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“Chegar ao cimo da montanha e contemplar o imenso vazio do cume pode ser 

gratificante. Mas nada é superior à árdua caminhada desde o baixo terreno e 

às dificuldades percorridas nessa viagem, para superar os percalços da 

subida.” (s/d) 
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Resumo 

 O presente relatório visa reflectir, de forma consistente, o caminho 

percorrido ao longo deste ano de estágio, que me proporcionou a aquisição das 

competências profissionais necessárias para a orientação do meu futuro. 

 O Estágio Profissional (EP) desenrolou-se na Escola Básica 2º e 3º 

Ciclos Pêro Vaz de Caminha, com um núcleo de estágio constituído por mais 

três elementos. Para a realização deste percurso, foi disponibilizado, pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) um Orientador e 

pela escola em questão um Professor Cooperante (PC).  

Este relatório está dividido em 5 etapas: na primeira, defino os objectivos 

e a finalidade deste estágio -“Introdução”, desenvolvendo numa segunda parte, 

as minhas vivências e expectativas acerca desta experiência -“Enquadramento 

Biográfico”. A terceira etapa desenvolve-se em torno das características do Ser 

Professor “Enquadramento da Prática Profissional”. Na quarta exponho as 

reflexões realizadas ao longo do estágio, evidenciando o caminho percorrido e 

as opções tomadas com o objectivo de proporcionar, aos meus alunos, uma 

boa prática educativa. Para além disto, foco também um problema decorrente 

da prática profissional que despoletou a minha curiosidade e me levou a 

pesquisar e a reflectir, de forma mais aprofundada, originando a realização de 

um estudo “Realização da Prática Profissional”. No quinto e último capítulo 

enfatizo a importância do estágio profissional no culminar desta fase educativa. 
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Abstract 

This report reflect consistently the path this year of internships and that led me 

to acquire professional skills that have guided me in the future. 

 The Professional Practice (EP) took place in the Basic School 2nd and 

3rd cycles Pero Vaz de Caminha, there is a core of stage with three elements. 

For this step, was provided by the Faculty of Sport, University of Porto 

(FADEUP) a supervisor and the school that was inserted a Cooperating 

Teacher (CT).  

This report is divided into five stages: the first is to define the objectives 

and purpose of the internship "Introduction", developing a second part, my 

experiences and expectations about this year of internship "Biographical 

background". The third is developed around the characteristics of Being 

Professor "Background of Professional Practice". In the fourth expose the 

reflections made over the internship, showing the path and the choices made 

for the purpose of providing to my students a good educational practice. In 

addition, focus also a problems arising from a practice that has sparket curiosity 

and led me to research and reflect more thoroughly, leading to make a study 

"Realization of Professional Practice". In the fifth and final chapter emphasize 

the importance of apprenticeship in the culmination of this educational phase. 
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INCLUSIVE SCHOOL, SPECIAL EDUCATION NEEDS. 
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A primeira inserção no mundo laboral, constitui uma boa oportunidade 

para, num meio relativamente protegido, ensaiar o seu novo papel e concluir os 

alicerces básicos que sustentarão a sua “sobrevivência” no Mundo do Trabalho 

(Caires, 2001). Como refere o autor, esta primeira fase é fundamental na 

consolidação deste novo papel que adquirimos. Esta é uma fase que, como 

refere Mahoney (1988) citado por Caires (2001, p.40) “…potencialmente 

exploradora de novos processos desenvolvimentais”, pois permite explorar 

ideias e competências que vimos assimilando e adquirindo ao longo dos vários 

anos de formação, potenciando assim, o crescimento e maturação ao longo 

desta etapa. 

Caires (2001, p.19) afirma que “os estágios devem assegurar 

experiências significativas e exemplificativas da realidade, no sentido de se 

promoverem as competências necessárias ao desempenho autónomo e eficaz 

destes futuros profissionais”. Cada vez mais os estágios deverão proporcionar 

vivências que potenciem o desenvolvimento de capacidades, competências e 

habilidades que permitam, aos novos professores, realizarem a sua actividade 

com o máximo de profissionalismo e competência. Para isso, nada melhor que 

pautar esta prática por uma norma reflexiva onde a capacidade de reflexão e 

análise dos problemas deverão ser analisados diariamente, bem como as 

estratégias/soluções para eliminarem esses obstáculos. O questionar a prática 

deverá ser, cada vez mais, um elemento essencial na base da formação, uma 

vez que na profissão de docente, se torna fundamental pensar no que se faz, 

comprometer-se com a profissão, ser autónomo, capaz de tomar decisões e ter 

opiniões. Como sustenta Nóvoa (1993) “A formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade pessoal. Para isso é tão importante investir a 

pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

O Relatório de Estágio (RE) é assim, um documento reflexivo, orientador 

de novos conhecimentos e impulsionador de novas ideias e práticas 

profissionais. 
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Este documento está inserido no âmbito da disciplina de Estágio 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários da FADEUP - Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

O EP desenrolou-se na Escola Básica 2º e 3º Ciclos Pêro Vaz de 

Caminha, existindo um núcleo de estágio com mais três elementos. Para esta 

etapa, foi disponibilizado, pela FADEUP, um Orientador e pela escola em que 

estava inserido, um PC. 

Nesta nova etapa fiquei responsável, juntamente com a PC, pela turma 

do 8ºC, sendo que os processos de concepção, planeamento, realização e 

avaliação seriam desenvolvidos por mim e, posteriormente, supervisionados 

por esta. 

O presente relatório está dividido em 5 capítulos: o primeiro dedicado à 

“Introdução”. O segundo ao “Enquadramento Biográfico” onde evidencio o meu 

percurso quer educativo, quer desportivo, bem como as expectativas inerentes 

ao estágio. No terceiro capítulo “Enquadramento da Prática Profissional” é 

evidenciado o contexto legal, institucional e funcional do EP, a formação em 

torno do Ser Professor, a supervisão pedagógica como elemento essencial em 

todo o processo e ainda, a capacidade reflexiva como aliado da uma prática 

profissional. O quarto capítulo “Realização da Prática Profissional” aborda os 

acontecimentos vividos nas quatro áreas de desempenho: Área 1 – 

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

na Escola”; Área 3 – “Relação com a Comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento 

Profissional”; Neste capítulo também é focado o problema decorrente da 

prática profissional e que me fez pensar, pesquisar e reflectir, que consiste na 

integração dos alunos com Trissomia 21 nas aulas de Educação Física (EF) 

em classes regulares. Para proceder a esta investigação, desenvolvi um 

questionário onde foram abordadas áreas como a experiência com alunos com 

Trissomia 21, a formação na área das Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), conhecimento legislativo acerca desta área e as condições das escolas. 

O quinto capítulo “Conclusão” resume, de forma sucinta, a excepcional 

temporada da prática profissional e as considerações finais sobre este trajecto. 
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2.1.  Quem sou?  

 Sendo este um documento de carácter pessoal, tentarei 

evidenciar aqui o meu percurso académico, desportivo e as razões que me 

levaram a optar pela vertente do desporto, bem como as características 

pessoais que me permitem criar a minha identidade profissional. 

O desporto desde sempre foi um “amigo” importante na minha vida. 

Através dos amigos e, numa idade muito precoce, comecei a desenvolver a 

paixão pelo futebol. Como vivíamos numa aldeia, todos os espaços eram 

campos para nós. Desde a rua, os campos agrícolas, os montes, passando 

para o campo desportivo local, todos esses espaços permitiram-me desde 

muito cedo desenvolver o gosto pelo desporto. A nível familiar, o meu pai 

pertencia ao clube local e esse factor permitiu-me aos 8 anos iniciar, de forma 

federada, a minha carreira como futebolista no escalão de escolinhas no clube 

União Desportiva Sousense. Desde essa idade até aos dias de hoje onde 

continuo a jogar futebol no mesmo clube, tendo passado por outros durante o 

período de formação, permitiram-me vivenciar experiência e momentos que 

ainda hoje recordo por terem sido bastante especiais. Os títulos conquistados 

pela equipa do Gondomar Sport Clube, os estágios realizados durante esse 

período, bem como os laços de amizade que fui criando ao longo destes anos 

por intermédio do desporto, levaram a que desenvolvesse desde muito cedo 

essa afinidade por esta área. 

A nível académica desde o 1ºciclo que tinha vontade de ser professor de 

educação física. Desde as composições que criava acerca da profissão que 

gostaria de ser, passando pela admiração dos diversos professores de 

educação física que fui tendo, originou a que não tivesse dúvidas sobre o meu 

futuro académico. Com a passagem para o ensino secundário, optei logo pela 

área específica do desporto. 

Frequentei o secundário no colégio Paulo VI em Gondomar e, 

posteriormente, entrei na Faculdade de Desporto da Universidade de Desporto 

para dar continuidade a todo o meu trabalho realizado até à altura. Durante 

estes três anos procurei desenvolver conhecimentos gerais sobre desporto e 

um conhecimento mais aprofundado sobre o futebol. Estas duas vertentes 
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permitem-me conceber um trabalho mais sólido e sustentado na actualidade, 

ou seja, neste momento encontro-me a realizar o estágio profissional, 

desempenho a função de treinador e coordenador de uma academia de futebol, 

lecciono aulas de natação e ainda jogo futebol federado. Com a ajuda desses 

ganhos que fui adquirindo, as diversas funções que desempenho são 

realizados com um conhecimento mais aprofundado sobre as várias temáticas 

permitindo-me assim, tomar decisões sustentadas por uma base teórica que 

fui/vou alcançando nestes anos de ensino, bem como criar a minha própria 

identidade profissional. 

 Após a conclusão do 1º ciclo de estudos (licenciatura), percebi que o 

estatuto que me conferia a licenciatura pouco ou nada me iria ajudar na minha 

vida profissional como professor de educação física. Sendo eu, alguém que 

procura sempre novos desafios, novas aventuras e, acima de tudo, novas 

oportunidades de adquirir competências, habilidades e conhecimentos, decidi 

continuar a minha formação académica frequentando o 2º ciclo de estudos via 

ensino que me possibilita, entre outras coisas, obter novas experiência acerca 

da carreira de docente e, como expoente máximo desta fase, colocar em 

prática ideias, pensamentos e estilos de ensino num contexto profissional, não 

esquecendo nunca o cunho pessoal como forma de desenvolver, desde cedo, 

a minha identidade profissional. 

“Ninguém começa a ser educador numa terça-feira às quatro da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a 

gente se forma, como educador, permanente, na prática e na reflexão sobre a prática” 

(Freire, 1991)1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.partes.com.br/educacao/estudodomeio.asp 
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2.2. Expectativas pessoais em relação ao Estágio Pr ofissional 
 

“If you are thinking one year head, Soww seeds. 

If you are thinking ten years head, Plant a tree. 

If you are thinking 100 years head, Educate the people. 

Poeta chinês anónimo, 400 A.C. (Kumer & Murck, 1992 cit. Por Caires, S., 

2001, p.68) 

 

Como refere Albuquerque et. al. (2008) com a entrada no estágio 

profissional, o papel de aluno é transformado num outro papel: o de 

profissional. Esta mudança é vista pelo estudante estagiário como marco 

importante na sua formação e na construção deste novo “agente educativo”. 

Com a tão aguardada passagem para esta nova fase, sentimentos 

contraditórios foram-se apoderando de mim, isto é, se por um lado tinha 

expectativa de este ser um ano fantástico, com experiências enriquecedoras 

para o meu desenvolvimento profissional e por poder contribuir no 

desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos alunos, por outro lado 

tinha o receio que o estágio não me trouxesse, como afirma Caires (2001, p.40) 

“experiências significativas e exemplificativas da realidade, no sentido de se 

promoverem as competências necessárias ao desempenho autónomo e eficaz 

destes futuros profissionais.” 

Após concluído esta primeira fase, sabendo desde logo que esta nunca 

será dada como concluída, carecendo sempre de novas actualizações e 

constantes reflexões em virtude da sociedade estar em constante mudança, 

onde os paradoxos actuais, são os paradigmas futuros, preparei-me para esta 

etapa como elemento de consolidação de todas as competências adquiridos 

até este momento. 

De uma perspectiva prática, o ensino identifica-se como uma actividade 

cujas características mais notórias são a incerteza, a instabilidade, a 

singularidade, a impossibilidade de realizar predições totalmente seguras, tanto 

pela oportunidade das questões como pela imediatez das soluções aplicáveis. 
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Por outro lado, a aprendizagem, numa perspectiva construtivista, tanto se pode 

entender como uma consequência do ensino como um processo de construção 

individual e social, fruto da interacção entre as ideias de quem as aprende e a 

realidade contextual do processo em que essa aprendizagem se realiza. 

(Albuquerque et. al. 2008). Tendo em conta estas características do ensino, 

tinha como expectativas, com esta experiência, desenvolver a minha formação 

profissional, através da partilha de ideias e informações com os vários 

elementos do núcleo de estágio, bem como através das conversas informais 

com os vários agentes educativos da escola em que me encontro inserido, ou 

seja, acreditava que este seria um ano que me ajudaria a perceber melhor a 

realidade que o ensino atravessa quer a nível geral, quer ao nível específico da 

EF, através da troca de experiências com outros professores, através das 

reflexões que irei obrigatoriamente fazer sobre a problemática que é a 

educação e com o dia-a-dia que me irei deparar durante a leccionação das 

minhas aulas e observação das dos colegas de estágio, sendo estes alguns 

dos alicerces desta minha expectativa de desenvolvimento. 

Assim, no final desta etapa pretendo ser alguém mai s maduro, com 

um razoável nível de conhecimento e confiança e, mu nido de um conjunto 

de competências sócio-cognitivas e psicossocias que  me permitam 

responder de forma eficaz, aos desafios que o Mundo  do Trabalho me 

colocará. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento da Prática Profissional  
 



13 
 

 O EP entende-se como um projecto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação actual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. O projecto de formação tem como objectivo a 

formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um 

professor reflexivo que analisa, reflecte e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções lectivas, de organização 

e gestão, investigativas e de cooperação.  

 A pluralidade e a natureza das funções docentes remetem para a noção 

de polivalência e alternância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e 

a prática. Esta compreensão servirá de linha orientadora para a elaboração do 

RE em que a investigação/reflexão/acção se assume como um caminho 

adequado.  

 Assim, o objectivo geral do EP consiste na integração no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

e exigências da profissão. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Normas orientadoras do Estágio Profissional 
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3.1. Referências ao Contexto Legal, Institucional e  Funcional 

 A Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física na FADEUP integra o EP – 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente RE, rege-se pelas 

normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

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

consideram os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as 

constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos 

segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. A 

nível institucional  o EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF da FADEUP e decorre nos 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos.  

 A nível funcional , O EP visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão. Estas competências 

profissionais, associadas a um ensino da Educação Física e Desporto de 

qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de Agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional  
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3.2. Escola… O meu território 

 A escola por mim escolhida para a realização do meu estágio 

profissional foi a Escola Básica do 2º e 3º ciclo Pêro Vaz de Caminha. Esta foi 

uma escolha baseada em dois factores: primeiro por já ter leccionado nesta 

escola no 1º ano do 2º ciclo em ensino da educação física nos ensinos básico e 

secundário, através das disciplinas de didáctica de voleibol, didáctica de dança 

e didáctica de ginástica. O outro factor, e que influenciou muito a minha 

escolha, foi por nesta escola existir o regulamento de que apenas duas turmas 

poderão estar a ter aulas de educação física na mesma hora. Possuindo esta 

escola três espaços óptimos para leccionar a disciplina de educação física (um 

ginásio, um pavilhão e um espaço exterior), é mais fácil para nós estudantes 

estagiários e até professores desenvolverem um trabalho com mais qualidade 

visto que ao possuirmos um espaço completo para leccionar, os alunos 

poderão estar em constante empenhamento motor, ao contrário de outras 

escolas que sentem a necessidade de dividir o pavilhão por várias turmas. 

 A escola, pertencente ao Agrupamento Vertical das Escolas do Amial 

juntamente com a EB1/JI São Tomé, EB1/JI Agra, EB1 Azenha e a EB1 

Miosótis. Situa-se na freguesia de Paranhos, concelho e distrito do Porto, numa 

zona de implantação de vários bairros sociais possuindo uma grande parte da 

população com dificuldades a nível económico, social e cultural. O 

agrupamento, em Junho de 2007 constituiu-se como uma escola TEIP – 

Território Educativo de Intervenção Prioritária. 

 No que se refere às condições físicas e materiais, a escola possui 

excelentes condições de trabalho, em que salientando, novamente, os espaços 

disponíveis para a disciplina. O ginásio e o pavilhão estão em excelentes 

condições mas, o espaço exterior está um pouco degradado, sendo a caixa de 

areia e as tabelas de basquetebol, o expoente máximo dessa degradação. No 

entanto e como referi anteriormente, o facto de estarem apenas duas turmas 

em aulas de educação física em simultâneo, permite que as aulas decorram 

num espaço próprio e, sem a influência das condições atmosféricas, o que é 

um aspecto importantíssimo e que não acontece na maioria das escolas 

próximas. 
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3.2.1. Núcleo de Estágio… o suporte indispensável d esta aventura 

  

“É por intermédio das interacções sociais que o significado é construído e muita 

aprendizagem concretizada” (Vygotsky, 1986, citado por Caires, 2001) 

 

 O núcleo de estágio da escola E.B 2/3 Pêro Vaz de Caminha é 

constituído pela PC Helena Abrunhosa, que se caracteriza pela excelente 

disponibilidade e prazer que demonstra em orientar-nos e adaptar-nos nesta 

nova realidade escolar, por mim, pela Céu, o Anthony e o João Costa. Quanto 

à Céu tive o privilégio de a conhecer no ano anterior em virtude de termos sido 

da mesma turma o que acabou por ser óptimo pois já éramos colegas e a 

forma de trabalhar e de estar dela cativa o restante grupo. O Anthony não o 

conhecia pessoalmente mas, durante o estágio revelou-se um bom colega, 

alguém responsável e que está sempre pronto a ajudar e a colaborar em todo o 

que for preciso. O João também se encontra na mesma situação de Anthony 

visto que não o conhecia pessoalmente. No entanto, apesar de estar menos 

tempo com ele, é uma pessoa que se mostrou sempre disponível para ajudar, 

de forma competente, em todas as tarefas do núcleo de estágio o que é óptimo 

para o bom desempenho do núcleo. 

Assim, apesar de possuirmos características bem distintas uns dos 

outros, penso que a relação que se desenvolveu no grupo foi muito saudável, 

bem como a existência de reuniões foi muito importante para mim pois 

permitiu-me analisar problemas, pensar de forma reflectida sobre eles, abordar 

certas metodologias de ensino que trazia do meio académico para o contexto 

prático, “discutir” de forma saudável sobre as várias estratégias que cada um 

dos estagiários ia implantando, de acordo com as características da turma. 

Como referiu Oliveira (1992), é neste “espaço” que o aluno aprende a 

“desenvolver o pensamento reflexivo sobre a sua prática, a relacionar 

conhecimentos teóricos com as situações práticas e a construir um estilo 

pessoal de actuação”. 
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3.2.2. Turma 8ºC… “os meus meninos” 

A turma que orientei, juntamente com PC era constituída, inicialmente, 

por vinte e dois alunos mas, durante o ano lectivo, dois alunos mudaram de 

escola, ficando a turma “apenas” com vinte alunos, dos quais 11 pertencem ao 

sexo masculino e 9 ao sexo feminino.  

Através da caracterização geral da turma, realizada durante a primeira 

aula, pude aperceber-me de algumas características importantes que, após 

terem sido analisadas e reflectidas foram tidas em conta no processo de 

ensino-aprendizagem da turma pois, como refere Albuquerque et. al. (2008) “A 

capacidade reflexiva, a competência de ensino e a integração social são as 

qualidades que definem um profissional reflexivo que assume teorias sobre os 

currículos, sobre o ensino, sobre alunos, sobre as comunidades, escolar e 

envolvente, sobre os aspectos socioprofissionais, sobre as relações humanas e 

institucionais. Assume, também, o seu desenvolvimento autónomo, a 

reflexibilidade da sua prática, toma as decisões necessárias, emite juízos, 

enfim, torna-se responsável e protagonista do desenvolvimento do seu próprio 

conhecimento prático”. 

 De seguida irei apresentar alguns dos resultados relevantes, obtidos 

aquando da realização da ficha de caracterização individual da turma (Anexo 

1). 

• Agregado Familiar 

 

 

Ilustração 1 – Agregado Familiar 
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Um dos pais

Outro11; 
9; 41%

2; 9%



 

 Pela análise do gráfico, verifica

pais (11 alunos). No entanto, existe uma grande percentagem de alunos (41%) 

que vivem com um dos pais. Ainda existem 2 alunos que vivem com a avó. 

• Disciplinas Preferidas
 
 

Ilustração 

Segundo o gráfico 2, a disciplina que grande parte dos alunos prefere é 

Educação Física (15 alunos), o que foi notório ao longo do ano lectivo. As 

disciplinas que se seguem no grau de prefer

Ciências, Espanhol e Teatro com quatro votos dos alunos.  

 

• Nível de Ensino que Gostariam de Atingir
 
 

Quando lhes foi questionado o nível de ensino que 

expectativas são bastante boas

escolares futuros. 18 alunos pretendem no mínimo atingir a escolaridade 

obrigatória (6 alunos o 12º ano e 12 alunos o ensino superior). Apenas 1 aluna 
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Pela análise do gráfico, verifica-se que 50% dos alunos vivem com os 

pais (11 alunos). No entanto, existe uma grande percentagem de alunos (41%) 

que vivem com um dos pais. Ainda existem 2 alunos que vivem com a avó. 

Disciplinas Preferidas 

Ilustração 2 – Disciplinas Preferidas dos Alunos 

Segundo o gráfico 2, a disciplina que grande parte dos alunos prefere é 

Educação Física (15 alunos), o que foi notório ao longo do ano lectivo. As 

disciplinas que se seguem no grau de preferência dos alunos são História, 

Ciências, Espanhol e Teatro com quatro votos dos alunos.   

Nível de Ensino que Gostariam de Atingir 

 
Ilustração 3 – Nível de Ensino a Atingir 

Quando lhes foi questionado o nível de ensino que pretendem atingir, as 

expectativas são bastante boas pois demonstram que possuem objectivos 

. 18 alunos pretendem no mínimo atingir a escolaridade 

6 alunos o 12º ano e 12 alunos o ensino superior). Apenas 1 aluna 
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se que 50% dos alunos vivem com os 

pais (11 alunos). No entanto, existe uma grande percentagem de alunos (41%) 

que vivem com um dos pais. Ainda existem 2 alunos que vivem com a avó.  

 

Segundo o gráfico 2, a disciplina que grande parte dos alunos prefere é 

Educação Física (15 alunos), o que foi notório ao longo do ano lectivo. As 

ência dos alunos são História, 

pretendem atingir, as 

pois demonstram que possuem objectivos 

. 18 alunos pretendem no mínimo atingir a escolaridade 

6 alunos o 12º ano e 12 alunos o ensino superior). Apenas 1 aluna 
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é que já tem a certeza que apenas quer completar o 9º ano para seguir para o 

mundo do trabalho. 

 
 

• Modalidades Preferidas 
 

 

Ilustração 4 – Modalidades Preferidas em Educação Física 

Através do gráfico 4 pude perceber que a modalidade de futebol 

continua a manter a preferência dos alunos, seguindo-se badminton e 

basquetebol. Estas respostas dos alunos, entre outros aspectos, permitiram-

me, por exemplo, no terceiro período decidir entre patinagem e dança que 

modalidade leccionar, visto que tínhamos essa possibilidade de escolha. 

