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Resumo 

 

O Relatório de Estágio é elaborado tendo em conta tudo o que foi 

vivenciado pelo professor estagiário durante um ano lectivo. Este relatório 

descreve e reflecte sobre todo este ano lectivo, no qual desempenhei, pela 

primeira vez, as funções de professor de educação física na Escola Básica 2, 3 

de Areosa, na cidade do Porto. Pertencendo a um núcleo de estágio de três 

elementos, tive o acompanhamento do Professor José Silva, professor 

cooperante, e da Professora Doutora Eunice Lebre, orientadora de estágio.  

Fazendo parte da formação inicial do professor, o Estágio Profissional é 

encarado como o culminar de todo o processo de aprendizagem efectuado 

durante a formação académica. O aluno enfrenta, pela primeira vez, as 

dificuldades/competências que o contexto real da sua profissão 

apresenta/exige. 

O presente relatório de estágio encontra-se organizado em 4 capítulos: 

O primeiro capítulo denomina-se por “Enquadramento Bibliográfico” e refere-se 

a aspectos relacionados com o meu percurso académico e desportivo, e onde 

apresento também algumas expectativas em relação ao estágio Profissional. O 

segundo capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional”, é organizado em 

três temas fundamentais, “contexto legal”, “contexto institucional” e “contexto 

funcional”. O terceiro capítulo, “Realização da Prática Profissional”, diz respeito 

à base de todo o relatório, ou seja, a todo o meu processo reflexivo durante o 

Estágio Profissional. Por último, o quarto capítulo, “conclusão e perspectivas 

para o futuro”, remete para a importância deste ano lectivo para a minha 

evolução enquanto professor de educação física, assim como demonstrar 

perspectivas para o futuro. 

Foi também realizado um Projecto de Estudo relativo às relações 

interpessoais que se estabelecem entre os alunos da turma C do 7º Ano da 

Escola Básica 2,3 de Areosa, encontrando-se presente neste relatório. 
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Abstract 

 

The Internship Report is made taking into account all that has been 

experienced by the trainee teacher during a school year. This report describes 

and reflects on all this school year, in which I worked for the first time as a 

Physical Education teacher in EB 2, 3 of Areosa in the city of Porto. Belonging 

to a internship team of three elements, I was supervised by the teacher José 

Silva, cooperating teacher, and by Professor Eunice Lebre, internship advisor. 

As part of initial teacher formation, the Professional internship is seen as the 

culmination of the whole learning process carried out during the academic 

training. The student faces, for the first time, the problems / tasks that the real 

context of their profession has / requires.  

This internship report is organized into five chapters: The first chapter 

contains the "Introduction." The second is denominated a "Framework 

Bibliographic" and refers to aspects of my academic and sport achievements 

and where I present some expectations for the professional training. The third 

chapter, "A Framework for Professional Practice", is organized into three key 

themes, "legal context", "institutional context" and "functional context". The 

fourth chapter, "Realization of Professional Practice" concerns the basis of the 

whole report, that is, all my reflective process during the Internship. Finally, the 

fifth chapter, "Conclusions", refers to the importance of this school year for my 

evolution as a physical education teacher, and serves as well to show my 

prospects for the future.  

It was also carried out a study project on interpersonal relationships 

established between students in the class C of the 7th year of the School EB 

2.3 of Areosa and is presented in this report. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, TEACHER, REFLEXION, 

INITIAL TRAINING, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, 
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 Este documento é o culminar de um processo bastante enriquecedor, no 

qual nos deparamos com a realidade da nossa profissão. O primeiro contacto 

com esta realidade produziu um certo receio, devido ao desafio que se 

aproximava, mas ao mesmo tempo apresentava-se como algo novo e 

motivador, um percurso excitante que me iria possibilitar a transformação do 

meu saber académico em saber profissional. 

 Transcrevendo de um artigo de Roberto A. Santos, (2006), “De aprendiz 

a proficiente. É do início desta transformação que se trata o estágio: uma etapa 

no processo de aprendizagem, da verdadeira formação profissional na vida 

real. Talvez até um ritual de passagem de jovens estudantes a profissionais. 

Estes estudantes que deixam o ambiente protegido das salas de aula para 

enfrentar a barra pesada da vida profissional, saem jovens carregados de 

conhecimentos e de ideias, ávidos por testá-los na prática, e encontram um 

crivo mais temido do que o próprio vestibular, o temido mercado de trabalho”.  

Deste modo, o Estágio Profissional trata-se de um processo de aprendizagem 

indispensável para preparar um profissional para os desafios de uma carreira e 

onde se completa a teoria adquirida com a prática.  

Durante o Estágio Profissional, é fundamental um processo reflexivo 

permanente que nos permita evoluções constantes e aprendizagens contínuas 

facilitando o processo, complexo e dinâmico, da formação do professor. Este 

acto reflexivo deve ser um “ir e vir entre a prática-teórica-prática”, Ferrenoud 

(2001), substituindo assim uma dialéctica entre a teoria e a prática. A análise 

reflexiva oferece assim ao professor instrumentos para ultrapassar os 

problemas que emergem das práticas.  

O presente relatório está inserido no âmbito da disciplina de Estágio 

Profissional, inserida no 2º ano do Mestrado de 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Básica 2,3 de Areosa, na 

cidade do Porto, onde fui responsável pela condução do processo ensino-

aprendizagem da turma C do 7º Ano de 2010/2011. 
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Pertencendo a um núcleo de estágio de três elementos, tive, durante 

todo o ano lectivo, o acompanhamento do Professor José Silva, professor 

cooperante, e da Professora Doutora Eunice Lebre, orientadora de estágio. 

O presente relatório de estágio encontra-se organizado em 5 capítulos: 

O primeiro capítulo diz respeito à “Introdução”. O segundo denomina-se por 

“Enquadramento Bibliográfico”, refere-se a aspectos relacionados com o meu 

percurso académico e desportivo, e onde apresento também algumas 

expectativas em relação ao estágio Profissional. O terceiro capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, é organizado em três temas 

fundamentais, “contexto legal”, “contexto institucional” e “contexto funcional”. O 

quarto capítulo, “Realização da Prática Profissional”, diz respeito à base de 

todo o relatório. Deste modo, este capítulo tem como base todo o meu 

processo reflexivo durante o Estágio Profissional. Está também dividido em 4 

áreas de desenvolvimento: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola”; Área 3 – Relações com a 

Comunidade”; Área 4 – Desenvolvimento Profissional”. Inserindo-se neste 

último capítulo, o projecto de estudo. Por último, o quinto capítulo, 

“conclusões”, remete para a importância deste ano lectivo para a minha 

evolução enquanto professor de educação física, assim como demonstrar 

perspectivas para o futuro. 
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1.1. Reflexão Autobiográfica 

 

Só progredimos, se crescermos por dentro, se nos carregarmos de 

convicções, de princípios e deveres, se tirarmos o máximo possível das coisas 

mínimas em que realizarmos a profissão e esgotamos a vida. O estímulo tem 

que nos vir da grandeza que queremos alcançar, da obra que queremos 

edificar, do legado que ansiamos deixar. 

 Sendo esta uma reflexão autobiográfica, parece-me fundamental iniciá-la 

com uma identificação pessoal.  

 Desde muito cedo que o desporto me fascinou. Este fascínio é natural 

em quase todas as crianças, devido às brincadeiras constantes que realizam 

com os amigos, mas para mim era algo mais que isso, era um prazer, uma 

alegria e um bem-estar sentidos durante essa realização. No entanto, até aos 

10 anos de idade, os únicos momentos que me permitiam contactar com este 

fascínio eram vividos no “recreio” da escola com os meus colegas. 

 Com a entrada no ensino básico, surgiu a possibilidade de participar em 

enumeras actividades tanto ao nível do desporto escolar (Voleibol e Futsal) 

como do plano de actividades da escola (Corta-Mato e Torneios Inter-Turmas). 

Apesar de, inicialmente, não fazer da competição um aspecto fundamental do 

desporto, este sentimento foi mudando ao longo dos anos, com algumas 

vitórias alcançadas. Conseguir aliar a vitória com o prazer de realizar desporto 

é algo extremamente satisfatório e motivador. Estas vitórias alcançadas 

levaram-me a pensar que o meu futuro poderia estar ligado ao desporto. 

Contudo, as oportunidades fora da escola eram escassas devido à cidade onde 

residia ser ainda bastante pobre no que ao desporto diz respeito.  

 Com a passagem para o ensino secundário, e mesmo com o desporto a 

ser uma das minhas maiores paixões, as dúvidas eram muitas sobre o que 

pretendia para o futuro. Sempre fui uma pessoa bastante ponderada, que 

pensa muito bem antes de agir, e por esse motivo senti-me bastante indeciso 

sobre qual o curso que deveria escolher para o ensino secundário. Apesar da 

escolha não ter recaído sobre o desporto, a possibilidade de fazer desse 

desporto o meu futuro nunca foi deixada para trás. 
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Apesar de, no meu percurso pessoal, o gosto pelo desporto se encontrar 

sempre evidente, a decisão de seguir um caminho ligado ao mesmo foi tardia. 

Foi já no último ano do ensino secundário que tomei a decisão de fazer do 

desporto o meu futuro, de provocar o mesmo fascínio que sentia nos meus 

“futuros alunos”. O meu professor de educação física foi um grande 

impulsionador desta minha decisão. Foi um professor que marcou a diferença, 

que se tornou inesquecível e que ia ao limite em tudo que fazia, contagiando os 

alunos com o seu entusiasmo. É este um dos meus grandes objectivos, quero 

marcar a diferença nos meus alunos e ser lembrado como lembro este meu 

professor. 

 Foi então que tracei um objectivo prioritário, a entrada na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Tinha conhecimento que era 

uma faculdade bastante exigente, onde só os melhores tinham lugar, no 

entanto, eu queria ser um dos melhores, queria fazer parte desse grupo de 

pessoas que, com orgulho, podem afirmar que frequentaram esta faculdade. 

 Conseguido o primeiro objectivo, entrada na FADEUP, iniciou-se uma 

nova etapa da minha vida, três anos académicos que me proporcionaram 

alterações bastantes positivas principalmente a nível pessoal. Destes três 

anos, o primeiro é aquele que mais recordo por diversos motivos, desde a 

necessidade de viver longe da família, o que me custou bastante, até ao 

estabelecimento de novas amizades. Foi, sem dúvida, o ano que mais 

contribuiu para a construção do que sou hoje. 

 No meu terceiro ano na FADEUP concorri a um projecto de intercâmbio 

de alunos para a cidade de João Pessoa no Brasil, no qual fui aceite. Num 

tempo que se valoriza cada vez mais a universalidade dos estudos e a 

capacidade dos estudantes em escolherem o seu próprio caminho, como a 

implementação do Tratado de Bolonha, tem demonstrado, penso que toda e 

qualquer oportunidade para podermos aprender coisas novas, alargar os 

nossos horizontes e contactar com diferentes formas de ensinar deve ser 

aproveitada. Foram seis meses fantásticos onde conheci um país lindo e um 

povo fascinante e acolhedor, e que vão ficar para sempre na minha memória. 



 __________________________________________________ Enquadramento Biográfico 

9 
 

 No presente ano encontro-me a estagiar na Escola Básica 2,3 de 

Areosa. Vejo este ano como um ano fulcral, talvez o mais importante até aqui. 

É o aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos nestes cinco anos de 

aprendizagens constantes, tanto ao nível teórico como prático. Um ano lectivo 

a desempenhar as funções de professor, num contexto real, descobrindo as 

dificuldades e as necessidades desta profissão. É ainda a transformação de um 

saber académico num saber profissional. 

 

 

1.2. Expectativas em Relação ao Estágio 

 

O estágio é, na minha opinião, o ano fulcral de todo o percurso 

académico. É uma experiência única onde somos alunos e professores em 

simultâneo, e onde aplicamos e desenvolvemos todas as nossas 

aprendizagens num contexto real de ensino e aprendizagem. É neste contexto 

real de aprendizagem que o aluno estagiário adquire uma experiência muito 

mais eficaz que as aulas em sala de aula. É certo que estas aulas nos 

transmitem conceitos e conhecimentos necessários para nos tornarmos 

profissionais competentes, contudo, é a experiência que nos permite assimilar 

todos esses conceitos e conhecimentos, aperfeiçoando-os através da 

identificação de erros e necessidades que surgem, pela primeira vez, no 

estágio profissional. É assim algo indispensável a um profissional que deseja 

estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. 

O início deste estágio profissional despertou em mim um conjunto de 

emoções diversas, o nervosismo, pelo contacto de uma nova realidade, até 

uma sensação felicidade por poder começar a fazer o que desejava. O facto de 

ter sido colocado na Escola Básica 2,3 de Areosa deixou-me um pouco triste 

uma vez que a ideia que tinha da escola não era a melhor. No entanto, 

aquando da primeira visita às instalações da escola, foi possível constatar que 

a mesma apresentava muito boas condições para a prática docente.  

A forma como é realizado o concurso dos estagiários às escolas é uma 

das críticas que tenho a fazer à faculdade. Penso que o concurso deveria ser 
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realizado por grupos de trabalho, uma vez que, o facto de conhecermos os 

nossos colegas de estágio há bastante tempo e existir já uma amizade de anos 

é muito benéfico na ultrapassagem de algumas dificuldades que poderão 

aparecer ao longo deste processo. 

A turma C do 7º ano de escolaridade da Escola Básica 2, 3 de Areosa, 

do ano lectivo 2010/2011, foi a turma atribuída para a leccionação durante o 

meu Estágio Profissional. Esta turma revelou características especiais que me 

permitiram evoluir bastante tanto ao nível profissional como pessoal. Leccionei, 

cada aula, em função das características dos alunos. Devemos ter em conta as 

diferenças dos alunos, potencializar a autonomia e a inovação, levando a um 

aumento dos índices motivacionais nos alunos. Este tipo de leccionação 

ajudou-me a ser um “bom professor”, um professor que realiza todo o processo 

ensino aprendizagem em função do aluno, respeitando as suas 

particularidades. 

Segundo Figueiredo (2006), compete ao estagiário estar atento, 

demonstrar o seu conhecimento pela teoria aprendida, realizar o seu trabalho 

com dignidade procurando, dentro da sua área de actuação, demonstrar que 

tem competência, simplicidade, humildade e firmeza, lembrando que ser 

humilde é saber ouvir para aprender, ser simples é ter conceitos claros e saber 

demonstra-los de maneira cordial. Deste modo, procurei fazer do estágio uma 

fonte de aprendizagens, aplicando-as de uma forma prática e precisa, sempre 

com uma acção reflexiva aliada a este processo.  

 Esta acção reflexiva deve ocorrer ao longo de toda a formação do 

professor e durante toda a sua carreira, e apresenta-se como indispensável na 

ultrapassagem das dificuldades e na aquisição de novas aprendizagens. 

Reflectir sobre aspectos teóricos que subjazem a prática, permitem construir 

uma prática renovada e pronta para as várias mudanças a que estamos sujeito. 

Não nos podemos limitar a repetir ideias já prontas e estabelecidas, temos de 

reflectir, adquirindo saberes e comportamentos que nos transformem em 

sujeitos da acção. A reflexão implica assim, a imersão consciente do homem 

no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotações, valores, 

intercâmbios simbólicos, correspondências afectivas, interesses sociais e 
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cenários políticos. A reflexão não é um conhecimento puro, mas sim um 

conhecimento contaminado pelas contingências que rodeiam e impregnam a 

própria experiência vital (Gómez, 1997). 

 Com isto cabe ao estagiário aproveitar o seu estágio, de modo a 

transformar o seu conhecimento académico em conhecimento profissional, 

enfrentando os desafios da profissão e garantir um futuro de sucesso. Deste 

modo, aproveito todos os benefícios que este estágio me proporciona, 

aproveitando para evoluir cada vez mais e me tornar num professor com 

capacidades de evolução constante no decorrer da minha vida. 

 

 

 

"A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e 

não aceitar tudo que a elas se propõe." (Jean Piaget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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O Estágio Profissional apresenta-se como um processo de 

desenvolvimento de competências associadas a um ensino de qualidade nas 

várias áreas de desempenho – organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, participação na escola, relação com a comunidade e 

desenvolvimento profissional – áreas que abarcam a amplitude do 

desempenho profissional e são concretizadas em tarefas particulares em cada 

área. Existem ainda algumas competências e conceitos que, apesar de não 

pertencerem especificamente a nenhuma das áreas, são trabalhadas ao longo 

de todo este processo em todas as áreas de desempenho. Os valores, a 

motivação, o ensino eficaz ou a fisiologia são algumas dessas competências e 

conceitos trabalhados de forma sistemática e integrada em todas as áreas. 

