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“Devolver à experiência o lugar que merece na aprendizagem dos 

conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e profissional) 

passa pela constatação de que o sujeito constrói o seu saber ativamente 

ao longo do seu percurso de vida. Ninguém se contenta em receber o 

saber, como se ele fosse trazido do exterior pelos que detêm os seus 

segredos formais. A noção de experiência mobiliza uma pedagogia 

interativa e dialógica” 

 

(Dominicé, 1990. cit. Nóvoa 1992, p.25) 
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Resumo 
 

 A elaboração do presente documento surge no âmbito do Estágio 

Profissional, inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, no ciclo de estudos condicentes ao grau de Mestre, no 

ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. A sua 

elaboração visa documentar, de forma crítica e reflexiva, todas as atividades 

realizadas ao longo Estágio Profissional. Este decorreu na Escola Básica E.B. 

2,3 Teixeira Lopes sob supervisão de um professor da Faculdade designado 

por Orientador, e uma professora da Escola, designada por Professora 

Cooperante.  

 A organização deste Relatório seguirá o Regulamento de Estágio 

Profissional, focando quatro áreas de desempenho, são elas: Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem; Área 2- Participação na 

Escola; Área 3- Relações com a Comunidade e Área 4- Desenvolvimento 

Profissional. O relatório está organizado em 5 capítulos: O primeiro relativo à 

“Introdução”, o segundo ao “Enquadramento Biográfico”, onde me apresento e 

discorro acerca das minhas vivências académicas e desportivas e acerca das 

minhas expectativas em relação ao Estágio Profissional. O terceiro capítulo é 

relativo ao “Enquadramento do Estágio Profissional”, onde abordo o contexto 

do mesmo e aprofundo o tema “Ser professor”. O quarto capítulo, “Realização 

da prática profissional” resulta da reflexão acerca das diferentes atividades 

desenvolvidas ao longo do ano. Por fim, o último capítulo é referente às 

“Conclusões e expectativas para o futuro” 

 No relatório está incluído ainda um projeto de investigação que elaborei 

no âmbito do Modelo de Educação Desportiva aplicado na modalidade de 

Atletismo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO INICIAL, 

PROFESSOR, REFLEXÃO, MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA. 
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Abstract 
 

This report focus on Professional Training, which is part of the studies 

plan in the College Sports of Porto University and leads to the master’s degree 

in teaching of Physical Education in Basic and Secondary Education. It intends 

to document, in critical and reflective ways, all the activities carried out 

throughout the Professional Training that took place in the Basic School “E.B. 

2,3 Teixeira Lopes” under the supervision of a college professor as the 

coordinator and a school teacher as a co-operating teacher. 

The organization of the present document follows the Professional 

Training Regulation, focusing four performance areas: area 1 - Organization 

and Management of Teaching and Learning; area 2 – Participation in School 

Activities; area 3 – Relationship with the Community and Surrounding Area; 

area 4 – Professional Development. The report is organized in 5 chapters. The 

first is the “Introduction”; the second “Biographical Background”, where I 

introduce myself and talk about my academic and sports experiences along with 

my personal expectations on Professional Training; the third chapter deals with 

the  “Professional Training Background” where I talk about its context and have 

a deeper reflection about “Being a teacher”; the fourth chapter “Achievement of 

Professional Practice” is a result of the different activities developed throughout 

the year. Finally, the last chapter deals with “Conclusions and future 

expectations”. 

In the report there is also my personal investigation project on the topic of 

Sport Education Model applied to Athletics. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, INITIAL TRAINING, TEACHER, REFLECTION, 

SPORT EDUCATION MODEL.
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1. Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio Profissional é realizado no âmbito do 

Estágio Profissional (EP), inserido no 2º Ciclo de Estudos do Mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  

 Neste, analiso as várias dimensões que fizeram parte da minha 

caminhada realizada ao longo deste ano letivo. O Estágio Profissional ocorreu 

na Escola Básica Teixeira Lopes, situada em Gaia, onde estive inserida num 

Núcleo de Estágio composto por mais dois colegas, o Filipe e o “Joca”. Sendo 

este um Estágio Supervisionado, ao longo deste caminho todos os processos 

de conceção, planeamento, realização e avaliação, foram permanentemente 

supervisionados por uma Professora Cooperante, Mestre Fernanda Borges, 

docente da Escola onde estive inserida, e por um Orientador da Faculdade, 

Professor Doutor Ramiro Rolim. O facto de ter sido sempre acompanhada foi 

um fator preponderante para a evolução da minha formação. Como refere 

Costa et al. (1996), a Supervisão é um processo que permite ao formando 

aperfeiçoar o seu estilo pessoal de estar na profissão. Através da recolha e 

análise das dificuldades manifestadas na prática, o supervisor aconselha a 

adoção de medidas que permitam ultrapassar essas mesmas dificuldades 

(Costa et al. 1996). Os mesmos autores referem que esta é uma oportunidade 

para superar os hiatos da formação em dois níveis distintos: entre a formação 

teórica recebida e a sua aplicação; e entre as exigências de desempenho 

profissional e as carências teórico-práticas do estagiário. Como refere Piconez 

(1991), o Estágio Supervisionado traz em si uma expectativa de apoteose, no 

qual todos os problemas e lacunas apresentadas durante o curso têm uma 

última oportunidade de ser, pelo menos, discutidos. Este é o nosso primeiro 

contacto com a realidade escolar, onde tive o privilégio de ser constantemente 

acompanhada e auxiliada nas minhas tarefas, com vista à obtenção de níveis 

cada vez mais elevados de conhecimento. Estes, ajudar-me-ão a alcançar o 

estatuto de professor competente que, através de estratégias e adaptações 

consiga tornar o seu ensino apto e acessível, envolvendo todos os alunos. 
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Este foi, para mim, o ano mais desafiante que a faculdade me 

proporcionou na minha formação, enquanto professora de Educação Física. O 

período de Estágio representou uma fase de total integração de competências 

(Ribeiro, 1991).  

