compreensão mútua e da perceção dos valores do pluralismo da cooperação e 

da paz e aprender a ser, é a via integradora dos três pilares do conhecimento 

anteriores, que define e desenvolve a personalidade e autonomia. 

  

Segundo Savater (1997) a Educação poder ser distinguida ou ter dois 

sentidos,  formal ou informa. O sentido formal ou segundo Bento (1995), 

restrito, refere-se á educação que segue u plano, uma guia orientadora para 

desempenhar o papel restrito da educação. Constitui assim, um processo 

interpessoal, no qual um individuo exerce sobre outro ou outros indivíduos, 

conscientemente, com plena responsabilidade e finalidade na influência na sua 

formação como autónomo ou de lhe conservar esta potencialidade.  A 

educação em sentido informal ou lato,  refere-se á educação sem ser planeada, 

programada ou desejada. São influências exercidas em toda a parte sem 

serem planeadas. ( Bento, 1995). 

  Segundo Bento (1995), falar no fenómeno de educação é referir uma 

ajuda a criar o indivíduo como pessoa e construir  sua própria autonomia. 

Desta forma, concede-se á ação educativa características de organização, 

consciencialização e coerência no objetivo em comum entre educador e 

educando.  Apesar de ambos serem sujeitos diretos desta ação, esta não pode 

se afastar e desnortear do seu cerne – o aluno. 

   Em suma, a educação é um ato de superiorização, de elevação, 

de um saber inferior par um saber de nível superior. É a humanização do 

próprio homem, e a ele conferir e conceder as características próprias que nos 

distinguem das outras formas de vida. 
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3.4.1 Ser Professor – A Procura 

 

 “ Se o conhecimento é a base da competência, o domínio da matéria de 

ensino da educação física é determinante para a competência do professor de 

educação física. Contudo, (…) ao professor não basta saber só a matéria de 

ensino, é necessário uma competência específica que lhe permita transformar 

esse conhecimento em matéria assimilável pelo alunos.” Matos (2010) 

 

 O professor, desde cedo o perfil ideal para o professor foi 

procurado, desde o corpo de professores religiosos até á estatização do 

ensino, com a substituição por professores leigos, mas onde o modelo de 

normas, valores e motivações originais da profissão continuou muito próximo 

do modelo religiosos ou de professor/padre, subsidiária e não especializada.  

Já no século XVII e XVII, congregações religiosas, transformadas em 

verdadeiras congregações docentes, configuraram um corpo de saberes e de 

técnicas e um conjunto de normas e de valores específicas da profissão 

docente.  Simultaneamente com o duplo trabalho de produção de um corpo de 

saberes e de um sistema normativo, os professores têm uma presença cada 

vez mais ativa e intensa no terreno educacional: o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e das técnicas pedagógicas, a introdução de novos métodos de 

ensino e o alargamento dos currículos escolares dificultaram o exercício do 

ensino como atividade secundária ou acessória. Assim o trabalho docente, 

torna-se assunto de “especialistas”, consagrando-lhe mais tempo e energia.  

O campo religioso estava extravasado, e o ensino como ocupação 

especializada e principal. A intervenção do estado, veio mais tarde, instituir os 

professores  como corpo profissional e não uma conceção corporativa do 

ofício. Só no final do século XVIII, é atribuído ao professorado o direito 

exclusivo de intervenção no ensino, com a necessidade de uma licença  ou 

autorização do estado para ensinar. Foi ´”Aval” do Estado, uma legitimação 

oficial da atividade. 
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No século XIX, o carácter especializado da ação educativa, e a 

relevância social,  justificou a expansão escolar acentuada sob a pressão de 

uma procura social “ a instrução foi encarada como sinónimo de superioridade 

social, mas era apenas o seu corolário” ( Furet e Ozouf, 1977, p. 176). Este 

passo decisivo na profissionalização dos professores permitiu por um lado a 

consolidação do estatuto e da imagem do professor, mas por outro lado a 

organização de um controlo estatal mais estrito. 

 É apenas no principio do século XX, com movimentos associativos e 

tomada de consciência dos seus interesses como grupo profissional, que a 

profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva, a um conjunto de 

normas e valores, alimentado pela crença generalizada nas potencialidades da 

escola e na sua expansão ao conjunto da sociedade. Neste novo momento a 

máxima “ a época de glória do modelo escolar é também o período de ouro da 

profissão docente”, e juntamente com o Movimento da Educação Nova dos 

anos vinte, ilustra o forte contributo para a configuração do modelo do 

professor profissional.  

O processo histórico da profissionalização dos professores até á 

atualidade, e por isso com muito significado para o atual documento, foi 

baseado em duas dimensões: possuem um conjunto de conhecimentos e de 

técnica necessárias ao exercício qualificado da atividade docente, os seus 

saberes não são meramente instrumentais devendo integrar perspetivas 

teóricas e tender para um contacto cada vez mais estreito com as disciplinas 

cientificas. Aderem a valores éticos e a normas deontológicas, que regem não 

apenas o quotidiano educativo, mas também as relações no interior e no 

exterior do corpo docente.  

A identidade profissional não pode ser dissociada da adesão dos 

professores ao projeto histórico  escolarização,  que fundou uma profissão que 

não se define nos limites internos da sua atividade. Nesta fase, o eixo 

estruturante da profissão do professor era o prestigio social, uma situação 

económica digna, eram as condições alegadas e consideradas essenciais para 

o cumprimento da importante missão que está confiada aos professores. Pois 
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era nesta época o último momento que os professores se sentiram confortáveis 

no seu estatuto sócio-economico.  

Nesta análise que realizei sobre a evolução do conceito de professor, 

pude constatar que houve um marco no conceito de professor nos anos vinte, 

justificado pelo facto de ser nos anos vinte que o retrato do professor se fixou. 

Esta evolução, foi sempre caracterizada e ainda hoje é um percurso repleto de 

lutas e de conflitos, de hesitações e de recuos, como normalmente acontece, 

sem estes não há evolução,   mas a partir deste momento, e mais nas últimas 

décadas, a proletarização dos professores tem sido um facto da nossa 

sociedade. Desde o Estado Novo, o pós-25 de abril até á Reforma de 1986,  

foram factos que contribuíram para a desprofissionalização dos professores. 

Atualmente, a conceção do professor, assenta numa visão multifacetada 

e complexa da mesma.  A compreensão contemporânea do estatuto atual do 

professor,  surge a questão:  Os professores são portadores (e produtores) de 

um saber próprio ou são apenas transmissores ( e reprodutores) de um saber 

alheio? 

Pois bem, perante tal questão, e contrariando as tendências já 

argumentadas por Mark Holmes, tecnocrática e terapêutica, o saber identitário 

da profissão docente foi sendo alterado até á atualidade. A literatura tem três 

abordagens convergentes, nomeadamente: Grundy (1989) quando refere um 

investimento teórico da praxis e a importância dos julgamentos práticos ( 

phronesis) na ação docente, Van Manen ( 1991) que se reporta a uma 

teorização do tato pedagógico “ que permite uma resposta imediata,da 

globalidade da pessoa, face a situações inesperadas e imprevisíveis” (1991, p. 

519); e também Hameline, ao trabalhar o conceito de ação sensata e eficaz, 

mostrando a importância que ele adquire no trabalho docente. Estas 

abordagens, sustentam o ato docente, como um ato reflexivo, eficaz, de 

constante maleabilidade, flexibilidade, adequado ao ensino atual de mudança, 

de multiculturalismo, que exige cada vez mais ao docente uma formação e 

ação multifacetada e complexa.  

O ensino (ação educativa) não deve ser colocado como algo apenas da 

esfera da escola (enquanto instituição organizada e voltada para a educação). 
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O processo de ensino permeia todos os níveis de nossas vidas e da  sociedade 

e, ao olharmos para qual é o papel do professor, não devemos ter em mente a 

ideia de formação de sujeitos aptos a atenderem às exigências do mercado – 

como mão de obra especializada e/ou consumidor. Significa perceber o 

processo de ensino como um processo de construção – através da ação 

reflexiva - de um sujeito completo, um homem consciente de seu papel social, 

mais tolerante e respeitador das diferenças, que sabe coexistir... e que traz em 

si a consciência transitiva (Paulo Freire) da superação, da mudança e do agir. 

Citando Paulo Freire,” temos que nos lembrar que toda ação educativa deve 

ser feita no sentido de levar o homem a refletir sobre seu papel no mundo e 

assim, ser capaz de mudar este mundo e a si próprio”.  

 

 

3.4.2 O professor Competente: 

 

A aprendizagem deve ser uma constante ao longo da vida, a nível 

profissional ou pessoal, estamos em permanente aprendizagem e mutação. 

Sendo assim, procurei e vou continuar a procurar  a excelência e competência 

em tudo em que me encontro envolvido, essencialmente na minha ação 

enquanto docente.  Este ponto, tem como objetivo enquadrar de forma teórica 

aquele que é o professor competente, como forma de objetivar o meu 

crescimento e desenvolvimento enquanto docente. 

 O que é um professor competente? O que faz dele isso? A controvérsia 

reina, em que diversas teorias e correntes se cruzam e surgem na tentativa de 

definir o melhor professor. Enquanto Professor Estagiário, em constante 

formação e crescimento, parece-me refletir sobre os diferentes pontos de vista 

existentes e as diferente definições de competência pedagógica e os diferentes 

pontos de vista que definem os atributos necessários para considerar o 

professor competente. 

 O conceito de competência, segundo Flach (1986) entende-se como o 

conjunto de todas as capacidades e habilidades que se reportam á execução 

de uma atividade ou totalidade de habilidades, já se uma forma mais simples 
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Jantos e Lompscher (1971) a competência é um “ estado habitual de 

disposições de comportamento e rendimentos”, já Ecke (1981) define a 

competência como um termo integrativo, para um complexo de processos e 

qualidades da personalidade, integrado num sistema global que lhe permite 

terminar com êxito determinadas tarefas ou alcançar um determinado 

rendimento numa atividade concreta. 

 À competência pertencem as capacidades, os conhecimentos, as 

habilidades e hábitos requeridos para o rendimentos na atividade em causa. 

Estas qualidades da personalidade surgem implicadas numa inter-relação 

profunda tornando-se na competência, isto é: numa estrutura individual, típica, 

superior á soma das componentes que a constituem e que se torna importante 

para o sucesso do individuo (Matos, 1993) 

 A especificidade da competência pedagógica, está inter-relacionada com 

o sucesso do professor na sua atividade específica, isto é, na garantia de 

rendimento no ensino e  na transmissão de conhecimentos. Assim a 

competência pedagógica é competência específica da profissão de Professor ( 

Ecke, 1981; Flach, 1986). 

 Estrela (2002) dá ao conceito de competência um sentido amplo que 

abrange o conjunto de conhecimentos, saberes-fazer e atitudes, que 

necessitam de ser desenvolvidos no professor em situação de ensino. 

 Contudo, outros autores ( Ecke, 1981; Mialaret, 1981, Siedentop, 1983) 

referem que a competência do professor ultrapassa o conceito de competência 

pedagógica, visto que o professor rotulado como competente tem de adquirir 

autonomamente conhecimentos, investigar, ser criativo para se desenvolverem 

profissionalmente. 

 Assim, saber muito acerca do ensino não garante a competência por 

parte do professor (Siedentop, 1983). Isto porque a competência engloba o 

saber, o saber fazer e o fazer. Portanto o êxito da atividade pedagógica não 

pode ser reduzido á competência pedagógica, visto que estes fatores 

representam um parte fundamental e importante da mesma. 
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 Em suma, a competência pedagógica representa uma integração e 

mistura de conhecimentos específicos, de conhecimentos pedagogicamente 

relevantes, de capacidades, habilidades e hábitos necessários ao professo na 

atividade de direção e condução do processo pedagógico. 

 

 

 

3.4.3 Componentes Fundamentais da competência Pedagógica 

 

 Para Flach (1986) e Ecke (1981) consideram como elementos 

fundamentais da competência pedagógica os conhecimentos, as capacidades, 

as habilidades e os hábitos de trabalho. 

     

3.4.4 Conhecimentos 

  

Sendo um dado adquirido e certo que os conhecimentos são 

fundamentais para a competência pedagógica (Shulman, 1986), na formação 

dos Professores deve estar bem evidente a quantidade de conhecimentos 

fornecidos e fundamentalmente a qualidade dos mesmos, isto é, a sua 

relevância, pertinência, atualidade e relatividade, assim como a forma como é 

realizada a apropriação dos conhecimentos por parte do professor. 

  

3.4.4.1 Os conhecimentos como base da competência pedagógica 

  

 O conhecimentos é o pressuposto básico para a competência 

pedagógica (Ecke, 1981; Flach, 1986; Shulman, 1986). Flach, acrecenta que 

não existe competência sem conhecimentos, visto que os conhecimentos são 

fundamentais para a competência pedagógica. Contudo, tais conhecimentos 

devem estar sempre presentes de forma a atingir a competência pedagógica: 

  Conhecimentos relativos á disciplina que leciona: Segundo 

Ecke (1981) estes conhecimentos como específicos da disciplina que o 

professos leciona. São estes que permitem tomar decisões corretas relativas á 
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condução do processo de ensino. Shulman (1986) distingue três categorias 

relativas ao conhecimentos específico: 

1. Conhecimento do conteúdo da matéria da disciplina. 

Tem de ser um conhecimento sólido, integrado e 

não fragmentado de factos e conceitos, onde o 

professor deve compreender totalmente a estrutura 

dos conteúdos. 