 

• Modalidades que Menos Gostam 

 

 

Ilustração 5 – Modalidades que Menos Apreciam em Educação Física 
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             No que concerne às disciplinas que menos gostam, andebol foi a mais 

indicada com 6 pessoas a não gostarem da disciplina, por isto, utilizei o Modelo 

de Educação Desportiva (MED) nesta modalidade como forma de motivar os 

alunos através das características presentes no modelo, o que se revelou uma 

excelente estratégia tal era a motivação da turma para esta modalidade. 

• Motivação dos alunos  

 

Ilustração 6 – Motivação dos Alunos para a Disciplina de Educação Física 

Relativamente a esta questão, só 19 alunos é que responderem, sendo 

que 15 indicaram que estavam muito motivados para as aulas de Educação 

Física. Apenas 4 indicaram pouca motivação, não existindo nenhum aluno a 

indicar que não teria nenhuma motivação para as aulas desta disciplina o que 

se revelou um ponto positivo para o desenvolvimento das aulas, uma vez que a 

turma estava sempre motivada a realizar a maioria das actividades propostas. 

 A nível individual referir que na turma está inserida uma aluna portadora 

de NEE em virtude de possuir Trissomia 21, Ana Leonor. No entanto, no final 

do 1ºPeríodo abandonou a turma para seguir um curso profissional. 

 

 

 3.3. Formação de Professores 
 

“Se vires um homem com fome à beira de um rio, não lhe dês peixe, ensina-o a 

pescar”  

(Provérbio chinês, s/d) 
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 Sempre encarei a formação como uma actividade que me possibilitasse 

adquirir conhecimentos gerais e específicos, de modo a possuir capacidades 

que me permitissem desenvolver tanto a nível profissional como pessoal. Como 

refere Sprinthall & Sprinthall, (1983) citado por Cunha (2009, p.35) a formação 

envolve a integração de dados novos nas estruturas cognitivas já existentes, 

implicando a mudança na personalidade e tendo uma dimensão prospectiva, 

devido a este factor, a formação não é um simples acto de instrução ou de  

informação . 

 A formação não deve ser entendida/vista como um suporte/preparação 

para o mundo do trabalho, este acto deve ser mais complexo que isso. Este 

conceito, na óptica de Cunha (2009, p.35) deve ser compreendido, 

fundamentalmente, como uma “aquisição de competências de reflexão sobre 

as dimensões sócio-técnicas do trabalho capazes de desenvolver as 

potencialidades inovadoras da equipa”. 

 Para Malgive (1990) citado por Cunha (2009 p.35) “a formação afirma-

se, cada vez mais com um forte valor instrumental e com uma acentuada 

dimensão estratégica.”  

 Encarei a formação sempre como potenciadora do meu  auto e 

hetero-desenvolvimento, abrindo-me novos caminhos, estabelecendo-me 

novos objectivos, proporcionando-me condições de de senvolvimento 

pessoal e profissional, baseadas em estratégias que  possibilitem uma 

maior capacidade de adaptação. Olho para o meu passado académico e 

percebo a importância que teve no desenvolvimento do meu pensamento, 

ideias e valores que hoje em dia coloco em prática. A formação tornou-se para 

mim um suporte indispensável para que eu enfrentasse dia-a-dia as peripécias 

próprias da educação. 

 Olhando para a actualidade, a formação deve ser entendida de acordo 

com as necessidades de uma sociedade em permanente modificação pelos 

novos valores, empregos, equipamentos e técnicas do modo de trabalho, 

apoiada pela concepção de uma “ontogénese” permanente (Simões, 1979 cit. 

por Cunha, 2009), isto é, olho para os dias de hoje e vejo uma sociedade 

carenciada de valores, de normas, de ideias, de ideais capazes de potenciar 
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todas as suas capacidades e virtudes, ficando com a sensação de que o pouco 

e o básico lhes basta. Para contrariar a sociedade actual, procurei sempre 

munir-me de conhecimentos e competências que me fizessem ver a sociedade 

para além das suas premissas e, a partir dessas aprendizagens adquiridas 

através da formação, tentar combater estes problemas que cada vez mais vão 

proliferando na sociedade. 

 Relativamente à formação específica de professores, o termo “formação” 

tem evoluído nas diversas orientações conceptuais, de acordo com o 

envolvimento/mudanças sociais, políticas e ideológicas que os sistemas de 

ensino têm estado circunscritos. De uma formação pontual, temporal e estática, 

encontramo-nos hoje num processo de desenvolvimento contínuo na lógica da 

convergência das dimensões teórico-prática, curricular, organizacionais, de 

gestão e de intervenção, tendo por verdade que os professores são adultos 

que aprendem e que são resultado de determinados ciclos profissionais, 

formativos, associados a dinâmicas formais e informais, que influenciam os 

espaços de formação e de acção. (Cunha, 2009) 

 Analisando a actualidade, várias são as instituições que hoje em dia se 

preocupam com a formação de professores pois cada vez mais nós 

professores somos encarados pela sociedade como alguém capaz de 

responder às mudanças integrais da sociedade e, ao mesmo tempo, sermos 

capazes de adaptar os educandos a essas mudanças, moldando e 

desenvolvendo as suas capacidades e potencialidades. Assim, encarei esta 

minha fase final de formação não só como um agente educativo onde apenas 

iria colocar em prática tudo o que tinha adquirido mas, também, como pessoa 

activa e integrante da sociedade e, com isso, senti necessidade e vontade de, 

ao longo deste ano, contribuir para o desenvolvimento pessoal, educativo e 

social dos alunos. 

 

“Professor de hoje deve ser jovem, activo, capaz de liderar as situações informais 

neste labirinto de acontecimentos.” (Formosinho, J. 1987, cit. por Cunha 2009, p.38) 
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 Cada vez mais a formação é encarada como um elemento importante no 

desenvolvimento dos futuros profissionais. A carreira de docente, tal como 

outras profissões, apresenta as suas especificidades que, como foi possível 

perceber ao longo do meu percurso, e resulta quer da acumulação de 

conhecimentos e competências preconizadas ao longo dos anos de formação, 

quer das experiências e vivências decorridas do EP e que nos leva a procurar 

novos caminhos, novos conhecimentos e, acima de tudo, desenvolver uma 

identidade profissional muito própria e que nos caracteriza. 

 Cunha (2008) refere que a formação de professores é hoje entendida 

como um processo de desenvolvimento pessoal – pensamento e acção 

(dimensão humanista), profissional e social decorrente da necessidade de 

enquadrar a formação e a investigação no contexto da escola de massas, 

democráticas, heterogénea, multicultural e agora global.  

 É neste sentido que se torne fundamental olhar para esta formação 

como um meio para atingir os objectivos preconizados porque tal como 

defende Félix (1991) citado por Cunha (2008, p.100) “Formação de professores 

consiste no processo pelo qual os futuros professores, ou professores em 

exercício, se preparam para desenvolver a função de docência. É considerado 

ainda como um conjunto de medidas que visam facilitar aos futuros professores 

o “aprender” a “ensinar e, aos professores em exercício, a contínua melhoria de 

actividade profissional” 

 Não encarei a minha formação de professor como algo imutável, onde 

os valores e estratégias adquiridas ao longo desse período, não seriam alvo de 

reestruturação e moldadas aos diferentes contextos pois é possível perceber 

que com o desenvolvimento da escola de massas, caracterizada pela sua 

heterogeneidade geográfica, social e étnica, as situações de imprevisibilidade e 

de transformação estão cada vez mais presentes. Por isso, a minha formação 

sempre foi considerada como um processo de aquisição de conhecimentos que 

me permitiria responder e justificar as decisões tomadas e idealizadas nas 

minhas aulas, tornando-me assim um profissional mais competente e com uma 

identidade profissional bem vincada.  
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 Apesar deste ciclo de formação se estar a encerrar, sempre que 

possível, irei continuar a adquirir novos conhecimentos e competências através 

formação contínua pois é através desta que nós professores iremos estar mais 

desenvolvidos e capazes de adaptar os nossos saberes e conhecimentos às 

exigências e transformações que a sociedade integra. Seguindo esta ideia, 

penso ser importante citar Galvão (1996) que refere que o estagiário 

inicialmente é detentor de um “saber declarativo e processual” conquista 

gradualmente um “saber contextual e estratégico” que lhe permite uma 

actuação progressivamente mais competente e eficaz. 

  

  “Por vezes é necessário olhar e sistematizar o já feito, o já pensado, o já 

escrito, para que a mudança se concretize efectivamente.”  

(Cunha, 2008, p.13) 

 

3.3.1. Ser Professor 

 

“O professor da escola de massas deve ser um novo professor, uma pessoa 

psicologicamente madura e pedagogicamente formada, capaz de ser o instrutor e 

facilitador da aprendizagem, o expositor e o individualizador do ensino, o catalisador 

empático de relações humanas e o investigador, o que domina os conteúdos e o modo 

de os transmitir, o que ensina para aprender e ensina a aprender a aprender (…), 

investigador do que ensina, facilitador do que aprende (…) um actor, um educador 

cívico, social, moral, um modelo (…), um formulador do currículo a nível da sala de 

aula, um avaliador dos alunos e dos processos de ensino-aprendizagem” (Formosinho, 

1992, p.65). 

 

 Ser Professor na actualidade implica lidar com problemas 

desconhecidos antes da emergência da escola de massas. Trata-se de 

problemas sociais que nela se manifestam e exigem respostas em contexto 

escolar. À escola de massas, conceptualizada agora como escola inclusiva tem 
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sido pedida novas funções – novas funções de apoio ao acesso à escola; de 

apoio pessoal aos alunos para apoio de suporte de integração na vida escola. 

O que origina a criação de novas funções na formação permanente dos 

professores. Estas novas funções inevitavelmente tiveram tradução em 

alterações na docência, nos papéis desempenhados pelos professores na 

escola de massas, provocando o alargamento e diversificação da função 

docente. Indo de encontro à ideia do autor, Gonçalves (2009) refere que “o 

percurso do docente é um percurso relacional, contextualmente vivenciado e 

construído, em que o professor se vai desenvolvendo. É hoje inquestionável 

que a formação ao longo da vida é uma resposta necessária aos desafios de 

inovação e desenvolvimento pessoal e profissional”.  

 Ser Professor hoje em dia não se limita apenas ao conhecimento 

específico de uma determinada área do saber, ou determinada disciplina. Ser 

professor é ser capaz de desenvolver na íntegra os seus alunos, potenciar 

neles o desenvolvimento de um pensamento crítico, autónomo e reflexivo, em 

constante articulação com o envolvimento social, educativo e profissional. 

(Cunha, 2008). Como refere o autor, actualmente, a profissão de docente não 

se preconiza apenas na integração dos conteúdos e matéria a leccionar. 

Apesar do domínio da matéria a transmitir/leccionar ser um aspecto fulcral na 

actividade do professor, este não se pode limitar à sua transmissão visto que 

deverá adequar essa matéria e conhecimentos às suas turmas, de modo a que 

seja convertida pelos alunos em experiências com significado e passíveis de 

ser adequada e interiorizada por estes. 

 O domínio da matéria de ensino é importante mas, ao mesmo, 

insuficiente caso o professor não seja capaz de adequar ao seu “público”. 

Conhecer os currículos e os diferentes modelos de instrução é essencial mas 

vista como limitativa, caso não se tenha em conta as características da própria 

escola, do meio e, muito importante, as características inerentes a cada aluno. 

Assim, torna-se fundamental a passagem do aluno para um papel mais activo e 

principal no processo de ensino/aprendizagem, devendo estes serem capazes 

de adoptar posturas e comportamentos adequados, de forma a desenvolver as 

competências, conhecimentos e habilidades fundamentais, inerentes a cada 
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ciclo de ensino. O professor deverá ser o formador/orientador deste processo, 

potenciando o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos alunos.  

 Tal como referem estes grandes autores, apesar de no início deste meu 

ano de estágio sentir que possuía um reportório de conhecimentos capazes de 

desenvolver os meus alunos ao nível das habilidades e capacidades, após a 

entrada em contexto escolar, encarei esta etapa como uma 

possibilidade/privilégio de os desenvolver na íntegra e na sua plenitude. Para 

isso, não faria sentido apenas transmitir e aplicar os meus conhecimentos mas, 

também, desenvolver a relação pedagógica com estes, aplicando neste 

processo os meus valores e ideais, ou seja, colocar um cunho pessoal nesta 

relação pois percebi que a minha turma tinha a nece ssidade e merecia 

que eu me entregasse de corpo e alma ao longo do an o, sempre com o 

objectivo de os formar, transmitindo-lhes informaçõ es e valores 

fundamentais, ajudando-os a adoptar valores próprio s, a desenvolver a 

capacidade de tecer juízos, de reflectir sobre os a contecimentos e de se 

tornarem cada vez mais autónomos. 

 

“Professor deve ser alguém capaz de transmitir uma pedagogia humana que assente 

num princípio de desenvolvimento e de aperfeiçoamento, possibilitando uma vivência 

em liberdade, tolerando e aceitando o outro.” (Cunha, 2009, p.38) 

 

 O caminho que fui traçando ao longo destes meus anos de formação 

permitiu que, através de pesquisas, investigação, crenças e vivências 

desenvolvesse uma concepção de ensino muito própria e que, com a 

possibilidade deste ano de estágio, pudesse colocar em prática. No entanto, fui 

me deparando com alguns males que a educação e a própria disciplina de 

educação física se deparam. A preocupação em ensinar foi substituída pela 

obsessão em controlar todos os passos da turma, pela dificuldade em manter 

os alunos focados na actividade desenvolvida, em motivá-los para a prática. 

Para além destes factores e, focando a disciplina de educação física, a 

utilização de estratégias desadequadas, bem como desvalorização da relação 
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pedagógica professor/aluno, originou que a nossa disciplina fosse um pouco 

desacreditada pelos alunos.  

 Os valores que pretendo implementar no ensino, não são 

fundamentados nestas perspectivas enfatizadas anteriormente. Após me 

deparar com esta nova realidade, senti necessidade de aperfeiçoar o meu 

ensino, com base em buscas incessantes de conhecimento que melhor se 

adequavam aos meus alunos, privilegiando sempre o ensino baseado na 

qualidade e competência. 

 Cunha (2009) salienta que o conceito de professor é definido como um 

profissional que promove a instrução, a socialização e o desenvolvimento de 

outrem, tendo uma formação inicial de nível superior e procura (auto) formar-se 

continuamente de modo permanente. Para se tornar num “bom professor” o 

profissional deverá possuir certas competências (capacidade de observação, 

de reflexão, de planeamento e concepção) que lhe permita desenvolver na 

íntegra os seus alunos. Nessas competências saliento o acto reflexivo, isto é, o 

professor defronta-se, na sua prática pedagógica, com situações complexas, 

instáveis e únicas, que se definem, entre outros aspectos, pela especificidade 

dos locais, dos agentes interventivos e das culturas em que se encontra. Esta 

diversidade e complexidade exigem do professor um conhecimento científico e 

técnico rigorosos e profundos e uma capacidade de questionamento, de 

análise, de reflexão e de resolução de problemas muito fortes, impondo-se, 

necessariamente, um novo conceito de professor – o professor reflexivo. 

“É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, disponível 

ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigado por seus desafios que 

não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas 

sempre do esforço por superá-las, limitações que não procuro esconder em nome 

mesmo do respeito que me tenho e aos educandos” 

   (Paulo Freire, 2001)3 
 
 

                                                           
3 http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=148&doc=11057&mid=2 
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3.3.2. Professor Reflexivo… Uma Condição Necessária  

 

“Ser reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. 

(Alarcão, 1996, p.175) 

 Na concepção de Donald Schön (2000), a prática profissional 

caracteriza-se por apresentar situações de instabilidades e de incertezas que 

nem sempre são resolvidas pelos profissionais, visto que os conhecimentos 

adquiridos até à altura, não lhes permite dar as respostas exigidas no dia-a-dia. 

As referidas situações supõem a mobilização de saberes e de competências 

que ultrapassem os conhecimentos técnicos adquiridos nos processos 

formativos.  

 Segundo Cunha (2008), cada professor deverá ter a capacidade de 

desenvolver o seu próprio quadro interpretativo sobre o acto educativo, o qual 

resulta de uma reflexão sistemática e fundamentada acerca do significado das 

experiências da prática e das técnicas educativas baseadas na investigação. 

 A reflexão é então, uma forma especializada de pensar. Implica uma 

perscrutação activa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que se julga 

acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia os motivos que 

justificam as nossas acções ou convicções e ilumina as consequências a que 

elas conduzem. Baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de 

questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça (Dewey, 

1933). Apresenta-se como uma dimensão formativa e uma dimensão 

pragmática, isto é, aprofunda o nosso saber no que ele encerra de 

conhecimento e de capacidades e que, além disso, se traduz no nosso modo 

de agir (Alarcão, 1996). Seguindo estas premissas, Thompson (1972) cit. por 

Silva (2009) refere que os professores, como práticos reflexivos, assumem-se 

como actores dinâmicos do processo educativo em que se inserem, 

conquistando uma visão crítica ao contexto estrutural do ideológico em que 

estão a trabalhar, conduzindo à alteração de crenças e concepções sobre o 

que é ensinar. No mesmo sentido, Oliveira (1996) citado por Cunha (2008, 
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p.75) refere que estas práticas reflexivas poderão conduzir os professores “a 

uma mudança de atitudes na forma de abordar o processo de 

ensino/aprendizagem e, consequentemente, a uma melhoria das suas 

práticas”. 

 Como é possível perceber com as afirmações dos vários autores, cada 

vez mais se torna crucial que os professores promovam as suas práticas de 

ensino a partir de uma componente reflexiva visto que com a crescente 

importância dos alunos no processo de ensino/aprendizagem, é visto como 

fundamental a emergência de profissionais reflexivos pois, como refere Alarcão 

(1996) “Um ensino reflexivo valoriza a experiência pessoal, as convicções, os 

valores e diferentes saberes dos formandos, enquanto sujeitos com uma 

individualidade própria, portadores de uma cultura que é importante 

consciencializar, preservar e alargar”. Assim, indo ao encontro das ideias dos 

autores, a afirmação de Zeichner (1993) “ser reflexivo é uma maneira de ser 

professor”, actualmente já não poderá ser vista como uma condição suficiente 

mas sim, uma condição necessária com vista a desenvolver na íntegra os 

alunos. O professor, nesta conduta, atingirá um conhecimento mais 

aprofundado, flexível e complexo, que lhe possibilitará melhorar as estratégias 

de resolução do problema. (Sá-Chaves, 1991 cit. por Cunha, 2008) 

 Observando este meu ano de estágio, caracterizado por muito trabalho, 

muitas dúvidas, muitas incertezas, mas, também, por uma grande capacidade 

autonomia e de resposta face às exigências que me proporcionou, sinto que 

não conseguiria ter atingido o nível em que estou caso não desenvolvesse a 

minha prática pedagógica através de uma forte componente reflexiva, isto é, 

sinto que os momentos de reflexão que este ano me proporcionou, bem como 

as experiências vivenciadas me levam a afirmar que a forma como encarei este 

ano, sempre com uma postura de questionamento, de análise e de reflexão 

sobre a prática e o que lhe rodeia, me permitiram tornar um profissional 

competente, capaz de responder de forma adequada aos vários problemas 

decorrentes da prática, tendo sempre em atenção os contextos e 

características peculiares de cada situação. Sendo a competência e eficácia 

dois dos pilares que pretendo ter sempre presente na minha vida profissional, 

acredito que com esta postura de pensamento e acto reflexivo que fui 
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desenvolvendo ao longo desta etapa, estarei mais próximo de ser, como refere 

Carreiro da Costa (1991) “um formador por excelência do homem integral”. 

 Assim, foi através dos actos reflexivos constantes que foram 

acontecendo ao longo da minha prática pedagógica que me levaram a um 

maior desenvolvimento pessoal e profissional, o que originou dar um maior 

sentido e clareza a todos os pensamentos e decisões que fui tomando ao longo 

deste ano. Através das reflexões sinto-me mais próximo, apesar de ainda 

longe, de atingir o tão alvejado cume da montanha que consiste na 

competência pedagógica que tanto ambiciono. 

 “A capacidade reflexiva, a competência de ensino e a integração social são as 

qualidades que definem um profissional reflexivo que assume teorias sobre os 

currículos, sobre o ensino, sobre alunos, sobre as comunidades, escolar e envolvente, 

sobre os aspectos socioprofissionais, sobre as relações humanas e institucionais. 

Assume, também, o seu desenvolvimento autónomo, a reflexibilidade da sua prática, 

toma as decisões necessárias, emite juízos, enfim, torna-se responsável e 

protagonista do desenvolvimento do seu próprio conhecimento prático.” (Albuquerque 

et al., 2008, p.127-128) 

 

3.3.3. A importância da Orientação Pedagógica 

 

 A Orientação Pedagógica desenvolve-se como uma actividade essencial 

no desenvolvimento de profissionais reflexivos e capazes de dar resposta às 

sociedades actuais que estão em constante mudança. Seguindo as ideias de 

Sprinthall & Sprinthall, (1992) citado por Albequerque, A., Graça, A., & 

Januário, C. (2008) “O Estágio sem uma supervisão adequada não cria 

condições para o desenvolvimento profissional”. 

 O PC surge como elemento preponderante para garantir e contribuir 

para a formação de futuros professores com alto grau de capacidade de 

actuação, de reflexão sobre a sua prática e de adaptabilidade a situações 

conflituosas na aula e nos contextos social e profissional (Albuquerque et al, 

2008). 
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 Seguindo as ideias destes autores (Albuquerque, Graça & Januário, 

2005) o PC surge, nesta óptica, como um dos principais intervenientes no 

processo formativo, ele assume, ou deve assumir, o acompanhamento da 

prática pedagógica, orientando-a e reflectindo-a, com a finalidade de 

proporcionar ao futuro professor uma prática docente global no contexto real 

que permita desenvolver as competências e atitudes necessárias a um 

desempenho consciente, responsável, eficaz e competente. 

 Sendo o EP por si só um gerador de desconfiança e de ansiedade, eu, 

com a entrada na escola, sentia-me, como refere Caires (2008) citado por 

Albuquerque (2008) “Um estranho numa terra nova”.  No entanto, desde 

cedo a PC Helena Abrunhosa, deixou-nos à vontade, apresentando-nos 

carinhosamente como “os meus meninos” a alguns elementos importantes da 

escola como o Professor Armando, Director da Escola, ou a Coordenadora do 

Grupo de Educação Física, Helena Teixeira. Este foi sem dúvida um dos 

momentos que me marcaram na entrada desta nova etapa pois senti, da parte 

da PC, um grande entusiasmo em nos receber e nos criar todas as condições 

para que alguns objectivos do estágio fossem cumpridos, tal como enfatiza 

Daresh (1996) cit. Caíres (2001, p.17-18) “a aplicação de competências e 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso a um contexto prático; o 

alargamento do reportório de competências e conhecimentos do aluno através 

da sua participação numa serie de experiências práticas; o ensaio de um 

compromisso com uma carreira profissional; a identificação das áreas 

(pessoais e profissionais) mais fortes e aqueles que mais necessitam de algum 

aperfeiçoamento; ou ainda, o desenvolvimento de uma visão mais realista do 

mundo profissional em termos daquilo que lhe é exigido e que oportunidades 

lhe poderá oferecer”. Com esta entrada, a PC deu-me alguma confiança pois 

introduziu-nos no seio escolar, dando-nos a noção do “todo”, da necessidade 

de sentir o mínimo de coerência nos objectivos e actividades e de perceber 

como funcionam as “estruturas organizacionais”.  