Uma das competências que mais marcaram o EP foi a reflexão. E é 

nesta que se centra a realização deste documento. Este foi um dos muitos 

momentos em que a reflexividade crítica esteve presente. É com base em 

todas as reflexões que fiz ao longo do ano, derivadas das mais diversas 

atividades e tarefas realizadas no âmbito escolar, que falo neste documento 

reflexivo acerca da minha experiência enquanto professora-estagiária. Trata-

se, por isso, de um trabalho bastante enriquecedor para mim, ao permitir-me 

apurar a minha atitude crítica face aos diferentes momentos vividos numa 

Comunidade Escolar.  

Este Relatório está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro a 

“Introdução”, o segundo “Enquadramento biográfico”, onde relato acerca de 

mim, sobre todo o meu percurso até ao momento e as minhas expectativas 

acerca do Estágio Profissional. O terceiro capítulo debruça-se sobre o 

“Enquadramento da Prática Profissional”, nomeadamente no que concerne à 

caracterização do contexto em que realizei o Estágio, nas suas vertentes legal, 

institucional e funcional. Abordo ainda algumas questões acerca do ensino da 

Educação Física e sobre o papel que desempenhei: Professora. Segue-se a 

“Realização da Prática Profissional” que, por sua vez, é dividida em quatro 

áreas distintas: a “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, em que  

abordo várias problemáticas e desafios que encontrei ao longo deste caminho; 

a “Participação na Escola”, a “Relação com a Comunidade” e, por último, o 

“Desenvolvimento Profissional”. Neste capítulo, é também apresentado um 

estudo, cujo objetivo foi averiguar o desempenho de um aluno com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) durante uma época desportiva, em 

que as aulas foram lecionadas segundo o Modelo de Educação Desportiva 

(Siedentop, 1994). 

 Por último, surgem as “Conclusões e perspetivas para o futuro”, capítulo 

reservado para considerações e breves referências aos aspetos que mais me 
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marcaram ao longo de todo o meu processo de estágio, e às minhas 

expectativas para os tempos que se avizinham.                    



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2.1. O meu percurso 

 

 Todo o caminho que percorri desde a minha entrada na Faculdade de 

Desporto foi, sem sombra de dúvida, extremamente enriquecedor, tanto a nível 

pessoal como profissional. 

 No entanto, após um processo de reflexão e autoavaliação, concluí que 

a minha formação nesta área se iniciou muito antes da minha entrada na 

Faculdade de Desporto. Todas as minhas vivências enquanto criança e 

adolescente contribuíram para a pessoa que agora sou e a forma como vejo e 

atuo na minha atividade profissional. 

 Desde cedo foi-me incutida a importância de uma prática desportiva. Os 

meus pais sempre me incentivaram a realizar Atividade Física, pelo que esta 

sempre fez parte da minha vida, não numa vertente competitiva mas de lazer e 

lúdica. Aos cinco anos de idade, comecei a praticar Ballet  na Escola de 

Bailado de Aveiro. Esta foi uma atividade que me acompanhou ao longo da 

toda a minha infância e adolescência; no entanto, com a entrada na Faculdade 

não consegui continuar a praticar, pois passei a estar em Aveiro, a minha 

cidade natal, somente aos fins de semana. Pratiquei, ainda, outros desportos, 

como o Basquetebol e a Natação, mas como o que gostava mesmo de fazer 

era Ballet, restava-me pouco tempo para permanecer noutras atividades. 

 Nunca tive a certeza quanto à resposta à pergunta típica “O que queres 

ser quando fores grande?”; no entanto, a minha disciplina preferida na escola 

sempre foi Educação Física. No 12º ano, com a imensa pressão que me era 

imposta por se tratar de uma das decisões mais importantes da minha vida, 

esta incerteza dissipou-se e decidi ingressar no curso de Desporto. Deste 

modo, em 2006 entrei na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

tendo sido esta a minha primeira opção. O facto de ter mudado de cidade teve 

uma contribuição preponderante no meu desenvolvimento. Os quatro anos em 

que estive na Faculdade foram fortalecendo esta vocação, especialmente a 

partir do 3º ano, quando comecei a ter mais contacto com o papel de 

professora. Estes foram anos excecionais, no decorrer dos quais aprendi e 

cresci imenso. Foi muito importante o contacto com as várias disciplinas ao 
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longo deste trajeto, pois todas elas, de uma forma ou de outra, me ajudaram a 

ter a confiança necessária para enfrentar este ano de estágio. No 3º ano, na 

cadeira de Metodologia, tivemos de optar por uma área específica. Eu escolhi 

Exercício e Saúde, por ser a área com que mais me identifico. Esta escolha 

proporcionou-me um conhecimento muito vasto relativamente ao trabalho em 

academias, trabalho com idosos, crianças com obesidade, entre outros. Neste 

domínio, colaborei no programa de atividade física e prevenção da obesidade – 

ACORDA (Adolescentes e Crianças Obesas em Regime de Dieta e Atividade 

Física) – promovido pelo CIAFEL (Centro de Investigação em Atividade Física, 

Saúde e Lazer). Esta foi a minha primeira experiência de ensino, e o facto de 

ter aprendido imenso com as crianças reforçou ainda mais a minha vontade de 

aumentar o meu conhecimento na área do ensino e de me tornar uma 

profissional competente. 