2. Conhecimento pedagógico do conteúdo: saber a 

matéria não é suficiente para considerar o professor 

competente. Ele tem de saber transmiti-la, torna-la 

acessível e compreensível, disponibilizando 

situações de aprendizagem ótimas para os alunos 

assimilarem os conteúdos da forma mais natural e 

fluida possível. 

3. Conhecimento curricular do conteúdo: este 

conhecimento permite que o professor saiba o 

quanto aprofundar as diferentes matérias. Assim o 

Professor consegue estabelecer relações concretas 

entre a sua disciplina, para integrar conhecimentos 

de outras áreas no ensino da matéria que lhe diz 

respeito. 

Conhecimentos Acerca dos Valores:  a finalidade da ação 

educativa não está exclusivamente na apropriação de matéria por parte 

dos alunos. A este respeito, D’Hainaut (1980) reitera que devem ser 

transmitidos aos alunos os avalores que permitam que este se enquadre 

naturalmente na sociedade. 

 Conhecimento das Normas: fundamental para que o Professor 

as conheça para se adaptar á situação educativa qualquer que seja o 

tipo de normas (Léon, 1973). 

 Conhecimento dos Procedimentos: Ecke refere a importância 

dos procedimentos ao defini-los enquanto instruções, regras e 

prescrições e programas que permitam a realização das finalidades 

pedagógicas (1981). Estes são procedimentos que caracterizam a 
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atividade docente e assim se justifica a importância no Professor em 

dominar os mesmo. 

 

3.4.4.2 Capacidades 

 

 Rubinstein descreve uma capacidade como um sistema 

consolidado no individuo de atividades específicas e generalizadas. As 

capacidades transformam-se progressivamente com o decurso da 

atividade (1972). É uma particularidade  da personalidade suscetível de 

regular as ações do individuo e quando próxima da sua consolidação, 

torna o individuo mais competente para realizar determinada atividade 

(Ecke, 1981). 

 

 Baseado na especificidade da atividade pedagógica e na essência 

das exigências da competência pedagógica que as seguinte 

capacidades pedagógicas se enumeram (Ecke, 1981; 

Darkatschlssajew): 

 Capacidades Didáticas: representam a escolha e estruturação da 

matéria de ensino. São as capacidades que possibilitam uma eficaz 

transmissão da matéria de ensino, organizando-a segundo as 

necessidades dos alunos, estimulá-los a uma aprendizagem autónoma, 

mobilizar a sua atenção, ultrapassar as barreiras por eles levantadas 

caso da desatenção, cansaço e fadiga (Ecke, 1981) 

Capacidades Construtivas: são as capacidades de previsão, 

antecipação e planeamento. Constituem por isso uma condição 

essencial para o sucesso da construção da personalidade dos alunos. È 

graças a esta capacidade que o professor prevê se as atividades por ele 

propostas irão ter o resultado e influencia desejados (Ecke, 1981) 

 

Capacidades Organizativas: estas capacidades têm a sua 

expressão na forma como o professor organiza a vida quotidiana dos 

alunos na escola e na organização das atividades de aprendizagem. 
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Capacidades Comunicativas: representam a estruturação das 

relações sociais. Estas são fundamentais no estabelecimentos da 

relação entre o Professor e aluno. As capacidades comunicativas são 

essenciais para o Professor não criar conflitos com os seus alunos, 

permitindo que o processo de ensino decorra naturalmente. 

 

Capacidades Expressivas: estas revelam-se na forma como o 

Professor expressa as ideias que pretende passar aos seus alunos, na 

transmissão dos conhecimentos, com a ajuda da linguagem, mímica e 

da gestualidade ( Ecke, 1981). 

 

Capacidades Percetivas: estas são as que integram a capacidade 

de observação pedagógica. São estas capacidades que ajudam a 

perceber o aluno, a aprender e seu movimento e diagnosticar as suas 

necessidades. Permitem conhecer no aluno as suas qualidades positivas 

e utiliza-las o melhor possível no processo educativo, descobrir os seus 

interesses e inclinações, descobrir as pessoas que melhor são aceites 

pelo aluno e utilizar a sua influência pedagógica (Ecke, 1981). 

 

Capacidades Sugestivas:  Relacionam-se com as questões 

volitivas que surgem em torno do aluno. Ligam-se á aptidão do professor 

em alargar o campo de interesses, de motivos, de necessidades, de 

hábitos, e convicções do aluno e forjar neste uma vontade forte de 

perseguir e realizar os objetivos e compromissos assumidos. De 

empreender e dar continuidade a novas tarefas e metas, de ultrapassar 

barreiras, dificuldades, fraquezas e insuficiências (Ecke, 1981). 

 

Capacidades de Trabalho Científico:  representa a capacidade do 

Professor em atualizar  e aplicar os seus conhecimentos. Estas 

capacidades São indispensáveis ao Professor para possibilitar a sua 

formação permanente (Ecke, 1981). As capacidades de trabalho 

científico servem para manter a competêcia do Professor e curiosidade 

científica natural para a competência. 
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Capacidades Culturais: São capacidades que permitem utilizar na 

atividade pedagógica a formação geral d Professor, isto é, a sua cultura 

geral. 

 

     

 

3.4.4.3 Habilidades 

 

 As habilidades pedagógicas exercem uma função importante na 

execução das ações pedagógicas complexas (Ecke, 1981: Flach, 1986). 

Estas servem para sustentar a complexidades do processo de ensino. 

Sendo este impossível de ser automatizado, as habilidades sustentam a 

fluidez e segurança do processo de ensino. 

 

3.4.4.4 Hábitos 

 

 Os hábitos referem-se á automatização das habilidades 

adquiridas, transformando em hábito a aquisição das habilidades 

referidas anteriormente (Ecke, 1981;Flach, 1986). 

 

 

3.4.5 Profissionalidade Docente: 

 

 Em torno da competência e de profissionalidade do Professos, 

Nóvoa (2006) considera a pessoalidade do Professor como um ponto fulcral do 

desenvolvimento. Isto, significa que dentro de cada um, dentro daquelas que 

são as características mais pessoais do individuo, a profissionalidade tem de 

estar em constante desenvolvimento. 

 O mesmo autor ressalva cinco grandes áreas que constituem a 

profissionalidade docente: a primeira área engloba o conhecimento, visto que o 

Professos tem de ter um conhecimento profundo daquilo que ensina, 

manipulando as diferentes situações de aprendizagem para haver 

aprendizagem por parte dos alunos.  
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A segunda área reporta-se á cultura profissional, onde se enquadra todo 

o “saber estar” dentro da escola. Isto significa que o Professos não só se 

aconselha e aprende com colegas mais velhos como também aconselha e 

ensina professores mais novos. Além disso, o Professor tem ainda o cuidado 

de realizar o registo e a reflexão em torno de todo o trabalho efetuado.  

A terceira área é relativa ao tato pedagógico. Nesta enquadra-se a 

capacidade do Professor em dissuadir o aluno a realizar todo o processo de 

ensino da melhor forma e da forma mais perfeccionista, atingindo sempre 

níveis superiores de desempenho e conhecimento.  

 A área seguinte relaciona-se com a capacidade do Professor em 

trabalhar em equipa. O paradigma em que o ensino se encontra obriga a 

reforçar o trabalho em equipa, fundamentalmente para cumprir os objetivos e 

para concretizar os projetos educativos da escola.  

Finalmente, a última área tem a ver com o compromisso social do 

Professos. Este deve cumprir o compromisso de cultivar determinados valores 

como a inclusão perante a diversidade social. Isto porque o ensino não se 

resume á transmissão de conhecimentos e também passa por educar. O 

professor deve também assumir a sua responsabilidade neste aspeto. 

Ainda sobre o conceito de Professor Competente, Roldão (2005) 

enumera quatro critérios descritores da profissionalidade: 1) reconhecimento da 

sociedade perante a função do Professor, ou seja, o depreender da importância 

da tarefa do professor: 2) o Professor tem de dominar o saber específico 

indispensável ao desenvolvimento da atividade; 3) tomas as decisões 

relativamente á ação desenvolvida no processo de ensino, isto significa conferir 

ao Professor o “leme” do processo de ensino e desenvolvimento dos alunos; 4) 

pertencer a um corpo coletivo, que partilha e defende os mesmos princípios do 

Professor. 

 

Em conclusão, o conceito de competência e de Professor Competente é 

algo vago, depende do autor, como verificamos anteriormente e também do 

ponto de vista, assim como Rendeiro (1998) comprova ao comparar as 

características que os alunos enumeram enquanto fundamentais para o 

Professor e as características enumerados pelos restantes professores. 

Perante o meu ponto de vista, a ambição de cada Professor é que nos leva á 
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excelência. Individualmente devemos elevar os nossos padrões em busca da 

excelência, da nossa própria excelência tendo como pilar principal a 

reflexividade, tema que irá ser discutido mais á frente no presente relatório.  

 

 

3.4.6 Ensino VS Formação 

 

 O ensino não se resume á transmissão e apropriação da matéria 

programática. Isto porque ao ensinar, a personalidade dos alunos acaba por 

ser moldada, dada a quantidade de valores que o ensino tem implícito. Como 

exemplo está na forma como o ensino acaba por alterar o comportamento 

moral, forjando o pensamento do aluno, influenciando a sua vontade, os seus 

sentimentos, atuação e a sua disponibilidade para o empenhamento nas 

tarefas diárias (Bento, 2003).  

De uma forma mais específica, o ensino da EF torna-se num espaço 

privilegiado para a transmissão desses valores, dada a forma como estão 

profundamente ligados á prática desportiva, ou seja, na nossa disciplina ao 

fomentarmos o fair-play, a cooperação, o trabalho de equipa, o respeito pelas 

regras, o empenho, a exigência, a dedicação estamos a moldar definitivamente 

a personalidade dos alunos. Neste ano letivo a batalha pelo controlo da turma, 

pela manutenção da ordem da disciplina foram um objetivoobjectivo inicial e 

que houve uma permanência em manter tal objetivo.  

A indisciplina inicial foi alterada pelas regras, pela aquisição de normas e 

hábitos para que o processo de ensino decorresse normalmente e que a 

aprendizagem fosse uma realidade.  Isto deve-se ao facto referido pelo autor, 

ou seja, pelos valores e normas que estão implícitos no ensino do desporto. 

Bento (2003) defende, ainda, que é possível fomentar a autonomia, a 

autoeducação do aluno, utilizando algumas estratégias como a inclusão dos 

alunos na preparação das aulas e organização das mesmas, na manutenção 

da ordem e disciplina e também no controlo e avaliação dos resultados. (2003) 

De uma forma sucinta, o bom ensino é o caso do desenvolvimento de 

capacidades motoras e de relações sociais, da formação de espírito crítico e 

criativo (Bento, 2003). 
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3.4.7 Observação como Instrumento 

 

“Para aderir á ciência real dos homens, de intimidades e estruturas da 

vida é estritamente indispensável participar pessoalmente na observação. Não 

se trata de uma observação superficial, mas sim de uma observação cientifica. 

Para tal é necessário situar-se num estádio de atenção constante, uma 

observação tão objetiva quanto possível, depois de ter tomado um decisão e 

uma atitude psíquica de inclinar-se escrupulosamente antes dos atos” ( 

Vásquez e Lopes, 1962, p.78 ) 

 

Desde sempre, o meio mais utilizado pelo homem para apreensão e 

interiorização do real foi a observação. Atualmente, é partir de  observações 

que vários investigadores nas várias vertentes do conhecimento tiram 

conclusões, ao procederem a experiência que procuram comprovar o que 

concebem quando, anteriormente, fizeram observações de um determinado 

dado ou situação.  A própria experiência não é mais do que a observação 

provocada, metodicamente orientada, relativamente ao que já foi, antes, 

observado. (Guilherme, J. & Pinto, J. & Barreiros, J.  1999, P. 77 ) 

Quando se lida com o ser humano, a observação constitui um elemento 

de primordial importância, em qualquer faixa etária, na qualidade de 

observador ou observado. Assim é necessário que os observadores sejam 

treinados na observação e metódicos no registo das suas observações. Ao 

realizarem o registo, também avaliam, podendo ser encaminhados para a 

justificação dos resultados que estão a registar.  

Na avaliação de qualquer atividade motora, fundamental no âmbito do 

estágio profissional e no decorrer da ação docente diariamente, a observação 

do comportamento motor constitui um aspeto fulcral, pois constitui uma forma 

de fornecimento de dados para um melhoria na intervenção e ação futura. 

Perante este fato, decidi, exaltar e desenvolver a temática, por lhe conferir 
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extrema importância no decorrer do EP e na ação do docente de educação 

física. 