 Reportando-me à minha experiência prática com a PC, tenho a perfeita 

noção que me tornou um profissional mais capaz de responder às exigências 

da prática profissional, permitiu que errasse mas, ao mesmo tempo, fez-me 

analisar e reflectir sobre esses erros, bem como adoptar estratégias para 

colmatar essas falhas que foram acontecendo ao longo do EP, tornando-me 
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um profissional mais reflexivo e capaz de analisar as minhas actuações de 

forma mais autónoma, tal como refere Galvão (1996, p.78) num exemplo 

recolhido por ele num estudo realizado com professores – estagiários “Eu estou 

a adorar o estágio (…) Ainda bem que aparecem coisas más, porque assim 

estou mais preparada para enfrentar qualquer problema” 

 A Professora Helena, pautou acima de tudo a sua actuação pela 

generosidade, simpatia, amizade e carinho, colocando-se sempre disponível 

para nos ajudar, tal como refere Albuquerque et al. (2008, p.127) “O PC 

apresenta-se, assim, como o formador profissional desse professor, que para 

além dessas características, deve ser justo, inspirador de confiança, honesto, 

compreensivo, exigente, disponível, competente e amigo e que assume a 

responsabilidade de conduzir e induzir ao exame reflexivo dos actos 

pedagógicos e das relações estabelecidas”. Continuando com o pensamento 

do autor e, indo de encontra ao meu EP, a PC nunca nos dava o produto 

acabado, fornecendo-nos antes disso meios para atingir, de forma pessoal, os 

nossos objectivos, permitindo-nos desenvolver a nossa autonomia e identidade 

profissional, tal como defende Alarcão (1996, p.98) “O papel do professor 

cooperante não é o de ensinar mas o de facilitar a aprendizagem do aluno” e 

Alarcão & Tavares (1987) citado por Albuquerque (2008) que defende que o 

professor cooperante não será aquele que dá receitas de como fazer, mas 

aquele que cria junto do professor, com o professor e no professor, um espírito 

de investigação – acção. Ainda me lembro da forma como a professora me 

conseguiu orientar num dos problemas evidenciados no início do ano lectivo 

que consistia na transição entre exercícios. O modo como ela foi capaz de me 

fazer pensar acerca de outras estratégias, sem nunca me dar a resposta ao 

problema, só me fez crescer e perceber que sem a sua orientação muito do 

meu desenvolvimento não teria acontecido. 

 A Professora Helena sempre demonstrou um grande empenho e 

vontade em nos ajudar nesta nossa primeira experiência como docentes. A 

forma como debatíamos as nossas aulas em reuniões de núcleo de estágio, a 

forma como nos fazia reflectir sobre a prática, a maneira como nos “obrigava” a 

pensar de forma pessoal sobre problemas idênticos decorrentes da prática 

pedagógica, levaram a que eu acredite que este trabalho invisível desenvolvido 

pela PC foi crucial para que eu conseguisse desenvolver competências, 
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capacidades e habilidades nos meus alunos e me tornasse no profissional que 

sou Hoje pois, como sustenta Carrolo (1997, p.52) “O ser aceite pelos meus 

alunos constituiu um importante indicador de ter conseguido conquistar o 

estatuto de professor e, por essa razão, era motivo de elevados níveis de 

satisfação e realização pessoal. Com isso, senti crescer uma maior 

credibilidade em termos profissionais, quer aos olhos dos alunos, quer aos 

olhos dos outros, quer, principalmente, de mim próprio. Comecei também a 

acreditar cada vez mais nas minhas capacidades e na escolha que havia 

realizado em termos de carreira.” 

 Tendo eu sempre visto a PC como alguém com mais experiência e com 

conhecimentos mais claros e reflectidos acerca dos acontecimentos da prática, 

dificuldades e problemas semelhantes tive sempre vontade de aprender, 

descobrir e reflectir um pouco mais além porque como refere Albuquerque et al 

(2008) “ O reflectir e ensaiar em conjunto com a professora cooperante as 

diferentes alternativas de actuação perante um dado problema são motivo de 

elevados níveis de satisfação, para além de fortes potenciadores da 

aprendizagem e maturação do aluno, surgindo assim, uma maior vontade de 

analisar, reflectir e escolher estratégias para os obstáculos que vão surgindo 

neste caminho”. 

 Assim, olho agora de forma clara para o meu estágio e percebo ainda 

mais a importância que a Professora Helena teve ao nível do meu 

desenvolvimento profissional pois não se cansou de me ajudar, de me fazer 

pensar, de me orientar e de, acima de tudo, de me ter deixado ser eu próprio, 

foi uma das condições essenciais para que eu tivesse desenvolvido a minha 

própria identidade profissional e visão acerca da escola e de tudo o que lhe é 

inerente.  
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4.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino Apr endizagem 

  

“A planificação significa também ligar a própria qualificação e formação permanente do 

professor ao processo de ensino, à procura de melhores resultados no ensino como 

resultante do confronto diário com problemas teóricos e práticos.” (Bento, 2003, p.16) 

 

 Esta é uma área que abrange os processos de concepção, 

planeamento, realização e avaliação. Para que todos estes processos se 

desenvolvessem de forma eficaz, inicialmente procurei utilizar os 

conhecimentos adquiridos, até ao primórdio do estágio, para tornar estes 

processos o mais eficazes possíveis. Para isso, comecei desde logo por 

perceber que estas eram etapas fundamentais para o desenvolvimento de 

estratégias e meios capazes de promover aprendizagens seguras e duradoiras 

nos alunos. Assim, estas várias etapas que o processo de ensino-

aprendizagem transporta foram/são vistas por mim, como essenciais pois 

permite-me fixar objectivos concretos, conteúdos exequíveis e, acima de tudo, 

metas capazes de serem atingidas pelos alunos e, caso seja necessário, 

adaptar essas metas de modo a possibilitar que o ensino potencie a aquisição 

de conhecimentos, o desenvolvimento de competências e, como refere Bento 

(2003, p.39) “o desenvolvimento da personalidade dos alunos, dado que 

contêm em si bases para o seu comportamento moral, forja o seu pensamento, 

influencia enormemente a sua vontade, os seus sentimentos e actuação, e a 

sua disponibilidade para o empenhamento nas tarefas do dia-a-dia.” 

 

“Um bom ensino é o caso do desenvolvimento de capacidades motoras e de relações 

sociais, da formação de espírito crítico e criativo.” (Bento, 2003, p.82) 

 

 

4.1.1. A Entrada no Contexto Escolar 

 

 Estando consciente da necessidade que teria de me preparar 

convenientemente para esta nova fase, de modo a tornar-me mais capaz de 

responder às exigências do dia-a-dia desta profissão, entrei no contexto 
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escolar com vontade de construir um conjunto de conhecimentos capazes de 

orientar a minha prática pedagógica. Para isso, comecei a analisar de forma 

mais detalhada e rigorosa o plano nacional de educação física do 3ºciclo, com 

o objectivo de me preparar para as exigências de cada disciplina, adequando 

os objectivos presentes face à realidade escolar em que estava inserido, às 

normas directrizes da escola e às características gerais e específicas da minha 

turma. No entanto, deparei-me com objectivos nada condizentes com a 

realidade educativa actual e que, apesar de estarem preconizados, não eram 

passíveis de serem atingidos/adquiridos pelos alunos. Assim, com a ajuda 

Director de Turma (DT) que me forneceu as características gerais e individuais 

da turma e da Professora Helena que, através da sua experiência, me orientou 

na organização desses objectivos, comecei a inteirar-me um pouco mais da 

realidade educativa específica em que estava inserido. 

 Com isto, senti logo a necessidade de reflectir sobre todos estes 

problemas tão preconizados na actualidade e que me levaram a encarar esta 

etapa como mais um momento de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional e pessoal, tendo sempre em mente a responsabilidade que tinha 

em desenvolver os alunos nos vários domínios do saber. Para isso, nada 

melhor do que conhecer de forma mais aprofundada a matéria de ensino, com 

o intuito de potenciar as capacidades dos alunos na sua plenitude, atingindo o 

êxito absoluto em todas as minhas actividades. 

 

 

4.1.2. Concepção e Planeamento… A Base para um Ensi no Eficaz 

 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade.” (Bento, 

2003, p.16) 

 

 Desde a minha entrada na escola que senti logo a necessidade de me 

enquadrar e conhecer o regulamento interno vigente no estabelecimento de 

ensino em que estava inserido, bem como as directrizes que davam sentido às 

suas normas. Para além disso, pela primeira vez, deparei-me com um conceito 

que, para mim, era totalmente desconhecido, bem como a forma como era 
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atribuído. Refiro-me ao conceito TEIP que a escola tinha adquirido em anos 

anteriores. A ajuda da PC e de várias análises, pesquisas e reflexões acerca 

desta temática, tornou-se fundamental na compreensão desta nova realidade 

em que estava inserido, assim como os pressupostos que lhe estariam 

subjacentes, de modo a que os objectivos e estratégias desenvolvidas para a 

turma tivessem sentido e fossem ao encontro das metas delineadas pela 

comunidade escolar. 

 Após este meu primeiro conhecimento acerca da realidade que me 

rodeava, comecei, juntamente com elementos que compõem o núcleo de 

estágio, a analisar documentados guias de todo o processo de ensino-

aprendizagem, como é o caso do Projecto Educativo da Escola, que me 

permitiu reflectir sobre os seus aspectos normativos centrais, bem como os de 

caracterização geral da turma e, ainda, os de caracterização individual dos 

alunos, de modo a adequar todo o meu planeamento às suas características 

individuais e gerais, de forma a obter eficácia a todos os níveis neste processo. 

 Para além destes documentos, a leitura mais aprofundada do Programa 

Nacional de Educação Física do 3ºCiclo, o Regulamento do Grupo, o 

calendário das actividades e o reulement, também se tornaram suportes 

fundamentais nesta caminhada dura mas que, ao mesmo tempo, me encheu 

de orgulho e me permitiu desenvolver, tornando-me mais competente, e 

fornecendo-me bases para, aos poucos, ir estabelecendo a minha identidade 

profissional. 

 Para que todo o processo de ensino-aprendizagem pro movesse o 

desenvolvimento integral no aluno, potenciando as s uas qualidades e 

tornando-os elementos activos e chave em todo o pro cesso , procurei 

caracterizar a turma de forma exaustiva, com vista a ter uma base sustentável 

para desenvolver o meu trabalho. Para isso, procurei criar junto do DT uma 

parceria que me permitisse conhecer um pouco mais a realidade educativa e 

social de cada aluno, de forma a delinear estratégias e metas exequíveis. Para 

além disso, desenvolvi uma ficha de caracterização individual do aluno (Anexo 

1), que me possibilitou conhecer mais a realidade da minha turma, pois como 

refere Bento (2003) “Os métodos dependem não apenas do objectivo e da 

matéria, mas também de factores situacionais e locais” 
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 Assim, durante esta primeira fase, comecei a desenvolver algumas 

premissas, através das informações que o DT me ia fornecendo. Com base nas 

informações do primeiro conselho de turma, percebi que a esta era uma turma 

que possuía poucos hábitos de estudo e que, ao nível do  comportamento, 

tinha dificuldade em adoptar posturas correctas den tro de uma sala de 

aula, não passando para actos de indisciplina mas, quando motivados, 

conseguiam facilmente atingir os objectivos propost os. Estas 

características foram observadas no primeiro contacto que tive com a turma. 

 “Assim, para concluir este meu relatório, volto a salientar que esta turma ao 

nível da indisciplinada não me deu a entender que seja problemática. É isso sim, uma 

turma que não possui como princípios, alguns conceitos psicossociais, como por 

exemplo, a organização. O nível do saber estar será, sem dúvida, aquele em que terei 

de desenvolver estratégias mais rígidas/estruturadas com os alunos porque se forem 

desde o início criadas rotinas na turma, o tempo de exercitação aumentará em 

detrimento do tempo de instrução ou de organização.” (reflexão da aula nº1/2) 

  Neste primeiro conselho de turma, deparei-me com uma nova realidade, 

a existência de uma aluna com Trissomia 21 numa turma de ensino regular. O 

confronto com esta nova realidade promoveu em mim dois sentimentos: se por 

um lado um sentimento de dúvida apoderou-se de mim por nunca ter vivido 

uma situação como estas, ficando com receio de não conseguir potenciar as 

competências da aluna, assim como não conseguir desenvolver na turma um 

sentido de cooperação e de ajuda para com esta, por outro senti-me 

esperançado e com vontade de a ajudar durante este ano lectivo, 

desenvolvendo-a a nível educativo e social. Para isso, comecei logo por me 

informar junto do Professor Rui Corredeira, responsável do gabinete de Ensino 

Especial da FADEUP. As reuniões que prontamente se deliberou a marcar, 

bem como eu ter realizado uma pesquisa exaustiva sobre esta temática, 

levaram a que durante as aulas tenha sentido, mais uma vez, a importância 

da preparação do terreno , no desenvolvimento do processo pedagógico. 

 

 “A planificação orienta-se para a aprendizagem segura e eficaz, para a 

apropriação, por todos os alunos, de conhecimentos e capacidades, o que requer um 

processo activo de apropriação da matéria de ensino.” (Bento, 2003, p.22) 
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4.1.3. Realização… Da Elaboração à Actuação 

 

  

4.1.3.1. Cada Aula, um Novo Problema, Uma Nova Refl exão, Um 

Maior Crescimento Profissional 

 

 Lembro-me como se fosse hoje da primeira aula leccionada na minha 

turma. Sentia-me algo nervoso com este primeiro contacto com os alunos, pois 

estava com vontade de perceber como é que estes iriam encarar um professor 

estagiário e, ao mesmo tempo, perceber se me iriam aceitar/receber bem. 

“Antes de iniciar a aula, sentia-me entusiasmado pelo início do estágio 

profissional mas, ao mesmo tempo, sentia-me inquieto pois queria logo perceber a 

reacção dos alunos em relação a mim, isto é, a caracterização que o director de turma 

fez sobre a turma, levou a que eu pensasse que os alunos apesar de terem muitas 

dificuldades relativamente ao domínio do saber estar, se fossem estimulados e se 

colocasse desde o início algumas regras presentes no regulamento interno de 

educação física, talvez conseguisse que a turma melhorasse esse domínio do saber e, 

ao mesmo tempo, melhorasse ainda mais os restantes domínios.” (Reflexão da aula 

nº1 e 2) 

Nessa primeira aula fiquei com uma boa sensação por parte dos alunos 

mas, ao mesmo tempo, outra inquietação apoderou-se de mim: como iria 

conseguir que os alunos se equipassem em 5 minutos, de modo a que o 

planeamento idealizado não ficasse condicionado? 

“Como aspectos mais negativos e que devem ser melhorados, saliento a falta 

de pontualidade dos alunos (…) Para contrariar estes aspectos menos positivos irei 

testar estas seguintes metodologias nas próximas aulas: acerca do primeiro ponto, 

não irei permitir que os alunos que cheguem para além dos 5 minutos de tolerância, 

não tenham falta de atraso. Na minha opinião, este aspecto é bastante importante 

para que se cria desde o início rotinas relativamente a esta componente psicossocial 

que é a pontualidade.” (Reflexão da aula nº1 e 2) 

Com esta estratégia, senti-me um pouco frustrado porque em aulas 

seguintes, os alunos continuavam-nas a condicionar devido aos atrasos 

constante. 
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“Ao contrário do que sucedeu na última aula, esta iniciou-se bem mais tarde do 

que os 5 minutos de tolerância para os alunos visto que estes, na sua grande maioria, 

chegaram atrasados. Como já tinha referido no primeiro relatório, não deixei passar 

este comportamento e registei as faltas de atraso dos alunos. Os alunos foram 

informados destas faltas, bem como a norma presente no regulamento interno da 

disciplina de Educação Física que especifica que à segunda falta de atraso é 

comunicado ao encarregado de educação, por via escrita, essas faltas para que eles 

tenham conhecimento. Este procedimento será repetido até aos alunos conseguirem 

evidenciar de forma sistemática esse comportamento que só beneficia o desenrolar da 

aula.” (Reflexão da aula nº4 e 5) 

Sendo eu persistente e não gostando de desistir, continuei a focar este 

aspecto, bem como as consequências que implicariam esses atrasos e, para 

meu contentamento e enorme satisfação pessoal e profissional, nas aulas 

seguintes, a estratégia revelou-se eficaz e mostrou que com trabalho, empenho 

e dedicação consegui dar um rumo diferente aos obstáculos que foram 

aparecendo ao longo desta caminhada. Tinha ganho a minha primeira 

batalha, dura, mas igualmente saborosa. 

“Relativamente aos aspectos positivos, terei de indicar a preocupação dos 

alunos em não chegarem atrasados à aula (…) o primeiro aspecto foi visivelmente 

demonstrado pelos alunos pois estes pediam repetidamente à funcionária do pavilhão 

para lhes deixar entrar pois não queriam chegar atrasados. Este factor, na minha 

opinião, é de salientar uma vez que a turma na última aula chegou quase toda 

atrasada. Este aspecto demonstrou uma maior responsabilidade dos alunos 

relativamente a um dos factores de avaliação da disciplina.” (Reflexão da aula nº6) 

Com o desenrolar do ano lectivo, um novo problema foi evidenciado nas 

aulas: como iria conseguir que os alunos cooperassem com A na Leonor 

(aluna portadora de NEE) e a aceitassem como elemen to da turma? 

Este foi um problema que me fez crescer muito profissionalmente uma 

vez que me obrigou a pesquisar sobre a matéria de forma a adquirir maior 

conhecimento, assim como pensar e reflectir sobre estratégias passíveis de 

serem implementadas no contexto em que estava inserido e as circunstâncias 

que se desenvolviam à sua volta. Assim, os primeiros casos de rejeição de 

cooperação e alheamento para com a aluna foram aparecendo. 

“Como aspectos mais negativos e que devem ser melhorados, saliento (…) a 

recusa da aluna Rute em ajudar a aluna Leonor portadora de necessidades educativas 
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especiais (trissomia 21) e deveria ter dado mais atenção/explicar individualmente a 

descrição dos exercícios à Leonor visto que a aluna só pelo método de 

observação/imitação, é que conseguiu realizar, dentro das suas limitações, os 

exercícios propostos para a aula. Para contrariar estes aspectos menos positivos irei 

testar estas seguintes metodologias nas próximas aulas: (…) No segundo caso, irei 

nomear em todas as aulas um aluno que ajude a aluna Leonor. Essa nomeação será 

realizada por ordem numérica, ou seja, numa aula o número 1 ajuda de forma mais 

próxima a aluna e, na aula seguinte já será o número 2 a estar mais próximo. O último 

aspecto será combatido com esta nomeação e, com explicações minhas a nível 

individual para que ela consiga perceber, dentro das suas limitações, as situações de 

aprendizagem e a sua respectiva organização propostas por mim.” (Reflexão da aula 

nº1 e 2) 

“Um dos aspectos que poderei melhorar e que vem acontecendo ao longo das 

aulas consiste em enquadrar a Ana Leonor no seio da turma, ou seja, sendo a Ana 

portadora de trissomia 21, os colegas da turma acabem por esquecer-se um pouco 

dela e se não for eu a incentivar a aluna a realizar os exercícios ela acaba por se 

isolar. Para que esse comportamento diminua, deverei sensibilizar a turma ainda mais 

para a necessidade que a aluna tem de ser ajudada e, cabe também a eles ajudarem-

na no que for preciso para que ela esteja mais em actividade. Nesta aula, a não 

nomeação de um aluno para ajudar a Ana também acabou por ser uma falha minha e 

que não repetir-se.” (Reflexão da aula nº13) 

“Nesta aula, o maior foco de insucesso acabou por ser os alunos que se 

encontram no nível 1, isto é, por jogarem na mesma equipa da aluna Ana Leonor ou 

por terem-na como adversário acabou por desmotivar os alunos. Este factor ocorreu 

porque o grupo em que a aluna está inserida possui regras específicas relativamente a 

aluna para que ela também possa estar em constante actividade mas, o que acabou 

por suceder foi uma grande falta de cooperação entre os alunos para a ajudarem. 

Assim, será essencial utilizar estratégias como rodar a aluna pelos vários grupos para 

que o espírito de cooperação e companheirismo seja fomentado na turma, vincar 

novamente a necessidade de a ajudar para que ela também esteja em actividade e, 

por fim, criar regras na forma básica de jogo que permita a estes alunos exercitam de 

forma motivada as diferentes habilidades motoras e técnicas que privilegiarei.” 

(Reflexão da aula nº11 e 12) 

Com estes acontecimentos, senti que tinha de me empenhar mais na 

preparação das aulas, na recolha de informações acerca da integração dos 
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alunos com estas características e, acima de tudo, não encarar isto como uma 

utopia, pois não eram raras as vezes que dava por mim a pensar que seria 

impossível enquadrá-la na turma. No entanto, após dias e dias a pensar em 

todos os processos inerentes ao “problema”, utilizei diferentes estratégias que 

acabaram por surtir o efeito desejado, ficando apenas triste com o abandono 

da escola por parte da aluna que aconteceu no final do 1ºperíodo. Esta batalha 

foi das mais difíceis que me apareceu durante o estágio mas, deu-me uma 

satisfação enorme em trabalhar sobre ela e, como foquei anteriormente, a 

competência profissional ia-se desenvolvendo à medida que queimava estas 

etapas. 

“O segundo aspecto, e que também irei ter como factor de avaliação, foi a 

cooperação da turma com a aluna portadora de necessidades educativas especiais. 

Eu criei uma regra no exercício que pretendia que os alunos integrassem a Ana 

Leonor nos grupos e, a turma procurou não deixar essa aluna de parte evidenciando 

assim, essa cooperação e entreajuda que pretendo para as aulas.” (Reflexão da aula 

nº6) 

 “Falando na cooperação, tenho que salientar novamente a disponibilidade da 

aluna Carolina em ajudar e orientar a Ana Leonor. Este comportamento tem vindo nas 

últimas aulas a tornar-se repetitivo, o que é bom para a Ana que está em constante 

actividade orientada e para a Carolina que desenvolve factores como a cooperação e 

entreajuda.” (Reflexão da aula nº16) 

 

 “ (..) também gostaria de salientar o bom trabalho de orientação das alunas 

Ana Cristina e Cláudia para com a Ana Leonor.” (Reflexão da aula nº17 e 18) 

 

 

4.1.3.2. 1ºPasso – O Controlo da Turma… Uma das Bas es para Atingir a 

Eficácia no Processo Ensino – Aprendizagem  

 

“Ensinar requer que o professor se adapte a uma população estudantil heterogénea 

com diferentes características a nível social, cultural e académico.” (Jesus, 1999) 
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 Sabendo que o processo de controlo da turma é considerado uma das 

etapas fundamentais no desenvolvimento do processo ensino – aprendizagem, 

encarei este momento como sendo fulcral para obtenção de eficácia durante 

este ano lectivo. O processo de interacção inicial teria de ser bem conduzido e 

estruturado para que os alunos não olhassem para mim apenas como um 

estudante – estagiário que estava a cumprir ali a última etapa da sua formação 

mas, alguém com capacidade de os ajudar a desenvolver, na íntegra, todas as 

suas potencialidades. Assim, neste primeiro passo teria como objectivo 

conseguir controlar a turma. Este controlo que pretendia não deveria ser algo 

imposto nem algo autoritário, isto é, o que ambicionava para esta etapa inicial 

consistia em dotar os alunos de uma maior autonomia e uma maior capacidade 

de trabalhar entre pares. Para isso, teria de desenvolver neles um sentido de 

responsabilidade e de cooperação que me permitissem potenciar estas e 

outras capacidades. Então, numa primeira fase, procurei dar maior relevância 

ao controlo da turma, em detrimento da execução das habilidades motoras 

técnicas e tácticas preconizadas para cada uma das Unidades Didácticas. 