 Terminada a Licenciatura, tive de decidir se realizava o Mestrado ou 

não. Esta decisão não foi difícil, pois era óbvia a vantagem de prosseguir com 

os estudos. Chegado o momento da decisão sobre qual o Mestrado a 

ingressar, as dúvidas não foram muitas, pois ensinar é o que gosto mesmo de 

fazer. Se não optasse pelo Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, não teria hipótese de vir a lecionar em escolas, 

apesar das perspetivas de o vir a fazer a curto prazo serem muito escassas. 

Mas estou crente que, a longo prazo, possa surgir essa oportunidade. 

 A minha experiência de ensino não é muito vasta, já que só trabalhei 

com pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE), na Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos dos Cidadãos Deficientes Mentais (APPACDM) 

de Matosinhos, onde estive envolvida em aulas de Dança, Boccia, Futebol e 

Atletismo, durante dois anos. Esta foi a primeira vez que denotei que passar da 

teoria à prática não é tão simples como poderia parecer. O mesmo foi sentido 

este ano, quando confrontada com uma turma do 9º ano, quando me apercebi 

que, independentemente da quantidade e qualidade da informação que 

tenhamos, enfrentar e lecionar em situações reais é uma tarefa muito complexa 

e desafiante. 
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Pesem, embora, as dificuldades com as quais me confrontei, nunca me 

intimidei. Bem pelo contrário, vi no confronto com cada obstáculo uma 

oportunidade para me desenvolver e crescer como professora e como pessoa. 

E hoje, apesar de possuir o mesmo bilhete de identidade, olho a sociedade, 

sinto a escola e os alunos de uma forma diferente. Sinto, sobretudo, o quão 

importante poderá ser o professor como indutor do desenvolvimento e 

transformação dos jovens e da sociedade. 

  

 

 

 

2.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

 Ao longo dos anos de formação que tive na Faculdade, foram muitos os 

conhecimentos teóricos, práticos e pedagógico/didáticos que adquiri. No 

entanto, apesar de ter usufruído, no meu ponto de vista, de uma formação de 

qualidade, o processo de transição da teoria para a prática, pela abrupta e 

rápida transição, foi e constituiu-se como um grande desafio.  

Antes de iniciar o Estágio, sabia que iria ser um ano repleto de trabalho 

e aprendizagem. A minha principal ambição era aplicar, aprender, consolidar e 

inovar, em suma, transformar-me numa professora no sentido mais lato do seu 

significado. Apesar de ter aprendido imenso nestes quatro anos de Faculdade, 

três na Licenciatura e um no primeiro ano do Mestrado, houve muita 

informação que apenas agora ganhou operacionalidade e pleno sentido, com a 

realização do Estágio Erofissional. 

O EP é uma oportunidade concedida aos estudantes de fazerem a 

transição de aluno para professor, de uma forma progressiva, com 

acompanhamento e apoio constantes. Tal como preceitua Jesus (2000, p.34), 

“O período de estágio pedagógico é fundamental na carreira de qualquer 

professor”. Também para mim, este ano foi recebido com elevadas e genuínas 

expectativas, nomeadamente por tudo o que este implicava e significava na 

primeira e plena experiência da minha realização profissional.   
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 Este foi um desafio bastante exigente com que me deparei e, apesar da 

insegurança daí advinda, era algo pelo qual ansiosamente desejava. 

Ao longo do ano, mantive a minha conduta orientada para diversos 

objetivos. Alguns deles encontram-se explícitos no meu Projeto de Formação 

Individual (PFI) como é o caso do excerto que se segue: 

“Pretendo promover e proporcionar um ensino de qualidade aos meus alunos, 

desempenhando um papel crítico e reflexivo permanente, de forma a ampliar a 

qualidade das suas aprendizagens, promover a autonomia, valorizar a 

criatividade e transmitir valores e atitudes relevantes para o desenvolvimento 

de todos os meus alunos” (excerto do PFI).  

O desejo de me tornar uma professora competente esteve sempre 

presente, explorando o conceito de professor reflexivo e tudo o que este 

implica. Pretendia, antes de mais, estabelecer uma boa relação com os meus 

alunos, que me facilitaria o alcance de todos os restantes objetivos definidos 

para aquela turma. Esperava conseguir incutir o gosto pela Atividade Física em 

cada um deles, ansiando que percebessem a importância desta e que, 

consequentemente, fizessem a sua extensão para a vida fora da escola. 

Aspirei contribuir para o crescimento dos meus alunos, tanto ao nível de 

conhecimentos e habilidades, como enquanto seres humanos competentes, 

com valores incutidos e desportivamente cultos e entusiastas. 

Sabia que as minhas funções não se iriam reduzir ao nível da turma. 

Perspetivei, então, integrar-me na comunidade escolar, aumentar o meu 

conhecimento acerca da instituição escola, da sua organização e de tudo o que 

esta encerra. Considerando que o Estágio me proporcionaria a descoberta de 

mim própria, enquanto professora, esperava o desenvolvimento da minha 

autonomia, da minha capacidade de inovar, de solucionar problemas e de ser 

capaz de tomar as decisões mais ajustadas e adequadas a cada situação.   