A natureza complexa, unitária e integral do processo ensino-

aprendizagem, bem como as características gerais da actividade do professor 

(que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema 

educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas 

condições da relação educativa), obrigam a uma tentativa de integração e de 

interligação das várias áreas e domínios a percorrer em todo o processo de 

formação do futuro professor e, por maioria de razão, no Estágio Pedagógico, 

por forma a retirar o formalismo das realizações e a promover vivências que 

conduzam, de facto, ao desenvolvimento da competência profissional. (Matos, 

2007).  

Deste modo, o presente Estágio Profissional abrange um conjunto de 

exigências que legais, institucionais e funcionais que, aliadas a uma atitude 

reflexiva constante permitem uma actualização de métodos, técnicas e 

conteúdos que o vão permitir evoluir e ultrapassar todos os problemas relativos 

à sua profissão. 

 

 

2.1. Contexto Legal 

 

O Estágio Profissional referente à obtenção do Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, considera as 
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normas orientadores presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, assim como outras legislações 

como o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral 

dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Implica ainda uma prática pedagógica supervisionada onde o estagiário 

é acompanhado por um professor cooperante, professor da escola, e um 

orientador de estágio, professor da faculdade. 

 

 

2.2. Contexto Institucional 

 

O Estágio Profissional é uma unidade curricular pertencente ao 2º Ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. Este grau é atribuído pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) a todos aqueles que concluam 

com êxito todas as unidades curriculares pertencentes ao plano de estudos do 

presente ciclo. Este plano de estudos diz respeito a quatro semestres e um 

total de 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), 

sendo o terceiro e o quarto semestre correspondentes ao Estágio profissional. 

O Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário juntamente com as 

normativas desta unidade curricular apresentam-se como documentos 

estruturantes do ESTÁGIO PROFISSIONAL. 

 

 

2.3. Contexto Funcional 

 

O modelo seguido pela FADEUP implica que o Estágio Profissional 

decorra num Núcleo de Estágio (NE), onde o trabalho de grupo se apresenta 
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como essencial para a obtenção do sucesso. É realizado num contexto real de 

ensino aprendizagem, onde é dada a responsabilidade a cada estagiário de 

conduzir uma turma durante todo este processo, transmitindo-lhe todas as 

aprendizagens necessárias à ultrapassagem das suas dificuldades. 

Compreende ainda uma prática pedagógica supervisionada durante todo 

o ano lectivo pelo Professor Cooperante da Escola e pela Professora 

Orientadora da Faculdade. Estagiar é tarefa do aluno, supervisionar é 

incumbência da Universidade, que está representada pelo professor. 

Acompanhar, fisicamente se possível, tornando esta actividade incomum, 

produtiva é tarefa do professor, que visualiza com o aluno situações de 

trabalho passíveis de orientação. (Biachi e tal. 2003). Deste modo, este 

processo de supervisionamento torna-se essencial e indispensável na 

aquisição de todas as competências necessárias para a formação do 

estagiário.  

O papel do supervisor tem assim extrema importância, uma vez que, 

todos os intervenientes se apresentam num processo de 

formação/desenvolvimento. Para Alarcão e Tavares, (2003), “ensinar os 

professores a ensinar deve ser o objectivo principal de toda a supervisão 

pedagógica”. O supervisor deverá apresentar-se ao estagiário como 

cooperante, orientador e incentivador, e não como um supervisor que se limita 

a controlar toda a sua acção. Foi neste sentido que o nosso professor 

cooperante trabalhou, partilhando os seus conhecimentos, dando 

palavras de incentivo e orientando-nos para uma constante prática 

reflexiva na busca da construção da nossa identidade profissional. 

O meu Estágio Profissional teve lugar na Escola Básica 2,3 de Areosa. 

Situada junto à Igreja de Areosa, na Rua Professor António Cruz, 278/280, 

4200-001 na cidade do Porto, apresenta uma construção recente, tendo sido 

inaugurada em Setembro de 1998. A partir do presente ano lectivo, juntamente 

com a Escola Secundária António Nobre e com a Escola Básica 1/JI de S. João 

de Deus constitui o Agrupamento de Escolas de António Nobre. A estrutura da 

Escola compreende espaços de ensino, espaços de apoio ao ensino, espaços 
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complementares de apoio, espaços de circulação, campo de jogos, instalações 

gimnodesportivas, recreios cobertos, recreios e jardins. 

O edifício compõe-se de dois pisos, sendo o corpo central do mesmo 

ocupado pelas Áreas de serviço e as alas laterais pelas salas de aula normais, 

salas específicas, e Gabinetes dos Departamentos Curriculares. Apesar de já 

terem alguns anos de funcionamento, pode dizer-se que as instalações estão 

preservadas, graças ao cuidado e vigilância de quantos nela trabalham e velam 

pela sua manutenção. 

Para a prática desportiva, a escola oferece três espaços: dois interiores 

(Pavilhão/Ginásio) e 1 exterior. No bloco do Pavilhão/Ginásio existem quatro 

balneários, dois interiores e dois exteriores, sendo respectivamente dois para 

cada género, e um gabinete dos Professores e Funcionários bem iluminado e 

propicio ao trabalho quer em grupo, quer individual. Dispõe de casa de banho 

própria, assim como balneário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estes espaços apresentam boas condições para a prática das mais 

variadas modalidades, com todas as marcações e materiais necessários. 

Figura 2 - Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 
Básica 2, 3 da Areosa 

Figura 1 - Ginásio da Escola Básica 2, 
3 da Areosa 

Figura 3 - Campo de jogos exterior da Escola Básica 2, 3 da Areosa 
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A Escola Básica 2, 3 de Areosa é considerada Território Educativo de 

Intervenção Prioritária (TEIP). Desta forma, é uma instituição onde todo o 

processo de ensino aprendizagem é realizado em função do aluno e para o 

aluno. Depois de ultrapassados os três primeiros grandes desafios: “Insucesso 

Escolar”; “A Indisciplina”; e “O Absentismo/abandono escolar”, a escola 

pretende periodizar novas frentes de trabalho que permitirão consolidar o 

trabalho iniciado nos anos anteriores, através da sustentabilidade do sucesso 

educativo, da formação de recursos humanos do agrupamento e da interacção 

com a comunidade. 

O grupo disciplinar de Educação Física é constituído por 5 elementos e é 

responsável pela elaboração de um Regulamento das Aulas de Educação 

Física (Anexo 1) e por um Planeamento Anual de Actividades (Anexo 2) que 

proporciona aos alunos actividades enriquecedores, tanto ao nível físico como 

ao nível da interacção com outros alunos, com a educação física e com a 

escola em geral. Importa ainda salientar que só é possível a realização de todo 

este plano anual de actividades, por parte de todos os alunos, devido a um 

esforço da escola em conceber horários com as tardes de 4ª feira livres, tardes 

estas onde a maioria das actividades são realizadas. 

A turma C do 7º ano do ano lectivo 2010/2011, é a turma de que sou 

responsável. É constituída por vinte e três alunos, sendo onze do sexo feminino 

e doze do sexo masculino. É um grupo bastante heterogéneo onde se pode 

encontrar desde alunos bastante inteligentes, esforçados e competentes em 

tudo o que fazem, até alunos completamente desinteressados e com 

comportamentos desadequados às aulas. A turma apresenta ainda dois alunos 

com Necessidades Educativas Especiais (NEE), sendo eles a Cláudia Santos e 

o Daniel Chumbinho. A Cláudia contém um atraso cognitivo e não se encontra 

inscrita na disciplina de educação física, devido a uma divisão do seu plano 

curricular. O Daniel manifesta uma dislexia grave que, segundo orientações 

dos professores do ensino especial, não exige qualquer atenção especial na 

disciplina de educação física. 
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2.4. O Professor e a sua Identidade Profissional 

 

Ser professor supõe uma formação séria, específica e complexa. É 

importante que se assuma que a docência seja reconhecida como profissão e 

não apenas como um simples ofício. Sociologicamente, o conceito de profissão 

constitui o que podemos designar por um “constructo”. Existe uma grande 

dificuldade em detalhar os seus atributos e de definir clara e unanimemente o 

seu conceito. Para Sarmento, (1994), profissão é o desempenho de uma 

actividade humana, apoiada num saber e em valores próprios, possuidora de 

atributos específicos e como tal reconhecida pelo todo social e confirmada pelo 

Estado. O professor é, assim, um cidadão capaz de se diferenciar dos 

restantes através do seu diploma académico/profissional que lhe confere 

competências e reconhecimento público. Esta exclusividade do seu exercício 

implica um saber especializado. Para tal, a formação específica do Professor é 

um processo de educação e de aprendizagens que leva o docente a adquirir 

uma determinada identidade individual e colectiva assente no seu próprio 

código deontológico e ética profissional. 

Desta forma, “sabemos que a profissão de professor vai assumindo 

determinadas características, ou seja, uma determinada identidade profissional, 

conforme necessidades educacionais colocadas em cada momento da história 

e em cada contexto social”. (Pimenta, 1998). Isto leva-nos a um conceito de 

identidade. O professor é uma construção bilateral. Por um lado, e de uma 

forma individual, adquire conhecimentos que lhe permite formar a sustentar a 

base da sua Identidade. A sua formação inicial confere ao docente a “aptidão” 

para fazer a ponte entre os saberes académicos e profissionais. Os 

conhecimentos transversais que lhe são facultados servirão como defesas 

iniciais para ele sobreviver às adversidades e problemas que irá encontrar no 

início da sua prática pedagógica e profissional. O reconhecimento académico 

que lhe é atribuído no fim dos estudos, no nosso caso, após acabar o 

ESTÁGIO PROFISSIONAL, confere ao professor o ponto de partida, os 

alicerces para continuamente procurar competências que o façam aproximar 

cada vez mais do Professor Competente. Por outro lado, são as interacções 
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relacionais e culturais que possibilitam a construção e reconstrução da 

Identidade profissional. O nosso enquadramento na sociedade é adquirido 

através destas relações. O “nós”, enquanto docentes, estabelece 

continuamente uma ligação com os “outros”, a sociedade. São estas 

interacções que promovem no professor a sua formação contínua. As 

alterações que ocorrem na sociedade levam o professor a procurar novas 

soluções para novos problemas. É aqui, e com base na sua formação individual 

e colectiva, que o docente emerge e se reconstrói. 

 

 

 

“A identidade do profissional da educação não é… algo estático, fixo e 

não susceptível de mudanças. Pelo contrário, é um dado mutável, dinâmico, 

não é externo de tal forma que possa ser adquirido e emerge de um contexto 

histórico como resposta às necessidades postas pelas sociedades, adquirindo 

estatuto de legalidade.” (Pimenta, 1998) 

 

 

2.5. A importância da Reflexão na (re)construção da Identidade 

do Professor 

 

A identidade do professor encontra-se em constante transformação. 

Sendo assim, está intimamente ligado à formação contínua do docente que se 

inicia com o ESTÁGIO PROFISSIONAL, e no qual somos aludidos para a 

realização de uma prática reflexiva constante. Esta prática reflexiva permite 

inovar os nossos conhecimentos, e com isto ir de encontro a um “professor 

profissional ou reflexivo onde a dialéctica entre a teoria e a prática é substituída 

por um ir e vir entre a prática-teórica-prática”, (Perrenoud, 2001). 

Ou seja, é este ciclo de análise reflexiva que dá ao professor 

instrumentos para ultrapassar os problemas que emergem das práticas. A 

acção do professor pode-se assemelhar à prática laboratorial do método 

experimental. É através da lógica tentativa-erro e da posterior reflexão que o 
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profissional encontra o melhor caminho perante a complexidade da prática. 

Durante todo este processo, nunca nos podemos esquecer que a reflexão 

deverá tornar-se crítica no sentido de “… questionar os prossupostos e as 

práticas que parecem tornar as nossas vidas de professores mais simplificadas 

mas que realmente colocam em causa os nossos melhores interesses a longo 

prazo”. (Brookfiel, 1995). Esta forma de reflectir vai possibilitar ao professor, 

uma melhoraria das suas práticas pedagógicas tendo em vista a forma idealista 

do “Super-Professor”, um professor extremamente competente, que domina os 

conteúdos de forma a pode-los transmitir aos discentes. 

Neste sentido, o professor, deve envolver-se numa constante 

actualização e reconstrução da sua identidade, quer profissional, quer pessoal. 

Ghendi (2002) afirma que “é na prática reflectida (acção/reflexão) que o 

conhecimento docente se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática”, 

adoptando aqui uma postura de crítico sobre a sua prática profissional. Deve 

também saber processar toda a informação de forma a melhorar a sua prática 

reflexiva, possuindo a consciência de que só realiza alguma coisa se 

conseguir. Neste sentido, recordamos um pensamento de Sócrates, afirmando 

que "deves ter serenidade para aceitares as coisas que não podes mudar, 

coragem para mudares aquilo de que és capaz e sabedoria para veres a 

diferença." 

Em suma, podemos afirmar que ser professor é um processo contínuo, 

resultante das constantes e diversas construções e desconstruções de 

conhecimentos. É também um processo complexo, de evoluções constantes e 

de que surgem todos os dias resultantes do ciclo reflexivo. 

 

 

 

“Toda acção educativa deve ser feita no sentido de levar o homem a 

reflectir sobre seu papel no mundo e assim, ser capaz de mudar este mundo e 

a si próprio”. (Freire, 1974). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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“O Estágio Profissional constitui-se como o primeiro degrau na longa 

escada que compõe a carreira docente. Este ano lectivo deparámo-nos com 

uma grande transição que nos vai possibilitar emergir para o mundo diferente, 

um mundo que nos obriga a transformar o saber académico em saber 

profissional.” (PFI) 

 

Foram várias as vezes que, durante os três anos de licenciatura e um de 

2º ciclo, me olhei ao espelho e perguntei: o que é que isto tem a ver com o 

objectivo final do meu curso? A verdade é que, à medida que o tempo ia 

passando, algumas das minhas dúvidas propagavam-se, enquanto as outras 

encontravam uma resposta. Durante este percurso aprendi várias coisas: 

muitas teorias, aprendi a viver sozinho, a ter de me desembaraçar em diversas 

situações, enfim, a ser autónomo. 

Todavia, durante este percurso de quatro anos de aprendizagens 

teóricas, penso que não aprendi tanto como neste último ano. Apesar de já ter 

muita teoria sobre a educação, não a tinha, ainda, posto em prática. Esta 

actividade obriga-nos a pensar mais e melhor; obriga-nos não só a utilizar o 

que já sabemos, como a investigar mais. 

Muito embora eu já tivesse bastante conhecimento, faltava-me saber 

aplicá-lo. Um aprendiz nunca está satisfeito com o que sabe. E é este o meu 

sentimento. Quero saber mais e mais porque gosto de aprender e de partilhar 

aquilo que sei. O Estágio Profissional foi como que o meu primeiro grande 

passo nesta nova caminhada que vou iniciar. Uma criança vê toda a gente a 

andar, mas não é por isso que aprende a andar. O ano de estágio foi, para 

mim, precisamente este meu primeiro passo. Foi o aprender a andar; o 

aprender a ser mais autónomo. 

Este Estágio Profissional encontra-se estruturado de forma a integrar os 

estagiários num contexto próximo do real de forma progressiva através do 

desenvolvimento de competências profissionais que se encontram organizadas 

em quatro áreas de desempenho: Área 1 – Organização do Ensino 

Aprendizagem; Área 2 – Participação na Escola; Área 3 – Relação com a 

Comunidade; Área 4 – Desenvolvimento Profissional.  
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Sendo assim, neste capítulo, irei apresentar cada uma destas áreas de 

desempenho tendo em conta tudo o que as englobam, desde os seus 

objectivos até às estratégias utilizadas para os atingir, tendo sempre em conta 

as dificuldades que nelas surgiram. É importante referir que toda esta 

apresentação segue uma visão crítica e reflexiva de todo o processo. 

 

 

3.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Da Aprendizagem 

 

Esta área tem como objectivo a construção de uma estratégia de 

intervenção, orientada por objectivos pedagógicos, que garanta os saberes 

tidos como válidos no ensino da Educação Física e conduza o processo de 

educação e formação do aluno na aula com eficácia pedagógica. 