 A empatia inicial com os alunos, bem como a presença de gostos 

comuns, como era o caso do futebol ou da motivação para as aulas de 

educação física, faziam-me crer que esse controlo não deveria ser encarado 

como algo utópico mas sim, como um processo difícil, que iria requerer 

bastante trabalho, originando assim, a utilização de várias estratégias até 

conseguir chegar o grande objectivo estipulado para esta primeira fase. 

 Ao longo das aulas leccionadas no 1ºperíodo, várias vezes tive de 

alterar o meu comportamento e postura para com os alunos, ou seja, se por um 

lado procurava sempre contrariar alguns comportamentos destes através do 

diálogo e interacção “amigável”, tentando fazê-los perceber os erros que 

estavam a cometer através do auxílio das minhas experiências pessoais, por 

outro tive de ser rígido na implementação das regras, bem como ser severo 

aquando do incumprimento das normas estabelecidas para a aula. Esta minha 

postura, para meu contentamento, revelou-se eficaz na obtenção do objectivo a 

que me propus. Lembro-me como se fosse hoje de algumas palavras 

proferidas pelo Orientador de Estágio, quando foi observar uma aula que me 

disse “Tu com esse sorriso consegues levar os teus alunos.” Isto foi sem 

dúvida algo importante para mim, pois senti que tinha conseguido criar uma 
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relação pedagógica muito especial com eles e que me orgulhou muito ao longo 

deste ano. 

 No entanto, como referi anteriormente, para que est a relação se 

tivesse tornado assim tão especial, tive que batalh ar muito, seguindo as 

minhas ideias, implementando os meus ideais e valor es, não esquecendo 

nunca o cunho pessoal em todas as minhas acções. 

 Sabendo desde logo das características especiais que esta turma 

possuía, acreditei que uma das estratégias que poderia utilizar para “ganhar” 

os alunos para a aula seria dar-lhes tarefas/responsabilidades que 

potenciassem algumas competências que pretendia desenvolver e, ao mesmo 

tempo, mostrar-lhes que iriam ser partes activas em todo o processo de ensino 

– aprendizagem. 

 “Relativamente ao desenvolvimento da aula, tenho que salientar o excelente 

empenho dos alunos nas diferentes estações que estruturei para a aula. Para isso, 

penso que um dos factores que contribuiu para esse bom funcionamento foi a escolha 

de um líder em cada grupo. Esse aspecto promoveu no líder, um sentido de 

responsabilidade, originando a que esse adopta-se uma postura organizativa e de 

empenho para os restantes elementos do grupo.” (Reflexão da aula nº16) 

 

 Apesar da utilização desta estratégia, em alguns momentos, senti 

necessidade em ser mais duro e mais severo com alunos para que a nossa 

relação não fosse deteriorada por comportamentos menos adequados por 

parte de alguns. Este comportamento, apesar de me custar muito no momento, 

revelou-se eficaz pois sempre denotaram um grande sentido de 

responsabilidade, assumindo os seus erros face a comportamentos pouco 

congruentes para com as tarefas/actividades desenvolvidas. 

  “Esta aula foi iniciada de uma forma um pouco diferente pois ao realizar com os 

alunos uma conversa sobre alguns comportamentos que estes têm vindo a demonstrar 

e que não são os mais indicados para a aula procurei colocar-lhes um pouco de 

responsabilidade ao fazer ver que esses comportamentos não estavam a ser os mais 

correctos e, caso fosse necessário, passaria para sanções disciplinares. Após esta 

conversa acabei por ficar contente com a resposta da turma pois foi notória uma 

melhoria nas atitudes dos alunos durante a aula e, os que estão inseridos no nível 3 já 

não estiverem constantemente em comportamentos fora da tarefa quando não me 

encontrava próximo do grupo. Esses comportamentos de responsabilidade e de 
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autonomia são sem dúvida conceitos psicossociais que pretendo implementar nos 

alunos.” (Reflexão da aula nº26 e 27) 

  

 Para além destes aspectos, procurei implementar rotinas e regras nos 

alunos para que os tempos em espera fossem mais reduzidos e, ao mesmo 

tempo, reduzir o risco de comportamentos de indisciplina, tal como refere 

Rosado (1998) “Os comportamentos inadequados acontecem no decorrer de 

todas as fases da aula e em todos os tipos de actividade dos alunos sendo, no 

entanto, mais frequentes nos momentos de espera, organização e gestão dos 

materiais e dos espaços, de organização da prática e na escolha dos grupos”  

 “Para além deste aspecto, saliento o empenho dos alunos para as diferentes 

tarefas estruturadas para esta aula, isto é, apesar de a ginástica ser uma modalidade 

de natureza individual, potenciadora de vários momentos de espera, que poderão 

originar comportamentos fora da tarefa, foi notório que os alunos raramente estavam 

fora da tarefa pois tinham vontade de atingir a eficiência/eficácia nos diferentes 

conteúdos propostos. Assim, para mantê-los constantemente em actividade será 

essencial utilizar algumas estratégias que usei nesta aula, como por exemplo não 

prolongar muito o tempo de exercitação dos diferentes conteúdos e colocar os alunos 

em situações passíveis de serem realizadas.” (Reflexão da aula nº59 e 60) 

  

 

4.1.3.3. 2ºPasso – Gestão da aula… A Capacidade de Gerir os 

Acontecimentos 

 

 Após ter conseguido obter o controlo da turma, outro objectivo teria de 

ser atingido. Esse objectivo consistia em gerir o tempo de aula de modo a que 

os alunos conseguissem adquirir os conteúdos idealizados para as diferentes 

modalidades. Para isso, seria importante estruturar eficazmente a aula com o 

objectivo de os alunos estarem sempre em constante actividade e que os 

tempos previstos para cada um dos exercícios não fossem ultrapassados 

constantemente.  

 Nas primeiras aulas, em virtude de não ter um conhecimento mais 

aprofundado sobre as características dos alunos, o sentimento de incerteza 
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estava sempre presente aquando da realização dos vários planos de aula, pois 

não sabia se o tempo planeado era o mais indicado para os vários exercícios. 

 “Relativamente ao planeamento, a aula desenrolou-se de acordo com o que eu 

tinha estruturado, à excepção de um exercício (senta e alcança) em que eu, no dia da 

aula, pensei que poderia incluir no plano de aula caso houvesse tempo. Mas o que 

acabou por acontecer é que o plano original que tinha idealizado era o mais correcto 

para desenvolver no tempo útil da aula logo, não houve tempo para iniciar o exercício 

senta e alcança.” (Reflexão da aula nº1 e 2) 

 Rapidamente essa incerteza foi sendo ultrapassada através do 

conhecimento mais aprofundado sobre os alunos, bem como a observação da 

resposta da turma face aos vários exercícios propostos. Após isto, procurei 

focar-me nas várias fases da aula (tempo de actividade, gestão, instrução, 

espera e fora da tarefa) com o intuito de proporcionar aos alunos maior tempo 

em actividade, reduzindo o tempo dos restantes momentos. Nas primeiras 

aulas o grande problema apresentado pela turma consistia na conversa 

constante em momentos de instrução, o que incrementava esta fase, havendo 

menor tempo para exercitação. 

 “Para além deste factor, terei de rapidamente de eliminar a conversa entre 

alunos durante a explicação dos exercícios. Este factor acaba por condicionar a aula 

visto que depois da instrução tenho que voltar a perder tempo em tarefas de gestão e 

de nova instrução.” (Reflexão da aula nº11 e 12) 

 Através de uma troca de ideias com os alunos, procurei expor os prós e 

contras deste problema, com o intuito de lhes desenvolver um sentido de 

responsabilidade para com a aula. Com esta estratégia consegui eliminar a 

conversa existente em momentos de instrução e, com isso, o tempo em 

actividade foi incrementado. No entanto, sentia que o tempo de transição entre 

exercícios era moroso, o que originava um tempo de gestão elevado.  

 “No entanto, acredito que as fases de gestão não foram executadas de forma 

eficaz, levando a uma perda desnecessária do tempo de aula nessas fases. Este 

aumento de tempo resultou de uma estruturação menos correcta da minha parte, pois 

quando os alunos desenvolviam a resistência aeróbia, os campos de badminton já 

deveriam estar montados, ficando apenas a rede para montar após a conclusão desse 

exercício, o que levava a uma diminuição do tempo de gestão da aula. Assim, para 

que o tempo de actividade seja ainda mais incrementado, será fundamental planear 
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melhor os tempos de gestão para que os alunos não fiquem tanto tempo em espera.” 

(Reflexão da aula nº47 e 48) 

 A resolução deste problema teve uma preciosa ajuda da PC pois em 

reuniões de estágio expus este problema e a professora, como foi hábito ao 

longo do ano, debateu estratégias connosco, dando-nos completa 

liberdade/autonomia para experimentar as que sentíssemos serem mais 

adequados para a nossa turma e, uma dessas estratégias acabou por surtir o 

efeito pretendido. 

 “Relativamente a esta aula, tenho de referir, inici almente, o grande tempo 

de empenhamento motor dos alunos na aula. Esse fact or deveu-se à estratégia 

que implementei ao longo desta aula e que poderá se r uma boa opção para aulas 

futuras. Esta foi transmitida pela Professora Coope rante (PC) em reuniões do 

núcleo e tinha como grande objectivo, no momento de  instrução não parar a 

turma toda mas sim, alterar os exercícios de grupo em grupo sem nunca 

promover uma paragem geral da turma. Esta estratégi a permitiu-me corrigir e 

alterar os exercícios, durante a aula, pelos difere ntes níveis sem que os 

elementos dos outros níveis estivessem parados. Des ta forma, revelou-se uma 

excelente configuração para aumentar o tempo dos al unos em actividade e, 

reduzir os restantes momentos da aula como o de ins trução, gestão, fora da 

tarefa e espera.” (Reflexão da aula nº22) 

 

 

4.1.3.4. 3ºPasso – Emissão de Feedbacks… Um dos Asp ectos mais 

Importante do Processo Ensino – Aprendizagem  

 

 Com a resolução dos problemas gerais que condicionavam o 

desenvolvimento da aula, senti que esta seria a altura de centrar, ainda mais, a 

minha atenção na observação do comportamento dos alunos, com o objectivo 

de intervir, de forma eficaz, nos vários dilemas apresentados pela turma. Para 

isso, nada melhor do que aprimorar o momento de emissão de feedbacks para 

que estes estivessem mais próximos de adquirir os objectivos presentes em 

cada aula. 

 Apesar de inicialmente ter na cabeça todos os aspectos importantes a 

focar, ao longo do ano lectivo fui perdendo essa estratégia, pois consegui 

adquirir uma maior competência quer ao nível da observação, quer ao nível da 
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emissão dos diferentes feedbacks. Com isto, comecei não só a focar os 

problemas mas, também, evidenciar as causas desses problemas, o que me 

ajudava a dar uma resposta mais correcta face às várias situações que as 

aulas iam proporcionando, bem como desenvolver estratégias para esses 

problemas. 

 “Quanto aos objectivos traçados ao nível das habilidades motoras, sou da 

opinião que estes não foram atingidos (…) pela dificuldade que os alunos sentem em 

realizar batimentos ofensivos acima da cabeça, ou seja, visto que os alunos não 

adoptam uma postura dinâmica durante os batimentos, estes sentem mais dificuldade 

em executar batimentos que requerem uma maior coordenação dos segmentos 

corporais (…) Assim, para que os alunos consigam adquirir estes conteúdos, será 

essencial incrementar mais o tempo de “treino” e, para além deste factor, desenvolver 

exercícios que obriguem os alunos a adoptar a posição fundamental, pois é a base 

para atingir a eficiência e a eficácia das situações que o jogo lhes proporciona.” 

(Reflexão da aula nº52) 

 Com o desenvolvimento das capacidades focadas anteriormente, 

acredito que, durante este ano lectivo, consegui que os alunos adquirissem 

aprendizagens integrais e duradoiras, que lhes irão permitir responder de forma 

satisfatória, aos vários problemas que serão colocados em anos seguinte e ao 

longo da vida. 

 “De salientar que a minha postura na aula ajudou bastante os alunos na 

realização das várias tarefas propostas, através da emissão constantes de feedbacks 

não só descritivos mas também prescritivos, sempre com o intuito de corrigir certas 

actividades que não estavam a ser efectuadas com a máxima eficácia, como foi o caso 

da planificação do mapa.” (Reflexão da aula nº87/88) 

 

 

4.1.3.5. Avaliação… Da Acção ao Controlo e Respecti va Adequação do 

Processo 

 

 “Para se garantir a apropriação segura e duradoira da matéria, o controlo e a 

avaliação do rendimento dos alunos constituem um pressuposto fundamental, bem 

como um meio pedagógico importante para o seu desenvolvimento.” (Bento, 2003, 

p.133) 
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 Indo ao encontro das ideias do autor, a avaliação foi encarada por mim 

como um elemento importante em todo o processo de ensino – aprendizagem. 

Era a par da concepção, planeamento e realização, uma das tarefas centrais 

do papel do professor, não podendo ser “desconectada” das tarefas de análise 

e decisão. Ao nível das avaliações, inicialmente confesso que senti uma 

enorme dificuldade, não na elaboração dos documentados avaliativos mas 

sim, na observação em aula desses elementos, ou seja, com a realização da 

avaliação prognóstica em quase todas as modalidades de modo a poder situar 

os alunos em diferentes patamares/níveis de ensino, senti alguma dificuldade 

em quantificar o nível motor dos alunos, tal como ficou evidente nesta reflexão: 

 “A nível de avaliação tive alguma dificuldade em observar alguns alunos porque 

não sabia exactamente em que nível os enquadrar.” (Reflexão da aula nº7 e 8) 

Aos poucos, foi percebendo as características específicas de cada um 

dos alunos, bem como a criação de instrumentos de observação centradas no 

essencial, de modo a conseguir adequá-los, de forma coerente, nos diferentes 

níveis de ensino. Para além deste aspecto, as avaliações prognósticas 

permitiram-me delinear os conteúdos que melhor se adequassem ao nível 

exibido pela turma, sempre tendo como objectivo a obtenção plena dessas 

aprendizagens. Desta forma, a determinação dos momentos de avaliaç ão, 

os seus critérios e instrumentos de observação, per mitiram-me perceber 

a importância deste momento como fonte reguladora d e todo o processo 

educativo e, para além deste aspecto, percebi que s em um controlo 

permanente da qualidade de ensino nenhum professor consegue garantir 

a eficácia e a melhoria da sua prática profissional . 

 Ao longo deste ano lectivo fui desenvolvendo algumas estratégias que 

me permitiram controlar o nível dos alunos, e as suas maiores dificuldades. 

Esse controlo diário era realizado através de uma reflexão constante dos 

ganhos que estes iam adquirindo, bem como as suas dificuldades. Para isso, a 

reflexão das aulas foi um aliado de peso nesse controlo, preparando-me assim 

para momentos avaliativos mais complexos, como foi o caso das avaliações 

sumativas. 
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 Acerca deste momento, lembro-me como se fosse hoje da minha 

primeira avaliação sumativa, onde os comportamentos fora da tarefa foram 

uma constante e foram resultantes do elevado tempo de espera dos alunos 

nesta aula, o que me levou a analisar e a reflectir sobre estas falhas, com o 

intuito de não se voltarem a repetir. 

 “Os comportamentos fora da tarefa durante o momento de avaliação também 

foram constantes. Este factor deveu-se ao facto da avaliação ser individual, o que 

originou que o tempo de espera dos alunos fosse elevado, potenciando assim esses 

comportamentos. Fornecer tarefas a vários alunos quando se realizam avaliações de 

cariz individual poderá ser uma boa estratégia para manter mais alunas em actividade 

e, assim, reduzir esse tempo fora da tarefa. Assim, como conclusão da avaliação, 

fiquei satisfeito pelos resultados dos alunos mas, também me apercebi de algumas 

falhas minhas durante este bloco de matéria e que terão de ser reestruturados para 

que futuramente não voltem a ser evidenciadas.” (Reflexão da aula nº 17 e 18) 

 Devido a estes problemas evidenciados, senti necessidade de 

desenvolver estratégias para manter os alunos em actividade enquanto 

avaliava os colegas. Com ajuda da PC Helena Abrunhosa, procurei envolvê-los 

de forma mais activa nas avaliações e, para isso, criei uma ficha de observação 

mais simplificada que lhes “obrigava” a realizar uma hetero-avaliação dos 

colegas, relativamente à modalidade em questão. Com isso consegui que a 

turma, ao mesmo tempo que se mantinha em actividade, desenvolvia a sua 

capacidade de observação, imparcialidade e de responsabilidade nas suas 

acções. Esta foi de facto uma estratégia importante no controlo da turma em 

momentos de avaliações, pois estes empenhavam-se ao máximo nesta tarefa 

visto que esta é uma turma que quando se lhes dá autonomia e, ao mesmo 

tempo, um pouco de responsabilidade, empenham-se de modo a não defraudar 

as expectativas criadas pelos outros, para com eles. 

 “Para concluir, acredito que a estratégia utilizada por mim para manter os 

alunos em actividade durante a avaliação foi positiva, ou seja, forneci-lhes uma ficha 

de observação que lhes permitisse avaliar os colegas e, no final teriam de dar uma 

nota resultante dessa observação. Isto originou que os alunos não estivessem fora da 

tarefa e, ao mesmo tempo, levou a que estivessem mais atentos e empenhados em 

observar o salto completo dos restantes elementos que compõem a turma.” (Reflexão 

da aula nº31) 
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 “De salientar que a estratégia de colocar os alunos a realizar a avaliação dos 

colegas foi bastante importante pois permite-me, de forma mais fácil, manter a turma 

controlada e, para além desse factor, ajuda a desenvolver nos alunos o espírito crítico, 

a imparcialidade, a capacidade de observação e a cultura desportiva relativamente à 

modalidade. Esta metodologia, tal como aconteceu em outras avaliações, como por 

exemplo no salto em altura, revelou-se uma estratégia eficaz pois promove uma maior 

concentração na turma, originando que estes mantenham o silêncio em momentos de 

espera, não entrando assim, em comportamentos fora da tarefa.” (Reflexão da aula 

nº75 e 76) 

 Aos poucos fui-me apercebendo da fulcral importância que a avaliação 

tem na (re) estruturação do planeamento inicial, isto é, apesar das avaliações 

prognósticas permitirem perceber o nível dos alunos, nós professores 

colocámos algumas metas passíveis de serem atingidas pelos nossos alunos 

mas, por vezes, o que acontece é que estes, mesmo exercitando 

constantemente os conteúdos presentes na unidade temática através do auxílio 

da repetição, da utilização da relevância contextual, entre outros, acabam por 

não conseguir chegar aos objectivos estabelecidos, sendo os momentos de 

avaliações um importante auxílio na reestruturação do plano inicial quer no 

presente, quer em anos seguintes, tal como ficou demonstrado nestas duas 

avaliações: 

 “Como ponto mais negativo foco a exercitação dos diferentes elementos 

gímnicos de forma descontextualizada, o que se revelou uma escolha desajustada 

face ao número de aulas de ginástica já leccionadas e pelo nível demonstrado pela 

turma, isto é, na minha opinião, penso que esta opção não foi acertada porque muitos 

dos alunos já dominam os conteúdos estruturados para esse momento, o que 

promoveu um decréscimo de motivação da turma para esse exercício. Assim, para 

que o empenho e motivação estejam sempre incrementados, nas próximas aulas 

contemplarei estes conteúdos através da exercitação da sequência final, pois para 

estes há uma maior relevância contextual e, ao mesmo tempo, estão motivados para 

conseguirem realizar com eficácia o momento de avaliação.” (Reflexão da aula nº69 e 

70) 

 “Quanto aos níveis mais reduzidos, um dos princípios foi adquirido por quase 

todos os alunos, que foi a ocupação do espaço, tendo estes, nesta avaliação, já 

evidenciado alguma preocupação em ocupar correctamente os vários corredores, bem 

como não se movimentar em função da bola. No entanto, as capacidades e 

competências necessárias para desenvolver uma cobertura ofensiva e defensiva 
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eficaz não foram adquiridas por duas razões: primeiro o número de aulas foi reduzido 

para exercitar eficazmente estes dois princípios. O outro aspecto deve-se ao facto de 

alguns alunos deste nível não dominarem habilidades motoras técnicas como o passe 

ou o controlo de bola, o que condicionava, e muito, a eficácia dos princípios. Assim, 

seria fundamental que o número de aulas para esta modalidade fosse mais elevada, 

bem como despender mais tempo nas habilidades motoras técnicas para que quando 

estiverem a ser realizados, comecem a ter maiores ganhos tácticos.” (Reflexão da aula 

nº78 e 79) 

 Assim, ao longo deste ano lectivo, pude compreender que para se 

garantir a apropriação segura e a longo prazo da matéria de ensino, o controlo 

e a avaliação do rendimento dos alunos constituem um pressuposto 

fundamental, bem como um meio pedagógico importante para o seu 

desenvolvimento. 

 

 

4.1.3.6. Modelo de Instrução Directa Vs. Modelo de Educação Desportiva – 

Diferentes Formas de Ensino o Mesmo Objectivo 

 

 Considerando o ano de estágio como uma etapa importante para colocar 

em prática todos os conteúdos adquiridos durante a minha formação, não 

poderia deixar passar a possibilidade de utilizar diferentes modelos de ensino 

ao longo do ano lectivo. 

 Após ter recorrido ao Modelo de Instrução Directa (MID) e ao MED para 

leccionar as minhas aulas, observei várias virtudes em cada um deles e, ao 

mesmo tempo, algumas falhas que foram notórias e que poderão ser corrigidas 

em experiências futuras. Se por um lado o MID possibilita que o professor 

actue mais no desenvolvimento da aula e lhe permita, com a sua experiência e 

conhecimento, corrigir a eficiência dos gestos técnicos e tácticos dos alunos, 

por outro lado, não enfatiza constantemente aspectos sociais como a 

autonomia ou o trabalho entre pares. O MED, ao contrário do que foi referido 

no MID, tem como potencialidades o desenvolvimento social dos alunos, uma 

vez que lhes proporciona uma maior autonomia durante as aulas e, ao mesmo, 

um maior sentido de responsabilidade para com estas. 
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 Reportando-me à minha experiência durante este ano lectivo e, após no 

ano anterior de formação ter sido “bombardeado” com as vantagens do MED e 

que este seria o modelo a seguir no futuro, propus-me a abordá-lo e a perceber 

quais as suas verdadeiras virtudes e defeitos numa turma de 3ºciclo. Numa 

primeira fase, abordei-o de forma condicionada na modalidade de badminton, 

de modo a familiarizar a turma com as premissas deste modelo. Como primeiro 

impacto, os objectivos foram atingidos de forma muito satisfatória, como foi o 

caso de trabalharem em equipa, cooperando na busca de um objectivo que 

consistia na vitória no final da época desportiva. Para além disso, este modelo, 

através do seu sistema de pontuação, motivou-os para o desenvolvimento de 

uma capacidade que até aquela altura não vinham desenvolvendo na íntegra, 

que foi a resistência aeróbia. 

 “Como tinha referido no último relatório, na modalidade de badminton optei por 

utilizar o modelo de educação desportiva. Este modelo acabou por ser recebido de 

bom agrado pela turma, promovendo um maior empenhamento e cooperação entre os 

alunos, isto é, tendo sido para mim uma tarefa bastante complicada desenvolver a 

resistência aeróbia em grande parte da turma no 1ºperíodo, com a implementação 

deste modelo em que atribui pontuação para as equipas que conseguissem manter-se 

sempre coesas e corressem de forma contínua, pude observar que apenas um dos 

grupos não teve pontuação positiva pois uma aluna parou por sentir-se cansada, 

sendo prontamente repreendida pelos restantes elementos. Penso que este sistema 

de pontuação poderá ser um excelente estímulo para desenvolver esta capacidade.” 