Após uma análise das interpretações em que a palavra observação é 

utilizada em Pedagogia e Ciências de Educação, existem inúmeros vocábulos 

designando conceitos diferentes, semelhantes ou idênticos. Esta diversidade 

resulta não só das diferentes orientações científicas dos investigadores que 

trabalham no campo da Educação, como também da falta de sistematização 

que se tem verificado no âmbito da investigação especificamente pedagógica 

da observação. 

Segundo De Ketele ( 1985), observar é um processo que inclui a 

atenção voluntária e a inteligência, orientado por objetivoobjectivo terminal ou 

organizador e dirigido sobre um objeto para dele recolher informações. É 

orientado por um objetivo terminal ou organizador do próprio processo de 

observação. Por sua vez, a observação é um processo que supõe um objetivo 

organizador, uma mobilização da atenção, uma seleção entre os estímulos 

recebidos, uma recolha de informações selecionadas e a sua codificação. Esta 

codificação pode fazer-se diretamente sob a forma de uma medida ( nominal 

ou ordinal ) quando as variáveis a observar e as suas modalidades foram 

definidas previamente. Noutros casos, as observações não são diretamente 

codificadas em forma de medidas, mas podem tornar-se objeto, 

posteriormente, um de processo de medida. A observação é um processo 

fundamental que não fim em si mesma, mas se subordina e se põe ao serviço 

de processos mais complexos, tais como a avaliação, o diagnóstico, a 

investigação descritiva ou a experimentação.   

Associado a esta definição e especificamente á ação docente, a 

observação pode se considerada um método pedagógico, segundo Beslay in 

Lafon (1969),  “a observação é um processo pedagógico que consiste em pôr o 

aluno em contacto com os objetos que vão, pela perceção direta, permitir a 

apreensão imediata dos dados” 
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“Observar é um processo que se situa para além da perceção, torna as 

sensações conscientes a quem as organiza” 

      (Sobral  &  Barreiros, 1980) 

 A observação é um  instrumento básico de trabalho que requer método, 

treino e que, ocupa um lugar intermédio entre a construção dos conceitos e das 

hipóteses. A observação desempenha um papel fulcral na prática educativa 

quotidiana.  A  iniciação á observação constitui naturalmente a primeira e 

necessária etapa de uma intervenção pedagógica fundamentada.  

Os objetivos gerais e específicos de uma observação serão 

determinados a partir da construção de um “projeto” daquilo que observamos 

mas que implica necessariamente a delimitação do campo de observação, 

definição da unidades de observação e o estabelecimento de unidades de 

observação. 

A definição dos objetivos e a delimitação do campo de observação 

determinarão a estratégia a seguir, o que implica uma opção por determinadas 

formas e meios de observação ( processos, métodos, técnicas, instrumentos), 

uma escolha de critérios e de unidades de registo dos dados, isto é, critérios de 

ordem funcional ou temporal, implica uma elaboração de métodos e técnicas 

de análise  e tratamento dos dados recolhidos que conferem á mesma 

fidelidade e validade dos dados e permite identificar as variáveis ou fatores 

determinantes. Por último implica uma preparação, preliminar e de 

aperfeiçoamento, do observador, isto significa comparação entre diversos 

protocolos de observação direta e simulação de situações de observador e de 

observado. 

 Todas estas formas e processos de atuação têm um carácter primordial 

nos sistemas de formação de professores e na ação educativa, 

especificamente neste estágio profissional como um aperfeiçoamento e 

preparação, como antes referido, do ato de observar. 
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 No que refere ao “ processo de observação”, podemos afirmar que 

corresponde a diferentes estruturações de estratégias de observação, como 

por exemplo direta ou indireta , sistemática ou ocasional, contínua  ou 

intermitente entre outras.  

O sistemas de observação das interações na aula, tem sido 

desenvolvido nos EUA, estes sistemas que inicialmente centrados no 

comportamento do professor, dão cada vez maior lugar aos comportamentos 

dos alunos, como por exemplo o sistema de Spaulding (1968) e o “ Teacher 

Child Dyadic Interction System” de Good e Brophy ( 1970) que marcaram um 

verdadeiro progresso em relação aos sistemas anteriores como os europeus 

Postic (1977) e De Landsheere e Bayer (1969.) 

Ainda relativamente aos três campos de intervenção da  observação, 

estes não obedecem ao principio da exclusividade, isto é, a observação poderá 

ser simultaneamente distancia da relativo á “situação”, sistemática quanto ao 

“processo” e verbal quanto ao “ campo”. 

Quanto á situação ou atitude do observador, segundo Malinowski (1922) 

que a descreveu primeiramente nos seus trabalhos de Antropologia Cultural, e 

mais tarde aplicada por Festinger (1953) para comprovar a teoria da 

dissonância cognitiva, a observação participante é descrita como, de algum 

modo, o observador participa ou interfere na vida do grupo por ele estudado. 

Este tipo de observação também é designada por observação etnológica ou 

antropológica, não só por ter tido origem nessas ciências, como também por 

constituir um importante método de trabalho usado pela mesmas. 

A aplicação  da observação participante ao campo da educação, tem 

sido mais utilizada para efeitos de avaliação do que  para investigação. Quando 

é concretizada através da representação do papel do professor, também 

origina problemas de ordem metodológica, pois se o investigador assume o 

papel de professor da turma, a observação transforma-se numa observação 

ocasional, em que o professor é o sujeito da observação e os alunos os 

objetos; se o investigador se limitar ao papel de observador ( do professor e 

dos alunos ) a observação praticada situa-se preferencialmente no campo da 

observação naturalista ( direta e distanciada ).  
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A observação participada, corresponde a uma observação em que o 

observador poderá participar, de algum modo, na atividade do observado, mas 

sem deixar de representar o seu papel de observador e , consequentemente, 

sem perder o respetivo estatuto. A observação participada orienta-se para a 

observação de fenómenos, tarefas ou situações específicas, nas quais o 

observado se encontra como cerne do processo ou centrado. 

Quanto ao processo de observação, podemos distinguir três tipos de 

observação, a ocasional, a sistemática e a naturalista. A observação ocasional, 

desde Ryans (1960) até  Rosenshine e Furst na “ The Use od Direct 

Observation to Study Teaching, in Teacher, R., a obsrvação occasional tem 

constituído uma forma de observação bastante utilizada na formação de 

professores como na investigação em geral. No entanto, problemas de 

objetividade têm sido levantados pela sua aplicação.  Este tipo de observação, 

constitui um processo de formação de observadores, permitindo um 

sensibilização e introdução aos problemas da observação, segundo Mialaret 

(1981) esta sensibilização é habitualmente realizada através de material de 

simulação. A observação ocasional é também o ponto de partida para a 

elaboração de instrumentos de observação sistemática. 

 Para Reuchlin ( 1969 ), a observação torna-se sistemática quando é 

posta em relevo a coerência dos processos e dos resultados obtidos e quando 

são utilizadas técnicas rigorosas em condições suficientemente bem definidas 

para serem “ repetíveis”. Paquay (1974) considera que o observador deve 

dispor de método de notação de observações, orientado para a recolha de 

dados suscetíveis de tratamento quantitativo. A notação das observações 

segundo Medley e Mitzel (1963), faz-se, fundamentalmente, através de duas 

formas “ sistemas de sinais” e  “ sistemas de categorias”. Na formação de 

professores, a observação sistemática desenvolve-se dentro do quadro de 

referências aos sistemas supracitados.  

 Segundo Landesheere (1979),  citando Fraisse, considera a observação 

naturalista como uma “ observação do comportamento dos indivíduos nas 

circunstancias da sua vida quotidiana” e acrescenta “ neste caso, o 

comportamento não constitui objeto de um controle experimental”.  A 
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observação naturalista é, em síntese, uma forma de observação sistematizada, 

realizada em meio natural e utilizada desde o século XIX na descrição e 

quantificação de comportamentos do homem e de outros animais. Já segundo 

Henry (1961), “ a observação naturalista é o estudo dum fenómeno no seu 

meio natural;” Esta observação instrumento de trabalho de etnologistas e 

ecologistas, centra-se neste caso, em duas questões diferentes, sendo a 

descrição de comportamentos do observado em ordem á determinação das 

funções que lhes correspondem e pelo contrário de ordem ecologista, o 

comportamento observado é considerado como uma resultante da resposta do 

indivíduo a um conjunto complexo de estímulos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Realização da Prática Profissional 
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Realização da prática profissional: 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

   

“A questão central do planeamento, da preparação, da realização e avaliação 

do ensino pelo professor reside na concentração no essencial.” 

  (Hunneshagen/Leutert, 1984, cit. Por Bento, 2003, p. 27) 

 

4.1 Fase da concepção 

 

Artigo 7 da Carta de transdisciplinaridade da UNESCO, 1994: 

“A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova 

filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências.” 

 

 A complexidade como a busca permanente no nosso desenvolvimento 

como professor e na melhoria profissional, deve estar na nossa articulação de 

elementos constituintes  das diversas disciplinas nas quais devemos inter-

relacionar, cruzar e ir mais além na forma das simples que nos rodeiam estão 

mais próximas e aprofundarmos o nosso saber. 

 A procura intensa e a atualização constante, recorrendo ás mais 

diversas fontes, como publicações, livros, diálogos como profissionais mais 

experientes como professores da faculdade, orientador de estágio, quer em 

ações de formação, foi um facto do meu percurso académico e principalmente 

neste momento culminar que foi o estágio profissional, foi a minha razão para 

avançar com todas as minhas ações e respostas, de forma a que estas sejam 

intencionais, coerentes e com uma sequencialidade lógica. Esta necessidade 

de procura constante pela conhecimento também tentei incutir aos meus 

alunos durante o ano letivo. 
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 Inicialmente esta fase de conceção, tinha para mim e foi fundamentada 

principalmente na minha formação na FADEUP, no Programa Nacional de 

Educação Física, nas normas do agrupamento de Educação física da Escola 

Secundária D. Dinis e claro no Programa Nacional de Educação Física. 

 Ao longo do ano letivo, todas as reuniões formais e informais, 

discussões, diálogos com a Professora Orientadora, com o Professor 

Cooperante e com os meus colegas de estágio foram preciosas ajudas e 

verdadeiros apoios na minha tomada de decisão acompanhados sempre com 

documentos orientadores da faculdade e facultados por todos estes citados 

anteriormente e  que foram companheiros próximos desta inicial adaptação ao 

estágio profissional. As atas das reuniões (ver anexo IV) de estágio foram 

também elementos cruciais e ótimos recursos para o meu pensamento 

reflexivo ao longo do ano lectivo assim como o registo de todos os assuntos 

tratados, foi assim e também uma forma de catalogação das atas.  

 Situar-me e compreender melhor a escola, seus objetivos e finalidades, 

conteúdos e componentes metodológicas da Educação Física, a articulação 

curricular em cada ano escolar, as competências longitudinais e transversais 

da dinâmica própria da Escola Secundária D. Dinis, demonstrou-se 

fundamental na criação de condições ideais  para o ensino eficaz, agradável e 

motivador para a minha turma. 

 Desta forma, na conceção do ensino, a necessidade de convocar e  

articular todos os princípios didático-metodologicos e pedagógicos ás 

habilidades, capacidades, conhecimentos e crenças minhas da Educação 

Física e do ensino em geral, respeitando e agindo de acordo com todas as 

indicações programáticas, sociais, institucionais e de envolvimento tendo 

sempre presente o conceito de professor reflexivo e reflexiblidade. 

 Segundo Gomez (1992), “ a reflexão implica a imersão consciente do 

homem no mundo e da sua experiência”, o professor deve procurar criar, gerir 

e avaliar um processo dinâmico e criativo tendo sempre como referência 

valores vigentes no local onde o processo decorre e no meu caso onde 

decorreu o meu estagio profissional e de uma forma geral a nível nacional. 
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 Como preparação na fase de planeamento, realizei uma recolha o mais 

detalhada possível de informação relativa ao meio que estava inserido. Com a 

finalidade de antecipar uma caracterização da escola, do meio envolvente  e da 

cidade de Santo Tirso, recolhi informação na Câmara Municipal, junta de 

freguesia, site oficial da escola e na biblioteca da mesma, de forma a que a 

minha ação fosse situada no tempo e no espaço.  Logo nas primeiras duas 

aulas , esta informação foi complementada com a distribuição de fichas de 

caracterização individual aos alunos (ver anexo III), de forma a aceder a um 

conjunto de informações fundamentais para o planeamento indo de encontro ás 

necessidades, preferências e expectativas dos alunos. 

 

 

4.2 Planeamento 

“Planear pressupões antecipar os acontecimentos futuros, não esperando a 

sua ocorrência reagir.” 