 É uma área que se encontra dividida segundo quatro etapas de 

realização do professor, sendo elas a concepção, o planeamento, a realização 

e a avaliação. Com a realização de todo este processo torna-se possível a 

designação do “bom professor”, ou seja, um professor que não se limita a dar 

aulas mas sim que trabalha segundo um ciclo constante e “repetido” que lhe 

permita planear, leccionar, reflectir e avaliar durante todo o processo ensino 

aprendizagem. 

 Deste modo, e respeitando a organização dada a este documento até 

aqui, irei reflectir sobre cada uma destas etapas (concepção, planeamento, 

realização e avaliação) de forma fragmentada, permitindo assim uma melhor 

compreensão e leitura das mesmas. 

 

 

3.1.1. Concepção 

 

Neste ponto, o professor deve “ser capaz de projectar a sua actividade 

de ensino no quadro de uma concepção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 
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especificidade da Educação Física e ao seu papel no currículo e às 

características dos alunos.” (Matos, Zélia, 2007). 

Apresenta-se assim como a tarefa inicial e essencial do professor que 

permite um conhecimento de todo o envolvimento sobre o qual vai exercer a 

sua profissão e que lhe permite seleccionar as estratégias de actuação de 

forma a que obtenha sucesso no processo ensino aprendizagem. 

Neste ponto, importa salientar que a escola onde decorreu o meu 

Estágio Profissional, a Escola Básica 2, 3 de Areosa, é considerada Território 

Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), e como tal impõe aos professores 

que, para além de analisar e funcionar de acordo com documentos essenciais 

como o Programa de Educação Física, tenham em consideração os objectivos 

impostos por este projecto implementado na escola e funcionam de forma a 

atingir os seus objectivos. 

Posso considerar a concepção com o princípio do meu desenvolvimento 

enquanto profissional docente, onde conheci, de forma mais aprofundada, o 

enquadramento da escola tanto a nível social como cultural. O conhecimento 

de todas as funções pedagógicas e administrativas do agrupamento era 

também, de acordo com o PFI realizado no inicio do ano, uma das metas a 

alcançar nesta fase. Esta não foi, contudo, uma tarefa fácil, devido ao processo 

de transição que levou a Escola Básica 2, 3 de Areosa para o 

Agrupamento de Escolas António Nobre. Podemos afirmar que esta 

transição não veio ajudar, em nada, na compreensão destas funções nem no 

funcionamento da escola. Depois de me debruçar um pouco sobre este 

assunto, não consigo encontrar benefícios, antes pelo contrário. Um bom 

exemplo disso passa pela direcção do agrupamento. Penso ser extremamente 

complicado, quase impossível, que um director de um agrupamento tenha 

capacidade de se envolver com todos os alunos que constituem as diferentes e 

distantes escolas que compõem esse agrupamento. O relacionamento do 

director com os alunos que, a meu ver é fundamental, fica assim bastante 

comprometido. E não é só o relacionamento com os alunos que se põe em 

causa mas também com os encarregados de educação. Como futuro 

encarregado de educação pretendo ter conhecimento sobre quem se encontra 
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“à frente” da organização frequentada pelo meu educando e, se necessário, 

retirar algumas dúvidas, pedagógicas por exemplo, da mesma. Agora imagino 

se todos os encarregados de educação o pretenderem fazer. Como fará o 

director do agrupamento para responder a todos estes pedidos? Esta é uma 

pergunta à qual não encontro qualquer resposta, e que me apresenta, mais 

uma vez, razões para duvidar do bom funcionamento destes agrupamentos de 

escola. Segundo Maria Celeste Sousa, Directora do Mega-Agrupamento de 

Santa Maria do Olival, o director “vai exercer, sobretudo, uma liderança 

burocrática”, o que poderá produzir vários prejuízos ao nível da educação. 

 

 

3.1.2. Planeamento 

 

“Planeamento é uma tarefa multidisciplinar que tem por objectivo a organização 

de um sistema de relações lógicas e psicológicas dentro de um ou vários 

campos do conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo 

ensino aprendizagem”. (Sarulbi, 1971) 

 

Para um bom planeamento é necessária uma utilização adequada dos 

saberes próprios da Educação Física e dos saberes transversais em Educação, 

necessários aos vários níveis de planeamento. Importa também sintetizar os 

dados da investigação em educação e ensino, ter em conta o contexto cultural 

e social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Segundo Vasconcellos (2000) 

planear é antecipar mentalmente uma acção ou um conjunto de acções a ser 

realizadas e agir de acordo com o previsto. Planear não é, pois, apenas algo 

que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa. 

Este planeamento pode assim ser compreendido como uma previsão das 

situações do professor com a turma, variando de escola para escola, de 

professor para professor e de turma para turma. 

Tendo este procedimento uma grande importância no processo ensino 

aprendizagem, o planeamento deve ser, fundamentalmente, flexível. Esta 
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característica é, segundo Ricardo Nervi (1967) “um pré-requisito importante 

que permite a inserção sobre a marcha de temas ocasionais, subtemas não 

previstos e questões que enriqueçam os conteúdos por desenvolver, bem 

como permitir alteração, de acordo com as necessidades ou interesses dos 

alunos”. 

Relativamente à escola onde efectuei o Estágio Profissional, o grupo de 

educação física elabora um plano anual dos conteúdos programáticos a 

abordar na mesma. Este plano inclui todas as modalidades que devem ser 

abordadas em cada período lectivo, assim como as aulas sugeridas para cada 

modalidade. Este documento revelou-se uma grande ajuda na elaboração do 

Planeamento Anual de Educação Física do 7ºC. Durante a elaboração deste 

Planeamento Anual, tive em conta aspectos como os espaços e os materiais 

disponíveis para a leccionação, de forma a cumprir com o planeado. No 

entanto, factores como condições climatéricas ou actividades internas da 

escola, provocaram alterações neste Planeamento, sendo estas alterações 

devidamente justificadas. 

O processo de planeamento não se limita ao Planeamento Anual. Nele 

está também contemplado a elaboração dos Modelos de Estrutura de 

Conhecimentos (MEC), proposto por J. Vickers (1990), das Unidade Didácticas 

(UD), das diferentes modalidades, e de todos os Planos de Aula (PA) do 

presente ano lectivo. 

Os MEC’s, reflectem um pensamento transdisciplinar. Identificam as 

habilidades técnicas de uma modalidade e mostram como conceitos das 

ciências do desporto influenciam o ensino. A elaboração destes documentos foi 

bastante benéfica para este meu ano de Estágio, pois foi através dos MEC’s 

que adquiri um conhecimento muito mais profundo das modalidades que 

leccionei. Este conhecimento permitiu-me uma demonstração/identificação de 

como a matéria é estruturada e, posteriormente, servir-me dessa estrutura 

como guião para o ensino. Deste modo, os MEC’s funcionam na mesma linha 

de ideias que o meu Estágio Profissional, ou seja, pretendem ligar o 

conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as estratégias para 

o ensino. 
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A UD, segundo Bento (1987), constitui-se como parte essencial do 

programa de uma disciplina. É uma unidade fundamental de todo o processo 

pedagógico e apresenta ao professor e alunos etapas claras e bem definidas 

do ensino e aprendizagem. Pode ser visto como um projecto ou uma intenção 

de ensino, segundo um enquadramento didáctico, e estende-se por várias 

aulas, encarnando um contributo bem delineado para a obtenção dos 

objectivos e tarefas inscritas no programa anual e global de uma disciplina. 

Para a elaboração de cada UD, tive sempre em conta o programa nacional de 

educação física e o nível inicial de desempenho dos alunos. Este nível foi 

verificado através de uma avaliação diagnóstico, onde me foi possível 

averiguar em que etapas se encontravam os alunos. Visto que o ensino é feito 

para os alunos, estas avaliações diagnósticas apresentam-se como essenciais 

para um ensino eficaz para os alunos. É através delas que é possível escolher 

os conteúdos a abordar em cada UD assim como a forma como esta UD vai 

desenrolar, ou seja, da base para o topo ou do topo para a base. 

Segundo o que nos foi ensinado na FADEUP, cada conteúdo apresenta, 

na UD, um momento de iniciação, de exercitação e de consolidação. No 

entanto, e depois de “colher” informações junto de alguns professores, optei 

por não colocar a função didáctica “consolidação” nas Unidades Didácticas que 

elaborei. Na minha opinião, esta função didáctica pode ser vista como a 

consolidação do objectivo que pretendemos para o aluno, mas também como a 

consolidação, ou seja, a perfeição do conteúdo. Neste ponto de vista nenhum 

aluno vai conseguir chegar à perfeição, pois nem mesmo os campeões do 

mundo são perfeitos naquilo que fazem e continuam a treinar para melhorar a 

sua performance. 

É fundamental ainda referir que todas as Unidades Didácticas não se 

apresentaram como imutáveis e inflexíveis. Estas, em função da prestação e 

evolução dos alunos ou de factores externos, como as condições climatéricas, 

sofreram alterações e reajustamentos, sendo devidamente justificadas no final 

da sua abordagem. 

Os Planos de Aula apresentam-se como o culminar de todo este 

planeamento realizado pelo professor. Trata-se de um plano detalhado de todo 
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o processo, entre o professor e o aluno, que se vai desenvolver na aula ao qual 

o mesmo se refere. Deste modo, o PA espelha todo o planeamento já realizado 

pelo professor, provando assim a sua grande importância no processo ensino 

aprendizagem. Apesar de, inicialmente, apresentar alguma inexperiência na 

sua elaboração, procurei sempre uma conjugação de vários aspectos como a 

adequação dos melhores exercícios para determinado conteúdo, tendo sempre 

em conta os alunos que dispunha, isto para aproveitar ao máximo as suas 

capacidades e possibilitar grandes ganhos de aprendizagens. O material que 

dispunha, o espaço disponível ou as condições climatéricas, foram outros dos 

factores que sempre tive em atenção na elaboração dos meus planos de aula. 

A minha maior dificuldade na realização de um PA dizia respeito aos exercícios 

a escolher. Cada exercício tem o seu objectivo e os seus critérios. Os 

objectivos das distintas tarefas de uma aula têm de apontar para os objectivos 

da própria aula. Para cada aula existe um comportamento esperado, uma 

condição para a realização/execução desse comportamento e depois um 

critério. São estes critérios que descrevem o nível de desempenho para o 

comportamento esperado numa determinada situação e foi, segundo eles, que 

fui escolhendo os exercícios específicos para cada conteúdo. Importa ainda 

salientar que, depois do exercício escolhido, o professor deve ter bem claros os 

critérios a “trabalhar”. Os objectivos do PA são, na minha opinião, um dos 

aspectos mais importantes do mesmo. É através deles que podemos perceber 

se foi cumprido, ou não, o PA, se foi obtido sucesso ou insucesso, o que me 

levou a dedicar especial atenção aos mesmos, durante todo o ano lectivo. Os 

objectivos são assim o reflexo de uma intenção pedagógica. 

 

 

3.1.3. Realização 

 

“… ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção”. (Freire, 1974) 
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 Segundo Zélia Matos (2007), o objectivo da realização é conduzir com 

eficácia a realização da aula, actuando de acordo com as tarefas didácticas e 

tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica. Esta fase 

apresenta-se como fundamental no processo ensino aprendizagem, pois trata-

se da transferência de todos os conhecimentos. É também, a meu ver, a fase 

mais importante para o estagiário, pois é durante a realização que se dá a 

transformação do saber académico para um saber profissional. Desta forma o 

estagiário vê-se “obrigado” a adaptar à realidade da sua profissão e às 

diferentes situações que lhe vão surgindo, tornando-se assim cada vez mais 

capaz e preparado para o futuro. Para isso o professor deve caminhar para um 

domínio de algumas funções que o vão tornar melhor professor, ou seja, que 

vão permitir uma transferência de conhecimentos mais eficaz, eficiente e 

harmoniosa. Deste conjunto de funções podemos salientar o controlo da turma, 

criação de rotinas, a optimização do tempo potencial de aprendizagem, a 

qualidade de instrução/demonstração e a capacidade de reajustamento 

(pasticidade). 

Ao longo do ano lectivo, foram várias as situações “não previstas”, sobre 

as quais senti a necessidade de reflectir e ultrapassar. 

 

 

3.1.3.1. “A 1ª Fase do meu Estágio” 

 

Como “1ª fase do meu estágio”, refiro-me às duas primeiras semanas de 

leccionação de aulas. Estas primeiras semanas de estágio primaram pela sua 

originalidade. É esquisito entrar agora numa escola, com um estatuto 

completamente diferente. Saboreava assim os primeiros dias do “estar do lado 

de lá das coisas”, onde pela primeira vez me consideraram o professor. 

Começava aqui a minha viagem por um novo mundo.  

 É estratégia do nosso professor cooperante, colocar os estagiários a 

leccionar, nas duas primeiras semanas, sem qualquer tipo de observação ou 

acompanhamento. 
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“Esta é também uma estratégia que permite que os alunos nos vejam não 

como estagiários mas sim como professores. Para muitos, a diferença entre um 

estagiário e um professor pode não ser um entrave na leccionação das aulas, 

contudo, existem ainda uma vasta quantidade de alunos, que olha para o 

estagiário como alguém inexperiente e sem a autoridade de um professor. 

Estes alunos criam muitas vezes comportamentos nas aulas que prejudicam a 

leccionação das mesmas.” (Reflexão nº 7 e 8) 

 

O objectivo principal desta estratégia, implementada pelo professor 

cooperante, é para que os alunos nos vejam como os professores verdadeiros 

e não como estagiários. Contudo, os seus aspectos positivos vão muito para 

além deste objectivo. Segundo Schnetzler (2000), “… a grade curricular da 

maioria dos cursos de licenciatura manifesta e enfatiza dois caminhos 

paralelos, que não se aproximam sequer, um do outro, durante os vários 

semestres, mas que só se vão cruzar e articular em disciplinas de natureza tal 

como de prática de ensino (…). Isto significa que as disciplinas de conteúdo 

específico, propriamente ditas, seguem o seu curso independente e isolado das 

disciplinas pedagógicas e vice-versa.” Desta forma, o início do Estágio 

Profissional é marcado por uma grande dose de stress, de ansiedade e de 

nervosismo originada pelo “Mundo Desconhecido” sobre o qual vamos actuar. 

O facto de leccionar as primeiras aulas sem qualquer observação reduz estes 

factores que, de certa forma, limitam a nossa acção no processo ensino 

aprendizagem. 

 

 

O futuro professor tem uma enorme necessidade de compreender a 

complexa realidade que vai encontrar quando se inserir no âmbito escolar, e 

esta estratégia utilizada pelo professor cooperante vem ajudar bastante na 

compreensão desta realidade.” (Reflexão nº 7 e 8) 

 

 O professor é muito mais que um simples transmissor de 

conhecimentos. “… é aquele que ensina, ajuda, constrói, vibra, ama, tem 
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consciência de que vidas dependem dele, de que parte da humanidade, por 

ínfima que seja, está nas suas mãos para ser construída, formada, para 

conseguir entender o mundo, o seu meio, a sua comunidade, a sua família, 

para conseguir viver de maneira digna e se possível feliz”. (Gavaldon, 1994). O 

professor apresenta assim uma grande responsabilidade formativa mas 

também moral e ética. Durante estas duas semanas senti que seria o único 

responsável por tudo o que sucedesse na minha turma, desde a formação dos 

alunos até ao seu desenvolvimento como pessoas. Este sentimento levou-me a 

aumentar o meu sentido de responsabilidade e de autonomia, de modo a dar 

resposta aos problemas que iam surgindo na turma, não só nas primeiras 

semanas mas durante todo o ano lectivo. 

 

“Sendo assim foram duas semanas bastantes positivas onde constatei que esta 

estratégia utilizada deveria fazer parte do processo de adaptação de todos os 

estagiários, pois proporciona muitas vantagens a curto e a longo prazo. Penso 

que o professor cooperante deveria apresentar esta ideia aos professores 

responsáveis pelo estágio pedagógico na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto pois é uma ideia inovadora e vantajosa que deveria ser 

implementada num futuro próximo”. (Reflexão nº 7 e 8) 

 

 

3.1.3.2. As aulas de 45 minutos 

 

Mais uma vez os alunos chegaram à presente aula com alguns minutos de 

atraso. (Reflexão nº 47) 

 

Ao iniciar o ano lectivo, fui avisado pelos professores de educação física 

da escola que as aulas de 45 minutos seriam muito pouco produtivas. De facto, 

estes 45 minutos podem-se traduzir em 20 minutos de tempo útil de aula, ou 

seja, se os alunos utilizarem 10 minutos para se equiparem mais 10 minutos 

para o banho, sobram 25 minutos. A estes 25 minutos temos ainda que retirar o 

tempo de aquecimento que nunca é inferior a 5 minutos, o que perfaz 20 
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minutos de aula. Estas aulas são ainda mais limitadas quando realizadas ao 

primeiro tempo da manha. Associado ao tempo necessário para que os alunos 

se equipem, e desequipem, surge o tempo de tolerância para a entrada na 1ª 

aula do dia. 