Sabia, então, que esta iria ser uma oportunidade única de 

aprendizagem, em que os contributos, tanto da Professora Cooperante como 

do Professor Orientador, me auxiliariam na passagem de aluna a professora. 
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Também acreditei que a união do Núcleo de Estágio seria um pilar 

imprescindível para o meu crescimento e desenvolvimento. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

O objetivo1 deste Estágio Profissional é “construir uma estratégia de 

intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento 

válido no ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o 

processo de educação e formação do aluno nas aulas de Educação Física.”  

 É no Sistema Educativo vigente em Portugal que se enquadra o Estágio, 

balizado pelas condições gerais do mesmo. É na convergência de várias 

realidades que se estrutura o Estágio Profissional, nomeadamente legais, 

institucionais e funcionais. Este, está assente na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, que se estrutura numa escolaridade básica obrigatória de 12 anos, 

regulamentada pelo 2.ºartigo da Lei nº85/2009 de 27 de agosto, que determina 

os apoios e complementos educativos necessários à promoção do sucesso 

escolar, define os princípios da formação de professores, consagra o princípio 

da gestão democrática das escolas e do conjunto do sistema educativo, define 

o papel do ensino particular e cooperativo e determina os meios de 

desenvolvimento e avaliação do sistema educativo (Teodoro, 2006).  

Antes de mais, considero relevante proceder a uma breve análise da 

situação atual da Educação Física como área curricular disciplinar. Esta está 

presente em todos os níveis de ensino, desde o básico até ao fim do 

secundário. Relativamente à Educação Física no ensino pré-escolar, não existe 

um currículo prescrito para este nível de ensino, observando-se apenas 

algumas orientações curriculares pouco percetíveis. A meu ver, torna-se 

claramente importante a Educação Física nesta fase inicial, pois a sua 

implementação teria um papel preponderante ao nível da aprendizagem e da 

coordenação motora, funcionando simultaneamente como um trampolim para o 

ciclo seguinte. Os programas curriculares vigentes em Portugal, têm a sua 

origem num longo processo levado a cabo por um grupo de trabalho 

determinado pelo Ministério da Educação. Estes conteúdos curriculares 

seguem as ideologias do ministério, estando ao mesmo tempo assentes sobre 

                                                           
1
 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, por Matos, Z.. Porto: 
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto 
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a Lei de Bases do Sistema Educativo. A organização curricular e programática 

hodierna teve a sua conceção em novembro de 1998. Apesar do Ensino Básico 

ser constituído por três ciclos, pretende-se que este seja uma unidade global, 

existindo uma articulação lógica entre todos os ciclos. A Educação Física no 1º 

ciclo do Ensino Básico marca presença na educação das expressões físico-

motoras que são da responsabilidade do professor que exerce a 

monodocência, e ainda nas atividades de enriquecimento curricular que podem 

ser da responsabilidade do professor que exerce a monodocência ou de 

profissionais habilitados para a docência de Educação Física. Este tipo de 

atividades surge, não como forma de substituir as expressões físico motoras, 

mas sim como seu complemento. Dentro das atividades de enriquecimento 

curricular, desenvolvem-se atividades desportivas. Relativamente aos 

programas do 2º e 3º ciclo, ambos são bastante semelhantes, sendo mesmo 

iguais no que concerne às suas competências essenciais. 

No que respeita ao Ensino Secundário, convém referir que o seu caráter 

é obrigatório, tendo a sua classificação passado a contar para a média final do 

aluno de ingresso ao ensino superior. A este nível, admite-se como regra geral 

a escolha dos Alunos/Turma pelas matérias em que preferirem aperfeiçoar-se, 

sem se perder a variedade e a possibilidade de desenvolvimento ou 

“redescoberta” de outras atividades, dimensões ou áreas da Educação Física. 

Parece-me acertada a estratégia de organização curricular, dividindo as 

matérias em obrigatórias e alternativas: as obrigatórias são comuns a todas as 

escolas, garantindo homogeneidade do currículo, e as alternativas são 

adotadas localmente, permitindo aproveitar condições especiais ou 

características próprias de cada escola. 

Muitos dos objetivos traçados nestes programas não se revelam 

exequíveis na realidade escolar atual. Muitos possuem um espectro de 

exigência demasiado elevado para o nível real dos alunos que temos. Surge, 

por isso, a necessidade de uma reformulação dos objetivos nacionais. As 

escolas têm adaptado o currículo prescrito, surgindo desta transformação o 

currículo real, coerente com o contexto para que se dirige.  
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A Educação Física vive ainda, desde alguns anos atrás, uma crise que 

não só afeta a situação presente, como aponta para um agravamento no futuro 

próximo (Bento et al. 1999). Esta, traduz-se num declínio acentuado do seu 

estatuto, na inadequação de recursos materiais e pessoais, na erosão dos 

padrões de qualidade e profissionalismo (Bento et al. 1999). E esta situação 

não parece vir a melhorar tão cedo. Nos últimos tempos, surgiram notícias do 

Ministério da Educação que sugeriam a eliminação das horas do Desporto 

Escolar (DE) no próximo ano letivo. Esta é a mais recente medida que contribui 

para a subvalorização da nossa disciplina, e que afetará em grande escala a 

qualidade de vida de muitos alunos e futuros adultos, que têm no DE a única 

forma de praticar Desporto. 

A Educação Física necessita, então, de ser urgentemente reconstruída. 