(Reflexão da aula nº 44/45) 

 Ao longo desta modalidade, onde o MED estava a ser utilizado de forma 

condicionada, visto não existirem reuniões para os treinadores preparem a 

aula, havendo apenas preparação prévia destes com auxílio do manual de 

treinador, os primeiros problemas foram aparecendo, mostrando que seria 

necessário um trabalho intenso à priori da minha parte com os alunos, de modo 

a que os objectivos fossem  cumpridos. 

 “Por fim, quanto ao Modelo de Educação Desportiva (MED), implementado 

nesta modalidade, penso que nesta aula não funcionou pois os dois batimentos 

introduzidos (clear e amortie), são gestos técnicos realizados, preferencialmente, 

acima da cabeça o que levou ao aparecimento de mais dúvidas na sua execução. Este 

factor originou que os treinadores demonstrassem dificuldades em executar 

correctamente a sua função porque também não conseguiam explicar os batimentos. 
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Assim, optei por ser eu, grupo a grupo, a explicar esses dois batimentos, elucidando-

os para os aspectos críticos, bem com a sua diferença. Só a partir dessa altura é que 

os treinadores conseguiram realizar de uma forma eficaz a sua função, tendo eu 

observado alguns alunos a executar esses batimentos de forma eficaz, na situação 

final de competição. Posto isto, para que este modelo funcionasse ainda melhor, seria 

basilar realizar reuniões com os treinadores todas as semanas para retirar todas as 

dúvidas que estes possuíssem, para que em “treino” estes não precisassem de mim 

para executar a sua função. No entanto, sei que esta estratégia poderá não ser 

possível, ficando apenas o tempo de aula para eu intervir.” (Reflexão da aula nº44 e 

45) 

 Estando consciente das potencialidades evidenciadas pelo MED na 

turma, bem como os seus problemas, decidi implementa-lo na íntegra na 

modalidade de andebol, através da filiação das equipas, com os alunos a 

desempenharem funções distintas ao longo da época desportiva, a realização 

de um evento culminante para finalizar essa época e, acima de tudo, realizar 

reuniões com os treinadores das duas equipas, com o intuito de prepará-los e 

dota-los de uma maior competência para desempenharem a sua função, 

sempre com o objectivo de lhes dar a possibilidade de desenvolver os 

elementos da sua equipa de forma plena. 

 Como pude constatar ao longo da modalidade de andebol, as reuniões 

com os treinadores tornaram-se fundamentais para corrigir alguns erros 

evidenciados pelas equipas ao nível da organização e dinâmica incutida na 

aula, como é possível observar nestas reflexões. 

 “Tendo eu optado por utilizar o Modelo de Educação Desportiva (MED) na 

modalidade de andebol, penso que foram evidentes algumas falhas nos dois grupos e 

que devem ser reflectidas. Um dos aspectos que deverá ser alterado para que nas 

próximas aulas o tempo em actividade seja incrementado, consiste nas dinâmicas 

criadas para cada um dos exercícios, bem como a sua preparação, isto é, foi notório 

que alguns dos exercícios escolhidos pelo treinador não foram alvo de uma 

estruturação prévia pois estes demoraram muito tempo na sua organização, colocando 

os alunos em tempo elevado de espera. Assim, para colmatar este aspecto, focarei 

nas próximas reuniões este problema, “obrigando” os treinadores a efectuarem esse 

trabalho antes da reunião que antecede a aula seguinte, para que estes coloquem as 

dúvidas nas reuniões, ficando a aula apenas para exercitar os diferentes conteúdos 

presentes em cada um dos exercícios.” (Reflexão da aula nº84) 
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 “Quanto à aula nº89, relativa à modalidade de andebol, penso que esta se 

desenrolou de forma mais eficaz que as anteriores, porque sendo o Modelo de 

Educação Desportiva (MED) um modelo que requer bastante autonomia por parte das 

equipas mas, principalmente, por parte dos capitães, acredito que a reunião que eu 

tive com os treinadores permitiu que estes definissem exactamente quais os exercícios 

que iriam utilizar para exercitar os conteúdos presentes em cada uma das fases da 

aula, bem como as equipas para cada um desses. Para além deste aspecto e, ao 

contrário do que tinha acontecido anteriormente, as transições entre exercícios, assim 

como as rotinas de cada um dos exercícios foram realizados de forma satisfatória, não 

existindo grande perda de tempo nesses momentos.” (Reflexão da aula nº89) 

 Contudo, nem todos os problemas foram possíveis de corrigir. A falta de 

conhecimento que os treinadores demonstravam ao nível da cultura desportiva, 

bem como a incapacidade de detectarem erros em gestos técnicos dos colegas 

de equipa e corrigi-los de modo a atingirem a eficácia na execução da 

habilidade, mesmo com o auxílio das reuniões ao longo da unidade didáctica, 

foi um dos problemas dominantes e persistentes neste modelo e que me 

obrigou a intervir de forma mais activa ao longo das aulas. 

 “Por fim, foi notório que os treinadores ainda não dominam os aspectos 

importantes de cada um dos conteúdos, uma vez que sentiam dificuldade em corrigir 

os erros técnicos evidenciados pelos alunos na realização dos gestos técnicos e 

acções tácticas. Como o domínio da cultura desportiva foi um dos pontos negativos 

aquando da utilização do MED na modalidade de badminton, irei utilizar uma 

estratégia que consiste em todas as aulas utilizar perguntas para avaliar o nível de 

cultura desportiva de cada uma das equipas, de forma a submetê-los a um estudo 

mais aprofundado sobre a matéria. Para estimular esse estudo, darei pontuação às 

equipas que derem respostas correctas.” (Reflexão da aula nº84) 

 “Por fim, gostaria de salientar a baixa eficiência demonstrada por alguns 

elementos na exercitação de alguns conteúdos, ou seja, foi notório que alguns alunos 

não realizavam correctamente o remate em apoio ou o passe de ombro. Estes 

comportamentos são resultantes de vícios que estes adquirem ao longo de vários 

anos e que não são corrigidos. Assim, neste aspecto terei de ser eu a intervir mais, tal 

como aconteceu nesta aula, de modo a que todos realizem de forma eficiente o gesto 

técnico, para que estejam mais próximos de atingir a eficácia/objectivo pretendido.” 

(Reflexão da aula nº89) 

  No que concerne à realização do evento culminante como forma de 

finalizar a época desportiva, acredito que se tornou fundamental para que os 
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alunos exercitassem os conteúdos, ao longo da época desportiva, de forma 

mais motivada e empenhada, pois era notória a vontade de estes evoluírem a 

nível técnico e táctico porque ao contrário do que tinha acontecido nas outras 

modalidades, os alunos apercebendo-se da importância dos processos 

defensivos, treinaram muito esta fase de jogo de forma a condicionar os 

processos ofensivos das equipas adversária, sempre com o pensamento de 

atingir a vitória no evento culminante. 

 O evento culminante permitiu, entre outros aspectos, sensibilizar os 

alunos para a importância do fair-play, responsabilidade, autonomia, empenho, 

trabalho em equipa, pois o sistema de pontuação criado para o evento, onde se 

pontuava os alunos que demonstrassem empenho e fair-play para com todos 

os elementos participantes na prova, também se revelou uma excelente 

estratégia para enfatizar estes conceitos psicossociais. Para além disto, o 

evento decorreu de forma muito positiva, mostrando mesmo que os alunos 

quando querem e estão motivados para isso são capazes de se empenhar 

individualmente e colectivamente e, estes factores foram sem dúvida, as 

grandes virtudes do MED na minha turma e que os motivou para as aulas de 

andebol. 

 Assim, como análise e reflexão deste modelo, acredi to que numa 

turma como a minha, onde a vontade competir e vence r é enorme e a 

autonomia e responsabilidade são aspectos dominante s nas 

características dos alunos, desde que estejam motiv ados, o MED é um 

bom modelo a utilizar na maioria das modalidades pr esentes nos 

programas nacionais de educação física no entanto, não poderá ser 

descartado, o MID visto que em idades tão baixas, c omo foi o caso destes 

alunos, a capacidade de detectarem o erro e prontam ente corrigi-lo ainda 

não está desenvolvida, o que leva a que nós profess ores tenhamos de 

participar de forma mais activa nesse processo para  que a aula apesar de 

estar bem organizada e estruturada pelos alunos, nã o caia num vazio de 

insignificância e desprovida de sentido pois o obje ctivo das aulas de 

educação física não será que os alunos apenas corra m e se divirtam mas 

sim, desenvolve-los quer ao nível técnico e táctico , quer ao nível 

desportivo e social, desenvolvendo-os assim, de for ma integral.  
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“O mais importante em qualquer modelo de ensino de Educação Física é que encoraje 

as crianças e os jovens a participarem enquanto membros de um grupo e não no 

sentido individual da prestação” 

(Siedentop, 1987) 

 

 

4.2. Participação na Escola 

 Ao entrar neste meu ano de estágio fiquei logo consciente da 

necessidade de não centrar toda a minha participação apenas na sala de aula 

e na relação com os alunos. Este ano tornava-se numa etapa em que, 

finalmente, poderia tornar-me parte activa no seio da vida escolar, intervindo, 

participando e lutando pelos objectivos centrais da instituição em que me 

encontrava inserido. 

 Para este meu enquadramento geral com as directrizes do projecto da 

instituição, o papel da Professora Helena Abrunhosa tornou-se fundamental, 

visto que nos enquadrou e integrou na comunidade escolar e educativa, 

preparando-nos para nos tornarmos partes activas em todas as fases desta 

nova etapa. Recordo-me, como se fosse hoje, da importância dada pela 

Professora Helena às reuniões de Grupo e de Departamento, incutindo em nós 

vontade de intervir, de modo a expormos as nossas ideias e opiniões face aos 

problemas presentes na comunidade educativa. 

 Este foi um dos objectivos delineados no Projecto de Formação 

Individual (PFI) que mais dificuldade tive, quer por não me sentir à vontade em 

intervir, quer pela vergonha em falar em frente a colegas com um reportório de 

experiência e competência elevado. Acredito que essa minha forma de estar 

nas reuniões só foi ultrapassada após uma reunião de conselho de turma onde 

defendi os meus alunos em certas situações que não concordava, percebendo 

nesse momento que também era ouvido pelos restantes professores e que me 

viam não como um estudante-estagiário, mas como alguém como eles, com 

competências e ideias capazes de solucionar os problemas decorrentes da 

prática educativa. 
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4.2.1. As Funções do Director de Turma 

 

 O maior conhecimento das tarefas do DT foi outras das funções focadas 

no PFI e que, durante o ano lectivo, procurei estabelecer como meta. O 

primeiro contacto que tive com o Professor Feliciano (DT do 8ºC) foi no 

primeiro conselho de turma, onde juntamente com os restantes professores, 

procurei aprofundar o conhecimento acerca das características pessoais e 

sociais dos alunos. Nesta primeira fase, o DT disponibilizou-se a ajudar-me e a 

informar-me sobre as suas funções para com a turma, bem como o seu papel 

na sua generalidade. 

 Apesar da sua amabilidade para me ajudar a inteirar-me, um pouco 

mais, sobre esta função, os encarregados de educação não possibilitaram um 

conhecimento mais alargado, isto é, estando sempre o DT disponível para eu o 

acompanhar nas reuniões com os pais dos alunos, estes raramente marcavam 

presença, ficando mais uma vez comprovado o alheamento dos encarregados 

de educação para a vida escolar dos alunos e que tanto foi criticado ao longo 

do ano. Com esta postura, acompanhei uma luta inglória travada pelo DT com 

os alunos da turma face ao seu insucesso escolar. Se os problemas desse 

insucesso estavam bem focados pelos vários professores da turma (falta de 

hábitos de estudo e de responsabilidade), a ajuda que teria de vir de fora da 

escola raramente acontecia, o que originou uma luta inglória do DT face aos 

problemas escolares e sociais que os alunos evidenciavam. 

 Assim, mais do que conhecer as funções específicas do DT, 

apercebi-me do esforço e dedicação que este deve po ssuir para 

conseguir, dia-a-dia, ter mais alento para enfrenta r novas batalhas 

escolares e sociais, sempre com o objectivo de ajud ar os alunos a 

superar as suas dificuldades para que o insucesso e scolar não ocorra . 
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4.2.2. Torneio “Pêro Sport” 

 

 Como vem sendo hábito nos últimos anos nesta escola, o Grupo de 

Educação Física, com o objectivo de promover uma maior interacção entre os 

alunos e motivá-los para a prática da disciplina, ao longo do ano, criou o 

Torneio “Pêro Sport”, onde estão presentes provas de quase todas as 

modalidades leccionadas ao longo do ano, sendo sempre organizadas pelo 

núcleo de estágio e, no dia das actividades, prontamente ajudadas pelos 

restantes membros do grupo. 

 Estas actividades, na minha opinião, incutem nos alunos um maior 

sentido de responsabilidade porque, sendo esta uma escola TEIP, situada num 

contexto social bastante problemática, em virtude de possuir em seu redor 

vários bairros sociais, o comportamento/postura dos alunos nem sempre é a 

mais correcta, existindo mesmo bastantes casos de indisciplina, originando 

processos disciplinares e, através do regulamento vigente nas actividades que 

refere que nenhum aluno poderá participar na prova caso possua sanções 

disciplinares, leva a que estes tenham um pouco mais de cuidado nas acções 

no contexto escolar pois não querem ficar privados destas actividades que 

tanto gostam. 

 No entanto, acredito que este torneio poderia ser melhor desenvolvido 

caso fosse aceite por todos os professores da comunidade escolar, isto é, 

muitos são os que colocam entraves à participação dos alunos nestas 

actividades pois não os dispensam das aulas em que se encontram. Para além 

deste aspecto, caso fosse solicitado um papel mais activo nos alunos, quer na 

organização do torneio, quer no desempenho dos vários papéis presentes em 

cada uma das provas, estes para além de estarem motivados para conseguir 

atingir o primeiro lugar, desenvolviam ao mesmo tempo um sentido de 

cooperação e de entre-ajuda, aspectos estes que são muito importantes para 

viver em sociedade e que várias vezes são esquecidos por estes alunos. 
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4.2.3. Projecto Educação para a Saúde 

 

 No âmbito do Projecto de Educação para a Saúde presente na escola, 

desenvolvi um projecto onde a modalidade escolhida para leccionar foi o futsal 

tal era a vontade demonstrada e evidenciada pela maioria dos alunos para com 

esta modalidade. Assim, mais do que uma oportunidade para os alunos 

desenvolverem habilidades relativas ao futsal, encarei este projecto como algo 

para desenvolver e reforçar a minha relação pedagógica com eles pois, tal 

como refere Panizzi (2002) “A sala de aula é um espaço de vivência, de 

convivência e de relações pedagógicas, espaço constituído pela diversidade e 

heterogeneidade de ideias, valores e crenças, desejos, afectos e conflitos que 

constituem a vida na relação de ensino – aprendizagem. 

 Ao longo deste projecto desenvolvi com os alunos um sentimento de 

amizade e de afectividade que me deixa orgulhoso e que, neste momento ao 

escrever sinto uma nostalgia enorme pelos excelentes momentos passados em 

conjunto. Pude aperceber-me que ao desenvolver com eles um sentimento de 

amizade, de afectividade, de respeito e de “igualdade”, consegui-os motivar 

para todas as tarefas propostos por mim, existindo sempre um máximo de 

respeito mútuo. Lembro-me como se fosse hoje no torneio de Andebol que um 

dos alunos que estava comigo neste projecto encontrava-se continuamente a 

provocar a equipa adversária, ameaçando-os constantemente de forma verbal, 

não passando para a violência física por me ter apercebido e intervindo 

prontamente, falando com ele, sempre de forma amigável como é meu hábito, 

e acabei por resolver essa situação incorrecta criada pelo aluno. Estas são 

situações que, para muitos, poderão ser insignificante mas, para mim, enchem-

me de orgulho pois senti ao longo do ano por parte destes alunos, cujo 

passado disciplinar não era nada satisfatório, uma enorme vontade de não 

defraudar as expectativas e, coube-me a mim tirar o máximo de proveito dessa 

relação estabelecida e, neste contexto, permitam-me salientar Amado (2005) 

que defende que a dimensão afectiva está fortemente associada à 

capacidade de conseguir fazer com que os alunos par ticipem nas 

actividades de aprendizagem, na capacidade de criar  um clima óptimo de 

aprendizagem, de bem-estar e humor, onde a proximid ade, a 
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receptividade, o incentivo, e o elogio se assumem c omo comportamentos 

cruciais para o sucesso desta relação. 

 

 

4.3. Relação com a Comunidade 

  

 Relativamente à relação com a comunidade e, aproveitando eu o 

projecto educativo em que estava inserido, procurei desde o início criar 

condições para que esses alunos que estavam inscritos no projecto pudessem 

contactar com outras realidades sociais e, ao mesmo tempo, proporcionar um 

conhecimento com outros alunos de escolas distintas. 

 Sabendo eu da vontade dos alunos de competir contra outras escolas, 

no 2ºperíodo convidei a Escola E.B 2/3 de Rio Tinto, onde se encontravam 

outras colegas a estagiar, para realizarem um convívio com a escola em que 

estava inserido e, para isso, efectuamos um jogo de futebol, onde a amizade, 

competição e espectacularidade imperaram. Com isto, consegui que os alunos 

se motivassem mais quer para o projecto de educação para a saúde que tinha 

elaborado, quer para as restantes disciplinas escolares, tal era a frequência 

com que lhes falava da importância que era não ter faltas disciplinares e obter 

bons resultados escolares pois, caso isso não acontecesse, ficavam privados 

destes jogos. Assim, acredito que o desenvolvimento de uma afinidade e 

amizade mútuo entre mim e os alunos me permitiram, ao longo do ano, atingir 

a maioria dos objectivos estabelecidos tanto na minha turma, como para as 

restantes actividades que desenvolvi. 

 “De salientar ainda que a realização destes jogos poderá potenciar ainda mais 

atitudes positivas nos alunos inscritos na equipa, ou seja, antes do jogo soube que um 

dos elementos tem adoptado constantemente posturas incorrectas na sala de aula, 

havendo mesmo professores com vontade de lhe colocar um processo disciplinar. 

Após o jogo conversei com o aluno acerca das suas atitudes, relembrando-lhe que 

qualquer punição disciplinar levaria a sua exclusão automática da equipa. Ele 

reconheceu que o seu comportamento não tem sido o mais correcto e prometeu que 

tudo iria fazer para não ser excluído e participar nestes eventos. Assim, acredito que a 
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realização destes jogos é muito positivo para os alunos pois vêm para os treinos com 

predisposição para aprenderem e, ao mesmo tempo, permite que eu intervenha um 

pouco na postura adoptada por estes nas restantes aulas pois neste ambiente mais 

descontraído os alunos acabam por me ouvir e tentar alterar alguns aspectos no seu 

comportamento para continuarem a fazer aquilo que realmente gostam que é jogar 

futebol.” (Reflexão do jogo relativo ao Projecto de Educação para a Saúde) 

 Para além deste convívio, após ter conhecimento que se ia realizar um 

torneio no Vitalis Park desenvolvido pelo jornal O Jogo, para alunos do 3ºciclo, 

confrontei-os acerca desta possibilidade. Mais uma vez mostraram-se logo 

entusiasmados com esta oportunidade, pedindo logo para participar. Sabendo 

eu dos problemas disciplinares que os alunos que se encontravam no projecto 

evidenciavam, foquei-lhes logo este capítulo e que, só iria levar os alunos que 

se mantivessem de acordo com as normas e objectivos enfatizados pela 

escola.  

 No dia do torneio, tudo foi diferente e espectacula r para mim, isto é, 

desde sair da escola com os alunos, onde a responsa bilidade triplicou, 

passando pelo almoço/convívio com o grupo todo, fin alizando com a 

participação na prova, para mim só demonstrou, uma vez mais, que esta é 

a profissão que sempre sonhei e pretendi e que tudo  farei não só para 

conseguir atingir esse sonho mas, também, para dese mpenhar essa 

função com o máximo de rigor e de competência, de m odo a que os 

alunos adquiram o máximo de conhecimento e desenvol vam o máximo de 

habilidades e capacidades possíveis. 

 No que concerne ao torneio, penso que este foi, acima de tudo, um 

momento de crescimento e de aprendizagem pois nem tudo correu de acordo 

com o que tinha idealizado, ou seja, estando eu a viver tão intensamente, tal 

como os alunos, a possibilidade de conseguirmos conquistar a prova e, com 

isso, dar essa felicidade e reconhecimento de competência a estes, acabei por 

não reagir bem a erros da organização resultantes de falta de 

competência/desmotivação para a função que desempenhavam. Exaltado com 

isto, não consegui passar a serenidade necessária para que os alunos se 

concentrassem apenas no jogo. Assim, após ter analisado e reflectido sobre a 

minha postura, bem como os acontecimentos de toda esta actividade, senti que 
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cresci como professor, pois é através dos erros e posteriores análises e 

reflexões que nos levam a crescer e adquirir uma maior competência enquanto 

docentes e, nesse momento, senti que mais uma etapa tinha sido quebrada 

rumo ao objectivo de me tornar Bom Professor. 

 “O segundo aspecto negativo resulta de más decisões do árbitro da partida que 

levou ao descontrolo emocional dos alunos (eu próprio incluído) o que originou alguma 

confusão no final com os alunos. Apesar de as decisões terem resultado de uma falta 

de competência enorme de quem estava a desempenhar a função de árbitro e falta de 

atenção/empenho para com a tarefa, eu deveria ter conseguido controlar 

emocionalmente os alunos para que estes não atingissem a frustração sentida no final 

do último jogo. Assim, este torneio também me permitiu crescer como profissional de 

ensino, fazendo-me perceber que nesta função sou a imagem dos alunos e, os meus 

comportamentos são vistos como algo a seguir por eles. Então, em futuras actividades 

idênticas, o meu papel deverá ser apenas o de motivá-los para chegarem onde as 

suas capacidades lhe permitirem chegar, devendo ser ainda, o mediador de todas as 

emoções extravasadas por estes, de modo a que saiam da actividade com orgulho 

nas acções que tomaram.” (Reflexão do Torneio D´O Jogo) 

 

 

4.4. Desenvolvimento Profissional 

 

 “ A capacidade reflexiva, a competência de ensino e a integração social são as 

qualidades que definem um profissional reflexivo que assume teorias sobre os 

currículos, sobre o ensino, sobre alunos, sobre as comunidades, escolar e envolvente, 

sobre os aspectos socioprofissionais, sobre as relações humanas e institucionais. 

Assume, também, o seu desenvolvimento autónomo, a reflexibilidade da sua prática, 

toma as decisões necessárias, emite juízos, enfim, torna-se responsável e 

protagonista do desenvolvimento do seu próprio conhecimento prático.” (Albuquerque 

et. al., 2008, p. 127-128) 

 

 Partindo para este último ano de estágio consciente de que os anos 

anteriores me tinham dado algumas bases para enfrentar esta etapa com uma 

boa autonomia, esta não seria suficiente visto que me ia deparar com 
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problemas e obstáculos não mais difíceis dos que os já me tinham aparecido 

mas sim, diferentes de todos os que já tinha enfrentado e superado. Para isso, 

tornou-se essencial desenvolver-me a nível profissional para estar mais 

preparado a responder a todas as dificuldades decorrentes da prática 

pedagógica. 

 O primeiro obstáculo resultou da elaboração do PFI. Inicialmente não 

percebi a importância que este documento orientador tinha para a minha 

prática mas, à medida que o ia realizando, através de análises e reflexões, 

quer dos objectivos estruturados para a minha turma, quer dos seus 

constrangimentos, comecei a vislumbrar o quão essencial seria este 

documento no sentido de superar as dificuldades percepcionadas teoricamente 

no ensino, de modo a atingir os objectivos idealizados para os meus alunos. 