“Estas duas características da aula podem ser, na minha opinião, uma 

grande crítica à própria escola e ao programa de educação física, que a meu 

ver, deveria ter uma revisão aos horários dos 2º e 3º ciclo de forma a 

rentabilizar mais as aulas e não só. È certo que o facto de a aula ser ao 

primeiro tempo tem apenas como factor de culpa a escola, que ao fazer os 

horários deveria ter em conta que uma aula de educação física não é como 

uma de matemática ou de português. Nestas os alunos podem chegar um 

pouco atrasados que apenas tem de se sentar e abrir o caderno, sendo que o 

mesmo não se passa com a educação física, onde os alunos necessitam de 

vestir o equipamento adequado para a realização da aula. E não é só na 

entrada que isto se aplica, pois, quando toca para os alunos saírem da aula 

este mesmo toque serve também para os mesmos entrarem na sala de outra 

disciplina, num pavilhão que não é o de educação física, o que nos leva 

disponibilizar tempo da nossa aula para que os alunos não cheguem atrasados 

à aula seguinte”. (Reflexão nº 3).  

Desta forma foi sugerido que em Conselho Pedagógico seja definido, 

nas orientações para a elaboração dos horários do próximo ano lectivo, a não 

existência de aulas de Educação Física de 45 minutos ao 1º tempo da manhã. 

Temos vindo a observar jovens cada vez mais sedentários, com 

doenças precoces fruto deste sedentarismo e de uma alimentação 

desequilibrada. A educação física é, para muitas crianças, o único momento no 

qual podem realizar actividade física e, consequentemente, combater este 

sedentarismo. 

“O outro aspecto, relacionado com a duração das aulas, deveria ser 

rapidamente repensado. Se os horários dos alunos do secundário contem dois 

blocos de 90 minutos de educação física, seria importantíssimo passar isso 

para o 2º e 3º ciclo, onde, na minha opinião a actividade física deve ser ainda 

mais trabalhada que na secundária. Devemos introduzir o gosto pelo desporto 
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nas crianças o mais cedo possível. As práticas desportivas têm uma relevância 

de destaque quando falamos de crianças e jovens. Mas não é só o facto de 

criar hábitos de gosto pela prática desportiva que aqui está em causa, a 

importância desta actividade para um crescimento equilibrado das crianças, 

bem como o seu contributo no que diz respeito à aquisição de um estilo de vida 

saudável também são elementos importantíssimos para apresentar numa 

crítica ao tempo de actividade física na escola. Se, a meu ver, duas aulas de 90 

minutos por semana não promovem actividade física suficiente para um 

adolescente, penso que uma aula de 45 minutos e outra de 90 em jovens do 2º 

e 3º ciclo agrava esta situação”. (Reflexão nº 3). 

O pensamento “Mente sã em corpo são” é, na minha opinião, 

fundamental para um desenvolvimento estável das crianças. Se o ensino 

continuar desta forma, vamos poder observar, cada vez mais, um decréscimo 

na qualidade de vida dos jovens, nomeadamente na sua saúde. Deste modo, 

penso que o estado deve rever este aspecto e promover um crescimento 

saudável, ao nível da Educação Física, aos jovens deste país.  

 

Relativamente à aula, esta começou dez minutos depois do toque de entrada. 

Todas as aulas de sexta-feira, opto por esperar esses dez minutos para realizar 

a chamada. (Reflexão nº 12)  

 

 Depois de algumas aulas onde optei por esperar 10 minutos pela 

chegada dos alunos, senti a necessidade de incutir uma regra nos alunos para 

que os mesmos tentassem melhorar a sua pontualidade. 

“O que devo fazer nas próximas aulas será começar de imediato a mesma e 

marcar falta de atraso a todos aqueles que se atrasarem”. (Reflexão nº 12) 

No entanto, surge aqui outro problema, ou seja, marcar as faltas de atraso nas 

cadernetas dos alunos. Sendo estas aulas já extremamente limitadas ao nível 

do tempo, torna-se muito complicado escrever uma comunicação aos 

encarregados de educação relativamente à falta de atraso dos seus 

educandos. Para ultrapassar esta dificuldade optei por utilizar um documento, 
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elaborado pelo agrupamento de estágio, que facilitou a comunicação destas 

faltas de atraso aos encarregados de educação. 

 

 

3.1.3.3. Aptidão Física como Critério de Avaliação 

 

É uma das tarefas fulcrais do professor perceber quais os critérios de 

avaliação a ter em conta, na atribuição dos níveis aos alunos. Deste modo, e 

depois de analisar os critérios de avaliação da Escola Básica 2, 3 de Areosa, 

referentes ao ano lectivo 2010/2011, observei que a Aptidão Física fazia parte 

desses critérios com uma percentagem de 10%. A sua avaliação seria 

realizada em dois momentos distintos, 1º e 3º período lectivo, através da 

bateria de testes Fitnessgram. Para esta avaliação, foi estabelecido, pelo grupo 

de Educação Física, um total de 90 minutos para cada momento.  

 

Como duas aulas são poucas para realizar os testes que se pretendem, 

foi nos permitido, aos três alunos estagiários, trabalhar em conjunto. Sendo 

assim a turma foi dividida em três grupos ficando cada professor com um grupo 

de alunos a realizar um determinado teste. (Reflexão nº 7 e 8) 

 

Depois de pensar em estratégias que permitissem a avaliação de todos 

os aspectos relacionados com a aptidão física, no tempo determinado, 

chegamos á conclusão que, só com a colaboração de outros professores isto 

seria possível. Sendo assim, e depois de ser dada permissão pelo professor 

cooperante, nós estagiários, colaboramos, em cada uma das nossas turmas, 

na realização desta avaliação, conseguindo desta forma respeitar o numero de 

aulas estipuladas para o efeito. 

  

Contudo, penso que o fitnessgram é mais um ponto a ser revisto pela 

escola, uma vez que nem sempre é possível este tipo de cooperação entre os 

professores. (Reflexão nº 7 e 8) 
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Outro aspecto a ter em conta relativamente à avaliação da aptidão física, 

diz respeito à pertinência em realizar o primeiro momento de avaliação do 

fitnessgram nas primeiras aulas. 

De acordo com o Manual de Aplicação de Testes Fitnessgram, “o 

Fitnessgram é um programa de educação e avaliação da aptidão física 

relacionada com a saúde. Utiliza um software para a introdução, análise de 

resultados e elaboração de um relatório. Todos os elementos incluídos no 

Fitnessgram foram concebidos para auxiliar os professores na consecução de 

uma das finalidades educativas expressas no currículo da disciplina de 

Educação Física, nomeadamente ensinar os alunos a enquadrar a actividade 

física como parte do quotidiano”. É nas primeiras aulas que os alunos se 

encontram com níveis de condição física mais baixos, ao contrário do final do 

ano, onde é habitual que estes apresentem níveis de aptidão física elevados. 

Deste modo, sendo o objectivo principal do fitnessgram encorajar as crianças a 

melhorar os seus níveis de aptidão física e torna-las fisicamente activas, 

parece-me pertinente este momentos de avaliação. 

 

“… avaliar no inicio e no final do ano vai possibilitar um maior desenvolvimento 

na aptidão física dos alunos, motivando os mesmos para a prática desportiva. 

É este o principal objectivo do fitnessgram, fazer com que as crianças se 

tornem adultos activos. No entanto, e sendo a aptidão física um critério de 

avaliação, é importante questionar o que se avalia e como. (Reflexão nº 7 e 8) 

 

Surge assim mais uma questão relacionada com a avaliação da aptidão 

física. Deveremos valorizar mais um aluno que tinha uma fraca aptidão física 

no inicio e boa no final, ou aquele que manteve uma boa aptidão física desde o 

inicio? Esta é uma questão complicada. Segundo o programa de fitnessgram, 

“Se cumprir o processo obterá o produto”, ou seja, se participarmos 

activamente nas actividades físicas, a aptidão física irá melhorar. Se o 

processo é o objectivo, é pertinente avaliar a evolução dos alunos, contudo os 

alunos que já eram bons a nível físico não devem ser prejudicados. Sendo 

assim, penso que a aptidão física deverá ser avaliada, mas sem estar presente 
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nos critérios de avaliação para atribuição dos níveis aos alunos. Esta avaliação 

servirá apenas para motivar os alunos a serem sujeitos activos. 

 

 

3.1.3.4. A Demonstração como forma de Instrução 

 

Um dos aspectos fundamentais do processo ensino aprendizagem 

prende-se com a transmissão da informação acerca do conteúdo a ser 

ensinado. Para Gould & Roberts, (1982), “A aprendizagem de valores, 

habilidade, atitudes em geral, e de padrões de comportamentos determinados 

culturalmente ocorre muitas vezes a partir de processos de modelagem e 

imitação”. Deste modo, nas minhas aulas, procurei utilizar a demonstração 

como principal processo de instrução, ou completar as minhas instruções 

verbais com esta demonstração. 

Optei por, através da demonstração, perguntar aos alunos em geral de 

quem seria o ponto e que tipo de erros cometia em determinadas situações. 

Esta é uma excelente forma de comunicação entre o professor e o aluno pois 

permite que os alunos interajam com o professor de uma forma autónoma 

facilitando a compreensão dos conteúdos através da visualização dos mesmos 

(demonstração do professor). (Reflexão nº 9) 

A demonstração facilita a instrução, pois o facto de demonstrar vai 

permitir uma grande diminuição de instruções complexas. Se com a instrução 

verbal provocamos, muitas das vezes, uma grande incerteza nos alunos sobre 

a forma como deve ser realizada a habilidade pedida, através da demonstração 

podemos mostrar todos os pormenores necessários para uma realização com 

qualidade dessa mesma habilidade. De acordo com Bandura, (1968, 1977), 

são 4 os factores que administram a aprendizagem através da demonstração, 

sendo eles: atenção; retenção; reprodução; motivação.  

 Penso que a comunicação visual é um processo que deveria ser 

empregado por todos os professores pois os alunos encontram-se mais 

concentrados e memorizam as situações apresentadas com maior facilidade. 

(Reflexão nº 9). 
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Outro problema da comunicação entre o professor e aluno é a tendência do 

professor para o monólogo, que se traduz na pouca importância que se dá á 

participação activa dos alunos. (Reflexão nº9) 

 

Para muitos professores, a sua “felicidade” encontra-se directamente 

proporcional à passividade dos alunos. Contudo, penso que este pensamento 

está completamente errado, pois ensinar é um processo muito mais complexo 

que transmitir conhecimentos, ou seja, ensinar é fazer pensar e estimular para 

uma identificação e, posteriormente, resolução de problemas. 

 “Daqui surge a forma que utilizei para comunicar com os meus alunos, 

onde a demonstração levou à racionalização dos mesmos. Segundo Andrew S. 

Grove, “A nossa capacidade de comunicação não é medida pela forma como 

dizemos as coisas, mas pela maneira como somos entendidos”, e neste 

sentido acho que esta estratégia funcionou bastante bem”. (Reflexão nº 9) 

 

 

3.1.3.5. O Modelo de Educação Desportiva (MED) 

 

O MED trata-se de uma alternativa às abordagens tradicionais. Este 

modelo procura um maior envolvimento dos alunos, de modo a serem 

jogadores no sentido mais completo, ajudando-os a desenvolverem-se como 

desportistas competentes, cultos e entusiásticos. De acordo com Siedentop 

(1996), “Um desportista competente possui habilidades suficientes para 

participar satisfatoriamente (…). Um jogador culto compreende e valoriza as 

tradições do desporto (…). Um desportista entusiástico valoriza a participação, 

procura activamente manter a participação e comportar-se de maneira que 

ajude a preservar, proteger e fazer avançar a prática desportiva”. Pode ser 

aplicado em todas as modalidades, desde as de carácter individual como nas 

colectivas. Durante este ano lectivo o MDE foi utilizado para a leccionação de 

duas modalidades distintas, o atletismo no primeiro período lectivo e o futebol 

no terceiro período lectivo. 
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Relativamente ao atletismo, senti mais facilidades na abordagem deste 

modelo devido às aulas de Didáctica de Atletismo do 1º ano do Mestrado de 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Desta forma, os alunos 

foram colocados em equipas equilibradas, construídas a partir de testes 

individuais aos mesmos. Cada equipa elegeu um capitão, produziu um logótipo 

e escolheu a cor que a identificava. O MED remete ainda para a “voos” mais 

altos como a criação de equipamentos pelas equipas ou aulas leccionadas 

pelos alunos, contudo, num 7º ano de escolaridade, estes aspectos são 

praticamente impossíveis de realizar. Na minha opinião antes do ensino 

secundário, é impossível abordar o MED com todos os seus pressupostos, e 

por esse motivo limitei-me à abordagem deste modelo com algumas limitações 

impostas principalmente pelos alunos. A abordagem deste modelo dá ainda 

conta de um grande aumento de motivação por parte dos alunos, assim como 

uma diminuição dos “tempos mortos”, pois, para além da exercitação dos 

conteúdos, os alunos realizaram ainda funções de árbitro, de cronometrista, 

juiz de partidas, registo de resultados, entre outros que permitem ao alunos não 

ficar parado à espera da sua vez de exercitar. 

A forma como está a ser abordado o salto em comprimento, ou seja, 

dentro do MED, faz com que os alunos não percam a motivação e transformem 

os tempos mortos que obteriam na aula em tempo de prática onde não só 

aprendem a técnica de salto, mas também tudo o que se encontra à volta desta 

competição (juiz chefe, anotador, Juiz de queda, etc.). No final da aula 

conversei com os alunos pedindo as suas opiniões sobre a forma como está a 

ser abordado o salto em comprimento e todos eles estavam de acordo que esta 

era a melhor solução, segundo a aluna Rita “Quando dávamos salto em 

comprimento ficávamos todos à espera sem fazer nada”. É isto que eu não 

pretendo que aconteça nas minhas aulas. O número de horas semanais a meu 

ver já é pouco, e se não o souber aproveitar este vai ser ainda menor, 

prejudicando a aprendizagem dos alunos assim como a sua condição física. 

(Reflexão nº 24) 
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No 3º período lectivo, o MED voltou a ser utilizado, desta vez na 

modalidade de futebol. Foram novamente elaboradas equipas equilibradas, 

desta vez a partir da avaliação diagnóstica dos alunos, e a cada equipa foi 

pedido um logótipo, uma cor e um capitão. Depois de toda a informação 

recolhida deu-se inicio à “LIGA 7ºC”, ou seja, uma liga de futebol entre as 

equipas elaboradas. Foi produzido uma série de documentos, como um 

calendário de jogos, as fichas individuais dos jogos e uma tabela final de 

resultados, na qual eram englobados os pontos atribuídos às equipas 

responsáveis por desempenhar o papel de claque e às equipas com funções 

de árbitro, anotador, cronometrista, entre outros. Apesar de, inicialmente, sentir 

algum desânimo por parte de alguns alunos, devido à equipa em que foram 

introduzidos, este desânimo foi ultrapassado por uma motivação extra imposta 

pela competição que o MED atribuiu às aulas de futebol. 

“A aula terminou com a realização da situação de jogo 5x5, respeitando 

todas as características determinadas para a elaboração do MED. Assim, e 

como foi elaborada uma tabela de jogos com as respectivas funções de todos 

os alunos (jogadores, árbitros, cronometristas, apontadores, etc.), procurei, 

para estas primeiras aulas, colocar os alunos mais conhecedores da 

modalidade na função de árbitros, numa tentativa de, através da observação, 

os restantes alunos ganhem as competências necessárias para arbitrar os 

jogos seguintes. Relativamente ao jogo, nota-se um grande aumento 

motivacional por parte dos alunos com este modelo de competição. Uma prova 

deste aumento de motivação e participação, pode ser observado por 

comentários feitos por alunos durante o decorrer dos jogos, como por exemplo: 

“isto até parece um jogo de futebol a sério”.” (Reflexão nº 82 e 83) 

Em suma, o MED vai em busca de uma educação física autêntica, onde 

os alunos assumem responsabilidade, valorizam o fair play e a competição 

equilibrada e trabalham no sentido da sua própria melhoria e da dos seus 

colegas. É também extremamente importante na diminuição das diferenças 

uma vez que o resultado final não é o resultado individual mas sim o resultado 

de toda a equipa, ou seja, do contributo de todos os alunos. Apesar de ter 

abordado o MED com algumas limitações, conforme referido acima, penso que 
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se tornou num processo bastante positivo e que vou repetir no meu futuro 

enquanto professor. 