      (Sanches, cit. Por Pires, 2000) 

Segundo Rink (1993), o planeamento é o desenho e sequência 

apropriada para a aprendizagem dos alunos, estruturada por objetivos 

definidos a cumprir. O planeamento permitiu-me estruturar com antecedência, 

com mais facilidade em algumas áreas e mais dificuldade em outras ( como o 

caso da unidade temática de aptidão física, posteriormente apresentada), 

avaliar os caminhos, construir um eixo condutor e planear as reavaliações do 

processo a que o planeamento diz respeito. A antecipação dos resultados 

esperados e a organização das ações permitiu-me uma ação muito mais 

segura, confiante e principalmente racional. 

 Desta forma procurei que o meu planeamento desde a nível macro até 

aos planos de aula, tivesse um carácter prático, maleável, flexível e  mutável, 

de forma a que a continuidade fosse conferida apesar das constantes 

adaptações e ajustes ao planeado. Nesta fase, de primordial importância e 

necessidade, conjuntamente com a fase conceção, permitiu uma certificação 

das minhas ações e segurança na tomada de decisão. 
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 O planeamento foi estruturado segundo J. Vickers (1990), e assim a 

nível anual, unidades didáticas e planos de aula foram tendo em conta  e 

através do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC). 

O MEC, está dividido em oito módulos constituídos por uma fase de 

análise, uma fase de decisões e por último a fase de aplicação, modelo este já 

antes abordado nas aulas da disciplina de Didática Geral. Nesta fase os 

objetivos psicomotores, cognitivos, psico-sociais e condição física, conteúdos e 

formas de ensino, tarefas e estratégias assim como os momentos e formas de 

avaliação foram ajustados ás necessidades e características dos alunos e aos 

recursos materiais disponíveis. 

Foi após esta fase que senti um pouco dificuldade, principalmente na 

escolha das estratégias a utilizar no decorrer do processo e nas diferentes 

unidades e situações pedagógicas. Apenas com o avançar da construção dos 

MEC´s e inicio da construção dos planos de aula é que apercebi a importância 

que tinha aquele recurso de extrema importância na minha orientação e no 

cruzamento daquela informação permitia uma sequencialidade lógica e 

metodologias e estratégias mais adequadas e eficazes para ir de encontro aos 

objetivos pretendidos previamente planeados.  

No planeamento, tinha uma expectativa antes de iniciar o estágio e 

antes de saber se quer a escola em que estava colocado, relativamente ao 

roulement e á distribuição dos espaços, o receio da limitação dos espaços para 

a prática foi  mais tarde completamente ultrapassado após conhecer as 

instalações desportivas da escola e no final de cada período letivo com efetivo 

roulement das instalações que nunca foi ao longo do ano letivo um motivo de 

adaptações e por isso a minha expectativa inicial estava errada, felizmente. 

Apesar de uma distribuição de modalidades selecionada especificamente para 

a possibilidade de obras de construção de um novo parque desportivo escolar, 

esta distribuição não afetou as unidades temáticas de forma a impossibilitar a 

abordagem de uma unidade temática ou alterar o decorrer da mesma. 

Na fase de planeamento foi uma dificuldade que senti e que ultrapassei 

no decorrer de cada aula e ao fim de um ano letivo de experiência profissional, 

foi planear unidades temáticas independentes, mas de uma forma simultânea, 
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pois foram abordadas ao longo da mesma semana unidades temáticas 

diferentes mediante as instalações disponíveis. A especificidade de uma das 

unidades ( unidade temática de Aptidão Física), isto é, ser transversal a todas 

as outras unidades temáticas e a todo o ano letivo, criou situações de reflexão 

intensivos e duvidas contínuas, o caráter desta unidade, com objectivos de um 

desenvolvimento integral, progressivo e continuo ao longo de todo o período 

escolar explícito, ou não, e independente da modalidade desportiva em 

questão.  

Esta foi a condicionante principal e que tive maior dificuldade em me 

adaptar e responder, pela mudança que a condição de professor me trouxe, 

mas que nesta fase de planeamento foi ultrapassada com sucesso e que  

soube dar resposta aos obstáculos da melhor forma. 

 Esta dificuldade, tornou cada etapa/problema posterior mais fácil e para 

mim um problema foi tornado num degrau a ser transposto, um degrau para a 

minha melhoria e desenvolvimento na minha formação. Cada vez que 

ultrapassava uma dificuldade, o tempo para resolver a próxima dificuldade 

diminuía, as dificuldades que surgiram ao longo do planeamento perderam o 

grau de dificuldade com o tempo, passaram a ser ajustes e adaptações. 

 A reflexão que agora faço, sobre todos os momentos de planeamento é 

apenas uma forma de refletir sobre o que inicialmente planeei, das dificuldades 

que ultrapassei com maior ou menor facilidade, não é um mero registo mas sim 

um momento reflexivo e construtivo para o meu desenvolvimento e formação 

profissional que apenas começa agora e que é permanente ao longo da minha 

futura carreira docente.  

 O planeamento permitiu sistematizar, organizar todo o processo de 

forma a corresponder eficazmente ao enriquecimento e interesse dos alunos e 

formação pessoal dos alunos contribuindo para as suas necessidades de 

descobrir novos mundos aprendendo. 

Neste ano letivo, as modalidades abordadas de acordo com a 

distribuição programática da disciplina de Educação Física (ver anexo V) foram 

ginástica, andebol, atletismo, basquetebol, voleibol e natação, ainda avaliei 
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níveis da condição física segundo a bateria de testes de Fitnessgram. Com as 

tarefas de planeamento, e a necessidade de uma excelente preparação prévia 

no conhecimento de todas as modalidades, as minhas competências de 

planeamento no decorrer das unidades temáticas, tornaram-se cada vez mais 

eficazes, eficientes e adequadas com o avançar do ano letivo. 

 Relativamente aos planos de aula, senti a dificuldade no ajuste do 

exercícios planeados  com a função e objetivos da aula. 

   

 “…Outro facto, relevante na execução do plano de aula foi a adequação dos 

exercícios ao objectivo da aula. O facto de ter planeado e  ter tido como base um 

exercício global, a necessidade de adequa-lo ao conteúdo a ser exercitado ou 

introduzido assim como adaptar os feedback´s, assim como principalmente adaptar 

regras, normas e condicionar, com variantes especificas de forma a proporcionar uma 

aprendizagem mais direccionada e adaptada para o conteúdo a ser exercitado a partir 

de um exercício global foi muito vantajoso e eficiente. 

 Esta aula revelou por parte dos alunos, uma maior participação e concentração 

nas tarefas propostas, o que foi bastante positivo ver a sua evolução perante a última.” 

- Reflexão da aula Nº 53/54 

  

 Este facto revelou-se para mim um obstáculo real sendo tive algumas 

vezes durante o decorrer da aula a necessidade de um ou outro ajuste da 

estrutura interna da atividade ou tarefa proposta por notar algum desacordo 

com o objetivo previamente planeado mas naquele momento decorreu de uma 

forma diferente como esperava e consequentemente a aula não decorreu como 

planeado, como algumas  vezes aconteceu, e que mais tarde foi refletida tal 

alteração e adaptação, pois planear é isso mesmo é antever de uma forma 

flexível, maleável e mutável perante os acontecimentos. A capacidade de 

análise de cada situação e a adaptação para dar resposta adequada em cada 

momento, e ao longo das aulas lecionadas, senti que a minha capacidade de 

interpretar as minhas ações e dos alunos e a capacidade de ponderar todas as 

condicionantes foi muito desenvolvida pois esta foi uma dificuldade inicial e 

posteriormente eram ações naturais e que já não causavam em mim qualquer 

tipo de hesitação ou dificultavam a minha tomada de decisão. 
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Segundo Bento (2003, p.152), “Existem numerosas porpostas de 

esquema da aula, cada uma delas caracterizada, por uma variedade de 

constelações possiveis, mas sem que nenhuma possa afirmar a pretensão de 

validade universal”.   

Os planos de aula foram construídos e estruturados por nosso grupo de 

estágio juntamente com o professor cooperante, era organizado segundo 

objetivos para cada aula, objetivos comportamentais dos alunos, critérios de 

êxito, organização didático-metodológica ( esquemas e imagens), conteúdos 

abordados e tempo para cada exercício, com a hora de inicio e termino de cada 

parte da aula e cada exercício. A aula era repartida em três partes sendo elas, 

a parte inicial, normalmente para realização da ativação geral e dar aos alunos 

pequenas informações sobre o decorrer da aula, parte fundamental onde os 

objetivos e as funções didáticas eram aplicadas de acordo com o planeado e a 

parte final de retorno á calma período normalmente de 5 minutos de finalização 

da aula.  

Desde o inicio do estágio e já nas didáticas, senti o peso desta 

ferramenta como essencial para o decorrer das aulas na sua orientação do que 

transmitir aos alunos e a forma de o fazer. Apesar de nunca ter sido em 

nenhuma aula um “plano-dependente” com a necessidade de consulta 

constante, os planos de aula funcionaram perfeitamente na mentalização e no 

enquadramento daquela aula no contexto da mesma perante a unidade 

temática, espaço disponível e organização didático-metodológica utilizada no 

decorrer da mesma. Os planos de aula garantiram e garantem uma segurança, 

é um fio condutor no decorrer da aula caso seja preciso a sua consulta. 

Como conclusão, o planeamento em todos os seus níveis foi para mim 

um obstáculos que ultrapassei com alguma dificuldade mas contudo foi 

extremamente vantajosa no desenvolvimento da minha capacidade de análise 

e de tomada de decisão nas ações. As adaptações, mudanças e ajuste 

passaram a ser encarados por mim como factos incontornáveis, não 

significando erro ou falha, mas acima de tudo e minha eficácia na objetividade 

de cada aula perante a sua função e na previsão de acontecimentos e criação 

de alternativas ás situações planeadas para as aulas. 
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4.3 Realização 

 

“Não é possível realizar um sonho que não seja seu” 

      (Maxwell, 2009 p.32) 

 A fase da realização foi a passagem da teoria-planeamento à prática-

realização, foi mais uma etapa conseguida, e onde esta transição foi bem 

conseguida da minha parte com os grandes elementos que tiraram proveito 

deste facto além de mim claro pela experiência construtiva, foram os meus 

alunos, visto ter a noção e a realidade que aprenderam aquilo que pretendi 

ensinar assim como incuti a motivação e o prazer pelo desporto. 

 A realização do ensino comportou para mim um conjunto de situações 

não previstas e que tive a necessidade de dar resposta de forma eficiente, 

eficaz e sempre em harmonia com as outras fases de conceção e 

planeamento. Assim ao longo do ano letivo, a minha adaptação natural e cada 

vez mais fácil a todas as situações que iam surgindo, facilitou cada vez mais a 

condução de todo o processo segundo os objetivos propostos. Segundo Bento 

(2003), o professor na aula atua sobre os alunos na direção dos objetivos, por 

meio dos conteúdos, dos métodos e das formas de organização da intervenção 

pedagógica. Deste modo procurei agir e orientar todas as minhas ações e 

decisões, onde penso que fui eficiente e cada vez mais eficaz ao longo do ano 

letivo. 
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4.3.1 A relação Aula/Professor 

 

“A ordem é meia vida” 

      (Bento, 2003, p. 144) 

As rotinas e as regras são e foram essenciais para criar um bom clima 

de aula e  relação professor-alunos, o que facilitou as tarefas de instrução, 

organização e gestão. Este facto foi revelado na avaliação sumativa da unidade 

temática de ginástica, aula esta também observada pela professor orientadora 

com qual mais tarde na reunião e posterior reflexão sobre a mesma aula surgiu 

a expressão: “ A turma parece funcionar por si própria”. Pois perante a criação 

de rotinas, regras, formas de agir e estruturação de todas as ações, 

organização metodológica e a criação de um ambiente motivador permitiu criar 

uma aula, com autonomia por parte dos alunos, motivação na repetição e 

exercitação das tarefas propostas e com uma supervisão e acompanhamento 

próximo do professor facilitado pela ordem criada por inúmeros fatores que 

foram controlados e definidos previamente. Segundo o mesmo autor (Bento, 

2003, p.144) refere, “ …Se não se atribuir a estes aspetos valor algum, entoão 

o processo de ensino na aula decorre sem direção, sem objetivos, sem 

resultados – para o professor e para os alunos.” Ao longo da minha ação 

procurei ser coerente e justo na relação que tive com os meus alunos, sempre 

valorizando interações positivas e desenvolver uma proximidade física com 

eles também, ferramentas que me ajudaram  a estabelecer mais facilmente o 

controlo da turma e dirigir a minha atenção para aspetos que estavam em 

segundo plano até então. 

 O processo reflexivo e professor reflexivo, de acordo com Shön (1992) 

para além de encorajar, reconhecer e de dar valor á confusão dos seus alunos, 

tem também que fazer parte das suas obrigações, encorajar e dar valor á sua 

própria confusão, pois só quem ficar confuso e com incerteza sobre as coisa é 

que pode aprender – “ é impossível aprender sem ficar confuso” (Shön, 1992, 

p. 85).  Complementando o mesmo autor refere “ o grande inimigo da confusão 

é a resposta que se assume como verdade única” (Shön, 1992, p. 85).  
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4.3.2 A Ligação Aula/Relação Aluno-Professor 

 

O EE e o  professor tem de aprender a ouvir os alunos e aprender a 

fazer da escola um lugar no qual seja possível ouvi-los, só assim a aula de 

Educação Física poderá constituir-se num ambiente de ensino e aprendizagem 

significativo, tanto para o professor como para os alunos (Basei, 2008). 