 Através da realização do RE pude contactar com diferentes ideias e 

pensamentos educativos, desenvolvidos por escritores, professores, 

pensadores e filósofos. As várias ideias e premissas de cada um dos autores, 

permitiram-me reflectir sobre cada um dos pontos desenvolvidos neste 

documento e que me levaram a adquirir um maior conhecimento e competência 

face à realidade educativa actual. Para além de este ano me ter proporcionado 

um maior conhecimento geral acerca da realidade educativa escolar actual, 

através da leitura e reflexão de vários livros, a capacidade reflexiva dilatada ao 

longo desta etapa tornou-me alguém mais desenvolvido a nível profissional e 

mais capaz de fazer frente aos problemas. Sendo o processo reflexivo 

transversal às diferentes áreas de ensino, esta capacidade tornou-se no motor 

central de todo o meu desenvolvimento tal era a frequência que utilizava esta 

capacidade. Ao longo das aulas leccionadas durante o ano, procurei sempre 

refinar quer as minhas actuações, quer as minhas estratégias, quer os meus 

objectivos para os alunos, através da capacidade reflexiva. Através do 

processo reflexivo, a minha prática pedagógica torn ou-se mais clara, 

mais objectiva e, acima de tudo, mais fundamentada.  Com o aparecimento 

dos problemas ao longo do ano e, tendo sido eu estimulado a não só descrever 

o problema mas também a reflectir sobre ele, senti-me cada vez mais apto a 

responder face às várias dificuldades com que me ia deparando. Penso e 

acredito que esta capacidade de reflectir me tornou alguém mais desenvolvido 

a nível profissional, mais capaz e competente e, ao mesmo tempo, dotou os 



67 
 

alunos de uma postura mais activa, de uma maior capacidade de trabalhar 

entre pares, tornando-os mais estimulados e motivados para atingirem a 

autonomia e desenvolverem-se de forma integral. Neste sentido, permitam-me 

citar Alarcão (1996, p.99) que refere que “uma prática reflexiva leva à (re) 

construção de saberes, atenua a separação entre a teoria e a prática e assenta 

na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina a prática e a 

prática questiona a teoria.” 

 Assim após concluído este meu EP, vejo-o como uma fonte de 

aprendizagem pois permitiu-me errar ao longo do processo ensino - 

aprendizagem, deu-me a oportunidade de experimentar as estratégias que 

melhor se adequavam aos meus alunos, forneceu-me excelentes 

acompanhantes e orientadores de toda esta prática como foi o caso da 

Professora Helena e do Professor Virgílio. Este foi um ano de muito labor, de 

muita reflexão, de algumas angústias e incertezas, de vários erros nos 

diferentes momentos de ensino mas, à medida que a e xperiência ia sendo 

acumulada, maior maturidade e competência iam sendo  interiorizados e 

adquiridos por mim, tendo-me tornado mais capaz de delinear de forma 

mais competente e eficaz, todas as etapas e metas d e ensino a que me 

propunha e isto, tal como referi anteriormente, só me foi possível graças 

ao processo reflexivo que sempre empreguei e que me  orientou em todas 

as etapas deste processo e nas diferentes áreas de ensino. 

  

 

 “ A reflexão apresenta-se como uma dimensão formativa e uma dimensão 

pragmática, isto é, aprofunda o nosso saber no que ele encerra de conhecimento e de 

capacidades e que, além disso, se traduz no nosso modo de agir.” (Alarcão, 1996, 

p.178-179) 

 

 

4.5. Educação Inclusiva em alunos com Trissomia 21 

 

Breve enquadramento 
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O problema da integração do indivíduo deficiente na sociedade em que 

está inserido é um problema de todos os tempos e de toda a sociedade. As 

políticas relativas à deficiência reflectem as condições gerais de vida e as 

políticas socio-económicas das variadas épocas. Como refere R.Zazzo cit. 

Vayer. & Roncin (1999, p.36) “A rejeição do anormal, do estranho, do 

desconhecido e mesmo do simplesmente diferente é uma reacção primitiva 

fundamental”.  

 O principal factor que me levou a optar por este tema tem como 

referência a inclusão das pessoas portadoras de deficiência na sociedade, 

nomeadamente nas escolas. Como tal é necessário colmatar as diferenças 

existentes entre o cidadão “dito normal” e o “deficiente”, aumentando a 

qualidade de vida deste último. 

Compete ao estado construir infra-estruturas que possibilitem tanto o 

acesso, como a prática da Educação Física pelo deficiente. Estas são pessoas 

que sentem, pensam e têm direito de usufruir dos mesmos benefícios das 

crianças ditas “normais”, tal como é referido na Declaração de Salamanca, 

1994 “Acreditamos e proclamamos que: as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, 

que elas se devem adequar através de uma pedagogia centrada na criança, 

capaz de ir ao encontro destas necessidades.” A ignorância, o abandono, a 

superstição e o medo, contam-se entre os acontecimentos sociais que, no 

decorrer dos tempos, afastaram a pessoa com deficiência, dificultando o seu 

desenvolvimento. 

Com os movimentos de carácter social de apoio à integração e inclusão 

dos alunos com deficiências em escolas regulares surgem alguns conceitos 

importantes para o combate à exclusão e, posteriormente, à segregação nas 

escolas. É o caso do conceito de NEE, termo este generalizado em quase 

todos os países que tratam desta temática e que reflecte a crescente tomada 

de consciência sobre as capacidades destes alunos. (Correia, 1997) 

O estado tem tomado medidas expressas em decretos-lei, resoluções e 

despachos, face aos direitos de autonomia, participação e qualidade de vida 

dos cidadãos com necessidades especiais, como é o caso da Lei de Bases do 
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Sistema Educativo (LBSE) em 1986 onde começa a haver alterações na 

concepção da educação integrada, sendo um dos objectivos “assegurar às 

crianças com necessidades educativas especiais, devidas designadamente a 

deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e 

pleno aproveitamento das suas capacidades” (art.º 7º). 

Por existirem normas específicas para a inclusão de alunos com NEE, 

por ter tido a possibilidade de realizar a prática pedagógica com uma aluna 

portadora de Trissomia 21 e por ter sentido algumas dificuldades, inicialmente 

para a enquadrar na turma, bem como desenvolver-lhe certas capacidades e 

competências, este estudo terá como principal objectivo, perceber até que 

ponto os professores de Educação Física estão preparados para integrar estes 

alunos em turmas “normais”. 

 

 

 4.5.1. Percurso histórico da Educação Especial 

 

 “A forma como a sociedade ao longo da história foi encarando as pessoas com 

deficiência está intimamente ligado a factores económicos, culturais e sociais da 

época. Contudo as pessoas diferentes sempre foram objecto de um tratamento 

especial, desde serem consideradas como possuídas pelo demónio (…) até serem 

tratadas como criminosas ou loucas e internadas em hospícios” (Bairrão, 1998) 

 

 É possível situar os primórdios da educação especial pelos finais do 

século XVIII. Esta época é caracterizada pela ignorância e rejeição do indivíduo 

deficiente. Nas sociedades antigas era normal o infanticídio quando se 

observavam anormalidades nas crianças. Durante a idade média a igreja 

condenou o infanticídio, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a 

causas sobrenaturais as anormalidades de que padeciam as pessoas. 

Considerou-as possuídas pelo demónio e outros espíritos maléficos. 

 Ao longo da história da humanidade sempre existiram pessoas 

diferentes devido a deficiências físicas, mentais, sensoriais congénitas ou 

adquiridas e em relação às quais a sociedade foi desenvolvendo, numa fase 
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prévia, estigmas que provocavam medos, superstições, frustrações, exclusões 

e separações. Estas atitudes tomaram diversas formas que vão desde uma 

selecção natural, nos tempos primitivos, à selecção biológica dos Espartanos 

que eliminavam à nascença crianças mal formadas ou deficientes, em Atenas, 

estas crianças eram abandonadas à sua sorte em montanhas e locais 

desconhecidos, em Roma atirados aos rios. Também durante toda a Idade 

Média foi aceite uma relação de causalidade da demonologia com a 

anormalidade/deficiência em que a Igreja atribuía a causas sobrenaturais as 

anormalidades de que padeciam as pessoas, considerando-as possuídas pelo 

demónio, outros espíritos maléficos e submetia-as a práticas de exorcismo. 

(Jimenez, 2001) 

 Durante muito tempo acreditou-se que excluir estas pessoas do mundo 

dos demais era a única solução para o problema e a exclusão significava a 

política global que consistia em separar e isolar crianças deficientes do grupo 

maioritário da sociedade (Correia, 1997). 

 Nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, inicia-se o período 

da institucionalização especializada de pessoas com deficiências, e é a partir 

de então que podemos considerar ter surgido a educação especial. 

 A sociedade toma consciência da necessidade de prestar apoio a este 

tipo de pessoas embora esse apoio se revestisse, a princípio, de um carácter 

mais assistente do que educativo. Imperava a ideia de que era preciso proteger 

a pessoa normal da não normal, ou seja, esta última era considerada como um 

perigo para a sociedade. Também acontecia o inverso: considerava-se que era 

preciso proteger o deficiente dessa sociedade, a qual só lhe poderia trazer 

danos e prejuízos. O resultado de ambas as concepções vem a ser o mesmo: 

separa-se o deficiente, segrega-se, discrimina-se. 

 Esta situação de colocação em instituição irá prolongar-se até meados 

do sec. XX. (Garcia, 1989 citado por Jimenez, 2001) devido a uma série de 

razões: 

� As atitudes negativas para com os deficientes estavam muito 

arreigadas; 

� O uso e abuso da psicometria desde o começo do século; 

� O deficiente é considerado um elemento perturbador e anti-social; 
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 Logo na primeira década, do séc. XX, verificou-se a função de exclusão 

das escolas daqueles que se atrasavam no ritmo de aprendizagem, pela 

aplicação da Escala de Binet para escolha dos alunos que viriam a constituir 

posteriormente as classes de aperfeiçoamento, “a incapacidade do aluno 

justificava a sua exclusão” (Niza, 1996). 

 Nesta época, as escolas especiais multiplicam-se e diferenciam-se em 

função das diferentes etiologias: cegos, surdos, deficientes mentais, paralisias 

cerebrais, espinhas bífidas, dificuldades de aprendizagem, etc. Estes centros 

de educação especial e classes especiais, separados dos regulares, com os 

seus programas especiais, técnicos e especialistas, constituiriam e constituem 

um subsistema de educação especial diferenciado, dentro do sistema 

educativo geral. Como afirma Correia (1997) “no início do século XX, os 

conhecimentos ampliam-se com a teoria psicanalítica de Freud e com os testes 

de Galton para a medição da capacidade intelectual a partir do desempenho de 

tarefas sensório-motoras. O conceito de “idade mental” e os testes de 

inteligência de Binet e Simon, para a identificação de crianças mentalmente 

atrasadas que não beneficiavam de uma situação educativa normal, originam 

uma evolução no sentido de criação de escolas especiais. Começam a surgir 

instituições especiais, com o intuito de se passar da exclusão à segregação.” 

 É realmente a partir da segunda metade do século XX (1959) que se dá 

impulso e apoio normativo ao movimento de normalização iniciado na 

Dinamarca, com legislação que incorpora o conceito de normalização de 

(Bank- Mikkelsen citado por Jimenez, 2001) como "a possibilidade de o 

deficiente mental desenvolver um tipo de vida tão normal quanto seja possível". 

Este conceito vai começar-se a generalizar na década de 70 e como 

consequência, verificasse no meio educativo a substituição das práticas 

segregadoras por práticas e experiências integradoras. Várias leis começam a 

surgir em diferentes países, como a França (1963), Estados Unidos (1968), 

Suécia (1968), países da Europa e da América do Norte (década de 70), Reino 

Unido (Warnock Report introduz a nomenclatura NEE que procura desvalorizar 

a deficiência e valorizar as necessidades específicas que a pessoa apresenta e 

necessita). 

 Em consequência da resolução tomada pelos ministros dos países da 

Comunidades Europeia em 31 de Março de 1990 é elaborada a Declaração 
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Mundial sobre a Educação para Todos onde se determina a necessidade de se 

criarem medidas destinadas a assegurar a igualdade de oportunidades de 

acesso e sucesso a crianças com NEE específicas no ensino regular. É então 

nesta declaração que se baseiam as medidas consignadas no Decreto-Lei nº 

319 / 91 de 23 de Agosto (Portugal). A Declaração Mundial sobre a Educação 

para Todos, aprovada na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, define uma orientação nova e ousada em 

matéria de educação, ao afirmar: Todas as pessoas – crianças, jovens e 

adultos – devem poder beneficiar de oportunidades na esfera da educação, 

tendo em vista satisfazer as suas necessidades básicas de aprendizagem. 

 Em 1994, na Conferência Mundial sobre NEE., em Salamanca, os 

representantes de 92 países e de 25 Organizações Internacionais assinaram 

uma Declaração de princípios onde se prevê que “o princípio fundamental das 

escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adoptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem de modo a garantir um bom nível de educação para todos, 

através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com 

as respectivas comunidades. É preciso, portanto um conjunto de apoios e de 

serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da 

escola" (Declaração de Salamanca, 1994). 

 

 

4.5.2. Uma nova política em educação: Integração e Inclusão 

 “O problema da integração é fundamentalmente um problema de filosofia e não 

um problema de técnica.” (Cruz, 1981) 

 

 Ao longo da história, temos assistido a um enorme número de alterações 

nas políticas educativas que a sociedade implementava. A educação especial 



73 
 

não fugiu à regra e, de uma época de exclusão total, passando para uma fase 

segregadora, actualmente estes alunos já recebem uma educação mais 

adequadas às suas características. 

 Hegarty (2001) afirma que “a ideia de integração constituiu-se como um 

avanço significativo na educação dos indivíduos com NEE, embora com 

algumas limitações.” 

 Correia (1997) afirma que à medida que a qualidade e quantidade dos 

programas aumentava, foi necessário proceder-se a um conjunto de 

mudanças, legislativas e educacionais, que permitissem que esse aluno com 

NEE pudesse usufruir do mesmo tipo de educação que o seu companheiro dito 

“normal”. Com este movimento social nascia assim a “Educação Integrada”. 

 Correia (1992) definiu “integração” como sendo um conceito que 

pretende, sempre que possível, a colocação da criança com NEE, junto da 

criança dita “normal”, para fins académicos e sociais, e “meio menos restritivo 

possível”. Para além desta definição, o mesmo autor definia “integração” como 

sendo um conceito que pede a colocação da criança com NEE num ambiente o 

mais normal possível, de acordo com as suas características, com o fim de ela 

poder vir a receber uma educação apropriada. 

 A essência do movimento de integração dos alunos com NEE em 

escolas regulares teve origem na proliferação da legislação dos Estados 

Unidos da América e na Inglaterra que pela primeira vez consignou os direitos 

dos indivíduos com NEE, facultando uma educação pública gratuita apropriada 

e proporcionada no “meio menos restritivo possível.” (Correia & Serrano, 2003). 

 O termo de “integração” teve assim a sua origem no conceito de 

“normalização” e aproxima-se muito do conceito de “meio menos restritivo 

possível” que se usa em sentido lato para referir a prática de integrar – física, 

social e pedagogicamente, na máxima medida do possível, a criança com NEE 

na escola regular. (Correia, 1999) 

  Heron e Skinner (1978), citados por Correia (1999) definem “meio 

menos restritivo possível” como o ambiente educativo que oferece ao aluno 

melhores oportunidades de progredir, que permite ao professor do ensino 
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regular actuar adequadamente com todos os alunos da classe e, ainda, que 

favorece a promoção de relações sociais aceitáveis entre alunos com NEE e 

aqueles que as não têm. 

 “A integração pressupõe uma participação tutelada numa estrutura com valores 

próprios e aos quais o aluno integrado se tem de adaptar” (Rodrigues, 2006) 

 

 Com as alterações impostas pela sociedade, novas correntes filosóficas 

proliferam na educação especial. Com estas mudanças, um novo movimento 

foi aparecendo e foi consagrado por princípio da inclusão . Este princípio teve 

origem nos Estados Unidos da América e ficou edificado devido ao movimento, 

criado por Madeleine Will, chamado de “Regular Education Initiative”. 

 Com este novo conceito, o termo de integração foi substituído pelo de 

inclusão e é definido como sendo a inserção do aluno com NEE na classe 

regular, onde sempre que possível, deve receber todos os serviços educativos 

adequados, conotando-se, para esse fim, com um apoio apropriado (de outros 

profissionais, de pais) às suas características e necessidades. (Correia, 1997). 

A escola inclusiva será então aquela que congrega alunos sem necessidades 

especiais e alunos com necessidades especiais, entendendo-se por 

necessidades especiais o conjunto de alunos em risco educacional, dotados e 

sobredotados (talentos) e com NEE. (Correia 2003) 

 Salend (1998) cit. por Correia (2003) baseia-se num conjunto de 

princípios para definir o conceito de educação Inclusiva:  

• Todos os alunos, independentemente da sua raça, condição 

linguística ou económica, sexo, orientação sexual, idade, 

capacidades de aprendizagem, etnia, cultura e religião, têm 

direito a ser educados em ambientes inclusivos; 

• Todos os alunos são capazes de aprender e de contribuir para a 

sociedade onde estão inseridos; 

• Todos os alunos devem ter oportunidades iguais de acesso a 

serviços de qualidade que lhes permitam alcançar o sucesso; 
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• Todos os alunos devem ter acesso a serviços de apoio 

especializados, quando eles necessitem, que se traduzam em 

práticas educativas ajustadas às suas capacidades e 

necessidades; 

• Todos os alunos devem ter acesso a um currículo diversificado; 

• Todos os alunos devem ter oportunidade de trabalhar em grupo e 

de participar em actividades extra-curriculares e em eventos 

comunitários, sociais e recreativos; 

• Todos os alunos devem ser ensinados a apreciar as diferenças e 

similaridades do ser humano; 

 

 Para além destas premissas inerentes aos alunos, salienta também as 

que se prendem com os profissionais de educação, com os pais e com os 

serviços a prestar e a saber: 

• Os profissionais, os pais e a comunidade em geral devem 

trabalhar em colaboração, partilhando decisões, recursos e 

apoios; 

• Todos os serviços de que os alunos necessitem devem ser 

prestados, sempre que possível, em ambientes educativos 

regulares; 

• Todas as escolas devem envolver as famílias e os membros da 

comunidade no processo educativo; 

• Os serviços regionais e locais devem fornecer os apoios e os 

recursos necessários para que as escolas se possam 

reestruturar, dando a atenção devida à diversidade de alunos que 

as frequentam; 

 

 “A essência da educação inclusiva consiste no direito humano à educação. Uma 

consequência lógica destes direitos é que todas as crianças têm o direito de receber o 

tipo de educação que não as discrimine, seja por que razão for, tal como casta, 

etnicidade, religião, situação económica, estatuto de refugiado, língua, género, 

deficiência, etc. e que cabe aos Estados, tomar as medidas necessárias para 
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implementar estes direitos em todos os ambientes educativos. (Guidelines for 

inclusion: Ensuring acess to education for All . Unesco, 2004) 

 

 Com a edificação deste novo princípio, a educação sofreu uma nova 

reestruturação, com base em algumas premissas que foram proclamadas na 

Declaração de Salamanca (1994) sobre os Princípios, a Política e as Práticas 

na área das NEE. 

“ As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios 

capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e 

solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos…” 

(Declaração de Salamanca, 1994, art. 2º) 

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem em conjunto, sempre que possível, independentemente das dificuldades e 

das diferenças que apresentam. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 

necessidades diversas dos alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de 

currículos adequados, e uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de 

utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É 

preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de 

necessidades especiais dentro da escola.” (Declaração de Salamanca, 1994, art. 7º) 

 “A política educativa, a todos os níveis, do local ao nacional, deverá estipular que uma 

criança com deficiência frequente a escola do seu bairro, ou seja, a que frequentaria 

se não tivesse uma deficiência…” (Declaração de Salamanca, 1994, art. 18º) 

 O princípio da inclusão apela, assim, para uma Esco la que tenha 

em atenção a criança-todo, não só a criança-aluno, e que, por 

conseguinte, respeite três níveis de desenvolviment o essenciais – 

académico, socioemocional e pessoal – de forma a pr oporcionar-lhe uma 

educação apropriada, orientada para a maximização d o seu potencial. 

(Correia, 1997).   
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4.5.2.1. Vantagens da Inclusão 

 

 “A Escola Inclusiva pressupõe uma participação plena numa estrutura em que 

os valores e práticas são delineados tendo em conta todas as características, 

interesses, objectivos e direitos de todos os participantes no acto educativo” 

(Rodrigues, 2006) 

 

 Sendo a escola inclusiva aquela que congrega alunos sem 

necessidades especiais e alunos com necessidades especiais, entendendo-se 

por necessidades especiais o conjunto de alunos em risco educacional, 

dotados e sobredotados (talentos) e com NEE (Correia 2003), será 

fundamental enumerar algumas vantagens que esta política educativa 

promove, nos vários níveis de ensino. 

 Correia (2003) enumera algumas vantagens da Inclusão a vários níveis: 

1. Comunidade escolar: 

• Proporciona educação igual e de qualidade para todos os 

alunos; 

• Possibilita o diálogo entre educadores/professores de 

educação especial e educadores/professores do ensino 

regular; 

2. Agentes educativos (pais,..): 

• Envolve-os de uma forma mais profunda na ajuda dos 

alunos com NEE na obtenção de resultados educativos 

satisfatórios; 

• Tornam-se agentes criativos e flexíveis pelo desejo de 

participar de forma colaborativa em todo este processo; 

3. Alunos com NEE: 

• Reconhece-lhe o direito de aprender em conjunto com os 

seus pares sem NEE; 

• Começa a ser eliminado o estigma de “deficiência”; 

• Trabalham em conjunto, mas nunca esquecendo a 

resposta às suas necessidades específicas; 



78 
 

4. Alunos sem NEE: 

• Permite-lhes perceber que todos somos diferentes e que 

essas diferenças devem ser aceites e respeitadas; 

• Aprendem que cada um de nós, seja quais forem os 

nossos atributos, têm sempre algo de valor a dar aos 

outros; 

 No que se refere às vantagens avançadas por Correia (2003), estas 

tornam-se cada vez mais abrangentes porque ao nível da comunidade escolar, 

Correia & Serrano (2003) referem que “as vantagens da filosofia inclusiva são 

também evidentes no que toca à liderança escolar, aos pais e aos outros 

recursos comunitários, uma vez que os envolve, de uma forma 

diferencialmente convergente, para ajudarem os alunos a atingirem níveis 

satisfatórios de sucesso educativo. Ao nível dos agentes educativos, Correia 

(1999) defende que cada agente educativo se torna num actor criativo, flexível 

e animado pelo desejo de participar, colaborar, organizar respostas adequadas 

ao conjunto de necessidades existentes na população escolar. Ao nível dos 

alunos ditos “normais”, o mesmo autor menciona que estes podem constituir 

um factor fundamental para o êxito da integração através das interacções 

positivas que desenvolvem com os seus colegas, ajudando-os e assumindo o 

papel de tutores e amigos.  