 

 

3.1.3.6. Educação Generalizada 

 

“Muitos dos professores leccionam as suas aulas em função deles próprios e, a 

meu ver, deve ocorrer precisamente o contrário, ou seja, as aulas devem ser 

preparadas e realizadas sempre em função dos alunos que temos e para os 

alunos que temos. (…). A realidade escolar com que nos deparamos nos 

tempos de hoje é uma realizada onde a educação é a mesma para todos os 

alunos, não olhando às diferenças de cada um, onde não potencializam a 

autonomia, a originalidade e a inovação, onde há cada vez mais um 

desinteresse pelas actividades propostas pelos professores. Mesmo assim, 

continua-se a atribuir o problema do insucesso escolar aos alunos e nunca aos 

professores.” (Reflexão nº 87) 

 

Enquanto futuro professor considero que esta é uma profissão cheia de 

potencialidades e é, sem sombra de dúvidas uma das mais belas que há. No 

entanto, para que um dia possa ser um bom professor, tenho uma perfeita 

noção de que há várias coisas que acontecem nas aulas de hoje que eu não 

vou poder deixar que aconteçam nas minhas aulas. Muitos destes problemas 

começam pela própria definição de alguns aspectos que, na minha opinião são 

basilares para o desenvolvimento de um ensino mais correcto e igualitário. 

Antes de mais há que perceber que o professor existe para o aluno. Este é o 

centro de toda a actividade pedagógica. Tudo o que for feito dentro ou fora das 

aulas mas que esteja relacionado com o ensino deve ser feito sempre tendo 

em conta os alunos que temos à nossa frente. A meu ver, os professores 

devem valorizar e promover actividades que permitam aos alunos trazer as 

suas experiências para a sala de aula. Hoje em dia, constatamos que há um 

crescente abandono escolar e quando se tentam descobrir as causas disso 

através de estudos dispendiosos e inúteis, ninguém consegue concluir que na 
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maior parte dos casos, isso se deve ao facto de a escola estar completamente 

desfasada da realidade dos alunos e essa sim é a principal causa do abandono 

escolar. As suas referências são todas deixadas no lado de fora do portão da 

escola e a única solução para esse problema será uma revisão completa de 

todos os conteúdos programáticos, revisão essa que procura diminuir esta 

distância entre as escolas e os alunos. Vejamos, no programa da nossa 

disciplina, por exemplo, é preciso um grande conhecimento pedagógico e uma 

certa abertura de espírito por parte do professor para que este consiga, a meio 

da constante luta contra o tempo, encontrar um espaço para promover a 

ligação entre a realidade dos alunos e a escola. Tentando não ser inoportuno, 

vou apenas ilustrar esta minha opinião com um pequeno exemplo. Imaginemos 

dois alunos. Um tem pais que o apoiam e o incentivam, vive numa grande 

cidade, tem acesso à internet, a filmes, livros, música e tem a sorte de ter a avó 

em casa que o ajuda com os trabalhos escolares; o outro é filho de pais 

desinteressados, não tem computador, internet e, alguns nem televisão, e 

todos os dias, quando volta da escola, tem que ir para o campo ajudar os pais. 

A realidade deste segundo aluno resume-se a campos, ovelhas e aos jogos de 

futebol que faz com os amigos, às sextas-feiras à noite. Não faz a mínima ideia 

sobre o que se passa no mundo. Pergunto-me como é que podemos insistir em 

dar a estes dois alunos o mesmo programa e esperar que ambos tenham bons 

resultados e se sintam os dois bem no contexto escolar. Para o segundo aluno, 

uma vez que tudo o que ouve na escola não faz eco com que se passa fora 

dela, a opção mais correcta e lógica será, chegado ao 5º ou 6º ano, deixar de ir 

às aulas. Ele sente que nada do que lhe ensinam na escola vai servir para o 

que ele quer fazer na sua vida. Sente que está ali a perder o seu tempo. O 

abandono surge como a hipótese mais apetecível e com mais lógica. 

Por tudo isto, esta será uma das minhas preocupações para toda a 

minha carreira docente. Se estou no ensino é pelos alunos, é por eles que 

tento evoluir, por isso penso que esta será uma boa forma de começar e de 

motivar a sua participação. E se há de facto uma crise na docência esta 

relaciona-se, em grande parte, na minha opinião ao facto de os professores 

não adequarem as suas aulas, aos alunos que têm à sua frente. Temos de ter 
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a capacidade de saber dar as aulas de acordo com os alunos e, por incrível 

que possa parecer, apesar de serem sempre as mesmas pessoas, não são os 

mesmos alunos, o seu rendimento vai variando de acordo com o cansaço, 

motivação e outros aspectos relevantes para a aprendizagem. Assim, um bom 

professor tem que saber jogar com todas estas vertentes e conseguir planificar 

aulas que sejam flexíveis ao ponto de ser sempre possível adaptá-las 

dependendo das situações e dos alunos. 

 

 

3.1.4. Avaliação 

 

O processo de avaliação foi, talvez, a tarefa mais difícil que tive de 

realizar ao longo de todo o ano lectivo. Em cada avaliação surge um 

sentimento de que podemos estar a ser injustos com algum aluno, que o 

podemos estar a prejudicar de alguma maneira. Apesar de ser uma tarefa 

complexa, é também essencial para a obtenção dos resultados de todo o 

processo de ensino aprendizagem. É preciso entender que esta avaliação não 

é apenas importante para os professores, no sentido de perceber o resultado 

do seu trabalho. Os alunos, por exemplo, devem ver a sua avaliação como 

fundamental para uma evolução cada vez maior, ou seja, devem verificar os 

aspectos negativos da avaliação e, posteriormente, tentar melhora-los. Para 

isto, é fundamental uma actualização constante da avaliação, durante todo o 

ano lectivo, o que permitirá ter a percepção da forma como se encontra todo o 

processo ensino aprendizagem e, se necessário, reajustar este processo, tanto 

ao nível do planeamento como da realização. 

Apesar de efectuar uma avaliação contínua durante todo o ano lectivo, 

penso que é fundamental possuir momentos específicos de avaliação. Estes 

momentos primam pela concentração e empenho dos alunos, e possibilitam 

uma avaliação mais precisa por parte do professor. Tal como Barbosa (1997), 

também dividi os meus métodos avaliativos em: diagnóstico, formativo e 

sumativo. 
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A avaliação diagnóstica “corresponde ao momento de avaliação inicial. 

Esta fornece indicativos sobre a posição dos alunos face a novas 

aprendizagens. Enquadra-se assim numa avaliação pontual, onde existe um 

levantamento de conhecimentos dos alunos, sendo os mesmos considerados 

como pré-requisitos para iniciar uma nova unidade didáctica.” (Reflexão da 

avaliação diagnóstica de andebol) 

A avaliação formativa deve ocorrer frequentemente durante o ano lectivo 

no sentido de regular o processo ensino aprendizagem, demonstrar aos alunos 

como se encontra o seu processo de aprendizagem e orientar a prática 

pedagógica do professor. 

A avaliação sumativa “traduz-se num juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes 

do aluno, tendo lugar, ordinariamente, no final de cada período lectivo, no final 

de cada ano e de cada ciclo de ensino, podendo, também, ter lugar no final de 

uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar globalmente. A 

avaliação sumativa fornece um resumo da informação disponível, procede a 

um balanço de resultados no final de um segmento extenso de ensino.” 

(Reflexão da avaliação sumativa de basquetebol) 

 

 

 

3.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

“Qualquer organização é caracterizada pelas relações que se 

estabelecem entre os seus membros. É neste contexto que as relações 

interpessoais se vão aprofundando, as pessoas convivem, trocam 

experiências, e ao mesmo tempo desenvolvem percepções partilhadas e 

recíprocas. (Rocher, 1989) 

 

Para além de todo o processo ensino aprendizagem do qual o professor 

é responsável, existe ainda um vasto número de actividades não lectivas, nas 
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quais o mesmo deve participar com o intuito de se integrar na comunidade 

escolar. Deste modo, durante o presente ano lectivo, procurei aliar todo o 

processo de aprendizagem dos alunos com a minha integração na comunidade 

escolar, contribuindo assim para “a promoção do sucesso educativo, no reforço 

do papel do professor de Educação Física na escola e da disciplina de 

Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora”. (Matos, Zélia, 2007). 

Segundo Alves (1995), a escola é uma realidade social porque 

apresenta-se como um espaço de acções levadas a cabo por pessoas situadas 

num sistema de interacção caracterizado por determinados estatutos, papéis e 

regras de funcionamento (formal e informal). O relacionamento com os outros 

professores torna-se assim fundamental para iniciar uma fácil e plena 

integração na comunidade escolar.  

Apesar de me encontrar algo receoso por todas as novidades que 

envolviam o Estágio Profissional, assim como por desconhecer os meus 

colegas de estágio, este sentimento começou a desaparecer desde o momento 

em que nos foi apresentado o Professor Cooperante. É natural, nós 

estagiários, vermos o Professor Cooperante como um professor universitário, e 

por esse motivo tratámo-lo como tal, por professor. Lembro-me que, quando 

nos dirigimos a ele pela primeira vez, tratando-o por professor, o mesmo 

presenteou-nos com uma frase que nos deixou mais descontraídos e animados 

– “Agora somos colegas de trabalho, somos todos iguais, e como tal vão deixar 

o “professor” de lado e vão-me tratar pelo nome”. Apesar de poder parecer uma 

frase insignificante, apresentou-se como essencial para nossa integração, 

permitindo-nos perceber que seriamos vistos, pela comunidade escolar, como 

professores e não como alunos. 

O facto de a escola possuir excelentes condições para o trabalho de 

todos os professores, permite que os professores de educação física desfrutem 

de um espaço, situado no interior pavilhão, com todo o material necessário a 

uma sala dos professores. Como sabemos, na maior parte das escolas, o local 

onde as aulas de educação física são leccionadas é um pouco distante da sala 

dos professores, o que faz com que o professor “gaste” o seu tempo de 
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intervalo num ir e vir entre a sala dos professores e esse mesmo local. Deste 

modo, esta sala disponibilizada para os professores de educação física da 

escola, apresentou-se como uma mais-valia para todo o processo ensino 

aprendizagem, contudo, o facto de nos mantermos neste local, durante todos 

os intervalos, faz com que as relações com os restantes professores de outras 

disciplinas sejam muito restritas. A integração entre os professores de 

educação física foi assim o meu segundo objectivo. Este foi ultrapassado com 

bastante facilidade devido ao fantástico grupo de educação física que a 

escola apresenta. Estes, juntamente com as assistentes operacionais, 

receberam-me como mais um professor e proporcionaram-me momentos que 

guardarei para sempre na minha memória. 

As interacções com os restantes professores da escola eram feitas, 

quase exclusivamente, nas várias reuniões de departamento, de grupo 

disciplinar ou de concelho de turma. Inicialmente, a minha participação 

nestas reuniões era praticamente nula, pois mesmo tendo algumas opiniões 

sobre determinados assuntos, sentia-me tímido e pouco seguro das minhas 

opiniões, contudo, à medida que o tempo foi passando, fui sentindo mais 

confiança e motivação, comecei a sentir-me como um verdadeiro professor e a 

participar activamente em todas as reuniões. Estas reuniões foram 

extremamente importantes na compreensão das restantes tarefas que o 

professor tem de realizar 

 

 

3.2.1. O papel do Director de Turma 

 

A compreensão do papel do DT tanto do ponto de vista administrativo 

como de gestão de relações humanas torna-se fundamental para que nós, 

futuros professores e possíveis futuros directores de turma, consigamos 

desempenhar todas as funções que lhe são inerentes. Assim, é uma das 

propostas do Estágio Profissional em que estou inserido, o acompanhamento 

do DT, da turma na qual lecciono as minhas aulas, durante um período de 

tempo que me permita perceber todas as suas funções relativamente a este 
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cargo. Contudo, devido a problemas de saúde da directora de turma do 7ºC, 

tive a necessidade de solicitar à professora Cristina, professora de educação 

física, o acompanhamento nas suas funções como directora de turma. 

O papel do DT á cada vez mais sobrecarregado e exigente, implicando, 

muitas das vezes, que o professor possua um conhecimento multidisciplinar e 

uma acção empenhada e adequada em cada caso que se apresenta como 

individual. É ele também o responsável pelo estabelecimento das relações 

entre os professores, os pais e os alunos, devendo ao mesmo tempo, criar um 

ambiente entre os alunos, favorável para que os mesmos se exprimam de 

forma natural e sem receios, transformando-se assim num tutor dos seus 

alunos. Actuando com ponte entre todos os intervenientes da relação 

educativa, é a ele que os encarregados de educação se devem dirigir na 

procura da resolução de qualquer problema relativo ao seu educando, mesmo 

que esse problema seja a nível da instituição e que só possa ser resolvido por 

órgãos superiores. Isto faz com que os directores de turma se apresentem 

como uma “montra” da escola em que estão inseridos, para todos os 

encarregados de educação. Este relacionamento com os encarregados de 

educação é, talvez, o processo mais complicado do DT. Todos os alunos são 

diferentes, e tal como eles, os seus encarregados de educação também. Cabe 

ao DT saber lidar com essas diferenças que, no meio em que esta escola está 

inserida, são ainda maiores.  

Para além das funções de intermediário entre todos os agentes da 

intervenção educativa, o DT apresenta um grande leque de tarefas durante 

todo o ano lectivo. Assim, numa fase inicial, o DT deve preparar e coordenar a 

primeira reunião de concelho de turma, onde vai conhecer todos os professores 

da mesma. Caso não tenha estado, no ano anterior, na direcção da turma, 

deve ler o relatório referente à mesma, deixado pela directora de turma 

anterior. Depois da realizada a primeira reunião de concelho de turma, são 

necessárias reuniões com os encarregados de educação, reuniões estas de 

carácter geral e, se necessário, individual. Apresenta ainda uma intervenção 

sistemática com os alunos, no que diz respeito ao seu aproveitamento, ao 

comportamento, assiduidade e pontualidade, e é ainda responsável pela 
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leccionação da área curricular não disciplinar de formação cívica. Como se 

ainda não basta-se, para além de todas as reuniões de concelho de turma e 

com os encarregados de educação que o director organiza e participa, tem de 

preparar e realizar uma última reunião de avaliação do ano lectivo e a última 

reunião com os encarregados de educação, onde se dá a conhecer a avaliação 

final dos alunos e, em alguns casos, realiza-se a matrícula dos mesmos para o 

próximo ano lectivo. 

Desta forma, este acompanhamento transmitiu-me alguns 

conhecimentos que me permitirão desempenhar a função de DT de uma forma 

mais tranquila sem os receios que situações desconhecidas nos provocam. 

 

 

3.2.2. O Plano Anual de Actividades 

 

Como um ano lectivo não se restringe unicamente à leccionação das 

aulas, o grupo de educação física apresenta, como uma das tarefas iniciais, a 

elaboração de um Plano Anual de Actividades. A primeira análise que fiz a este 

plano deixou-me com algumas dúvidas sobre a realização de todas as 

actividades nele presente, uma vez que se apresentava muito extenso e com 

grande variedade de actividades. Contudo, a forma sempre organizada e o 

espírito de grupo, pelo qual o grupo de educação física se caracteriza, permitiu 

a realização de todas as actividades de forma responsável e empenhada. Os 

responsáveis por cada actividade foram antecipadamente escolhidos de forma 

a dividir tarefas. Como estagiário que sou, via nestas actividades uma forma de 

aumentar os meus conhecimentos e de me integrar na comunidade escolar e 

por esse motivo prontifiquei-me a participar em todas as actividades. Apesar 

desta participação em todo o plano anual de actividades, senti que faltou uma 

maior participação, da minha parte, ao nível da organização das actividades, 

nomeadamente da elaboração das tabelas de jogos, comunicados aos alunos e 

professores e trabalho e afixação dos resultados. Contudo, um evento maior 

tinha de ser organizado e, nós estagiários, tínhamos a responsabilidade desta 

organização. 
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Corta-Mato do Agrupamento 

 

A ideia de realizar esta actividade, surgiu na primeira reunião de grupo 

disciplinar, realizada na Escola Secundária António Nobre. Desde logo, ficou 

decidido que a organização estaria ao nosso (estagiários) encargo, com o 

auxilio dos professores José Silva e Cirílo, e das turmas do 12º ano do curso 

Tecnológico de Desporto da Escola Secundária António Nobre. Sendo este um 

corta-mato do agrupamento aberto a toda a comunidade, seria pertinente que 

fosse realizado num local “neutro”, surgindo a ideia da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, ideia esta recusada pelos responsáveis da 

faculdade. Como a motivação para a realização desta actividade era muita, não 

baixamos os braços e partimos à procura de novos locais para a realizar. Foi 

assim que surgiu a Quinta do Covelo, como sendo a melhor solução para as 

escolas participantes. 