 Durante todo o processo, e em todas as minhas ações tive em conta que 

o resultado final dos alunos não dependia só deles, a adequação e 

correspondência entre o que transmiti e o que era avaliado mais tarde era 

respeitado. A reflexão do processo não faz sentido também a reflexão da 

evolução dos alunos e a justificação da mesma. Segundo Luckesi (2005), um 

investimento efetivo e constante no processo de ensino e aprendizagem, 

estaria ainda á espera de um produto que os alunos não alcançavam, e assim 

a reflexão do que foi refletido, que mais tarde é abordado, ou uma meta-

reflexão faz todo o sentido. A preocupação pelo processo, no qual através dele 

chego aos resultados desejados, não pude nem posso deixar á parte os 

resultados obtidos pelos alunos, como produto da minha ação enquanto 

professor. 

 Segundo Luckesi (2005), deve haver uma necessidade em estar atento 

aos processos, para que sejam consistente ao nível da produção dos 

resultados que desejamos e ansiamos;  e, necessitamos estar atentos ao 

produto como parâmetro para o dimensionamento e controlo das nossa ações. 

Os resultados não nascem espontaneamente, necessitam de ação consistente 

para serem produzidos. Ou investimos  na nossa ação ou os resultados não 

chegam ate nós. Mas, para que isso ocorra, necessitamos estar atentos aos 

resultados; na medida em que não basta agir de qualquer maneira, porém 

guiados pela configuração dos resultados definidos. Ainda perante o mesmo 

autor “ um resultado é construído passa a passo”. 

 Com o decorrer do ano letivo, o meu percurso foi ficando cada vez mais 

e melhor encaminhado e de acordo com o que era pedido nos documentos 

orientadores do estágio profissional.   
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Em paralelo com os momentos de observação por parte da professora 

de orientadora, definimos em conjunto que o nosso grupo de estágio não 

iríamos observar o número mínimo de aulas dos nosso colegas estagiários. O 

calendário de observações do núcleo de estágio passou a ser diariamente 

assistir  e realizar uma análise utilizando e com o preenchimento de folhas 

Timeline ( ver anexo VI – Ficha de Observação Timeline) , nas quais houve um 

controle por partes dos estudantes estagiários dos tempos de aula relativos ao 

professor e aos alunos a todas as aulas no nosso núcleo lecionadas por 

estagiários dos núcleos de estagio da FADEUP. Estas observações 

demonstraram-se decisivas para a aprendizagem, , além disso novas e 

diferenciadas estratégias de ensino como defende Bandura (1977) na sua 

teoria aprendemos a observar os outros. 

  

4.3.3 Instrução – Adequação da Linguagem 

 

A transmissão das informações e adequação da linguagem técnica para 

os alunos de 7º ano de escolaridade foi um desafio constante. Segundo Oleto 

(2006), a qualidade de informação precisa de algumas dimensões, tais como a 

abrangência, acessibilidade, atualidade, confiabilidade, objetividade, precisão e 

validade. Segundo este raciocínio, tive a necessidade de transmitir a matérias 

aos meus alunos de forma a que eles a compreendessem. Para isso tive de 

abandonar os termos técnicos específicos de cada modalidade e recorrer a 

uma linguagem simplificada, corrente e de fácil acesso, pois segundo Oleto 

(2006) é muito comum a falta de “ conceitos claros que sustentem 

interpretações!, no entanto as informações foram transmitidas sem serem 

descuradas as suas funções e objetivos. 
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4.3.4 Reflexão como meio de Aprendizagem 

 

 Bento (2003, p. 190) “ a reflexão é guiada por meio de comparação dos 

objetivos e do processo, previamente estabelecidos e programados, com os 

resultados alcançados e com o decurso realmente verificado.” Outro facto do 

meu percurso ao longo do estágio profissional e que permitiu desenvolvimento 

e melhorias de dia para dia, foram as reflexões diárias que realizei após todas 

as ações de realizei ou estive envolvido. Segundo Bento (2003, p. 190), “ a 

reflexão posterior sobre a aula constitui a base para um reajustamento na 

planificação das  próximas aulas…”.  Todos os objetivos e resultados, de todas 

as ações e tomadas de decisão foram refletidas e repensadas. Foi com estas 

reflexões construtivas permanentes, que foi possível a minha evolução como 

uma ação fundamentada, coerente e objetiva. 

   

4.3.5 Relação Aula/Alunos – Criação de Grupos 

 

A criação de grupos – meio de ação pedagógica, baseada inicialmente  

na avaliação diagnóstica para o  planeamento das unidades temáticas,foi 

desde cedo,  no estágio profissional uma dificuldade.  

No decurso do EP, utilizei o ensino diferenciado, procurei colocar 

sempre nos alunos um objetivo -estimulo superior ao seu nível de execução, e 

assim poderiam evoluir e aprender o que estava a ser transmitido mas 

adaptado e consoante as suas capacidades e dificuldades. Por vezes tal não 

sucedeu, e a minha solução foi propor exercícios tendo em conta o 

desempenho médio dos alunos sabendo da inexistência do aluno médio, mas 

com a intencionalidade da motivação repartida por toda ou a maioria da turma. 

O ensino individualizado foi aplicado nos alunos nos extremos do desempenho 

da turma, dando tarefas ajustadas tanto aos mais aptos como aos com maiores 

dificuldades. 

 “Outro facto foi a distribuição dos pares por níveis no pavilhão, a separação 

dos 8 alunos de  nível de execução superior no espaço 2 do pavilhão, e as duplas com 
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necessidade de repetição e tempos de exercitação superiores no espaço 3. Esta 

decisão, facilitou a minha instrução durante a realização dos exercícios e direccionar os 

feedback´s e as correcções de uma forma mais individualizada e adaptada a cada 

nível.” - Reflexão de Aula nº 86  

 

4.3.6  Modelos e Estilos de Ensino  

 

Nas diferentes unidades temáticas e respetivos conteúdos, de forma 

experimental e objetiva, com a função de obter a eficácia nas várias estratégias 

na minha turma, e proporcionar tarefas criativas, variantes e multifacetadas. 

Para a abordagem às diferentes modalidades o recurso a várias estratégias 

como a instrução direta  ou o modelo de estrutura de jogo para a 

compreeensão. O Modelo de Educação Desportiva (MED), iria ser utilizadopor 

mim no 3º período, mas por limitação do número de tempos letivos na 

modalidade de Voleibol, unidade a que esta estava destinada no planeamento, 

não pude abordar infelizmente este modelo, criado e preconizado por 

Siedentop (1987). 

Durante o decorrer das aulas os alunos mostraram interesse e empenho 

na realização das tarefas, o que foi muito motivador e me deram o sentimento 

de dever cumprido ao nível da motivação e incutir nos alunos o prazer pela 

disciplina.  

  

4.3.7 O Professor Cooperante – O Pilar 

 

A ajuda do PC foi fundamental, nas minhas intervenções e na minhas 

forma de abordar todos os factos do estágio. O PC teve ao longo de todo o ano 

um papel fundamental no nosso crescimento  enquanto Professores. A forma 

como guiou todo o processo revelou-se fundamental na construção da nossa 

identidade docente.  
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Parecem-me importante realçar dois aspectos da actuação do Professor 

connosco ao longo do ano. Fundamental para o nosso desenvolvimento 

profissional foi o espaço que o Professor nos deu para tomarmos as nossas 

decisões relativamente a todo o planeamento e à nossa tomada de decisão. 

Neste momento compreendo que  tal se revelou fundamental porque caso 

contrário, se tomasse por nós todas as decisões nós não conseguiríamos 

aprender com os nossos erros. Aliás, esta forma que o Professor assumiu para 

guiar todo o processo foi fundamental visto que nunca nos  forneceu 

directamente as soluções para os problemas levantados mas sim foi nos 

guiando para nós atingirmos de forma autónoma as soluções para os 

problemas que surgiram.  

Outro aspecto relevante foi todo o apoio e suporte que tivemos por parte 

do PC em todas as decisões, atitudes e formas de estar. Assim tivemos toda a 

segurança para agirmos da forma que queríamos, sem nunca recear alguma 

represália ou consequência negativa.  

Desta forma, o Professor José Soares representou um agente activo na 

minha aprendizagem, um elemento importante para o meu desenvolvimento 

profissional  e que, irá marcar todo o meu futuro percurso enquanto professor. 

A sua experiência, a capacidade de transmitir formas de solucionar 

determinados problemas e obstáculos de foram surgindo e sempre com uma 

solução pratica e eficaz no qual literalmente “suguei” como um sumo cheio de 

nutrientes, e uma formação única. 
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4.3.8 A Unidade Didáctica de Natação – O Desafio 

 

Esta  unidade foi O GRANDE DESAFIO  que tenho e devo destacar 

deste ano de estágio profissional. Logo á partida esta unidade didática 

seria o meu grande obstáculo e o meu maior receio.  O meu investimento 

teria de ser intenso, exaustivo e máximo.  Ao lecionar esta unidade 

temática senti muitas dificuldades, não só na instrução pelas condições 

ambientais que não favoreceram a interação verbal ideal com os alunos  

mas por falta de conhecimento profundo da modalidade. Pois bem, foi a 

altura de debruçar-me sobre a modalidade e iniciei a procura a pesquisa 

pelo saber. Desde ações de formação, pesquisas na biblioteca da 

faculdade e bibliotecas online com recurso á federação internacional de 

natação, a modalidade estava caracterizada, estudada, com o domínio dos 

conteúdos e com a motivação suficiente para tudo decorrer como 

planeado. Pois foi mesmo com surpresa minha que a unidade temática foi 

bem lecionada, e onde apesar de alguns naturais ajustes  a unidade 

decorreu de uma forma normal e correta. 

Especificamente e entrando em situações concretas desta UD, o facto de a 

minha turma ser de sétimo ano, onde é natural os alunos serem menos 

conscientes e responsáveis, aliado ao facto de a modalidade ser leccionada 

num meio completamente distinto do habitual causava-me grande inquietação 

pelo facto de saber que era responsável por vinte e quatro alunos e como tal 

teria de redobrar a minha atenção neste ambiente especifico. Esta minha 

inquietação prendia-se com a necessidade que tinha de proporcionar um 

ambiente seguro, mantendo no entanto um foco na individualidade de cada 

um. Esta insegurança aumentava ainda quando pensava no conhecimento 

que possuía sobre a modalidade em questão.  

Pelo exposto, ensinar Natação avistava-se como um enorme desafio, e 

se o queria superado, teria de aprofundar os meus conhecimentos da 

modalidade em si como referido anteriormente. 

Assim, comecei por ver quais as competências a atingir neste ciclo, 

estabelecidas pelo grupo de Educação Física. Contudo, por se tratar de uma 
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modalidade alternativa, tendo a sua “adopção” sido determinada pelo 

aproveitamento das condições especiais existentes na escola, estas 

competências não estavam definidas.  

Tais competências, teriam que ser por mim estabelecidas então assim, a 

análise do Programa Nacional de Educação Física do 3º ciclo, os documentos 

fornecidos em didáctica de Natação e as fichas biográficas dos alunos foram 

uma necessidade imediata fundamental. 

Na justificação da UD de natação referi:  

 “ (…) após avaliação diagnostica, a turma está  dividia em dois níveis distintos de 

aprendizagem. O nível mais baixo, (AMA) adaptação ao meio aquático, é composto 8 

alunos, enquanto o mais alto diz é relativo à iniciação da técnica de crol nos respantes 

elementos da turma.”  - Justificação da UD de Natação. 

 

Com os respetivos tempos letivos inicialmente disponíveis, construí a unidade 

didática, deparando-me no entanto com um problema – objectivos muito ambiciosos 

para o número de aulas disponíveis mas que poderiam ser alcançáveis por partes dos 

launos.  

O decorrer da unidade, fui estabelecendo um conjunto de regras e normas de 

conduta a ser mantidas até ao final da unidade no qual asseguravam um ambiente 

mais seguro, o que me proporcionou a mim e aos alunos maior tranquilidade, 

possibilitando maior empenho nas tarefas a desenvolver. 

Ao estabelecer esta estratégia e ao melhorar o meu conhecimento do conteúdo, 

as minhas inquietações iniciais foram amenizadas, sentindo-me cada vez mais capaz. 

Contudo, outras dificuldades iam surgindo e o facto de a turma se encontrar dividida 

em dois níveis de desempenho distintos contribuiu para tal. 

A distribuição da atenção dirigida, foi um facto. Estando a turma dividida em 

dois níveis distintos eu sentia a necessidade de repartir a minha atenção e por uma 

período mais longo de tempo como refiro na reflexão: 

“Os níveis distintos, necessitam da parte do professor diferentes tipos de atenção. 