 Assim, para que estas crianças se integrem no mundo dos outros, 

inicialmente é essencial que o mundo em torno dele o aceite. Não basta dar um 

lugar à criança no fundo da sala. É fundamental que a criança se integre na 

estrutura de comunicação, que se possa envolver na acção e no 

relacionamento com os outros, envolvimento esse que é a condição de todo o 

desenvolvimento. (Jacquard, 1978) 

 Como conclusão, Karagiannis, cit. por Correia (2003) enumera um 

conjunto de vantagens da filosofia inclusiva: 

• Permite desenvolver atitudes positivas perante a di versidade – 

Estas atitudes desenvolvem-se quando os educadores, a título de 

exemplo, facilitam a comunicação e interacção entre pares. Os alunos 



79 
 

tornam-se mais sensíveis, compreensivos e respeitadores, 

aprendendo a crescer e a conviver com a diferença. 

• Facilita a aquisição de ganhos ao nível do desenvol vimento 

académico e social – Através de constantes interacções com os 

seus pares, os alunos adquirem mais e melhores competências 

académicas, sociais e de comunicação. 

• Prepara para a vida em comunidade – Segundo os pais e 

professores, quanto mais tempo os alunos com NEE passarem em 

ambientes inclusivos, melhor é o seu desempenho educacional, social 

e ocupacional. Alguns pais sabem, intuitivamente, que a frequência 

de uma escola inclusiva aumenta a oportunidade dos seus filhos de 

se adaptarem à vida na comunidade, dado que ele salienta a 

importância de uma preparação eficaz para a vida activa. 

• Evita efeitos negativos de exclusão – Os ambientes segregadores 

são muitas vezes prejudiciais para os alunos com NEE, pois não os 

preparam para a vida do dia-a-dia. Por outro lado os alunos sem NEE 

(educados em escolas tradicionais), frequentam ambientes onde a 

diversidade, a cooperação e o respeito perante aqueles que são 

diferentes são valores pouco divulgados. As escolas inclusivas, pela 

filosofia que veiculam, podem combater muito dos efeitos negativos 

da exclusão. 

 

 

4.5.2.2. Os Dilemas da Inclusão 

Embora o princípio da inclusão tenha como primeiro objectivo uma 

igualdade de oportunidades para as crianças e adolescentes com NEE, 

garantindo-lhes a educação no quadro do sistema regular de ensino, há todo 

um conjunto de preocupações colocadas por investigadores e educadores, que 

devem ser tidas em conta (Correia, 1999) 

Correia (1999) refere um conjunto de preocupações que foram 

avançadas por vários autores: 
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• Os direitos dos alunos com NEE a uma igualdade de oportunidades 

não serão garantidos se forem eliminadas as opções que considerem 

outras modalidades de atendimento para além da classe regular 

(Kauffman, 1989); 

• Muitos alunos com NEE ao verificarem que não são capazes de atingir 

os objectivos da classe regular podem sentir-se frustrados o que, 

muito provavelmente, interferirá com a sua auto-estima (Shapiro, 

1998); 

• A colocação de alunos com NEE severas na classe regular pode 

interferir negativamente no sucesso escolar dos outros alunos, dado 

que o professor terá que dedicar mais tempo aos alunos com NEE 

(Lovecks-Horsley & Roody, 1990); 

• Muitos dos professores do ensino regular ainda não aceitaram 

completamente a ideia de inserção da criança com NEE nas classes 

regulares. Nem todos os professores estão preparados para 

responder às necessidades especiais dos alunos ou a assumirem uma 

maior responsabilidade quanto ao seu ensino (Gersten & Woodward, 

1990; Kauffman, 1989); 

• A falta de serviços que eventualmente sejam necessários para 

atender às necessidades especiais dos alunos que os requeiram porá 

em risco uma educação apropriada que os leve a maximizar o seu 

potencial; 

• É importante que se implemente, a nível nacional, um sistema de 

intervenção precoce eficaz; 

• Os direitos dos alunos com NEE não serão garantidos caso não serão 

garantidos caso não se lhes efectue uma avaliação que permita a 

elaboração de programas educativos de acordo com as suas áreas 

fortes e fracas; 

 “Se a sociedade está longe de ser inclusiva, poderá ser a escola uma 

ilha de inclusão num mar de exclusão?” (Rodrigues, 2003, p.91) 

 O mesmo autor responde que uma escola inclusiva numa sociedade que 

não o é, não parece realmente possível e menos ainda desejável dado que, se 
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os valores da escola não tiverem uma expressão no seu exterior, carecerão de 

sustentabilidade e de sentido. 

 A escola inclusiva possui alguns dilemas que tornam este movimento 

utópico. Norwich (1993) citado por Rodrigues (2002) apresentou quatro dilemas 

da inclusão: 

• O dilema do currículo comum: um aluno com graves problemas de 

aprendizagem deve aprender os mesmos conteúdos ou conteúdos 

diferentes dos seus colegas?  

• O dilema da identificação: a identificação dos alunos com NEE 

ajuda-os ou pelo contrário, marca-os negativamente? 

• O dilema pais – profissionais: no momento das decisões quem tem 

maior influência?  

• O dilema da integração: uma criança com sérios problemas de 

aprendizagem aprende mais na classe regular ou numa classe 

especial com mais apoios?  

 

 A integração educativa baseia-se na premissa da manutenção de um 

currículo comum para todos os alunos no entanto, os alunos não são iguais. 

Afirma-se mesmo que todos os alunos são diferentes no que respeita aos seus 

ritmos de aprendizagem, ao seu confronto pessoal com o processo de 

aprendizagem e ao processo de construção de conhecimentos. A atenção às 

diferenças individuais é parte também de todas as estratégias educativas que, 

em suma, se baseiam no respeito da individualidade de cada aluno. Um 

respeito que, no caso dos alunos com NEE, exige que se lhes proporcione uma 

educação adaptada às suas possibilidades. (Rodrigues, 2002) 

 Rodrigues (2003), acrescenta que para muitos dos autores, os 

conteúdos mínimos da escolaridade obrigatória são o limite para a 

diferenciação e não é negociável que alguns desses conteúdos e competências 

não possam ser atingidos. Partilham a opinião que sem eles, nenhum aluno 

pode ser um cidadão com plena participação numa sociedade moderna. 
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 Outro grande dilema enfatizado pelo autor tem a ver com a identificação. 

Não há dúvida que o carácter imperioso da escolarização pode conduzir efeitos 

não desejados. Como refere Soder (1997) citado por Rodrigues (2002) a 

elaboração de um relatório que estude as possibilidades de integração de 

alguém na escola regular pressupões que o ponto de partida seja a sua 

segregação e a consideração que pode ser excluído. Para além deste aspecto, 

o mesmo autor menciona que a obrigatoriedade de escolarização é que existe 

a tendência nas escolas regulares para considerara estes alunos como sendo 

“de educação especial” ou “de integração.  

 Rodrigues (2003) afirma, também, que apesar da rápida adopção do 

termo “NEE”, este não está isento de considerações sociopolíticas, tendo sido 

usado, tal como a “deficiência”, como um instrumento de “rotulação” das 

pessoas que tinham essas necessidades. 

 Quanto à relação pais – profissionais, tanto os pais, como os 

professores procuram atingir a utopia desejada que consiste em atingir a 

homogeneidade como condição de qualidade. Sendo a heterogeneidade o 

factor de prevalência nas escolas actuais, os pais não se agregam ao princípio 

da diversidade cultural, dos métodos mais criativos e cooperativos, optando por 

modelos educativos mais tradicionais onde se privilegia a competição e os 

métodos mais transmissivos. 

 Tal situação traduz-se num dilema quando, por exemplo, uma escola faz 

um esforço para usar modelos mais inclusivos de admissão, de organização, 

de planeamento e de gestão da sala de aula, e este esforço não é reconhecido 

e valorizado pelos pais. (Rodrigues, 2003) 

 O último dilema prende-se com a integração. O autor, acerca deste 

problema, considera que a inclusão encontra-se hoje conceptualmente situada 

entre grupos que a consideram como utópica, outros como mera retórica e 

outros, ainda, como uma “manobra de diversão” face aos reais problemas da 

escola, e está longe de dar passos decisivos para a erradicação da exclusão. 

  



 

 

4.5.3. Conceito de NEE

 Brennan (1988) cit. por Correia (1997), ao referir

afirma que “Há uma necessidade educativa especial quando um problema 

(físico, sensorial, intelectual, emocional, social 

problemáticas (afecta a aprendizagem ao ponto de serem necessárias acessos 

especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a condições de 

aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma 

educação apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar

a severa e pode ser permanente ou manifestar

desenvolvimento do aluno.”

 Correia (1993) refere

aplica a crianças e adolescentes com problemas sensoriais, físicos, intelectuais 

e emocionais e também, com dificuldades de aprendizagem derivadas de 

factores orgânicos ou ambientais. Para este autor, o conceito de NEE abrange, 

portanto, crianças e adolescentes com aprend

acompanham o currículo normal, sendo necessário proceder a adaptações 

curriculares, mais ou menos generalizadas, de acordo com o quadro em que se 

insere a problemática da criança ou do adolescente.

 

 

 Isto significa que a criança e o adolescente com NEE têm, como 

quaisquer outros alunos, direito a um programa de educação público, 

adequado a gratuito, num meio de aprendizagem o mais apropriado possível, 

que responda às suas necessidades educativas e ao s

Físicas Sensoriais
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Brennan (1988) cit. por Correia (1997), ao referir-se ao conceito de NEE, 

“Há uma necessidade educativa especial quando um problema 

(físico, sensorial, intelectual, emocional, social ou qualquer combinação destas 

problemáticas (afecta a aprendizagem ao ponto de serem necessárias acessos 

especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a condições de 

aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma 

educação apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar

a severa e pode ser permanente ou manifestar-se durante uma fase do 

desenvolvimento do aluno.” 

Correia (1993) refere-se ao conceito de NEE, afirmando que ele se 

s e adolescentes com problemas sensoriais, físicos, intelectuais 

e emocionais e também, com dificuldades de aprendizagem derivadas de 

factores orgânicos ou ambientais. Para este autor, o conceito de NEE abrange, 

portanto, crianças e adolescentes com aprendizagens atípicas, isto é, que não 

acompanham o currículo normal, sendo necessário proceder a adaptações 

curriculares, mais ou menos generalizadas, de acordo com o quadro em que se 

insere a problemática da criança ou do adolescente. 

Ilustração 7 – Diferentes Tipos de NEE 

Isto significa que a criança e o adolescente com NEE têm, como 

quaisquer outros alunos, direito a um programa de educação público, 

adequado a gratuito, num meio de aprendizagem o mais apropriado possível, 

que responda às suas necessidades educativas e ao seu ritmo e estilos de 

Necessidades 
Educativas 
Especiais

Sensoriais Intelectuais Emocionais

se ao conceito de NEE, 

“Há uma necessidade educativa especial quando um problema 

ou qualquer combinação destas 

problemáticas (afecta a aprendizagem ao ponto de serem necessárias acessos 

especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a condições de 

aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma 

educação apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar-se de ligeira 
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adequado a gratuito, num meio de aprendizagem o mais apropriado possível, 
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aprendizagens. Assim, a Escola deve estar preparada para dar uma resposta 

eficaz à problemática do aluno com NEE, de acordo com as suas 

características.  

 Marchasi e Martin (1990) cit. por Correia (1997) referem-se a alunos com 

NEE como sendo aqueles que “apresentam um problema” de aprendizagem, 

durante o seu percurso escolar, que exige uma atenção mais específica e uma 

gama de recursos educativos diferentes daqueles necessários para os seus 

companheiros da mesma idade”. 

 É, portanto, a partir da necessidade de se efectuarem adaptações, cujo 

grau de modificação curricular é variável em função da problemática em 

questão, que podemos classificar as NEE. 

 Começaremos por dividi-las em dois grandes grupos, NEE permanentes 

e NEE temporárias.  

 

 

 

 

NEE 

Permanentes  Temporárias 

� Exigem adaptações 

generalizadas do currículo, 

adaptando-o às características 

do aluno. 

� As adaptações mantêm-se 

durante grande parte ou todo o 

percurso escolar do aluno. 

 � Exigem modificação do currículo 

escolar, adaptando-o às 

características do aluno num 

determinado momento do seu 

desenvolvimento. 

Ilustração 8 – Tipos de Necessidade Educativas 

 

NEE Permanentes  

 

 As NEE permanentes são aquelas em que a adaptação do currículo e 

generalizada e objecto de avaliação sistemática, dinâmica e sequencial de 

acordo com os progressos do aluno no seu percurso escolar. Neste grupo, 



 

encontramos as crianças e adolescentes cujas alterações significativas no seu 

desenvolvimento foram provocadas, na su

funcionais e, ainda, por défices socioculturais e económicos graves. Abrangem, 

portanto, problemas de foro sensorial intelectual, processológico, físico, 

emocional e quaisquer outros problemas ligados à saúde do indivíd

(Correia, 1997) 

 A figura abaixo dá uma ideia do tipo de desordens que as NEE 

permanentes englobam, tendo em conta o carácter específico de cada um dos 

grupos atrás citados. Para além destes grupos, em 1990, Departamento de 

Educação dos EUA reconheceu 

que sofreram um traumatismo craniano

1997) 

 

 

NEE Temporárias  

 

As NEE temporárias são aquelas em que a 

escolar é parcial e se realiza de acordo com as características do aluno, num 

certo momento do seu percurso escolar. Geralmente, podem manifestar

como problemas ligeiros de leitura, escrita ou calculo ou como problemas 

ligeiros, atrasos ou perturbações menos graves ao nível do desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico ou sócio emocional. (Correia, 1997)
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encontramos as crianças e adolescentes cujas alterações significativas no seu 

desenvolvimento foram provocadas, na sua essência, por problemas orgânicos, 

funcionais e, ainda, por défices socioculturais e económicos graves. Abrangem, 

portanto, problemas de foro sensorial intelectual, processológico, físico, 

emocional e quaisquer outros problemas ligados à saúde do indivíd

A figura abaixo dá uma ideia do tipo de desordens que as NEE 

permanentes englobam, tendo em conta o carácter específico de cada um dos 

grupos atrás citados. Para além destes grupos, em 1990, Departamento de 

Educação dos EUA reconheceu mais dois grupos que englobam as crianças 

traumatismo craniano  e as crianças autistas. 

 
Ilustração 9 – Tipos de NEE Permanentes 

As NEE temporárias são aquelas em que a adaptação do currículo 

escolar é parcial e se realiza de acordo com as características do aluno, num 

certo momento do seu percurso escolar. Geralmente, podem manifestar

como problemas ligeiros de leitura, escrita ou calculo ou como problemas 

trasos ou perturbações menos graves ao nível do desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico ou sócio emocional. (Correia, 1997)

encontramos as crianças e adolescentes cujas alterações significativas no seu 

a essência, por problemas orgânicos, 

funcionais e, ainda, por défices socioculturais e económicos graves. Abrangem, 

portanto, problemas de foro sensorial intelectual, processológico, físico, 

emocional e quaisquer outros problemas ligados à saúde do indivíduo. 

A figura abaixo dá uma ideia do tipo de desordens que as NEE 

permanentes englobam, tendo em conta o carácter específico de cada um dos 

grupos atrás citados. Para além destes grupos, em 1990, Departamento de 

mais dois grupos que englobam as crianças 

autistas. (Correia, 

 

adaptação do currículo 

escolar é parcial e se realiza de acordo com as características do aluno, num 

certo momento do seu percurso escolar. Geralmente, podem manifestar-se 

como problemas ligeiros de leitura, escrita ou calculo ou como problemas 

trasos ou perturbações menos graves ao nível do desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico ou sócio emocional. (Correia, 1997) 
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NEE Temporárias 

Problemas ligeiros ao nível do 

desenvolvimento das funções 

superiores: desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico e 

socioemocional. 

 

Problemas ligeiros relacionados com 

a aprendizagem da leitura, escrita e 

do cálculo. 

Ilustração 10 – Tipos de NEE Temporários 

  

 

 

4.5.4. Trissomia 21 

 

4.5.4.1. História 

 Apesar de existirem indícios da existência da Trissomia 21 em pinturas 

rupestres, é apenas em 1866 que John Langdon Down faz a primeira 

apresentação clínica desta síndrome, descrevendo um grupo de crianças que 

apresentavam atrasos mentais e características físicas e intelectuais muito 

semelhantes. O seu aspecto físico era típico, parecido com a raça Mongal, daí 

a razão pela qual Down lhes tenha chamado Mongolóides. 

 Coube a John Langdon Down a primeira descrição clínica da Síndrome 

em 1866. Com o conhecimento que temos hoje da sua frequência e de seu 

fenótipo é difícil acreditar que ela só tenha sido identificada em 1866. É 

provável que a ausência destas evidências se deva às altas taxas de 

mortalidade infantil da época. 

 Influenciado pelo racismo, denominou mongolóides aqueles indivíduos 

com o grupo de características observadas, nome nunca utilizado na Rússia, 

território de origem da raça mongol. Lá eles eram chamados de "Down's". 

 Em face da discordância quanto ao termo, considerado como ofensivo 

tanto por pesquisadores orientais como por pais de pacientes no ocidente, bem 
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como pela delegação da Mongólia junto à Organização Mundial de Saúde, a 

denominação mongolismo foi excluída das publicações e hoje este termo é 

considerado arcaico. 

 Após a descrição de Down começou uma grande controvérsia sobre a 

etiologia da Síndrome. Ela foi atribuída inicialmente a causas infecciosas como 

tuberculose e sífilis; os pacientes chegaram a ser considerados "crianças 

inacabadas". Posteriormente foi atribuída a doenças da tiróide. (Morato, 1995) 

 Em 1959, Léjeune e colaboradores demonstraram que se tratava de 

uma anormalidade cromossómica, identificando a presença do cromossoma 

extra nos afectados. Em 1960, foram descritos os primeiros casos de 

translocação por Polani e colaboradores e em 1961, o primeiro caso de 

mosaicismo. (González, 1995) 

 Com a descoberta da alteração cromossómica verificada no par 21, 

passou a designar-se o Síndrome de Down ou Mongolismo por Trissomia 21, o 

que permitiu que se deixasse de susceptibilizar e estigmatizar os seus 

portadores. (Morato, 1995) 

  

 

4.5.4.2. Definição 

 A deficiência mental é conhecida como um problema com origem no 

cérebro e que causa uma reduzida produção de conhecimento, dificuldade de 

aprendizagem e um baixo nível intelectual. Entre as causas mais comuns deste 

transtorno salientam-se os factores de ordem genética, as complicações 

ocorridas ao longo da gestação ou durante o parto e as pós-natais. 

 Uma das formas mais facilmente reconhecidas da deficiência mental é a 

Síndrome de Down. A criança com Síndrome de Down é portadora de uma 

anomalia cromossómica que implica perturbações de vária ordem. O síndrome 

aparece por estarem presentes na célula 47 cromossomas em vez dos 46 que 

existem numa pessoa normal. Ao contrário da criança normal, numa que 

possua Síndrome de Down, a divisão celular apresenta uma distribuição 

defeituosa dos cromossomas: a presença de um cromossoma suplementar, 

três em vez de dois no par 21.  
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Ilustração 11 – Cariótipo de uma pessoa portadora de Síndrome de Down 

 

4.5.2.3. Tipos de Trissomia 21 

 A trissomia 21  é a causa de aproximadamente 95% dos casos 

observados da síndrome, com 88% dos casos originários da não-disjunção 

meiótica no gameta materno e 8% da não-disjunção no gameta paterno. Neste 

caso, a criança terá três cópias de todos os genes presentes no cromossomo 

21. 

Translocação Robertsoniana 

 O material extra poderá ser proveniente de uma translocação 

Robertsoniana, isto é, o braço longo do Cromossoma 21 liga-se topo a topo 

com outro cromossoma acrocêntrico (cromossomas 13, 14, 15, 21 ou 22), 

podendo haver assim variabilidade na região extra. A mutação pode ser uma 

mutação de novo e pode ser herdada de um dos progenitores que não 

apresenta a doença pois tem uma translocação Robertsoniana equilibrada. Por 

disjunção normal na meiose os gâmetas são produzidos uma cópia extra do 

braço longo do Cromossoma 21. Esta é a causa de 2 - 3% das síndromes de 

Down observadas. É também conhecida como "síndrome de Down familiar". 
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Mosaicismo 

O indivíduo pode ser um mosaico de células com arranjo genético normal e 

células com trissomia 21. Esta é a causa apontada em 1 - 2% dos casos 

analisados de síndrome de Down. 

Isto pode acontecer de duas maneiras: 

• uma não-disjunção numa divisão celular durante as primeiras divisões 

do zigoto, ficando assim essa célula com uma trissomia 21, dando 

origem a mais células iguais a si nas divisões seguintes e as restantes 

células permanecendo normais; 

• um zigoto ou embrião com síndrome de Down sofrer uma igual mutação, 

revertendo assim as células para um estado de euploidia, isto é, correcto 

número de cromossomas, que não possuem trissomia 21. 

Existe, obviamente, uma variabilidade na fracção nº de células trissômicas/nº 

de células euplóides, tanto no total como dentro de um próprio tecido. Note-se 

que é provável que muitas pessoas tenham uma pequena fracção de células 

aneuplóides, isto é, com número de cromossomas alterado. 

Duplicação de uma porção do cromossomo 21 

Muito raramente, uma região do cromossoma 21 poderá sofrer um fenómeno 

de duplicação. Isto levaria a uma quantidade extra de genes deste 

cromossoma, mas não de todos, podendo assim haver manifestações da 

Síndrome de Down.4 

 

 

                                                           
4
  http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down#Trissomia_21 
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4.5.3. Projecto de estudo de um problema decorrente  do processo ensino 

- aprendizagem 

 A razão pela qual optei por realizar este projecto resulta do objectivo de 

tentar dar uma resposta ao problema que tive, decorrente da prática 

pedagógica: Estarão os professores de Educação Física do ensino  básico 

preparados para acolher alunos com trissomia 21 em turmas regulares? 

 Esta questão surgiu em virtude de, durante o 1ºperíodo deste ano 

lectivo, ter estado inserida uma aluna com trissomia 21 na minha turma e, 

deste modo, tentei perceber se as dificuldades sentidas por mim ao longo 

desse período foram sentidas, de uma forma geral, pela grande maioria dos 

professores que passam por situações idênticas. 

 Assim, este projecto tem como grande objectivo colaborar para uma 

melhor reflexão acerca da prática pedagógica com estes alunos. 

 Objectivos 

 Objectivo geral 

 O estudo elaborado tem como objectivo geral perceber se os 

professores de educação física do 2º e 3ºciclos são capazes de incluir alunos 

com trissomia 21 nas suas turmas regules. 

 Objectivos específicos 

 - Perceber se os professores de educação física percepcionam ter 

formação específica adequada para responder às necessidades das crianças 

com trissomia 21. 

 - Aferir quais as dificuldades sentidas pelos professores de educação 

física na inclusão das crianças com trissomia 21nas aulas de educação física 

regulares. 

 - Compreender se as escolas regulares têm condições para colocar as 

crianças com trissomia 21 em aulas de educação física. 
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4.5.3.1. Material e métodos 

 Caracterização da amostra 

 A amostra deste estudo é constituída por 20 professores pertencentes a 

escolas básicas regulares do distrito do Porto, do ano lectivo 2010/2011, com 

idades compreendidas entre os 22 e + de 45 anos. Os anos de serviço variam 

entre 1 e + de 20 anos. 

 Na caracterização da amostra foi considerado o sexo, idade, anos de 

serviço e ano de escolaridade que lecciona. 

 

 

4.5.3.2. Metodologia 

 Para este projecto, utilizei um conjunto de procedimentos metodológicos, 

com o intuito de tentar alcançar os objectivos a que me propus aquando da sua 

realização. 

 Para o desenvolvimento deste projecto, foi elaborado um inquérito por 

questionário (ver anexo 2) de carácter anónimo, dirigido aos professores de 

educação física do 2º e 3ºciclos, com o objectivo de recolher informações e 

opiniões acerca da inclusão dos alunos de trissomia 21 em escolas regulares, 

assim como as suas capacidades para os enquadrar na turma e os 

desenvolver. 