“Depois de estar o local perfeitamente definido, surgiram alguns 

problemas, nomeadamente o transporte para os alunos da escola da Areosa. 

Temos de ter em conta que estes alunos necessitam de outros cuidados e 

preocupações que os alunos da António Nobre não exigem”. (Reflexão Critica). 

Assim, e numa tentativa de nos precaver-mos para todos os problemas que 

poderiam surgir, realizamos uma reunião no dia 26 de Novembro, onde foi 

também decidia a divisão das tarefas a realizar. Sobre esta reunião importa 

ainda referir que num primeiro momento participaram apenas os professores 

organizadores, juntando-se mais tarde os alunos das turmas do curso 

Tecnológico de Desporto. Foi no primeiro momento que percebi que estes 

alunos iriam ser avaliados por toda esta organização e por esse motivo a 

necessidade de participarem activamente e de forma empenhada era muita. 

“Sendo a primeira vez que participei na organização de um corta-mato a 

falta de experiencia era muita, e por mais que o nosso professor cooperante 

nos disse-se para pensarmos no que poderia ser feito para que não 

ocorressem falhas durante o corta-mato, as ideias que surgiam eram 

escassas”. (Reflexão Crítica). Deste modo, e como não tínhamos qualquer 

experiencia na organização de actividades deste tipo, penso que o professor 
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cooperante deveria pedir-nos para realizar algumas tarefas que ele próprio 

realizou. “Contudo, a forma como o professor José Silva trabalha, ou seja, com 

o máximo de profissionalismo, dedicação e empenho para que nada corra mal, 

fez com que o mesmo resolvesse alguns assuntos sem a ajuda de nenhum de 

nós. (…) compreendo a forma de agir do professor visto que é notório um 

perfeccionismo em tudo que realiza e, num evento desta grandeza, onde toda a 

comunidade poderia participar, a responsabilidade seria muito maior, não 

podendo existir falhas”. (Reflexão Crítica). 

A deslocação dos alunos para o local do corta-mato (Quinta do Covelo), 

foi um dos aspectos que, a meu ver, terá de ser melhorado para o próximo ano. 

Quando me refiro a ser melhorado, não quero dizer com isto que tenha corrido 

mal, contudo, a confirmação da disponibilidade de um autocarro, cedido pelo 

Futebol Clube do Porto, para transportar os alunos da Escola Básica 2, 3 da 

Areosa, foi dada um dia antes da realização do corta-mato, o que impossibilitou 

a passagem desta informação aos encarregados de educação. “Alguns dos 

encarregados, ao assinar a autorização para a participação no corta-mato dos 

seus educandos questionavam como os mesmos se iriam deslocar para o local 

do evento”. (Reflexão Crítica). 

Conforme combinado nas diversas reuniões que realizamos, no dia do 

corta-mato, nó estagiários, o professor Círilo e uma parte dos seus alunos, 

teríamos de nos encontrar na Quinta do Covelo pelas 08:00 com o objectivo de 

preparar todo o material necessário. Quando chegamos ao local, sentimos que 

as outras pessoas da organização, presentes no local, estavam pouco 

preocupadas com as tarefas que tinha de ser realizadas e não se notava 

grande vontade de as realizar. Deste modo, eu e os meus colegas estagiários 

“metemos mãos à obra” e começamos a demarcar os percursos da corrida. 

“Sentimos durante toda a organização que o outro lado (Escola António Nobre) 

se primava pelo trabalho lento e sem grandes preocupações, e isso 

preocupava-nos. O facto de os seus alunos serem maiores de idade e não 

necessitarem de tantas preocupações foi, na minha opinião, o principal motivo 

deste modo de agir”. (Reflexão Critica). 
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Eram 09:30 quando os primeiros participantes se apresentaram no local 

do evento. Rapidamente o recinto se encheu de alunos, dando-se inicio ao 

aquecimento generalizado para todos os alunos. Aqui sentiu-se uma grande 

participação dos alunos da Escola Básica 2, 3 de Areosa e, por outro lado, uma 

rejeição quase por completo dos alunos da Escola Secundária António Nobre. 

A maturidade dos mesmos ditou este comportamento, contudo este tipo de 

comportamento foi bastante positivo e fora de vulgar para muitos alunos. 

Deu-se então início às provas. Tudo correu de forma planeada, com os 

alunos organizadores devidamente distribuídos pelos postos de controlo e com 

todas as informações necessárias sobre o tipo de circuito que cada escalão 

deveria percorrer. Também os professores de educação física ajudaram 

durante todo o evento, posicionando-se nas zonas de partida e chegada, pois 

estes eram os locais que se apresentavam como mais problemáticos ao nível 

das provas. Contudo, os alunos participantes não criaram qualquer tipo de 

problemas e, por este motivo, o trabalho de quem se encontrava nos postos de 

controlo e nos locais de partida e chegada foi mais facilitado. 

Visto que os alunos de escalão inferior foram os primeiros a realizarem 

as provas, aproveitamos o facto de a Quinta do Covelo possuir um parque de 

diversões para lhes proporcionar momentos de alegria e satisfação. “Os alunos 

divertiram-se muito, e ali, sentiram-se mais à vontade sem a presença dos mais 

velhos. Como um dos alunos da Areosa me disse: “Na Escola da Areosa é 

melhor porque não temos estes grandalhões ao nosso lado”. Alguns alunos 

sentem-se intimidados, e este pode ser um factor de desmotivação para eles”. 

(Reflexão Crítica). 

Depois de todas as provas realizadas, deu-se inicio à chamada de todos 

os alunos participantes e o devido transporte dos mesmos para a escola, pelo 

mesmo autocarro que os transportou para o local. 

 

“(…) considero que a actividade cumpriu os propósitos estabelecidos, 

sendo notória a satisfação com que todos se envolveram e participaram nas 

diferentes tarefas no dia da prova. Quanto à organização da mesma, apesar de 

sentirmos um pouco de passividade por parte dos organizadores do António 
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Nobre, no dia observamos que os mesmos realizaram o seu trabalha de forma 

satisfatória. Sinto-me agora preparado para organizar um corta-mato com estas 

dimensões de uma forma mais participativa elaborando os vários documentos 

necessários sem receios que surgiram da minha inexperiência deste tipo de 

organizações”. (Reflexão Critica) 

 

O Sarau como culminar de todo planeamento anual de actividades 

 

No dia 17 de Junho, foi realizado, no pavilhão da Escola Secundária 

António Nobre, um Sarau destinado a todo o agrupamento. Desde logo, todos 

os professores consideraram ser uma actividade benéfica para os alunos e 

para o agrupamento, uma oportunidade de demonstrarem algo que executaram 

durante o ano lectivo, nas aulas ou fora delas. Tratou-se assim de um evento 

onde os alunos se expressaram de uma forma artística, dançando, lendo, 

cantando, entre outras formas de arte.  

A organização ficou ao encargo de alguns professores da Escola Básica 

António Nobre e, mais uma vez, senti alguma passividade nos dias que 

antecediam o sarau. No entanto, penso que tudo estava a ser preparado, uma 

vez que no dia encontrava-se tudo bastante organizado. Penso que o que 

faltou foi alguma passagem de informação para a nossa escola. Os professores 

continuam a esquecer-se que o Ensino Básica engloba outro tipo de 

responsabilidades, pelos alunos que o frequentam, sendo este um aspecto que 

deverá ser melhorado neste agrupamento.  

Quanto à participação dos alunos, sentiu-se uma aderência muito fraca 

por parte dos alunos da Escola Básica 2, 3 de Areosa e do Jardim de Infância e 

do 1º Ciclo de São João de Deus. Penso que o facto de a actividade ser 

realizada na escola que não é a deles foi um dos factores desta fraca 

participação dos mesmos. Pelo contrário, a Escola Básica António Nobre 

apresentou vários alunos participantes, com uma grande variedade de 

actuações. 
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3.3. Área 4 - Desenvolvimento Profissional 

 

“O professor precisa de vivenciar momentos de reflexão numa perspectiva 

crítica do conhecimento que possibilite o desenvolvimento profissional e 

permita avaliar a necessidade potencial e a qualidade de inovação educativa 

que deve ser introduzida constantemente nas instituições. Ter autonomia para 

modificar as actividades educativas continuamente, procurando adaptar-se à 

diversidade e ao contexto do aluno, integrando-se e comprometendo-se com o 

meio social”. (Imbernón, 2006) 

 

A transformação do saber académico em saber profissional é, na minha 

opinião, o grande objectivo do Estágio Profissional. Deste modo, esta área 

engloba todas as actividades e vivências que se apresentaram como 

fundamentais para esta transformação, tendo sempre em vista um 

desenvolvimento contínuo ao longo de toda a vida profissional, “promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação”. (Matos, Zélia, 2007) 

O Projecto de Formação Individual (PFI) apresentou-se como a primeira 

tarefa no âmbito do desenvolvimento profissional. “Trata-se de um 

planeamento, um meio de averiguação antecipado das nossas capacidades e 

uma regulação constante do nosso comportamento, assumindo funções de 

reflexão, motivação, orientação, empenho, controlo e racionalização da acção, 

levando-nos a tomar consciência das principais lacunas da nossa formação e 

intervir de forma a supera-las”. (PFI). 

A partir da realização deste documento, iniciei o meu processo 

profissionalização assente num ciclo de três conceitos fundamentais, a 

investigação, a acção e a reflexão, ou seja, antes de tudo procurei adquirir um 

conhecimento acerca da matéria em questão, posteriormente, colocá-la em 

prática e por fim reflectir sobre a mesma prática e voltar à acção ou se 

necessário, novamente à investigação. O PFI permitiu-me assim, realizar um 

levantamento de todas as minhas dificuldades, apontando, de imediato, 
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possíveis recursos e estratégias para as ultrapassar a tempo da sua acção, 

auxiliando “a minha prática pedagógica e todas as tarefas a desenvolver”. (PFI) 

A segunda tarefa proposta corresponde à elaboração de um estudo, de 

carácter investigativo, sobre algum aspecto manifestado durante o nosso 

Estágio Profissional. 

 

 

3.3.1. Estudo – Sociograma 

3.3.1.1. Introdução 

 

Este estudo surge no âmbito da 4ª área de desempenho – 

Desenvolvimento Profissional, inerente ao Estágio Profissional, inserido no 2º 

ano do Mestrado de 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Trata-se de um estudo de carácter investigativo que nos permitirá aumentar os 

nossos conhecimentos tanto ao nível do processo de investigação como da 

dinâmica da escola e mais concretamente dos alunos.  

Este trabalho tem como principal objectivo o estudo das relações 

interpessoais que se estabelecem entre os alunos da turma que lecciono. 

Assim, através da elaboração de um sociograma, pretendo determinar as 

preferências dos alunos perante diversos estímulos (pessoas) que fazem parte 

do seu meio, e consequentemente a criação de grupos. Existe um mundo de 

relações indecifráveis à primeira vista que nos permite entender as redes 

sociais existentes. O sociograma apresenta-se assim como uma ferramenta 

poderosa para o conhecimento profundo da vida interna dos grupos. A 

investigação dos grupos é extremamente importante na compreensão das 

relações interpessoais e por sua vez, as relações interpessoais influenciam a 

vida do grupo. Um dos motivos que nos levou a realizar este estudo é o facto 

de conseguir obter informação completa sobre a posição de cada aluno dentro 

da turma e ao mesmo tempo obter informações preciosas para a melhoria do 

relacionamento da turma. Desde o inicio do ano lectivo que os alunos da turma 

demonstram um fraco relacionamento entre eles, não aceitando grupos 
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definidos pelo professor ou mesmo rejeitando a exercitação de alguns 

exercícios com alguns dos seus colegas, criticando-os e prejudicando-os em 

algumas situações. A turma apresenta ainda uma aluna com necessidades 

educativas especiais, que embora não sendo avaliada a esta disciplina, devido 

ao estatuto que obtém, faz parte da turma e por esse motivo deve ser integrada 

como tal. Esta aluna revela grandes dificuldades de interacção com os seus 

colegas da turma e é constantemente rejeitada pelos mesmos. A observação 

de pequenos sub-grupos é também perceptível, contudo só será possível uma 

informação precisa destes no final deste estudo. Podemos assim afirmar que a 

os alunos apresentam problemas de relacionamento entre eles, originando uma 

falta de coesão da turma. 

 Normalmente, quando é proposta a realização de uma tarefa em comum 

para todo o grupo, os seus membros apresentam uma certa coesão, levando-

os a atingir os objectivos pretendidos com maior entusiasmo e facilidade. Para 

Festinger (1950) coesão de um grupo é o resultado de todas as forças que 

actuam sobre os membros para que permaneçam no grupo. No entanto, e 

observando o grupo que vou estudar, o conceito de coesão não pode ser 

analisado sem o da atracão interpessoal, ou seja, deve existir alguma atracão 

entre as pessoas que pertencem ao grupo. Estas devem manter uma boa 

relação e partilhar uma determinada identidade, pois só assim se tornaram 

coesas. 

Segundo Rodrigues (2004), a formação de amizades e inimizades é uma 

consequência do processo de interacção social. É neste processo de 

interacção social que tentarei intervir nas minhas aulas para que a turma tire o 

máximo de partido da informação que me proporcionou o sociograma, 

trabalhando em conjunto para um objectivo em comum. 
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3.3.1.2. Revisão Bibliográfica 

3.3.1.2.1. Sociometria 

 

O interesse pela interacção social iniciou-se nos anos 30 com Moreno e 

Newcomb. Foi J. L. Moreno, psiquiatra romeno, que fundou e se centrou na 

sociometria, tendo esta como meta proporcionar técnicas objectivas que 

permitam conhecer as atracção versus repulsões manifestadas no seio de um 

grupo. Moreno afirma ainda que a sociometria possui três pontos de referência: 

socius (o companheiro); metrum (a medida); e drama (a acção), resultando três 

áreas de investigação: o grupo, a medida e a acção no campo social. 

Para Bastin (1980), a sociometria serve para identificar a posição social 

de cada elemento do grupo, podendo-se assim obter, para cada membro, um 

conjunto de traços característicos: o seu “estatuto sociométrico”. 

 “Ao olhar a estrutura detalhada de uma comunidade, vemos a posição 

concreta de cada indivíduo nesta estrutura e, também, o núcleo de relações em 

torno de todos os indivíduos, (…). Este Núcleo de relações é a pequena 

estrutura social em uma comunidade, um átomo social”. (Moreno, 1992). 

 

 

3.3.1.2.2. Teste Sociométrico 

 

O teste sociométrico não é mais que uma solicitação para escolherem, 

entre os membros de um grupo, aqueles com quem desejariam encontrar-se 

numa actividade bem determinada. O contrário também pode ser pedido, ou 

seja, aqueles com quem não desejariam encontrar-se. Trata-se assim de um 

instrumento pelo qual as estruturas sociais são examinadas, medindo os níveis 

de atracão e repulsão existentes entre os indivíduos do grupo. Pode ainda ser 

repetido em qualquer época sem perda de interesse significativo para o sujeito. 

Importa também salientar que o teste sociométrico não é utilizado 

apenas para funções terapêuticas. De acordo com Bustos (1979), “O teste 

sociométrico pode ser aplicado em qualquer circunstância onde se torna 

necessário uma reorganização de vínculos, distribuição de tarefas e, no caso 
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de grupos terapêuticos, quando se deseja investigar a estrutura interna do 

mesmo”. 

Bustos (1979) afirma também que “O teste sociométrico é um método de 

investigação, que tem como objectivo facilitar a compreensão das redes de 

vínculos que configuram a estrutura dos grupos humanos.” 