Para manter a sua presença no sistema educativo, tem de renovar argumentos 

que reforcem a sua real importância. Está em causa um esforço de inovação 

que conduza a uma redefinição da sua missão, dos seus objetivos 

fundamentais, do seu conteúdo e objeto, bem como a uma elevação da 

qualidade das formas de organização, dos métodos e resultados do ensino 

(Bento et al. 1999). Como aconselha Tom Peters “Inove ou Morra!!!” (cit. Bento 

et al. 1999 p. 73). 

 Para dar corpo a esta causa, é exigida a contribuição de todos nós, 

promovendo o reconhecimento da nossa disciplina a todos os níveis. 

 

 

 

3.1 Contexto Legal, Institucional e Funcional do Estágio Profissional 

 

 O Estágio Profissional é uma unidade curricular que se insere no 

Segundo Ciclo de Estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. O Ciclo de Estudos tem uma duração de quatro 

semestres, ocorrendo o Estágio no terceiro e quarto semestres, culminando 

com a realização do respetivo Relatório de Estágio. 
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 O Modelo de Estágio Profissional adotado pela Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), no ano letivo 2010/2011, está 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº74/2006 de 24 de março e pelo Decreto-Lei 

nº 43/2007 de 22 de fevereiro, referente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física. Este Decreto-Lei tem como base as orientações do Processo 

de Bolonha e confere a habilitação para a docência nos referidos níveis de 

ensino.  

 O Regulamento do presente Estágio estabelece que este ocorre em 

contexto escolar, durante um ano letivo. O Estagiário conduz todo o processo 

de ensino-aprendizagem de uma das turmas do Professor Cooperante, 

realizando todas as tarefas a ele inerentes, orientado sempre por um Professor 

Cooperante da Escola onde está inserido e por um Orientador da Faculdade 

que o supervisiona.  

 As tarefas do Estagiário estão divididas em quatro grandes áreas de 

desempenho: Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, Participação 

na Escola, Relação com a Comunidade e Desenvolvimento Profissional, que 

mais à frente irei desenvolver. 

 

 

Escola E.B. 2/3 Teixeira Lopes 

 A Escola que me recebeu para realizar o Estágio Profissional foi a 

Escola E.B. 2/3 Teixeira Lopes, situada em Vila Nova de Gaia, no distrito do 

Porto. Escola Básica 2,3 passou a Escola-sede do “Agrupamento de Escolas 

Dr. Costa Matos” em julho de 2003. Pertencem a este Agrupamento as Escolas 

das Matas, da Quinta dos Castelos, das Devesas, da Bandeira e de Cabo-Mor. 

Estas duas últimas situam-se na Freguesia de Mafamude, localizando-se as 

outras em Santa Marinha.  

A população desta Escola é, no geral, bastante carenciada ao nível 

económico, abarcando muitos alunos provenientes de ambientes familiares 

pouco equilibrados e de famílias desagregadas, que repercutem essa realidade 

para a instituição. Para colmatar esta situação, a Escola teve uma iniciativa 

bastante inovadora, que considero muito interessante. Implementou o projeto 
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“MAIS EDUCAÇÃO”, elaborado devido à preocupação com o crescente 

quebrar das regras instituídas e que põem em causa a segurança e o bom 

desempenho escolar dos alunos. Surge como resposta aos comportamentos 

impróprios verificados na escola e que têm tido influência direta no insucesso 

escolar, apresentando as penalizações para cada comportamento. 

 A Escola esteve em obras há pouco tempo, oferecendo agora ótimas 

condições de trabalho. Dispõe de cinco pavilhões, onde decorrem as aulas das 

restantes disciplinas, e um polivalente, onde se situam a biblioteca, a cantina, a 

papelaria, os órgãos de gestão da escola e um infantário. A Escola apresenta 

ainda uma Unidade de Multideficiência, com a qual nós, Estagiários, 

trabalhámos uma vez por semana. Trata-se de um espaço novo, confortável, 

recentemente designado por “A sala do Arco-Íris”. Nele está incluído uma sala 

polivalente equipada com materiais pedagógicos, uma sala de pinturas, uma 

cozinha equipada para a prática da arte culinária e uma casa de banho 

adaptada. 

 Relativamente às instalações desportivas, a escola possui um Pavilhão 

Gimnodesportivo e um campo exterior de relvado sintético. No início do ano 

estivemos condicionados relativamente às aulas práticas, pois com o decorrer 

das obras nos balneários só ficamos possibilitados de lecionar aulas teóricas. 

No entanto, quando as instalações ficaram prontas o espaço ficou muito mais 

agradável, tanto para professores como para alunos. O Pavilhão 

Gimnodesportivo é, agora, constituído por três balneários femininos, três 

balneários masculinos, uma bancada superior, uma sala de arrecadação, uma 

sala de professores e um pavilhão com 40 metros de comprimento e 28 metros 

de largura. Este espaço encontra-se muito bem equipado a nível desportivo, 

dispondo praticamente de uma bola para cada aluno, de dois kits de boccia, de 

um kit de kin-ball, de material de golf e de um tatami, entre muitas outras 

valências, o que nos facilita muito o trabalho letivo. 

 Desde o primeiro dia, fomos muito bem recebidos pela Professora 

Cooperante, Fernanda Borges, que com toda a sua experiência e 

conhecimentos sempre nos apoiou e orientou de forma a levarmos “o nosso 

barco a bom porto”. A mesma sorte tivemos em relação à restante comunidade 
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escolar e, em especial, ao restante Grupo de Educação Física, constituído por 

cinco professores e sete professoras. Um grupo muito unido e dinâmico, onde 

a boa disposição é regra. Todos eles se mostraram muito prestáveis e 

disponíveis sempre que necessitámos.   