Os alunos do nível AMA exigem uma maior atenção na execução das tarefas e ações, 
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devido às dificuldades no deslocamento e equilíbrio no meio aquático.”  - Reflexão da 

aula nº3/4. 

No momento em que a UD já se encontrada a meio, as dificuldades na gestão de 

tempo, na minha actuação não estava a ser muito eficaz para alunos, uma vez que 

não só era incapaz de lhes conceder a atenção devida para os alunos mais 

avançados, como estava a planear as aulas focando-me essencialmente nos 

conteúdos e não nas dificuldades que os alunos apresentavam. 

A solução para tais obstáculos passou por redução dos conteúdos 

planeados, o que permitiu aos alunos um maior tempo de exercitação dos 

conteúdos propostos.  Assim os exercícios estabelecidos seriam ainda mais 

focados, possibilitando uma maior evolução por parte dos alunos e 

consequentemente um alcance das competências estabelecidas.  

 

Concluindo, apesar das várias incidências com que me deparei, e que 

aqui apresentei, devo dizer que esta foi sem dúvida a matéria que mais prazer 

me deu leccionar, pelo facto de os alunos evidenciarem uma evolução notória, 

tendo eu sido capaz de acompanhar as suas necessidades, o que me fez 

elevar as minha confiança e a na minha opinião a minha competência. Posso 

dizer que este foi um exemplo de que os maiores desafios, são aqueles que 

sabem melhor quando ultrapassados. É sinal de que com empenho, trabalho e 

motivação conseguimos alcançar os objectivos a que nos propomos. 

 

  

 

Em suma, a fase de realização foi garantida ao longo de todo o ano 

letivo, ao atingir os objetivos traçados para cada período letivo, assim como o 

meu desenvolvimento das minhas competências pedagógicas que me 

permitiram encarar com segurança o processo de ensino aprendizagem. 
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4.4 Avaliação 

“A avaliação é um «incómodo» necessário” 

      (Bento, 2003, p. 174) 

  

Segundo o autor Caridnet (11993, cit. Por Rosado & Silva (s.d.)) a 

avaliação é um processo de verificação de objetivos, em que a produção 

escolar dos alunos é comparada a um modelo pré-estabelecido. O processo de 

avaliação contribui para a eficácia do ensino porque consiste na observação 

dos seus efeitos. Por outras palavras, a avaliação resulta de um combinação 

entre uma descrição e um julgamento. Trata-se de recolher informação e de 

proceder a um juízo de valor, muitas vezes, com um sentido de conduzir a uma 

tomada de decisão ( Guba & Lincoln, 1981 cit. Rosado & Silva (s.d.)). Segundo 

Rosado & Silva, (s.d.) a avaliação tratat-se de um trabalho de descriminar e 

catalogar informação e de tomar decisões. Com base em critérios explícitos e 

implícitos que por muitas vezes não são definidos e não consciencializados.  

 Durante o meu Estágio Profissional, a avaliação foi uma área de muita 

importância no processo ensino aprendizagem, no qual esta este sempre 

presente em diferentes formas e momentos avaliativos. Em algumas fases, 

principalmente iniciais, a avaliação sobre que conteúdos e como avaliar, foram 

perguntas que realizei várias vezes a mim próprio de forma a facilitar a minha 

ação e onde a minha inexperiência profissional ganhava força e cometia alguns 

erros. Assim e segundo Rosado& Silva (s.d.) para a avaliação das 

aprendizagens “é preciso avaliar aptidões cognitivas, sócio-afetivas e motoras, 

correspondendo estas aptidões ao domínio essencial da avaliação”, senti a 

necessidade de iniciar a fase de avaliação e fundamentar-me seguindo 

documentos aos quais foram meus guias e no qual regi a minha atividade. O 

programa nacional de educação física foi um documento no qual me permitiu 

definir objetivos mais específicos para avaliar, segundo normas nacionais e 

adapta-los aos critérios de avaliação pré-definidos pela Escola Secundária D. 

Dinis. 
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 Segundo Perrenoud (1984, cit. Por Rosado & Silva (s.d.)), após 

investigação, “ os alunos já se observam e avaliam mutuamente”, e assim 

procurei criar esta realidade na turma, avaliar passou a ser uma ação normal e 

rotina a fazer como base de todas as ações. É essa avaliação constante em 

todas as ações, que vai permitir a reflexão sobre as estratégias utilizadas e se 

as mesmas foram eficientes e eficazes assim como se os objetivos foram 

alcançados. Esta é uma fase primordial e essencial na atividade profissional, e 

que foi para mim apesar de algumas dificuldades, muito enriquecedor na 

evolução do Estágio Profissional. Nesta fase, o diálogo, discussão e troca de 

ideias entre professor cooperante e colegas estagiários, no qual fui sempre 

recetivo, revelou-se também a chave do sucesso, pois estou num processo em 

que o prinicpla objetivo não é tirar partido do outro para aumentar a minha 

vantagem, mas sim evoluirmos mutuamente de uma forma construtiva e de 

reflexão entre todos e sobre tudo como complemento aos pormenores que 

“escapam” ao professor a lecionar, mas para quem está a observar e avaliar de 

uma forma externa contempla outros fatores e ações.  

 Avaliação que ao longo do ano letivo que realizei foi tendo em conta os 

autos Bloom, Hastingss & Madaus (1971), no qual conteve avaliação 

diagnóstica, avaliação formativa e avaliação certificada ou sumativa. Destes 

três tipos de avaliação, a diagnóstica foi para mim o grande obstáculo, e o 

choque inicial do estagio quando a turma era ainda desconhecida e que o 

afastamento do professor com a turma era uma realidade e o processo de 

verificação de objetivos foi de ordem experimental devido á minha 

inexperiência. 

 Tive um professor na faculdade, que dizia que o caminho faz-se 

caminhando, e esta fase foi um grande passo no caminho que só agora 

começou. O processo de avaliação foi principalmente, ao nível inicial, mais um 

obstáculo transposto e que foi sempre guiado pelos objetivos traçados para o 

processo ensino aprendizagem e consequentemente  sucesso do mesmo 

processo. 

 No termino desta fase e segundo Perrenoud (1982, cit. Por rosado & 

Silva, s.d.) “ a classificação é a única fonte de informação a partir da qual o 
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alunos, os encarregados de educação e a escola se podem relacionar” e que 

de uma forma muito redutora e simplista apenas é um numero uma distinção a 

olho nu entre um a vinte  ou  de um até 5 valores. Como afirma Rosado & Silva 

(s.d.) “ ao classificar-se, atribui-se um mérito relativo ao aluno, assim a 

classificação constitui um meio simples, rápido e expedito relativamente á 

avaliação das aprendizagens, de informar o alunos do seu valor relativo, do seu 

grau de sucesso nas aprendizagens”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Participação na Escola 
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Participação na Escola 

 

5.1 O papel da Directora de Turma 

 

A DT foi alguém de quem acompanhei ao longo do EP, e que se mostrou 

sempre muito disponível e prestável, pronta a ajudar em tudo o que fosse 

necessário.  Relativamente às tarefas que a mesma teve de realizar 

prontamente me disponibilizei em ajudar a directora no que fosse e achasse 

necessário, nomeadamente na preparação das reuniões intercalares. Ao longo 

do ano lectivo percebi que a intervenção da DT se remete essencialmente à 

resolução de questões disciplinares e foi ela a principal ponte com os 

encarregados de educação dos alunos. 

 Procurei contactar o que é ser DT, ao assistir ás diversas reuniões,  na 

procura em saber as tarefas por ela realizadas, pesquisar a regulamentação do 

papel de DT na escola, assim como a construção das actas e todas as 

questões burocráticas relativas as mesmas. 

Logo nas primeiras reuniões, compreendi que, para um bom trabalho seja 

desenvolvido na turma, é fundamental que o DT desempenhe as suas funções 

que uma forma rigorosa e com uma atitude de responsabilidade e cooperação 

na relação com os pares turma e encarregados de educação. 

  A DT, também como fundamental carateristica deve exaltar no 

encarregados de educação a vinda regular dos mesmos á escola, de forma a 

realçar os efeits positivos do acompanhamento do educando em casa para a 

conquista gradual e incentivo escolar assim como fomentar hábitos de trabalho 

regulares. A função mediadora com a escola-familia revelou-se ter um papel 

importante no decorrer do ano lectivo. 

 A DT deve também motivar os restantes professores assim como exigir 

o respeito e cumprimento das regras, no cumprimento dos critérios da 

disciplina, assim como por exemplo se as faltas estão a ser marcadas 

correctamente e os sumários redigidos.  
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5.2 As Reuniões 

 

Enquanto aluno,  muitas das tarefas do Professor eram me totalmente  

desconhecidas. As tarefas de foro mais burocrático da acção do Professor 

eram  totalmente uma novidade, além de toda a interacção existente entre 

aqueles que foram os meus educadores. 

 As reuniões foram a altura onde melhor compreendi e percebi essa 

dinâmica existente entre os Professores. Aliás, as reuniões de concelho de 

turma foram o espaço onde compreendi como são resolvidas muitas questões 

disciplinares e educativas dos alunos. Foi nestes momentos que compreendi a 

influência das questões burocráticas e políticas na atribuição das notas.  

Relativamente às restantes reuniões, as de concelho de disciplina e as 

do departamento de expressões, trataram-se quase sempre de assuntos que 

pouco influenciaram de forma directa o decorrer das aulas. Aliás, enquanto 

Professores Estagiários a nossa presença nas mesmas era facultativa. 

Contudo pareceu-me extremamente interessante e pertinente, participarmos 

nas mesmas.  

Primeiro, ficamos a conhecer alguns temas que surgem e são discutidos 

nestas reuniões, não sendo algo totalmente novo para nós participarmos nas 

mesmas no futuro. Por outro lado, em algumas reuniões, especialmente nas do 

grupo de EF, algumas vezes foram tratados temas que necessitavam da nossa 

presença: para o preenchimento das fichas de controlo da matéria leccionada. 

 

 

5.3 Actividades Desenvolvidas pela Núcleo na Escola 

 

5.3.1 Corta-Mato – Dia 25/11/2010 

 

Nesta atividade, a nossa presença, foi de colaboração e funcionou 

para nós quase como uma apresentação nossa na participação em 

actividades escolares como professores. 
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 Esta colaboração revelou-se bastante positiva e proveitosa, pois 

permitiu-me a mim e ao núcleo adquirir alguma experiência na 

elaboração e realização de actividades, e que mais tarde foi uma grande 

ajuda. A responsabilização foi assim e também aumentada perante a 

estruturação e organização da actividade. 

 

5.3.2 – Torneio de Andebol 

 

A segunda atividade com nossa ativa participação e colaboração, 

foi mais uma vez muito vantajosa principalmente para o nosso 

desenvolvimento e formação na criação, organização, gestão e 

avaliação de eventos e atividades desportivas nomeadamente escolares. 

A distribuição das equipas/turmas, a organização e estruturação do 

torneio assim como arbitragem, foram funções que podemos vivenciar e 

adquirir experiência extremamente proveitosa e importante. 

 

5.3.3 Colaboração no projeto Santo Tirso Convida 

 

 Nesta colaboração e participação activa no projeto Santo Tirso 

Convida, o trabalho árduo desenvolvido na escola/faculdade revelou-se 

muito importante para o meu desenvolvimento e formação ao nível 

cientifico e de investigação. 

 Pelo 2º ano consecutivo, e sendo como a continuação do ano 

anterior, o projeto acolheu-nos como estudantes estagiários e membors 

da comunidade escolar. Para mim, foi um momento único, por pertencer 

a uma equipe que desenvolve um estudo desta natureza, envolvendo 

não só a comunidade escolar como pais e mães dos alunos. A nossa 

intervenção foi dividida pelas cinco etapas do processo, sendo elas: !9 

Sessões de apresentação do estudo dadas pelo Professor Doutor José 

Maia, responsável pelo estudo; 2) avaliação dos alunos na aula, com os 

testes abrangidos pelo estudo  - Fitnessgram e AAHPERD; 3) Entrega 

dos questionários; 4) Entrega, vigilância e receção de pedómetros e 

acelerómetros.; 5) acompanhamento e colaboração no trabalho de 
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desenvolvimento do estudo, com medições antropométricas, avaliações 

dos níveis de Glicemia, colesterol entre outros. 

 

5.3.4 EXPO-DESPORTO – 7/4/2011 

 

 

 Esta atividade foi o culminar da nossa atividade enquanto núcleo, na 

concepção, planeamento, realização e avaliação de um evento cem por cento 

da nossa autoria enquanto estudantes estagiários na ESDD.  

 As expetativas para este  evento eram as melhores, uma atividade multi-

desportiva, contando com as modalidades de BTT, Hidroginástica, Futebol para 

populações especiais – Invisuais e Treino Funcional. Todas estas modalidades 

foram, inseridas pela primeira vez na escola e o nosso intuito era provocar 

alguma impato com as modalidades e de alguma forma fosse um evento em 

que a criatividades estivesse sempre presente para garantir a adesão da 

comunidade escolar. 