Weil et alli (1967) afirmam que o teste sociométrico é um instrumento 

dinâmico utilizado “para observar, descrever e medir a coesão grupal, ou seja, 

a rede de relações entre os participantes”. 

 

 

3.3.1.2.3. Matriz Sociométrica 

 

Através dos dados obtidos do teste sociométrico, podemos elaborar uma 

matriz sociométrica. Esta matriz consiste num quadro de dupla entrada que, 

dependendo das dimensões do grupo a ser estudado, pode ser suficiente ou 

não, para obtenção dos resultados pretendidos sobre as relações existentes 

entre os indivíduos do mesmo. 

Para Alves (1964), a matriz sociométrica é mais um instrumento de 

análise do que de síntese, pois esta “apresenta-nos com clareza os totais das 

indicações realizadas nos grupos e no entanto nos dá apenas uma vaga ideia 

das inter-relações dos componentes do grupo”. 

 

 

3.3.1.2.4. Sociograma 

 

Segundo Alves (1964), o sociograma “dá-nos uma visão sintética dos 

grupos, permitindo uma perspectiva mais adequada da dinâmica dos mesmos, 

que é mais do que a simples soma das acções dos componentes”. Sendo 

assim, e comparando com a matriz sociométrica, podemos afirmar que o 

sociograma é a representação gráfica da matriz sociométrica. Nesta 

representação realçam vários factores como por exemplo a dinâmica de um 

grupo e a posição de cada um dos seus membros, os subgrupos, o grau de 
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aceitação ou não dos membros pelos seus pares, os indivíduos mais 

populares, entre outros.  

Para Moreno (1992), “Quanto melhor o terapeuta conheça o sociograma 

objectivo e perceptual do grupo, tanto melhores serão as suas probabilidades 

de escolher um protagonista com quem os outros participantes possam 

identificar-se facilmente. 

Assim, o sociograma permite ao professor compreender os 

relacionamentos da turma e com isso gerar acções que possam melhorar os 

relacionamentos e evitar conflitos entre os membros do grupo (turma). 

 

 

3.3.1.2.5. Relações Interpessoais 

 

Kurt Lewin (1965) foi um dos primeiros pesquisadores no que diz 

respeito às relações interpessoais. Este psicólogo afirma que “A produtividade 

de um grupo e a sua eficiência estão estreitamente relacionadas não somente 

com a competência dos seus membros, mas, sobretudo com a solidariedade 

das suas relações interpessoais”. 

Estas relações interpessoais são, para Costa (2001), apontadas como 

um dos elementos que contribuem para a formação do relacionamento real na 

organização. 

Podemos ainda remeter para uma teoria das relações interpessoais que, 

segundo Moreno (1992), baseia-se na díade primária, a ideia e experiencia do 

encontro de dois autores, o evento concreto-situacional preliminar a todas as 

relações interpessoais. 

 

 

3.3.1.2.6. Grupos 

 

Em Sociologia, um grupo é um sistema de relações sociais, de 

interacções recorrentes entre pessoas. É um conjunto limitado de pessoas, 

unidas por um objectivo em comum com múltiplas interacções entre si. Para se 
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poder considerar um grupo, a relação não pode ser momentânea mas sim com 

um carácter de permanência.  

Segundo Costa (2001), o grupo surgiu pela necessidade do homem viver 

em contacto com os outros homens. Nesta relação é possível observar vários 

fenómenos como a comunicação, percepção, afeição, liderança, integração, 

coesão entre outros. 

Já Lewin (1965), afirma que um grupo não se define pela simples 

proximidade ou soma dos seus membros, mas como um conjunto de pessoas 

interdependentes. O grupo constitui assim um organismo e não uma colecção 

de indivíduos. 

Da mesma forma, Arrow, MacGrath e Berdahl (2000), afirmam que os 

grupos não podem ser adequadamente compreendidos como colecções de 

indivíduos que agem de forma independente. Pelo contrário, focam a sua 

atenção nas relações entre as pessoas, instrumentos e tarefas, activadas por 

uma combinação de objectivos individuais e colectivos, que mudam e evoluem 

ao longo do tempo, à medida que o grupo interage. 

Tajfel (1984) definem grupo como uma colecção de indivíduos que se 

percebem como membros de uma mesma categoria social, que partilham 

algum envolvimento emocional neste sentido de pertença e no grau de 

consenso social, assim como acerca da evolução do seu grupo e da sua 

pertença a ele. 

Ao contrário de Tajfel (1984), Hansen, Warner e Smith (1976) definem 

grupo como mais do que uma colecção de pessoas. No entanto, remetem 

também para uma partilha de atitudes e valores comuns, uma aceitação e 

relacionamento entre. Aceitam a pertença no grupo para lidar com os 

problemas que têm em comum, assim como para satisfazer algumas 

necessidades individuais. 
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3.3.1.2.7. Coesão 

 

Coesão de grupo pode ser definida como o resultante de todas as forças 

que actuam sobre os membros para que permaneçam no grupo. Esta coesão é 

construída através de acções voluntárias de cada elemento do grupo, não 

aparecendo desde a formação do grupo. Esta coesão permite que se atinja 

uma extrema garantia, na qual se consegue perceber o que esperar ou até 

recear do grupo. Permite assim ao professor ou treinador maior facilidade no 

trabalho do grupo, uma vez que o objectivo é comum para todos. 

Para Carrow (1982), coesão é um processo dinâmico que se reflecte na 

tendência para o grupo se unir e permanecer unido na procura de metas e 

objectivos comuns, uma vez que reflecte a natureza multidimensional deste 

conceito. Também, segundo estudos realizados por este autor, a capacidade 

de ultrapassar o impacto negativo de acontecimentos de ruptura, apresenta 

maior capacidade nas classes mais coesas. Ao nível das equipas desportivas 

há uma maior estabilidade e menor número de desistências nas equipas que 

se apresentam mais coesas. 

Festinger et al. (1975) definiram a coesão como o campo total de forças 

que actuam sobre um mesmo grupo para que permaneçam nele. A respeito 

deste conceito Carron, Widmeyer, Brawley (1985), afirmam que um aspecto 

significante dele é que se focaliza no sujeito e nas forças que o atraem, o que o 

faz permanecer no grupo. Estes autores referem, ainda, que a integração 

grupal representa a intimidade, similaridade e união dentro do grupo como um 

todo. A atração individual pelo grupo representa as motivações que influenciam 

o indivíduo a permanecer no grupo, ou seja, uma mistura de sentimentos 

individuais dos membros a respeito do grupo, seu envolvimento com seu papel 

pessoal e envolvimento com outros membros do grupo. 
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3.3.1.3. Objectivos 

3.3.1.3.1. Objectivo Geral 

 

 O objectivo geral deste estudo é a realização de um sociograma 

relativo aos alunos da turma C do 7º ano de escolariedade da Escola 

Básica 2 e 3 de Areosa. 

 Conhecer as dinâmicas de grupo e as interacções pessoais no seio 

da turma. 

 

 

3.3.1.3.2. Objectivos Específicos 

 

 Verificar a existência de sub-grupos; 

 Determinar os líderes aceites; 

 Determinar os alunos menos integrados; 

 Verificar as escolhas mútuas ou recíprocas; 

 Contribuir para a melhoria da coesão da turma. 

 

 

3.3.1.4. Material e Métodos 

3.3.1.4.1. Amostra 

 

Este estudo, apresenta como amostra os alunos constituintes da turma 

C do 7º ano de escolariedade da Escola Básica 2 e 3 de Areosa do ano lectivo 

2010/2011. A turma é constituida por 23 alunos, sendo 12 do sexo masculino e 

11 do sexo feminino. 

 

 

3.3.1.4.2. Procedimentos Metodológicos 

 

O Teste Sociométrico (Anexo 3) desenvolvido por Moreno foi a técnica 

utilizada para a recolha de dados, sendo este composto por 3 questões critério, 
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onde é pedido ao Aluno que escolha, por ordem de preferência, três alunos da 

turma com as quais desejariam realizar uma determinada actividade. O teste 

apresenta ainda dois momentos distintos de recolha de dados, sendo estes no 

dia 17 de Dezembro de 2010 (Final do 1º Período) e dia 8 de Abril de 2011 

(Final do 2º Período). Estes dois momentos apresentam um intervalo que diz 

respeito ao 2º período lectivo, sendo este o tempo de intervenção para a 

melhoria da coesão da turma. 

Depois da recolha de dados, estes foram inseridos numa Matriz 

Sociométrica, realizando, posteriormente, sociogramas para cada questão 

critério utilizando para isso o Microsoft Word 2007. 

 

 

3.3.1.5. Resultados do 1º Momento 

 

Observando os sociogramas do 1º momento podemos constactar que 

existe alguma divisão entre os géneros. Sendo este aspecto mais observável 

nas primeiras escolhas, continua bem visível nas segundas e terceiras 

escolhas. Em todas as perguntas do 1º momento, apenas os alunos Bernardo 

Gomes (nº4) e Daniel Chumbinho (nº7) escolheram raparigas na sua primeira 

escolha. Por outro lado, escolheram rapazes como primeira escolha, apenas as 

alunas Cláudia Santos (nº6), Diana Pereira (nº8), Daniela Monteiro (nº18) e 

Tatiana Albuquerque (nº23). 

Relativamente às escolhas recíprocas, podemos observar que estas 

ocorrem em muito maior número nas primeiras escolhas, com um total de 12. 

Nas segundas escolhas existiram 2 escolhas recíprocas e nas terceiras 

escolhas verificamos um total de 4 escolas recíprocas. Destas escolhas 

recíprocas, 10 são entre rapazes, 7 entre raparigas e apenas 1 entre rapaz e 

rapariga. Este resultado mostra mais uma vez a grande divisão existente entre 

os alunos do género masculino e os do género feminino. 

A turma apresenta uma grande tendência para criar sub-grupos, 

principalmente, sub-grupos dentro do género. Assim, podemos verificar os 

seguintes sub-grupos masculinos: 
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 Fábio (nº10), Roberto (nº22) e Jorge (nº16); 

 Franklin (nº13) e Luís (nº17); 

Como sub-grupos femininos, podemos observar: 

 Renata (nº20) e Diana (nº24); 

 Bárbara (nº2), Ingrid (nº14) e Mariana (nº25); 

 Carina (nº5) e Tatiana (nº23). 

Estes sub-grupos são observáveis pela escolha de cada um dos elementos, 

sendo estas, muitas vezes, recíprocas. 

 Outro aspecto observável nos sociogramas diz respeito aos alunos 

considerados líderes, ou seja, escolhidos pela maior parte da turma, e os 

menos integrados na mesma. Sendo assim, os alunos que obtiveram mais 

escolhas foram a Tatiana (nº23) e o João (nº15) com 28 escolhas (14 primeiras 

escolhas, 8 segundas escolhas e 6 terceiras escolhas) e 24 escolhas (9 

primeiras escolhas, 8 segundas escolhas e 7 terceiras escolhas) 

respectivamente. Quanto aos alunos menos integrados na turma, ou seja, os 

que obtiveram menos escolhas por parte dos colegas, temos salientar a aluna 

Cláudia com nenhuma escolha. Esta aluna apresenta-se com estatuto de aluna 

com necessidades educativas especiais e revela grandes dificuldades de 

relacionamento com a comunidade escolar, nomeadamente a turma onde esta 

inserida, sendo um dos motivos pelo qual realizei este estudo. Importa também 

salientar o aluno Filipe (nº11) com apenas uma escolha e os alunos Francisco 

(nº12), Franklin (nº13), Daniela (nº18) e Diana (nº24) com três escolhas cada. 

 

 

3.3.1.6. Resultados do 2º Momento 

 

Depois da recolha e análise de dados do 1º momento, tentei, durante o 

2º período lectivo, melhorar alguns aspectos relacionados com a coesão da 

turma. Assim, criei grupos de trabalho mistos e com separação dos sub-grupos 

observados no 1º momento. Tentei também integrar na turma os alunos pouco 

escolhidos através de situações de interacção entre a turma. 
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Assim, e analisando os sociogramas do 2º momento, verificamos que, 

apesar de ainda existir uma divisão segundo o género, esta apresenta valores 

diferentes do 1º momento, ou seja, em todas as perguntas do 2º momento, 

passaram de 2 para 5 os rapazes que escolheram raparigas, e de 4 para 7 as 

raparigas que escolheram rapazes. Sendo assim, podemos já afirmar que o 

primeiro problema observável na turma está a ser ultrapassado, mesmo 

existindo um aumento das inter-relações por género. 

No que diz respeito às escolhas recíprocas, o seu somatório, em todas 

as questões, foi o mesmo (18), no entanto estas escolhas dividiram-se em 7 

nas primeiras e terceiras escolhas, e 4 nas segundas escolhas. Destas 18 

escolhas recíprocas, 6 foram entre rapazes, 9 entre raparigas e 3 entre rapazes 

e raparigas. Assim, podemos verificar mais uma vez que a divisão da turma por 

género esta reduzida e as raparigas encontram-se mais unidas que no 1º 

momento, onde existiram apenas 7 encolhas recíprocas entre as mesmas. 

A turma apresenta ainda alguma tendência para a formação de sub-

grupos, contudo, estes já não são apenas sub-grupos de género.  

Como sub-grupos masculinos temos: 

 Fábio (nº10), Roberto (nº22), Jorge (nº16), João (nº15) e Diogo (nº9); 

 Franklin (nº13) e Luís (nº17). 

Como sub-grupo feminino temos: 

 Bárbara (nº2), Ingrid (nº14) e Mariana (nº25); 

Como sub-grupo misto temos: 

 Bernardo Almeida (nº3), Bernardo Gomes (nº4), Carina (nº5), Rita 

(nº21) e Tatiana (nº23). 

Relativamente aos alunos considerados líderes e aos menos integrados 

na turma, podemos observar que os alunos João (nº15) e Tatiana (nº23) 

continuam a ser os mais escolhidos com 24 escolhas (8 primeiras escolhas, 7 

segundas escolhas e 9 terceiras escolhas) e 19 escolhas (12 primeiras 

escolhas, 3 segundas escolhas e 4 terceiras escolhas) respectivamente. Por 

outro lado, os alunos Francisco (nº12) e Filipe (nº11) foram os menos 

escolhidos com 0 e 1 escolhas respectivamente. Comparativamente com o 

primeiro momento, a aluna Cláudia (nº6) passou de 0 escolhas para 3, 
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tornando-se um aspecto muito positivo do trabalho deste estudo. Sendo assim, 

os alunos menos escolhidos diminuíram significativamente, passando de 6 

alunos para 3. No entanto há que salientar que dois destes alunos não 

obtiveram quaisquer melhorias a este nível. 

 

 

3.3.1.7. Conclusões 

 

 A turma apresenta uma grande divisão segundo o género, que 

diminuiu do 1º para o 2º momento. 

 No 1º momento apenas os alunos Bernardo (nº4), Chumbinho (nº7), 

Cláudia (nº6), Diana (nº8), Daniela (nº18) e Tatiana (nº23) 

escolheram alunos do sexo oposto. 

 No 2º momento a escolha de alunos do sexo oposto aumentou para 

o dobro, passando a ser feita por um total de 12 alunos (5 rapazes e 

7 raparigas). 

 Em ambos os momentos foi possível verificar que existe um maior 

conjunto de inter-relações por parte do sexo masculino, o que leva a 

afirmar que estes se apresentam como um grupo mais coeso em 

relação ao sexo oposto. 

 O número de escolhas recíprocas não foi alterado, mudando apenas 

os seus intervenientes. 

 No 1º momento as escolhas recíprocas surgiram dentro do mesmo 

género, ou seja, 10 entre os rapazes e 7 entre as raparigas. 

 No 2º momento é já possível observar 3 escolhas recíprocas entre 

rapazes e raparigas, provando assim a diminuição da divisão da 

turma por género. Observa-se também um aumento destas escolhas 

entre as raparigas para um total de 7, e consequentemente uma 

diminuição entre os rapazes para 6. 

 Em ambos os momentos a turma apresentou alguma tendência para 

a formação de sub-grupos. Nota-se, contudo, do 1º para o 2º 
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momento, uma alteração ao nível do género (aumento de sub-guros 

com rapazes e raparigas) e número dos elementos dos sub-grupo. 

 Como sub-grupos do 1º momento podemos observar:  

 SUB-GRUPO 1 - Fábio (nº10), Roberto (nº22) e Jorge (nº16);  

 SUB-GRUPO 2 - Franklin (nº13) e Luís (nº17);  

 SUB-GRUPO 3 - Renata (nº20) e Diana (nº24);  

 SUB-GRUPO 4 - Bárbara (nº2), Ingrid (nº14) e Mariana (nº25);  

 SUB-GRUPO 5 - Carina (nº5) e Tatiana (nº23). 