 Outro pilar imprescindível nesta caminhada, foram os meus colegas de 

Estágio, o Filipe e o “Joca”, que me ajudaram e apoiaram sempre que 

necessitei. Na minha opinião, é de grande importância a existência de um bom 

ambiente entre pessoas unidas por qualquer tipo de trabalho. Senti que as 

dificuldades e os desafios são mais facilmente superados quando me sei 

rodeada de companheiros que, para além de abraçarem comigo um projeto 

comum, me acolhem com a sua disponibilidade, espírito de grupo e de 

interajuda. Este Grupo de Educação Física foi disso um exemplo, 

surpreendendo-me bastante pela amizade e companheirismo que 

incondicionalmente demonstraram. Corroborando com esta ideia, Jesus (2000) 

defende que o aspeto fundamental desta etapa da formação é o apoio 

fornecido ao estagiário pelo supervisor (agora denominado por Professor 

Cooperante) e pelos seus colegas. 

 Relativamente à minha turma, considero que me ajudou a crescer a 

passos largos. Fiquei responsável por uma turma em final de ciclo, o 9º4. Era 

uma turma muito amistosa e simpática, apresentando, no entanto, algumas 

lacunas no que respeita ao interesse e empenho. Não tive, com eles, 

problemas de relevo ao nível de comportamento. As maiores inquietações 

ocorreram como consequência da falta de empenho, principalmente das 

raparigas, que se traduzia na realização de tarefas pouco dinâmicas, tendência 

contrariada, no entanto, por um acompanhamento constante da minha parte. 

Um caso particular na minha turma foi o facto de ter recebido um aluno com 

Necessidades Educativas Especiais. Este aluno sofria de Síndrome de 

Asperger (SA) e, apesar de apresentar algumas dificuldades a nível motor, 

tinha muita vontade de trabalhar e estava sempre disponível para novos 

desafios. Esta experiência foi ótima, tanto para mim como para os restantes 

elementos da turma, que demonstraram grande espírito de entreajuda em 

relação ao colega. Para mim, foi mais um desafio, se não o maior deles todos. 
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Apesar de ter tido, na Faculdade e na APPACDM, formação relativa ao 

trabalho com alunos com NEE, quando confrontada com a realidade é tudo 

muito mais intimidante. No entanto, não houve qualquer problema de 

integração na turma, tendo sido muito bem recebido por todos os alunos, sem 

exceção. 

 

 

 

3.2. O Ensino da Educação Física 

 

Antes de iniciar este tópico, considero ser importante uma breve revisão 

dos conceitos de ensino e educação para que possamos compreender o 

verdadeiro sentido da nossa prática pedagógica. 

Se há aprendizagem há ensino, e a aprendizagem existe desde que 

surgiu o homem. Ao longo da nossa vida procuramos aumentar a colina dos 

nossos saberes; colina onde vamos buscar as panaceias que julgamos 

poderem tornar-nos melhores e mais felizes (Rosário, 1999). As escolas têm, 

neste âmbito, um papel destacado, sendo a sua missão ensinar e educar a 

comunidade. 

Educar não é apenas transmitir o legado cultural às novas gerações, é 

proporcionar as condições para que cada um atinja o máximo das suas 

capacidades e não fique privado de utilizar todo o potencial de que é capaz. 

Para além disto, educar é “formar o cidadão, em todas as vertentes da 

cidadania” (Marques, 2001 p.21). Desta forma, educar significa não só ensinar, 

mas fundamentalmente mudar e transformar. É através do convívio com aquilo 

que nos rodeia, na Escola e fora dela, que nos modificamos a nós próprios, 

aprendendo com os conhecimentos adquiridos a transformar-nos em pessoas 

mais conscientes, mais responsáveis, mais úteis. Educar é “mudar e modificar” 

(Bento et al. 1999 p.25). Mudar para se superar, ser mais e melhor, para 

crescer como pessoa em direção ao mais alto (Bento et al. 1999). 

Costa (1990), diz ainda que a escola tem o dever de educar, não 

devendo ser apenas o local ande se aprende a ler e escrever, deverá também 
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saber conduzir o homem pela “vida”; “vida”, num sentido dinâmico e não 

estático, isto é, a escola deve prepará-lo para o trabalho prático, seja ele fácil 

ou duro.  

 O Ensino da Educação Física, sendo um projeto de educação integral, 

desempenha um papel muito importante, não só no desenvolvimento físico do 

aluno, mas também na área do desenvolvimento pessoal, social e moral dos 

estudantes (Rosado, 2009). Como referem Pereira et al. (2005), “a educação 

no espírito de respeito aos adversários e aos colaboradores com vista à 

realização de tarefas motoras precisas, a observância das decisões dos 

árbitros e respeito para com os bens materiais, constituem possibilidades 

claras pelas quais a educação física e o desporto integram a personalidade dos 

sujeitos” (p.24). Trata-se, então, de desenvolver o sentido de responsabilidade 

e o respeito pelo próximo, tanto na sala de aula como na vida em sociedade. A 

educação desportiva realça, numa dimensão de transferibilidade, a intenção de 

que os valores transmitidos nas aulas se transfiram para outras esferas da vida 

da pessoa, formando não exclusivamente o desportista, mas o Homem! 

(Rosado, 2009). Tem como objetivo criar bases de um projeto de vida, 

formando cidadãos responsáveis, promotores de um mundo mais civilizado e 

comprometidos com o desenvolvimento da sociedade (Rosado, 2009). Assim, 

cabe à educação fornecer aos alunos a cartografia de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que lhes permita 

navegar através dele (Delors, 2001). 