 A Conceção, desta actividade, foi extremamente morosa. Este fato, 

justificado pela nossa inexperiência na criação de eventos desportivos 

nomeadamente na sua estrutração, organização e também na necessidade de 

criação de protocolos com outras instituições dependentes na atividade. Esta 

fase revelou-se exaustiva para todos nos, os sete elementos dos dois núcleos 

de estágio profissional na ESDD. A distribuição de tarefas e objetivos foi uma 

necessidade vital para o desenvolvimento desta fase ocorresse. 

 O planeamento e organização, foi a forma de operacionalizar todas as 

atividades, definir concretamente locais para cada modalidade, horas e 

distribuição dos  EE pelas modalidades, sendas estes colocados na sua 

modalidade de eleição ou que estavam envolvidos profissionalmente.  Após 

todos os protocolos, e as permissões autorizadas, esta fase revelou-se muito 

motivante no desenrolar  do evento, pois foi nesta fase que me apercebi da 

grandeza do evento e do impato que este ía ter na comunidade escolar. 

 A realização, foi fantástica todos os sentidos. Deste o “choque” na 

adesão, com mais de 300 participantes, ao decorrer do evento até á formação 

e aprendizagem em várias ares como gestão e organização de eventos 

desportivos, na cooperação entre grupos, a regulação legal e burocrática dos 
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eventos desportivos, na conceção de eventos, na avaliação e reflexão que toda 

a atividade me proporcionou.  

 Uma das modalidades abrangidas na EXPO-DESPORTO foi a 

Hdriginástica na escola. Pois bem, esta modalidade, em que tive maior 

responsablidade, necessitou da criação de uma protocolo com o Ginásio Clube 

de Santo Tirso para a utilização dos espaços da instituição para decorrer o 

evento. Por três horas tivemos uma “janela” de permissão na sua utilização. 

Esta modalidade teve oitenta e nove participantes, desde alunos, professores e 

auxiliares de ação educativa. 

 Uma das particularidades deste eventos, entre muitas outras, e que este 

decorreu praticamente em apenas quatro horas do período da manhã. Isto é, 

as atividades decorreram de uma forma praticamente simultâneas, o que 

originou uma densidade alta da comunidade escolar nas zonas desportivas da 

escola. A intervenção de todos no evento, a motivação e empenho foram 

segredos para o seu sucesso na realização, e concretização.  A adesão de 

toda a comunidade escola, foi uma motivação extra, e um alento para a 

concretização do evento.  
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6 Síntese Final 
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Síntese final 

 A conclusão do estágio representa o final de uma etapa, o fechar de um 

ciclo de formação que terá um reinicio de uma outra forma.  A formação e a 

aprendizagem são constantes no tempo, especificamente na consecução das 

nossas tarefas enquanto Professores de EF. 

 Sendo a prática um  espaço único para o desenvolvimento e aquisição 

de capacidades, o estágio representou uma oportunidade única para por em 

prática os conhecimentos adquiridos nos mais recentes anos da minha 

formação académica. Para o desenvolvimento das mesmas, o envolvimento de 

todos os elementos do núcleo de estágio tiveram um papel fundamental. Todas 

as reuniões, observações, ou até mesmo as discussões construtivas 

representaram meios para a resolução de muitos problemas que nos eram 

levantados no decorre do EP e na nossa atividade diária enquanto docentes.  

 Aqui foi notória a riqueza do EP, visto que a possibilidade de termos 

abertura para discutirmos com outros elementos na mesma situação 

pedagógica que nós, sobre problemas levantados pela prática ou então 

podermos aconselhar-nos com dois professores mais experientes sobre esses 

mesmos problemas, foram de uma forma ótima de percebermos quais os 

meios que devemos pôr em prática na nossa atividade diária. 

 O que foi dito anteriormente remete para a questão da reflexividade. 

Realizar uma reflexão após todas as aulas e todas as atividades ou ações que 

realizei ao longo do EP foi a principal ferramenta utilizada para me questionar, 

auto-propor sobre estratégias implementadas ou a implementar foram as mais 

eficazes ou eficientes. Foi o momento diário de autorreflexão, de introspeção. 

Terão sido as situações de aprendizagem as melhores, ou os procedimentos 

foram os ideais com os alunos? Certamente que não, mas a compreensão de 

onde houve erros, lacunas e aprender como essas mesmas lacunas reveladas 

também foi muito importante para mim. Assim posso afirmar que a reflexividade 

ou o ato reflexivo como um fulcral instrumento para a minha evolução e 

desenvolvimento enquanto Professor.  
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 Contudo, as minhas reflexões não se confinaram á produção escrita. 

Deste modo, e como já tinha referido anteriormente, todas as reuniões e 

debates entre o núcleo, professora Orientadora e professor Cooperante foram 

um ato e uma perspetiva reflexiva chave na resolução de dúvidas levantadas 

pela minha e dos meus colegas na prática docente. 

 Sem menosprezar a importância das restantes tarefas contidas no EP, a 

fase de planeamento revelou-se uma das principais e mais importantes tarefas 

realizadas ao longo deste ano. Esta fase representou toda a organização e 

esquematização de todo o processo. Assim tenho a compreensão e o 

entendimento da importância do mesmo, visto que um correto planeamento 

significa  uma correta organização da aula, o que se vai realizar naquele 

espaço e consequentemente um melhor processo de ensino. Uma correta 

estruturação de todo o planeamento refletiu-se como um processo de 

aprendizagem com qualidade superior . 

 Esta reflexão final é também o espaço para entender se os objetivos 

estabelecidos inicialmente foram alcançados. Neste ano desejava assumir o 

controlo harmonioso da turma na qual era responsável juntamente com o 

Professor Cooperante José Soares, criando um ambiente saudável e vantajoso 

para a aprendizagem. Esperava inicialmente criar situações de aprendizagem 

que proporcionassem aos alunos equitativas igualdades de aprendizagem, 

esperava criar uma  ligação saudável com todos os meus alunos e membros da 

comunidade escolar. Agora, e após a minha atuação, percebo que nem todas 

estas minhas expectativas e perspetivas foram alcançadas de uma forma 

correta e que em alguns momentos os meus alunos não tiveram de mim 

alguma sensibilidade que precisaram em certos momentos. Apesar disso, e 

agora no termino deste processo, entendo também que tais factos também 

fazem parte do percurso e que o objetivo primordial do processo reside em 

conferir as melhores situações de aprendizagem aos alunos.  

 Todo o meu esforço e dedicação, se encaminhou para um grande 

objetivo: a Competência profissional do Professor, ou seja a Competência 

Docente. A meta principal de todo o processo está em tornarmo-nos o melhor 

possível na busca da excelência. Mesmo que para lá chegarmos signifique não 
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atingir outros pontos intermédio, a noção de concretização final deverá estar 

sempre presente. No final, julgo que atingi o que tanto desejava, considero que 

os meus alunos estão moldados aquilo que foi lecionado por mim, foram 

moldados por mim e atingiram alterações objetivas comprovados pela 

comparação entre avaliações iniciais e finais com a melhoria do seu 

desempenho na grande parte das modalidades lecionadas. 

 A procura e a “sede” pela excelência, a minha ambição na melhoria, 

mostrou-se um processo duro e custoso e atingir esse patamar só se consegue 

ao exigir-mos mais e mais de nós próprios. Será assim no meu futuro enquanto 

o meu percurso for na docência, a profissionalidade docente será a meta. 
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Anexo I: 

Fotografias das instalações desportivas da Escola 

Secundária D. Dinis. 
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Figura I: Fotografias das instalações disponíveis para a prática desportiva, antes 

da requalificação escolar; ( 1º Período) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura II: Fotografias das instalações disponíveis  durante a requalificação do parque 

Desportivo Escolar; ( 2º e 3º Período) 
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Anexo II: 

 Tabela com a listagem do material disponível na 

escola, a sua quantidade e estado de preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

Listagem do Material 2010/2011 

ANDEBOL 

BOLAS 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

TIPO 

Número 1 7   7 

Número 2 15    15 

Variadas  18  18 

ATLETISMO 

DISCIPLINA MATERIAL  

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Salto em Altura 

Postes 6   6 

Fasquia 1  1 2 

Elástico  1  1 

Peso 

5Kg 3   3 

3Kg 3   3 

2Kg 2   2 

Dardo Iniciação   2 2 

Disco 

2kg 2   2 

1kg 2   2 

Martelo Iniciação  1  1 

Velocidade Blocos de Partida  4  4 

Barreiras Barreiras  17  17 

Estafetas 

Teste. de metal  20  20 

Teste. plástico  18  18 

BADMINTON 

Material 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Rede 3   3 

Postes 4   4 

Raquetes 27   27 
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Volantes 18   18 

BASQUETEBOL 

BOLAS 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

TIPO 

Treino 18 1 14 33 

Oficiais 2   2 

TABELAS  

TIPO 

Interior 2 (móveis) 6 (fixas)  8 

Exterior  4 (fixas)  4 

FUTSAL 

BOLAS 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

TIPO 

Treino 24   24 

Oficiais 2   2 

Redes de baliza 4 2 2 8 

GINÁSTICA 

Material  

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Cavalo  1  1 

Plinto  2  2 

Plinto PVC 1   1 

Boque   1 1 

Minitrampolim  1  1 

Trampolim Sueco  1 1 2 

Trampolim reuther  1  1 

Barra Fixa  1  1 

Paralelas Simétricas   1 1 

Paralelas Assimétricas 1   1 

Trave  2  2 

Colchão de queda (PVC) 2   2 

Colchão de queda (tecido)  2 1 3 
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Colchão quadrado  3 3 6 

Colchão rectangular (tecido)  5  5 

Colchão quadrado (PVC) 6   6 

Colchão fino (PVC) 4   4 

Rolos 2  1 3 

MATERIAL DIVERSO 

Material  

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Bolas Medicinais 12   12 

Marcador de resultados 1 1 1 3 

Balança digital 1   1 

Cronómetros 9   9 

Saco transporte de bolas (rede) 2  2 4 

Saco transporte de bolas (lona) 2   2 

Compressor   1 1 

Aparelhagem de música  1  1 

Carro transporte (aparelhagem) 1   1 

Carro transporte (paralelas) 1   1 

Quadro móvel 1   1 

Quadro fixo   1 1 

Relógios de pulso 2   2 

Apitos 24   24 

Pesos 1Kg 22   22 

Sinalizadores  45  45 

Fita métrica  3  3 

Agulhas  8  8 

Arcos 20 5  25 

Coletes várias cores 16 49  65 

Coletes Desporto Escolar 10   17 

Coletes Câmara Municipal 11   11 

T-shirt branca (D.Dinis) 40   40 



81 

Equipamento Feminino Desporto 

Escolar (10) 

1  1 2 

Equipamento Masculino Desporto 

Escolar (11) 

 1  1 

Camisola Árbitro 2   2 

T-shirt vermelha (D.Dinis)  7  7 

Camisola vermelha manga comprida 

(D.Dinis) 

 2  2 

Caixa e régua para testes fitnessgram 2   2 

Computador  1  1 

Impressora  1  1 

Balizas 

Interior  2  2 

Exterior  4  4 

TÉNIS 

Material 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Rede  1  1 

Postes 2   2 

TÉNIS 

Material 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Raquetes 9   9 

Capa de raquetes 2   2 

Saco para raquetes 1   1 

Frasco de bolas (cd) 2   2 

TIRO COM ARCO 

Material 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

Arcos  6  6 

Saco de transporte 1   1 

Protecção de braço 1   1 

Dedeira 1   1 
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Luva 1   1 

Flecha  10 13 23 

VOLEIBOL 

BOLAS 

Estado de conservação 

TOTAL 

BOM RAZOÁVEL MAU 

TIPO 

Treino 26   26 

Oficiais 4   4 

Rede  4  4 

Postes 2 2  4 
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Anexo III: 

Ficha Individual do Aluno 
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Ficha Individual do Aluno 

 

                                                                                                                                                      

 Ano.... Turma.... 

N.º.... 

I. Identificação do Aluno 

Nome .................................................................................................................................................. 

Data de nascimento ...../...../19.....  Naturalidade ................................................  Sexo  F   M 

Filho(a) de ........................................................................................................................................... 

e de ................................................................................................................................................... 

Morada ................................................................................................................................................ 

Código Postal ...........-.....-.  ................................................... Freguesia ............................................. 

Telefone(s) .......................................................... Telemóvel(eis) ................................................... 

Contacto em caso de urgência? ................................................................................................................... 

 

II. Encarregado de Educação 

Nome ......................................................................................................................... Idade ............. 

Grau de parentesco ................... Habilitações literárias ............................ Profissão ................................. 

Morada ................................................................................................................................................ 

Código Postal ..........-…....  ....................................................... Telefone ............................................. 

O teu Encarregado de Educação costuma contactar regularmente com o Director de Turma ou com outros professores? 

 Sim  Não 

 

III. Agregado Familiar 

Nome Grau de Parentesco Idade Habilitações Literárias Profissão 
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IV. Residência 

1. Quanto tempo demoras da tua casa à escola? 

 Até 10 minutos 

 De 10 a 20 minutos 

 De 20 a 30 minutos 

 De 30 a 45 minutos 

 Mais de 45 minutos 

 

2. Como te deslocas habitualmente para a escola? 

 A pé 

 Autocarro 

 Automóvel 

 Bicicleta 

 Outro .............................................. 