 Como sub-grupos do 2º momento podemos observar:  

 SUB-GRUPO 1 - Fábio (nº10), Roberto (nº22), Jorge (nº16), 

João (nº15) e Diogo (nº9);  

 SUB-GRUPO 2 - Franklin (nº13) e Luís (nº17);  

 SUB-GRUPO 3 - Bárbara (nº2), Ingrid (nº14) e Mariana (nº25); 

 SUB-GRUPO 4 - Bernardo Almeida (nº3), Bernardo Gomes 

(nº4), Carina (nº5), Rita (nº21) e Tatiana (nº23). 

 Verifica-se assim, do 1º para o 2º momento, um aumento dos 

elementos de alguns sub-grupos, assim como o aparecimento dos 

dois géneros dentro dos mesmos. 

 Em ambos os momentos os alunos mais populares/escolhidos foram 

o João (nº15) e a Tatiana (nº23). Contudo, no 1º momento a Tatiana 

(nº23) foi a mais popular com 28 escolhas, e no 2º momento o mais 

popular foi o João (nº15) com 24 escolhas. 

 Como alunos menos integrados, no 1º momento observamos que a 

aluna Cláudia (nº6) não obteve qualquer escolha. Também os alunos 

Filipe (nº11) com apenas uma escolha e os alunos Francisco (nº12), 

Franklin (nº13), Daniela (nº18) e Diana (nº24) com três escolhas cada 

fazem parte dos alunos menos integrados da turma. 

 No 2º momento verificamos uma melhoria no que diz respeito à 

integração dos elementos da turma, observando uma diminuição dos 

alunos menos populares para um total de 3 alunos. São eles os 

alunos Filipe (nº11), o Francisco (nº12) e a Cláudia (nº6) com 0, 1 e 3 

escolhas respectivamente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 
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Apresentando-se como o início da minha formação profissional, o 

Estágio Profissional ofereceu-me a oportunidade de transferir, para um 

contexto escolar real, todos os conhecimentos adquiridos nos quatro anos de 

formação académica. Foi assim um processo bastante enriquecedor, e 

fundamental na percepção do funcionamento de toda a realizada escolar. Aqui, 

adquiri novas competências que me fizeram evoluir em direcção ao professor 

que desejo ser, com deveres, obrigações, práticas e responsabilidades que me 

levem a exigir mais de mim em busca do sucesso. Quando me refiro ao 

sucesso, englobo tanto o profissional como também ao pessoal, uma vez que, 

para a alcançar um bom processo ensino aprendizagem, o professor deve dar 

especial atenção ao seu lado humano, como sendo a base das relações entre 

o professor e o aluno, assim como com a restante comunidade educativa. 

Lembro-me de iniciar o Estágio Profissional com a ideia de ser um 

professor inovador, interventivo em todos os campos da educação, contudo 

logo constatei que existem limitações, e o mito urbano de que os professores 

não fazem nada, não passa disso mesmo. Quando se gosta do que se faz, o 

tempo parece sempre passar depressa de mais, o que nos leva a relegar 

algumas coisas para segundo plano. 

Descobri, também, que mais importante do que ter um conjunto 

infindável de técnicas de ensino, é a aprendizagem dos alunos. Se os alunos 

não entenderem/aprenderem, todas essas técnicas são absurdas. Ganhei, 

ainda, uma nova percepção sobre o ensino. Se por vezes é preciso dar 

sermões, outras vezes podemos rir com os alunos. Ser professor é muito mais 

do que transmitir conhecimento – é partilhar sabedoria, é educar. Se 

conseguirmos formar pessoas correctas, com princípios capazes de enfrentar 

este mundo, estaremos a caminhar na direcção correcta. 

Por todas estas descobertas/aprendizagens, tenho de agradecer a todos 

os professores da Escola Básica 2, 3 de Areosa que, de certa forma, 

participaram no meu desenvolvimento profissional ao longo deste ano lectivo. 

De todos estes, há que salientar os professores José Silva e António Cunha 

que, sempre que era possível, me transmitiam um “pouquinho” de todo o 

conhecimento que possuem. Cada um com as suas ideias, valores, saberes e 
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características, proporcionaram-me momentos inesquecíveis, não só de 

aprendizagem mas também de bom humor. 

A turma com a qual tive o prazer de trabalhar foi também uma mais-valia 

neste meu desenvolvimento. A heterogeneidade bem perceptível entre os 

alunos, possibilitou-me um trabalho mais reflexivo e uma experiência mais 

alargada sobre a forma de actuar com diferentes personalidades. Apesar de 

me terem dado algumas “dores de cabeça” durante o ano lectivo, foram, no 

geral, um grupo de alunos educados, esforçados e participativos, com os quais 

consegui manter uma boa relação. Frases como “Tem de ser o nosso professor 

para o próximo ano” ou “Para o ano venha visitar-nos”, deixa-me com um 

sentimento de alegria por saber que os alunos gostaram do meu trabalho. Mais 

que uma boa apreciação de um professor é uma boa apreciação dos meus 

alunos, pois todo o meu “trabalho” é para eles e em função deles.  

 

O Estágio Profissional constitui-se como o primeiro degrau na longa 

escada que compõe a carreira docente. (PFI) 

 

Apesar de ser o primeiro, acredito que este é o ano mais importante e 

enriquecedor de toda a minha carreira profissional enquanto docente, pois, 

apesar de se apresentar como o início de um processo contínuo de reflexão, 

transformação e reconstrução, este ano permitiu-me conhecer a verdadeira 

realidade escolar e inserir nessa realidade todos os conhecimentos adquiridos 

nos quatro anos de formação académica. 

Este ano acentuou a minha certeza de querer ser professor, de que o 

meu futuro passe pelo ensino. Irei procurar ser sempre inovador, criativo, 

pedindo o máximo de participação dos alunos, para que estes se sintam, 

também, parte integrante do processo de aprendizagem. Se este foi já um 

esforço durante este ano lectivo, pretendo continuar a faze-lo pela minha vida 

fora. Não o fiz por ser o ano de estágio ou por estar a ser avaliado, mas sim 

porque só assim me sinto bem. Foi aqui que ganhei, pela primeira vez, o 

verdadeiro gosto por dar aulas.  
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É assim que me vejo no futuro. Um trabalhador constante na busca pelo 

“professor ideal”, quer em termos de aprendizagens académicas, quer em 

termos de pessoa. Neste momento, estou a trabalhar para isso e só me resta 

dizer que esta caminha é a minha ambição. 
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Anexo 1 – Regulamento das aulas de Educação Física (2010 - 2011) 

 

ESCOLA E.B. 2,3 DA AREOSA 

Regulamento das aulas de Educação Física (2010 – 2011) 

 

1. A aula de Educação Física tem início quando o aluno entra nas instalações 

após o toque de entrada e termina quando sai das mesmas após o toque de 

saída. Ambos os casos requerem prévia autorização do professor ou da 

assistente operacional. 

2. Não há dispensas na disciplina de Educação Física, excepto quando 

devidamente justificada pelo Encarregado de Educação ou por atestado 

médico. Estes alunos têm de comparecer na aula com o equipamento mínimo 

(sapatilhas), ficando sujeitos à execução de tarefas curriculares alternativas 

(relatórios de aula, testes escritos, arrumação de material, etc. …). Em caso de 

incumprimento, ser-lhes-á registada a falta respectiva.  

3. Os alunos dispensados da prática da disciplina por atestado médico de 

duração igual ou superior a 30 dias ou por tempo indeterminado deverão 

comparecer nas aulas equipados para colaborar com o professor, sempre que 

solicitados, e deverão também ser portadores do manual da disciplina 

adoptado pela Escola.  

4. Aos alunos que compareçam na aula sem o equipamento necessário, ser-lhes-

á marcada uma falta de material. É, no entanto, obrigatória a sua presença no 

local da mesma com o calçado apropriado (sapatilhas). Estes alunos ficam 

igualmente sujeitos às tarefas descritas no ponto anterior. 

5. Aos alunos que não estiverem presentes no local da aula, devidamente 

equipados, 8 minutos após o toque de entrada, ser-lhes-á marcada uma falta 

de atraso. O equipamento consta de calção, T-shirt, meias e sapatilhas. Não é 

obrigatório, mas é aconselhável o uso de fato de treino. 

6. Aconselha-se os alunos a não trazerem objectos e vestuário de valor 

significativo nos dias das aulas de EF. Se o fizerem, os mesmos deverão ser 

guardados nos cacifos individuais que a Escola disponibiliza no início do ano 

lectivo. A Escola não se responsabiliza por qualquer valor que desapareça ou 
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seja danificado durante as actividades de EF e Desporto Escolar nas 

respectivas instalações. 

7. Os alunos não podem utilizar durante as aulas objectos de adorno (relógios, 

anéis, pulseiras, brincos, colares ou outros) que possam constituir perigo para 

a sua integridade física ou a dos colegas. 

8. Sendo a “Promoção da Higiene e Saúde” um dos objectivos da Educação 

Física, o banho é desejável para todos os alunos que participem nas 

actividades práticas da aula. 

9. Os cuidados mínimos de higiene (lavar a cara, o pescoço e as axilas) são 

obrigatórios. 

10. O equipamento com o qual o aluno efectua a aula só poderá ser usado no 

decurso da mesma. 

11. Os alunos têm 5 a 10 minutos, antes do toque de saída das aulas para tomar 

banho. 

12. O material desportivo não pode ser concedido a alunos que não estão em 

aulas de EF. 

13. Não é permitido o acesso dos alunos ao gabinete de E.F. nem à arrecadação 

do material, salvo se devidamente autorizados e acompanhados pelo 

professor. 

14. A utilização do material deve ser feita de acordo com as indicações do 

professor de modo a não provocar danos. É expressamente proibido os alunos 

suspenderem-se nas traves das balizas e nos cestos de basquetebol. 

 

 

 

                                                                                                      Setembro de 2010 

                                                                                            O Grupo de Educação Física 
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Anexo 2 – Planeamento Anual de Actividades 

Objectivos do Projecto 

Educativo 
Competências a desenvolver Actividade Intervenientes Calendarização 

 

1-Criar um instrumento de 
trabalho para o sucesso 
educativo. 

 
 
 

2-Contribuir para a efectiva 
igualdade de 
oportunidades educativas 

para alunos provenientes 
de meios socio-culturais e 
economicamente muito 

deficitários. 
 
 

5- Desenvolver 
estratégias de promoção 
da saúde física e mental, 

incluindo a educação 
para a sexualidade e a 
educação de afectos 

 
 
 

7- Incrementar a 
intervenção dos diferentes 
parceiros sociais através 

de actividades/processos 
que facilitem o sucesso e 
realização pessoal dos 

alunos. 
 
 

8-Criar um núcleo de 
actividades, se possível de 
carácter lúdico, para o 

desenvolvimento de 
capacidades, saberes e 
atitudes. 

 
 
 

 

1.Motivar o aluno e a 
comunidade escolar para a 
actividade física. 

2. Facilitar e estimular o 
acesso dos alunos às 
diferentes actividades físicas. 

3. Contribuir para o sucesso 
educativo. Permitir ao aluno a 
aquisição de um estilo de vida 

activa, saudável, fundamental 
para o seu desenvolvimento. 
4. Desenvolver a 

responsabilidade pessoal e 
social do aluno. 
5. Incentivar a participação do 

aluno no planeamento e 
gestão das actividades, n 
omeadamente no seu papel de 

árbitro e juíz. 
6. Incentivar o respeito pelas 
normas do espírito desportivo, 

criando um clima de boas  
relações inter-pessoais. 
7. Contribuir para a saúde e 

bem-estar do aluno. 
8. Dar  resposta às motivações 
intrínsecas e extrínsecas do 

aluno em relação às 
actividades lúdicas e 
desportivas, proporcionando 

actividades individuais e 
colectivas adequadas aos 
diferentes níneis de prestação 

motora. 
9. Conhecer as implicações e 
benefícios de uma participação 

regular nas actividades físicas 
e desportivas escolares, 
valorizá-las e compreender a 

sua contribuição para o 
desenvolvimento integral do 
aluno.  

 
 

Actividades Sistemáticas: 

Andebol, Basquetebol, Ténis de Mesa, Atletismo e Multiactividades. 
Actividades Pontuais: 

Logistica de divulg. e capt. alunos DE 

Testes Fitnessgram 
Torneio Intraturmas de Ténis de Mesa 
Torneio de Captação - Dia do Desporto Escolar 

Tiro com Arco na Escola 
Orientação na Escola 
Semana da Velocidade (Intraturmas) 

Semana do Salto em Comprimento 
Torneio de Abertura do Desporto Escolar 
Mês do Ténis de Mesa 

Formação Juízes/Arbítros - Andebol  
Formação Juízes/Arbítros - Basquetebol  
Formação Juízes/Arbítros - Atletismo  

Formação Juízes/Arbítros - Ténis de Mesa  
Semana do Lançamento do Peso  
Semana do Salto em Altura 

Corta-mato Escolar 
 
Interturmas de Voleibol 

Dia da Velocidade (Finais) Mega Sprint 
Dia do Salto em Comprimento  
Dia do Salto em Altura 

Dia do Lançamento do Peso 
Torneio Interturmas TM 
Interturmas de Basquetebol  

Fase Escola Compal 
Corta-Mato CAE 
Multiactividades Serra Sta Justa 

Interturmas de Andebol 
Fase Inter-escolas Taça Compal Air 
Mega Sprint/Salto/Km CAE 

 
Caminhada/convívio para professores e AO 
Open Ténis 

Torneio Escalada 
Torneio Inter-Escolas Futsal JFParanhos 
Interturmas de Futsal 

Sarau de Actividades Gímnicas e Musicais 
Testes Fitnessgram 
Marcha Juvenil de Montanha 

 

 

Alunos inscritos nos Clubes 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Alunos do 6º Ano e 3º Ciclo 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Todos os alunos 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Alunos do 3º Ciclo 
Alunos do 3º Ciclo 
Todos os alunos do Agrupamento 

 
(8º/9º Ano) / (M/F) 
Alunos Apurados 

Alunos Apurados 
Alunos Apurados 
Alunos Apurados 

Apurados no T. Intraturmas 
(6º/7º Ano) / (M/F) 
(8º/9º Ano) / (M/F) 

Alunos Apurados 
Alunos Multiactividades 
(7º/8º Ano) / (M/F) 

Turmas seleccionadas 
Alunos Apurados 
 

Prof. e AO  do Agrupamento 
Todos os alunos da Escola 
Todos os alunos da Escola 

Escolas da Freg.de Paranhos 
Todos os Anos (5º/6º/7º/8º/9º) 
Todos os alunos do Agrupamento 

Todos os alunos da Escola 
Alunos Inscritos 

 

 

Ao longo do ano 
13 a 24 de Setembro 
13 a 24 de Setembro 

27 de Setembro a 8 de Outubro 
6 de Outubro 
20 de Outubro 

20 de Outubro 
2 a 12 de Novembro 
15 a 26 de Novembro 

24 de Novembro 
Novembro 
Novembro 

Novembro 
Novembro 
Novembro 

29 de Novembro a 10 de Dezembro 
3 a 17 de Dezembro 
16 de Dezembro 

 
5 de Janeiro 
12 de Janeiro 

12 de Janeiro 
12 de Janeiro 
12 de Janeiro 

19 de Janeiro 
23 de Fevereiro 
23 de Fevereiro 

Fevereiro/Março 
2 de Abril 
6 de Abril 

Abril 
Abril 
 

7 de Maio 

11 de Maio 
11 de Maio 

Maio 
18 e 25 de Maio e 8 de Junho 
1 de Junho 

3 a 9 (9º) e 13 a 17 de Junho (outros) 
Junho 
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Anexo 3 – Teste Sociométrico 

 

 

NOME: Nº 

Escolhe, por ordem de preferência, os colegas da turma com os quais gostarias de realizar um 
trabalho de grupo: 
1º Nº 

2º Nº 

3º Nº 

Escolhe, por ordem de preferência, os colegas da turma com os quais gostarias de te divertir: 
 
1º Nº 

2º Nº 

3º Nº 

Escolhe, por ordem de preferência, os colegas da turma aos quais contavas um segredo ou 
pedias um conselho: 
1º Nº 

2º Nº 

3º Nº 

 