 De acordo com este autor, a educação deve organizar-se à volta de 

quatro aprendizagens, que representarão para cada indivíduo os pilares do 

conhecimento. São eles, aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos 

da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, promovendo a cooperação com os outros em todas as 

atividades humanas; e, finalmente, aprender a ser, que contribui para o 

desenvolvimento total da pessoa, englobando as três vertentes anteriores. É 

importante perceber, então, a educação como um todo, não privilegiando a 

transmissão de conhecimento em prol da transmissão de valores. 
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 Existe uma panóplia de valores que o Desporto pode cultivar no aluno, 

começando pela autoestima, desenvolvida pela força da realização pessoal e 

pela obtenção de objetivos que permitam dizer “eu sou capaz”. O gosto pela 

competição, não só com os outros mas com nós próprios, de forma a fazermos 

sempre mais e melhor ao longo da nossa vida, procurando superar-nos em 

cada tarefa (Grilo, 2005). Para além destes valores, muitos outros se salientam, 

como o sentido de cooperação e entreajuda, o espírito de grupo e de 

solidariedade. 

 A Educação Física assume um papel fundamental nos dias de hoje no 

que concerne à promoção de estilos de vida saudáveis. A sociedade atual 

apresenta, cada vez mais, índices de sedentarismo e de obesidade elevados, 

tendo esta disciplina um papel fundamental na implementação de novos 

hábitos e eliminação de comportamentos de risco. Desta forma, “a educação 

para um estilo de vida ativo representa uma das tarefas educacionais 

fundamentais que a Educação Física tem a realizar” (Nahas et al. 2004 p.123)  

 As atividades dos profissionais de Educação Física alargaram as suas 

intervenções, não se limitando apenas à escola. Reconhece-se a importância 

das atividades corporais, no sentido da promoção do bem-estar interior, 

passando estes a ser requisitados para atuar em academias, condomínios, 

empresas, hospitais, hotéis, residenciais e praias (Teves, 2004).  

 A Educação Física é uma área priviligiada, que comporta em si um 

conjunto de valores riquíssimo. A nossa missão é, então, a de transmitir às 

pessoas, tanto no contexto escola como fora dele, os benefícios que a prática 

de atividade física pode, a tantos níveis,  oferecer. 

 

 

 

3.3. Ser Professor 

 

 A Escola é uma instituição social que não deve somente fornecer aos 

alunos o conhecimento acerca de cada disciplina. Mais do que isso, ela é, 

como já fui referindo, um espaço responsável pela transmissão de valores e 
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pela formação de cidadãos exemplares que contribuam para a evolução da 

sociedade em que se inserem. Desta forma, a escola tem que se assumir como 

um lugar de educação axiológica (Marques, 2001). Os valores são intrínsecos à 

educação, pelo que esta não é equacionável se não os incluir (Patrício, 1998). 

Hoje em dia, ouve-se falar frequentemente de crises de valores, em que os 

jovens já não sabem distinguir o que é bom do que é mau, o que é certo e 

errado. Deste modo, à escola compete orientar estes jovens, contribuindo para 

o seu desenvolvimento pessoal e social e guiando-os pelos caminhos que os 

direcionem para o sucesso. Atualmente, com a implementação das atividades 

extracurriculares, os alunos passam grande parte dos seus dias nas escolas, 

acompanhados por professores. O professor é, então, em conjunto com os 

pais, um dos responsáveis pela transmissão de valores, com o objetivo de 

contribuir para a formação de um cidadão exemplar. 

 O professor tem de ser um “investigador de sala de aula” (Teodoro, 

2006). Tem de ser capaz de se adaptar aos contextos em que se insere, de 

conhecer cada um dos alunos com quem trabalha para, a partir daí, 

estabelecer estratégias de intervenção na busca da obtenção de sucesso por 

cada um deles. Para isto, tem que estar aberto à inovação, tem que procurar 

constantemente formas de melhorar a sua prática pedagógica, tendo o aluno 

como referência. Como refere Teodoro (2006), é manifestamente impossível 

ser professor se não se quiser o bem de todos os alunos (Freire, 1997), e se 

não se assumir plenamente a convicção de que todos os alunos podem 

aprender (Tedesco, 1999). 

 De forma a conseguir atingir este objetivo, o professor tem que se 

considerar em constante aprendizagem. Se considerar a formação inicial 

suficiente, deixando de procurar novos conhecimentos, não vai conseguir dar 

resposta às necessidades dos alunos. É necessária a manutenção de um 

desenvolvimento profissional contínuo. 

 O conhecimento não é estanque. A ciência está em constante 

renovação, sendo fundamental que o professor se mantenha a par destas 

transformações. Mas não é apenas o conhecimento que está em mudança. A 

diversificação social, cultural e étnica (Teodoro, 2006) tem que ser também um 
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foco de atenção por parte dos professores. Esta capacidade de inovação está 

tão relacionada com a necessidade de adaptação do professor às mudanças, 

como com a capacidade de intervenção enquanto agente de mudança da 

própria sociedade. A resposta a esta mudança passará pela capacidade das 

escolas e dos professores de serem capazes de, em simultâneo, concretizarem 

os princípios de igualdade e da diversidade nas suas ofertas educativas 

(Teodoro, 2006). Como refere Santos (1997), “todos os alunos têm direito a ser 

iguais quando a diferença os inferioriza, e a ser diferentes quando a igualdade 

os descaracteriza” (cit. Teodoro, 2006, p.76). Ou seja, devemos promover a 

igualdade entre todos os alunos, garantindo os mesmos direitos e as mesmas 

oportunidades de aprendizagem, tendo, no entanto, de ser capazes de os 

diferenciar de forma a possibilitar que esta igualdade ocorra. Temos de ver 

cada aluno como um individual, pelo que, o ensino que oferecemos deverá ser 

adaptado a cada um, tendo como objetivo o sucesso de cada aluno. 