 

 

4.5.3.3. Instrumento de recolha de dados 

 Em concordância com os objectivos delineados para este estudo, o 

instrumento utilizado foi o inquérito por questionário. 

 Apesar de ser um instrumento com algumas limitações, como é o caso 

do inquirido ficar impossibilitado de retirar algumas dúvidas que advêm do 
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instrumento, tem a vantagem de poder ser desenvolvido sem grandes custos, 

não obriga a uma interacção directa com os sujeitos inquiridos, o que também 

se pode tornar fundamental para estes elementos pois mantêm-se no 

anonimato, havendo assim maior probabilidade de responderem de forma mais 

honesta e sincera. Para além destas vantagens, é um instrumento muito 

utilizado em pesquisas. 

 Este instrumento possui 8 questões fechadas e 1 que conjuga a vertente 

fechada e aberta, de modo ao professor ter possibilidade de poder expor as 

suas experiências relativamente a esta problemática. 

 

 

4.5.3.4. Análise dos dados 

 A análise de dados tem como objectivo organizar e sumarizar os dados 

de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto pela investigação (Ghiglione, 1993). 

 A recolha de dados acerca da inclusão das crianças com trissomia 21 

por parte professores de educação física do 2º e 3ºciclos foi realizada através 

de um questionário (anexo 2) constituído por cinco grupos de questões. 

 No primeiro grupo pretende-se traçar o perfil do professor. 

 No segundo grupo pretende-se perceber a experiência dos professores 

com alunos com trissomia 21. 

 No terceiro grupo procura-se aferir o conhecimento dos professores 

acerca da legislação do ensino especial. 

 No quarto grupo pretende-se conhecer a formação específica dos 

professores relativamente ao ensino especial, bem como os efeitos derivados 

da inclusão dos alunos com trissomia 21 no ensino regular da educação física. 

 No quinto grupo procura-se compreender as condições que as escolas 

regulares possuem face à inclusão dos alunos com trissomia 21 em aulas de 

educação física. 
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 Com base nos questionários, analisou-se as respostas dos professores 

de modo a ter um maior conhecimento e reflectir acerca da inclusão nas aulas 

de educação física. 

 De seguida são apresentados os resultados em função das questões 

presentes no questionário. 

 Dados do Professor 

 

Sexo Idade Anos de serviço 

Masculino - 12 22/27 – 3  0/5 – 2  

28/33 – 6  6/10 – 9 

 

Feminino – 8  

34/39 – 5  11/15 – 6  

40/45 – 5  16/20 – 1  

+ 45 – 1  +20 – 2  

 

 

Ilustração 12 – Percentagem de professores que possu em crianças com trissomia 21 nas suas 
turmas 

 Através do gráfico é possível verificar que, na actualidade, 50% dos 

professores têm contacto com crianças com trissomia 21 pois encontram-se 

inseridos nas suas turmas.  
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Ilustração 13 – Professores que já trabalharam com c rianças com trissomia 21 

 Dos 10 inquiridos que responderam que não tinham contacto, na 

actualidade, com estes alunos, 60% indicaram que já tiveram experiência com 

crianças com trissomia 21, havendo 40% que nunca possuíram contacto com 

estas crianças. 

 

Ilustração 14 – Grau de dificuldade sentida pelos p rofessores em dar resposta às necessidades 
destas crianças 

 Dos 16 professores que indicaram que possuem experiência com alunos 

com trissomia 21, 12,5% referiu que não sentiu nenhuma dificuldade em dar 
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resposta à necessidade destas crianças, 56,25% mencionou que sentiram 

alguma dificuldade em dar essa resposta e 31,25% indicou que sentiram muita 

dificuldade em lidar com estas crianças. 

 

 

 

Ilustração 15 – Dificuldades encontradas pelos prof essores 

 Das dificuldades mencionadas pelos professores, o número elevado de 

alunos por turma é apontado por 8 como a maior dificuldade encontrada 

durante as aulas de educação física. Para além deste problema, a dificuldade 

que a criança de trissomia 21 possui para se adaptar/integrar na turma, 

também é apontado por 7 inquiridos como outra das grandes dificuldades no 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Em terceiro lugar aparece 

a falta de formação específica que os professores possuem para trabalhar com 

alunos com NEE´s, sendo apontada por 5 como outra das grandes 

dificuldades. 
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Ilustração 16 – Legislação do Ensino Especial conhec ida pelos professores 

 Quanto ao conhecimento dos professores acerca da legislação em torno 

do ensino especial, 15 mencionam estar familiarizados com o Decreto-Lei 

3/2008 de 7 de Janeiro. 8 dos inquiridos têm conhecimento relativamente ao 

artigo 17º/18º da Lei de Bases do Sistema Educativo, sendo que apenas 6 têm 

conhecimento da existência da Declaração de Salamanca criada em 1994. 

 

Ilustração 17 – Formação dos professores para traba lhar com crianças com trissomia 21 
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 No que concerne à formação específica dos professores para responder 

às necessidades das crianças com trissomia 21, é possível verificar que a 

maioria dos professores não se sentem preparados para responder 

adequadamente às necessidades que estas crianças possuem, sendo que 50% 

dos inquiridos referem que possuem pouca formação e 45% mencionam que 

têm alguma formação. Da totalidade dos inquiridos, apenas 5% refere que tem 

muita formação. 

 

 

Ilustração 18 – Atitudes da turma para com crianças  com trissomia 21 

 Quando foram questionados acerca dos comportamentos/atitudes que a 

restante turma teve para com a criança de trissomia 21, 7 dos inquiridos 

responderem que a turma só colabora quando solicitada pelo professor e 

novamente 7 indicaram que a turma é solidária e prestativa. 6 indicaram que a 

turma não faz distinção destes alunos comparativamente aos restantes. Ignorar 

a sua presença também é mencionado por 2 professores, sendo que a recusa 

em colaborar com estas crianças quando solicitada nunca foi referida, pelos 

inquiridos, como uma atitude da turma. 
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Ilustração 19 – Opinião dos professores acerca da i nclusão das crianças com trissomia 21 nas 
aulas regulares de educação física 

 Quanto à inclusão das crianças com trissomia 21 nas aulas regulares de 

educação física, 60% defendem que é um percurso difícil, mas não impossível. 

25% mencionam que esta inclusão ainda não é concebível e 15% acreditam 

que esta inclusão é uma realidade. 

 

Ilustração 20 – Opinião dos professores acerca das condições que as escolas apresentam para 
colocar as crianças com trissomia 21 em aulas de ed ucação física 
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 Após questionar os inquiridos acerca das condições que as escolas 

oferecem para colocar as crianças com trissomia 21 em aulas de educação 

física, 50% defende que as escolas não possuem condições para ajudar estes 

alunos a serem integrados em turmas regulares. Para além destes inquiridos, 

35% respondeu que a escola talvez possua essas condições necessárias para 

integrar esses alunos. Apenas 15% defendeu que as escolas possuem essas 

condições necessárias. 

 

Ilustração 21 – Opinião dos professores acerca das mudanças necessárias para que a escola 
esteja preparada para incluir as crianças de trisso mia 21 nas aulas de educação física 

 Relativamente às mudanças que as escolas devem implementar para 

que a inclusão das crianças com trissomia 21 nas aulas de educação física 

seja concebível, 13 dos inquiridos apontam os currículos como a grande 

mudança a efectuar para que a inclusão não seja vista com uma utopia. Para 

além deste aspecto, a formação de professores também foi apontada como 

outra mudança a ser consumada pois sentem que esta falta de formação lhes 

prejudica na inclusão destas crianças. 
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 4.5.3.5. Discussão dos resultados 

 Após analisar o conjunto de respostas dos inquiridos face ao inquérito 

elaborado, sou da opinião que é notório a preocupação em relação ao trabalho 

desenvolvida com as crianças com trissomia 21. Se é manifesto que grande 

percentagem dos inquiridos têm/tiveram experiências com estas crianças, por 

outro lado, também foi evidente a falta de formação que estes possuem para 

responder às necessidades destes. A reformulação dos currículos na formação 

dos professores, com a existência de uma maior incidência na área do ensino 

especial poderá ser uma estratégia utilizada para desenvolver certas bases que 

permitam aos professores possuírem um maior conhecimento acerca destas 

crianças e assim, estarem mais preparados para lidar com elas. 

 Para além deste factor, o elevado número de alunos nas turmas que 

possuem crianças com trissomia 21 também é encarada como uma grande 

dificuldade no desenvolvimento do trabalho dos professores. Esta dificuldade 

deve-se à necessidade que o professor possuí de despender um maior tempo 

com estes alunos de modo a que tenham a possibilidade de atingir os 

objectivos propostos. Se leccionar numa turma regular por vezes já não se 

consegue atingir os objectivos pré-definidos inicialmente, com alunos que 

requerem uma maior atenção e intervenção por parte do professor, fica difícil 

de atingir essas pretensões iniciais, o que leva a que os inquiridos tenham 

admitido que sentem bastantes dificuldades face ao elevado número de alunos 

por turma. A redução nas turmas com crianças com trissomia 21 seria 

fundamental para que os professores pudessem desenvolver, de forma plena, 

o seu trabalho. 

 Quanto à inclusão destes alunos nas turmas regulares, os inquiridos 

defendem que apesar de ser um percurso difícil, mas não impossível, também 

indicam que as escolas ainda não estão preparadas para desenvolver, de 

forma capaz, este projecto de inclusão. Como aspecto fulcral a ser modificado 

pelas escolas, os inquiridos referem que a reformulação dos currículos para 

estes alunos será fundamental para que a inclusão, neste momento, não seja 

encarada como uma utopia mas sim como algo capaz de ser concebível. Este 

aspecto, na minha opinião, advém do facto destes acreditarem que estas 
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crianças ainda não são capazes de atingir os objectivos presentes no currículo 

nacional da disciplina de educação física. 

 De acordo com o relato dos inquiridos, a inclusão destes alunos nas 

escolas regulares ainda continua a ser um processo de extrema dificuldade, o 

que requer novos desafios, novas ideias, novas propostas para que os 

obstáculos sentidos e experienciados sejam combatidos e ultrapassados de 

modo a melhorar todo o processo de ensino – aprendizagem que envolve quer 

o educando, quer o próprio educador. Face aos resultados apresentados, ao 

nível das escolas, os currículos são apontados como o maior problema para a 

inclusão das crianças com trissomia 21, sendo que ao nível das aulas, o 

elevado número de alunos por turma e a falta de formação específica dos 

professores para trabalhar com NEE´s, são apontadas como as grandes 

causas para que a inclusão ainda não seja uma realidade. Assim, torna-se 

crucial que toda a comunidade educativa reflicta acerca destas dificuldades e 

problemas que vão aparecendo no dia-a-dia destas crianças, e dos próprios 

professores, com o intuito de tornar a prática educativa cada vez mais segura e 

condizente com as necessidades de cada educando. 

 

 “Havendo diferença é importante reconhecê-la como tal e promover 

comportamentos de ajustamento. Sendo aceite a diferença, todos são obrigados a dar 

a sua contribuição.” 

(Jacquard, A., 1978) 
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Conclusão 
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 Após concluída mais uma etapa da minha formação, olho para trás e 

encaro-a como uma das etapas mais brilhantes e enriquecedoras de toda a 

minha formação e que mais prazer me deu de realizar. Se por um lado 

apercebi-me da grande importância que a formação de base teve ao longo 

deste meu ano de EP, por outro lado, não podia entrar na vida profissional sem 

passar por esta experiência. Foi neste último ano que tive a possibilidade de 

experimentar, de criar, de errar, de fazer tudo o que acreditasse ser importante 

para atingir os objectivos e desenvolver os meus alunos na íntegra. Com isso, 

tornei-me num profissional mais capaz, mais competente, com uma maior 

experiência adquirida com a prática mas, nunca esquecendo que muitos 

caminhos ainda estão por desbravar, muitas incertezas ainda estão por surgir e 

muitas batalhas ainda estão por enfrentar. 

 Para o meu desenvolvimento profissional, muito contribuiu a reflexão 

constante de todos os problemas e temas derivados do âmbito escolar. 

Consegui adquirir uma capacidade reflexiva que acredito ser útil e fundamental 

para atingir, com maior eficácia, os objectivos a que me propus. Com esta 

postura, comecei a perceber melhor o caminho que me propus traçar, 

vislumbrei de forma mais clara os objectivos e encarei os problemas com maior 

capacidade e vontade de os superar. A reflexão foi então um pilar que me 

permitiu desenvolver uma prática pedagógica mais segura e sustentada, 

encarando sempre os meus alunos como um todo, tal como refere Alarcão 

(1996, p.100) “Um ensino reflexivo deve valorizar a experiência pessoal, as 

convicções, os valores e diferentes saberes dos formandos, enquanto sujeitos 

com uma individualidade própria, portadores de uma cultura que é importante 

consciencializar, preservar e alargar.” 

 A Escola E.B 2/3 Pêro Vaz de Caminha e a turma do 8ºC tornaram-se 

fundamentais neste meu crescimento pessoal e profissional e nunca mais irei 

esquecer o contributo que estes tiveram pois encarei sempre os desafios 

criados pelos meus alunos e o contexto em que estava inserido como mais 

uma etapa no meu desenvolvimento. Procurei retirar e adquirir sempre o 

máximo de aprendizagens de modo a tornar este caminho cada vez mais 

iluminado de novos conhecimentos. Acredito que foram tempos de muito labor, 

angústias e frustrações, mas também de muita alegria, crescimento e 
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valorização pessoal e profissional. Se parti para esta etapa sem grandes 

dúvidas da minha vontade de me tornar professor, este ano superou todas as 

minhas expectativas e não vejo a hora de novamente ensinar e orientar 

crianças e adolescentes com vontade de aprender e c olocar em prática 

todos os novos conhecimentos adquiridos e que vão s er adquiridos e 

continuar a crescer e crescer pois não existem limi tes para novas 

aprendizagens.  

 Olho para o ensino e encaro-o como uma actividade que me irá 

satisfazer a todos os níveis pois dar-me-á a possib ilidade de desenvolver 

crianças e jovens e, este aspecto, é sem dúvida aqu ele que me levou a 

envergar por esta actividade pois ser capaz de torn ar a vida destas 

crianças diferente e contribuir para o seu crescime nto e bem-estar, para 

mim, já é sinónimo de satisfação pessoal e profissi onal.  

 Para além destas experiências que o estágio me proporcionou, não 

podia deixar de focar o apoio e auxílio incondicional da professora Helena para 

que, aos poucos, fosse desenvolvendo a minha própria identidade profissional. 

É de louvar a sua atitude, dedicação e relação humana pois tornou-se alguém 

que foi capaz de me orientar ao longo de todo este percurso, sem nunca me 

dar a chave e as respostas dos problemas que me fui deparando. Vejo-a e 

encaro-a como um modelo a seguir tanto a nível pessoal como profissional. 

 Assim, findada esta etapa, olho para o futuro e sonho com novas 

aventuras, novas experiências e novas aprendizagens tal como este ano me 

proporcionou. Peço que me deixem sonhar pois o sonho comanda a vi da! 
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Anexo 1 – Ficha de Caracterização Individual do Alu no 

 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  

 

Nome:____________________________________________ N.º_____ Turma:____  Ano:____    

Data de Nascimento: ____ /____ / ______   Idade: ______    Telefone: ________________ 

Morada:_____________________________________________________________________ 

Código Postal:_________ - _______     Localidade:___________________________________  

Nacionalidade :___________ 

 

 

II – AGREGADO FAMILIAR 

 

 

Pais 

Nome da Mãe: __________________________________________________________  

Idade:______Habilitações Literárias:________________Profissão:_________________ 

Nome do Pai: __________________________________________________________  

Idade:______Habilitações Literárias:________________Profissão:_________________ 

 

Irmãos 

Número de irmãos:___________  Idades:___________________________  

Se algum frequenta esta escola indique a turma?________________________ 

 

Encarregado de Educação  

Nome: __________________________________________________________  Idade: ______ 

Habilitações Literárias: ________________  Profissão: ________________________________ 

Telefone: __________________ Grau de parentesco ____________________________ 

 

Com quem vives? 
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____________________________________________________________________________ 

 

 

Situação conjugal dos Pais: 

□ Casados  □ Separados  □ Divorciados   Outro ______________ 

 

 

 

                                                                                        III – 

TRANSPORTE      

 

Que meio de transporte utilizas para te deslocares para a escola? 

□ Pé      □  Autocarro   □ Bicicleta  □  Carro  □ Outro:________________________ 

Quanto tempo necessitas para realizar o percurso casa/escola?_____________________ 

 

 

IV – ESCOLA     

 

 

Já ficaste retido / não aprovado em algum ano?  □ Não      □ Sim     

Se sim, quantas vezes? ______ Em que anos? ____________________________________ 

 

Quais as disciplinas que mais gostas? 

____________________________________________________________________________ 

Quais as disciplinas que tens menos gostas? 

____________________________________________________________________________ 

Quais as disciplinas que tens mais dificuldade? 

____________________________________________________________________________ 

 

Onde costuma estudar?_____________________ Com quem?_______________________ 
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Quanto tempo dedica diariamente ao estudo?_____________________________________  

 

Costuma frequentar a biblioteca?_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V – HIGIENE E SAÚDE   

 

 

Costumas tomar pequeno-almoço? □ Sim  □ Não  □ Às vezes  

Quantas refeições fazes por dia?  □ 1  □ 2    □ 3  □ 4 □ +4 

 

És portador de alguma doença?  

□ Asma    □ Doenças Cardíacas  □  Epilepsia  

□ Diabetes  □ Alergias     □  Outra: _________________ 

 Vês bem?  □ Sim     □ Não  Ouves bem? □ Sim      □  Não  

Tomas algum medicamento regularmente?  □ Sim  □ Não Qual? __________________ 

 

Já estiveste hospitalizado?  □  Sim  □ Não  

 

Qual o motivo? ______________ 
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VI – TEMPOS LIVRES    

 

 

 

Assinala o que costumas fazer nos teus tempos livres: 

 

□  Ler                   □  Ouvir música              □  Praticar desporto    □  Passear            □  

Ver televisão        □  Navegar na Internet  □  Jogar computador             □    Estar com os 

amigos   □  Cinema                      □ Trabalhar no computador     

□  Outros:  ______________________________________________________________ 

 

VII – DESPORTO EXTRA CURRICULAR   

 

Praticas algum desporto federado? □  Sim   □  Não 

Se praticas: 

Que modalidade? ____________________________ 

Há quanto tempo? ___________________________ 

Quantas vezes por semana? ___________________ 

Quantas horas por dia? _______________________ 

Em que clube? ______________________________ 

 

 

 

Já praticaste outros desportos anteriormente?  

□  Não   □  Sim  Quais?________________________________________________________ 
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VIII – DADOS RELATIVOS À DISCIPLINA DE ED. FÍSICA  

 

Gostas da disciplina de Educação Física?  □  Sim  □ Não 

Tiveste Educação Física no 1º Ciclo do ensino básico? □  Sim  □  Não 

Qual a nota que tiveste a Educação Física no ano lectivo anterior? 1ºP__;2ºP__;3ºP__ 

 

Quais são as tuas modalidades favoritas? 

____________________________________________________________________________ 

Quais as modalidades que menos gostas? 

____________________________________________________________________________ 

Quais as modalidades que tens mais dificuldades? 

____________________________________________________________________________ 

Que modalidades novas gostarias de praticar nas aulas de Educação Física? 

____________________________________________________________________________ 

Ordena as actividades seguintes segundo a tua prefe rência (1 a 5, sendo 1 actividade 
que mais gostas e 5 a que menos gostas). 

Andebol  

Atletismo  

Basquetebol   

Ginástica  

 Voleibol  

Badminton  

Futebol  

Patinagem  

Dança  

 

Na escala de 1 a 10, qual é a tua motivação para a pratica das aulas de Educação Física? 

 Nenhuma motivação                    Pouca motivação                                  Muita motivação 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(assinala com círculo a tua opção) 

 

 

 

IX – Projectos Futuros 

Que profissão gostavas de exercer?_________________________ 

Até que ano gostarias de estudar?___________________________ 

Porquê?_________________________________________________ 

 

X – Outras informações 

Tens outra informação que consideres importante partilhar? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

         Pessoa a contactar em caso de emergência: 

                      Nome:____________________________________________ 

                      Telefone:___________________ 

 

Obrigado!  
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Anexo 2 – Questionário do Projecto de Estudo 

Questionário destinado a Professores de Educação Física do 2º e 3º Ciclo 

acerca da integração de crianças com 

Trissomia 21 no ensino regular. 

Este estudo realiza-se no âmbito do projecto de investigação do 2º Ano do 2º Ciclo de Estudos 

do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Desporto 

do Porto, e tem como objectivo inquirir os Professores de Educação Física acerca das práticas 

e efeitos da integração de crianças com Trissomia 21 nas suas aulas de ensino Regular.  

Os dados deste inquérito são estritamente confidenciais.   

MUITO OBRIGADO. 

 

I.     Dados do Professor: 

 

Sexo: masculino  feminino  

Idade: 22/27   28/33         34/39   40/45   +45  

Anos de serviço: 0/5   6/10        11/ 15  16/20  +20  

Anos de escolaridade que lecciona:  5º  6º  7º     8º     9º  

 

II. Experiência com alunos com Trissomia 21: 

1. Nas turmas que lecciona tem alguma criança com Trissomia 21? Sim     Não 

2. Se respondeu não, já trabalhou com crianças com Trissomia 21? 

Sim    Não 

2.1. Se respondeu sim, sentiu dificuldade em dar resposta às necessidades destas 

crianças? 

Não, nenhuma  

Sim, alguma  

Sim, muita  
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2.2. Se respondeu sim, quais as dificuldades que encontrou? 

Colaboração entre professores  

Falta de formação específica para trabalhar com alunos com NEE´s 

Infra-estruturas e recursos materiais adequados 

Avaliação/acompanhamento dos professores  

Dificuldade do aluno   

Número de alunos 

 

III. Conhecimento acerca da legislação do Ensino Es pecial 

 

3. Dos seguintes documentos, assinale os que lhe são mais familiares no contexto do 

Ensino Especial: 

- Decreto-lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro   

- Declaração de Salamanca   

- Artigo 17º/18º da Lei de Bases do Sistema Educativo 

 

IV. Formação e efeitos da inclusão dos alunos com Triss omia 21 no ensino 

Regular de Educação Física  

 

4. Considera que tem formação adequada para responder às necessidades das 

crianças com Trissomia 21? 

Nenhuma  

Pouca 

Alguma  

Muita  
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5. Se já teve turmas com alunos com Trissomia 21, quais foram o(s) 

comportamento(s)/ atitude(s) que a restante turma teve para com a criança? 

 Ignora a sua presença  

 Recusa colaborar quando solicitada  

 Só colabora quando solicitada pelo professor 

 É solidária e prestativa  

 Não faz distinção das restantes  

 

6. No seu entender a integração/inclusão das crianças com Trissomia 21 nas aulas de 

Educação Física regulares: 

 É uma realidade  

 É um percurso difícil, mas não impossível  

 Ainda não é concebível  

 

V. Condições das escolas 

 

7. Acha que as escolas do ensino regular têm condições para colocar as crianças com 

Trissomia 21 em aulas de Educação Física? Sim    Não   Talvez 

7.1. Se respondeu não/talvez, quais as mudanças a realizar: 

- Ao nível da formação dos professores  

- Ao nível do nº de intervenientes (professores)  

- Ao nível dos currículos  

- Ao nível das estratégias de ensino 

- Outros     - Quais:_______________________________________________ 

 

 

 