 

3. Qual o tipo da tua habitação?   Moradia  ou    Apartamento 

  Alugada  ou    Própria 

4. Quantas divisões tem a tua casa?  ........................ 

 

5. Tens um quarto só para ti?        Sim    Não  Com quem o partilhas? ............................... 

V. Escola  

1. Porque frequentas esta escola? 

 Fica mais perto 

 Tem melhor acesso 

 Tem a opção pretendida 

 Outra razão ................................................. 

2. Onde costumas estudar? 

 Quarto 

 Sala 

 Escola 

 Outro local .................................................. 

3. Qual é a tua disciplina preferida? ............................................................................................................. 

4. Qual é a disciplina que gostas menos? ........................................................................................................ 

5. Já reprovaste alguma vez?   Não   Sim Em que ano(s)? .......................................................................... 

     Motivado por:    Falta de estudo    Doença    Problemas familiares    Outro ................................................. 

VI. Saúde 
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Peso ......... kg  Altura ........ cm 

Tens algum problema de saúde?   Sim      Não  Se respondeste sim, indica qual ou quais: 

 Asma 

 Audição 

 Bronquite 

 Coração 

 Coluna vertebral 

 Diabetes 

 Epilepsia 

 Perturbação do sono 

 Visão 

 Outro(s) 

..................................... 

..................................... 

Já sofreste alguma fractura?   Sim      Não Se respondeste sim, onde? ............................................................. 

Já foste operado(a)?   Sim      Não  Se respondeste sim, a quê? ............................................................ 

  

VII. Actividade Física e Desportiva 

Praticas alguma actividade física ou desportiva regularmente? 

 Sim  Qual? ....................................Federado?  Sim  Não Quantas horas por semana? ............ 

 Não  Porquê? ....................................................................................................................... 

 Sim                    Qual? ....................................Desporto Escolar?  Sim  Não   Quantas horas por semana? ............ 

 Não  Porquê? ....................................................................................................................... 

Já praticaste algum(uns) desporto(s) federado(s) que entretanto tenhas abandonado?  Sim   Não 

Qual? ...................................... Qual(ais) o(s) motivo(s) do abandono? ........................................................... 

 

VIII. Educação Física 

Tiveste Educação Física: (assinala com , se sim) 

 1.º Ciclo (1º - 4º anos)  2.º Ciclo (5º - 6º anos)  3.º Ciclo (7º - 9º anos) 

Que nota obtiveste a Educação Física nos anos anteriores? 

5º...... 6º...... 7º...... 8º...... 9º...... 10º...... 11º...... 

Se tiveste alguma vez negativa, indica em que ano(s) e em que período(s): ............................................................. 

Quem foi o teu professor de Educação Física no ano lectivo anterior? ..................................................................... 

Gostas de Educação Física?    Sim      Não 

Porquê? ................................................................................................................................................ 

Nas aulas de Educação Física preferes modalidades: 

 Individuais  Quais? ............................................................................................................ 

 Colectivas  Quais? ............................................................................................................ 

Porquê? ........................................................................................................................................ 

 

Indica quais as modalidades desportivas que mais gostas e/ou gostarias de abordar nas aulas de Educação Física: 
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......................................................................................................................................................... 

Qual ou quais as modalidades desportivas que tens maiores dificuldades? ................................................................ 

Sabes nadar   Sim     Não  Que estilos dominas? ................................................................................ 

Numa escala de 1 a 5, qual a tua motivação para as aulas de Educação Física? ......................................................... 

Essa motivação, está mais direccionada para o processo formativo ou para o produto (resultado)?................................... 

Sentes-te com sucesso nas aulas de Educação Física quando: 

 Tens um desempenho melhor do que os outros       Melhoras o teu desempenho individual 

 

IX. Alimentação 

Quantas refeições tomas por dia? .........  Quais? .............................................................................................. 

O que costumas tomar ao pequeno almoço? .................................................................................................... 

Onde costumas tomar o pequeno almoço? .................................... Onde costumas almoçar? ................................... 

Se não almoças na cantina da escola, diz porquê: ............................................................................................. 

Achas que te alimentas convenientemente   Sim      Não 

Se respondeste não, porquê? ...................................................................................................................... 

 

X. Outros 

Na tua opinião, quais das seguintes substâncias consideras susceptiveis de dependência: 

 Álcool           Café           Tabaco           Medicamentos           Outros .........................................................  

És/foste  consumidor de algumas destas substâncias?   Não           Sim          Quais?................................................ 

Com que frequência?               Raramente             Algumas vezes              Frequentemente 

 

Qual a profissão que desejas ter no futuro? ..................................................................................................... 

Porquê?.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Observações: 
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Anexo IV: 

 Exemplo de acta realizada em cada reunião de Núcleo. 
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Escola Secundária D. Dinis 

Acta Número Quatro – Reunião Núcleo II 

Ao décimo sétimo dia do mês de Fevereiro de dois mil e onze, realizou-se na sala de 

francês, no bloco C da Escola Secundária de D. Dinis a quarta reunião do núcleo de 

estágio número dois, pelas onze horas. Esta realizou-se na presença de todos os 

intervenientes do núcleo, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto um – Leitura e aprovação da acta da reunião anterior;------------------------- 

 Ponto dois – Informação relativa á turma 12ºB- Avaliação docente;----------------- 

 Ponto três – Considerações sobre a avaliação complementar dos alunos 

dispensados;------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ponto quatro - Considerações e debate sobre a aulas assistidas pelo orientador 

de estágio---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto cinco – Modelo de Estrutura do Conhecimento----------------------------------- 

 Ponto seis -– Observação das aulas------------------------------------------------------- 

 Ponto sete - Implementação do Modelo de Educação Desportiva (MED).---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que ao ponto um diz respeito, início da reunião foi lida a acta da reunião anterior, 

tendo sido esta aprovada pelos presentes. ------------------------------------------------------- 

No ponto dois, relativamente à turma do estudante estagiário Egdar Ferreira, 12ºB, o 

núcleo foi informado que no dia  vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze, a aula 

será leccionada pelo professor cooperante José Soares, por razões de avaliação 

docente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto três, foram tecidas e evidenciadas considerações relativas á avaliação 

complementar teórica dos alunos dispensados. Neste ponto foi referido pelo professor 

José Soares, que esta avaliação já está definida segundo critérios pela escola, 80% 

conhecimentos e 20% atitudes, mas especificamente aos trabalhos teóricos, a  sua 

formatação, conteúdos a abordar, tipo de apresentação e definição subtemas/tópicos, 

terá de ser proposto de forma a avaliação estar ajustada aos conteúdos abordados em 

cada turma assim como ajustados á importância/peso da modalidade ou conteúdo no 

período em questão; Foi referido ainda que a sua realização deverá ser vantajoso e 

significativo não apenas para o aluno que realizou o trabalho teórico mas também para 

a turma a que este pertence.------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto 4,  foi realizada uma reflexão conjunta/debate entre os 

intervenientes do núcleo sobre as aulas observadas pela orientadora de estágio 
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professora Zélia Matos assim como as consideração reflectidas na reunião posterior 

ás aulas observadas. O estudante estagiário Diogo Guimarães referiu a importância 

dos tempos de instrução, na gestão do tempo de aula. Outro ponto que destacou foi  a 

falta de prática na realização do ensino como factor relevante e na base das 

dificuldades demonstradas a leccionar as aulas. O estudante estagiário António Bento 

destacou os tempos de transmissão de informações e transição entre exercícios como 

sendo um ponto a desenvolver/melhor nas próximas aulas, assim como no processo 

de instrução recorrer a vocabulário mais sucinto, objectivo e conciso para uma melhor 

e mais fácil interpretação por parte dos alunos. Outro aspecto referido pelo mesmo, foi 

a necessidade de planear e executar o plano de aula tempo sempre presente o tempo 

de empenhamento motor e que este seja um objectivo a ter em conta na realização 

também na utilização, distribuição e gestão dos espaços, dificuldades reveladas nas 

aulas leccionadas até ao presente momento. O estudante estagiário  Edgar Ferreira  

referiu a dúvida da validade na adaptação e condicionamento, com regras e normas 

adaptadas, em situação de jogo formal e se estas adaptações não desvirtualizam o 

próprio jogo em situação formal. Esta dúvida foi esclarecida prontamente pelo 

professor José Soares, e confirmado que estas adaptações devem ser realizadas em 

prol do decorrer do jogo mais fluído, constante e que proporcione uma aprendizagem 

mais adequada e correcta intervindo e beneficiando toda a turma. O estudante 

estagiário José Teixeira, referiu a importância dos temas já abordados anteriormente 

relativos aos tempos de instrução e transição terem que ser mais reduzidos. Também 

referiu a necessidade de adaptar e direccionar cada exercício durante o decorrer da 

aula para o objectivo geral da aula assim como para o objectivo comportamental do 

exercício proposto sendo este condicionado para este facto.--------------------------------- 

No ponto cinco, foi marcada a data para a entrega dos modelos de estrutura do 

conhecimento para o próximo dia vinte e três de Fevereiro de dois mil e onze, quarta 

feira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto seis, o professor José Soares referiu que as observações de 

aula passaram a ser complementadas com a realização de um observação 

direccionada para três temas/áreas, sendo respectivamente tabela timeline, 

adequação das tarefas propostas com o objectivo da aula e gestão do tempo------------ 

No ponto sete, o professor José Soares  informou a necessidade de realização de uma 

nova reunião sobre a aplicação do modelo de educação desportiva e as 

condicionantes da sua aplicação.-------------------------------------------------------------------  

 

O Professor Cooperante 
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Anexo V: 

 Mapa de Distribuição de Matérias de Ensino referentes ao ano 

letivo 2010/2011. 
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Mapa de Distribuição de Matérias de Ensino 2010/2011 

3º CICLO 

 

1º Período 14 Semanas 42 T  

2º Período 13(SCarnaval) Semanas 39 T  

3º Período 
8 Semanas 

7 Semanas (9ºano) 

24 T  

27T 

 

7ºB – TEMPOS PREVISTOS/LECIONADOS  

1º PERÍODO P L 2º PERÍODO P L 3º PERÍODO P L 

Apresentação 2 2 Atletismo (Estaf) 4 5 Aptidão física 6 2 

Aptidão física 6 6 Badminton 8 0 Voleibol 10 9 

Atletismo (Resistência, 

L. Peso) 
12 12 Basquetebol 14 15 Andebol 5 

0 

Ginástica (solo) 6 6 Ginástica ( Solo, Bf, T ) 10 16 Teste teórico 2 2 

Andebol 15 15 Trabalho Teórico ( aptidão Física ) 2 2 Natação 10 10 

Auto-Avaliação 1 1 Auto-avaliação 1 1 Auto-avaliação 1 1 

 42T 42T  39T 39T  24T 24T 

Tema do trabalho: Aptidão Física relacionada com a saúde (poster). Grupos de dois a três elementos. 
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Anexo VI: 

Ficha de Observação – Timeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

Ficha de Observação Nº ___ (75 Minutos) 

DDaattaa  ______//______//______  OObbsseerrvvaaddoorr  __________________________________________  OObbsseerrvvaaddoo  ________________________________________  

AAnnoo  __________________  TTuurrmmaa  __________  NNºº  AAlluunnooss  ______________  EEssppaaççoo  __________________________  HHoorraa  ______::______  

AAccttiivviiddaaddee  ((ss))  __________________________________________________________________  FFuunnççããoo  DDiiddááccttiiccaa  __________________________________________  

                                                      11’’                                                      22’’                                                          33’’                                                          44’’  

                                        

                                                    66’’                                                      77’’                                                    88’’                                                  99’’  

                                        

                                                    1111’’                                                      1122’’                                                    1133’’                                                1144’’  

                                        

                                                    1166’’                                                    1177’’                                                    1188’’                                                1199’’  

                                        

                                                    2211’’                                                    2222’’                                                    2233’’                                                          2244’’  

                                        

                                                    2266’’                                                    2277’’                                                    2288’’                                                  2299’’  

                                        

                                                    3311’’                                                  3322’’                                                    3333’’                                                3344’’  

                                        

                                                    3366’’                                                    3377’’                                                  3388’’                                                3399’’  

                                        

                                                    4411’’                                                      4422’’                                                    4433’’                                                4444’’  

                                        

                                                  4466’’                                                    4477’’                                                    4488’’                                                4499’’  

                                        

                                                  5511’’                                                      5522’’                                                    5533’’                                                5544’’  

                                        

                                                  5566’’                                                    5577’’                                                    5588’’                                                  5599’’  

                                        

                                                  6611’’                                                        6622’’                                                    6633’’                                                    6644’’  

                                        

                                                  6666’’                                                  6677’’                                                    6688’’                                                6699’’  

                                        

                                                  7711’’                                                    7722’’                                                  7733’’                                                7744’’  
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