Neste sentido, para fazer cumprir o que acabo de referir, o 

professor, como investigador, deverá ser, antes de mais, reflexivo. O 

nosso desenvolvimento exige-nos uma atitude crítica e reflexiva sobre todas as 

atividades desenvolvidas neste âmbito. Como refere Nóvoa (1992), a formação 

deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 

meios para um pensamento autónomo, tornando-se eles próprios professores 

de saberes reflexivos e pertinentes. Também Popkewitz (1995) corrobora com 

esta ideia, ao afirmar que a formação não se constrói por simples acumulação 

de conhecimentos, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas realizadas.  

Um professor reflexivo deve possuir, não só a capacidade de resolver 

problemas, mas também a capacidade de os equacionar no contexto de ensino 

e de tomar decisões face a resoluções alternativas. Só assim poderá haver 

progressão e desenvolvimento no nosso desempenho enquanto professores. 

Se simplesmente realizarmos uma ação sem, consequentemente, refletirmos 

criticamente sobre ela, as nossas competências irão estagnar rapidamente. 

Como refere Piconez (1991), “Com a prática da reflexão sobre a prática 

vivida e concebida teoricamente, são abertas perspetivas de futuro 



Enquadramento da Prática Profissional 
 

28 
 

proporcionadas pela postura crítica, mais ampliada, que permitem 

perceber os problemas que permeiam as atividades e fragilidade da 

prática” (p.27).  

O triplo movimento sugerido por Schön (1990), cit. por Nóvoa (1992, 

p.26) – conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação – ganha uma pertinência acrescida no quadro do 

desenvolvimento profissional dos professores. A reflexão na ação é o primeiro 

espaço de confrontação com a realidade problemática. Deste modo, no 

contacto com a situação prática não só se constroem novas teorias, como se 

aprende o próprio dialeto da aprendizagem (Gómez, 1995). A reflexão sobre a 

ação e sobre a reflexão na ação, constitui a análise realizada à posteriori sobre 

as características e processos na ação (Gómez, 1995). Aqui, o professor, 

liberto dos condicionamentos da situação prática, pode aplicar os instrumentos 

conceptuais e as estratégias de análise no sentido da compreensão e 

reconstrução da sua prática. Estes momentos de balanço retrospetivo, em que 

o professor tenta compreender-se a si próprio, são fundamentais para a 

evolução de qualquer profissional. 

Naturalmente, ao longo da vida profissional haverá sempre aspetos a 

alterar, reanalisar e a melhorar. A fragilidade da prática, contando com a 

interferência de diferentes e mutáveis contextos, obriga o bom professor a 

refletir acerca de todos os fatores que, presentes na aprendizagem, o induzem 

a adaptar o seu ensino à especificidade de cada aluno. Ao refletir acerca da 

sua prática, torna-se capaz de descobrir lacunas no seu ensino e de arranjar as 

soluções mais adequadas para as resolver. Uma abordagem reflexiva, com 

base na sua investigação-ação, vai permitir moldar o ensino, adaptando-o da 

melhor forma aos alunos.  

 Este foi um dos temas que mais relevância teve no meu Estágio, tendo 

sido alvo de longas conversas, tanto entre o Núcleo de Estágio como com a 

Professora Cooperante e com o Orientador.  

 Para podermos oferecer boas oportunidades de aprendizagem, antes de 

mais, é necessário que o professor tenha aquilo a que Shulman (1986) chamou 

de conhecimento pedagógico do conteúdo (cit. Graça 2004). Este é um 
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conhecimento que resulta das transformações que o professor realiza no 

conteúdo da sua disciplina, com o propósito de tornar a matéria que ensina 

compreensível aos alunos (Bento et al. 1999). Segundo Shulman (1986), este 

resulta do entrelaçamento de várias dimensões do conhecimento, essenciais 

ao desempenho da atividade docente, nomeadamente do conhecimento da 

matéria de ensino, do conhecimento pedagógico geral e do conhecimento dos 

contextos do sistema educativo (cit. Bento et al. 1999), sendo, por isso, 

considerado o de maior interesse do ponto de vista didático (García, 1995). 

Shulman (1986) refere ainda que o conhecimento pedagógico do conteúdo 

compreende “as formas mais úteis de representação das ideias, as analogias 

mais importantes, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações, numa 

palavra, a forma de representar e formular a matéria para a tornar 

compreensível” (cit. García, 1995 p.57). A importância dada a este tipo de 

conhecimento deve-se ao facto de ser um conhecimento que não pode ser 

adquirido de forma mecânica ou linear, nem ensinado nas instituições de 

formação de professores, uma vez que representa uma elaboração pessoal do 

professor ao confrontar-se com o processo de transformar, na prática, o 

conteúdo aprendido durante o percurso formativo (García, 1995). De um modo 

geral, na prática não existem problemas mas sim situações problemáticas, que 

se apresentam como casos únicos, que não se enquadram nas categorias 

genéricas identificadas pela técnica e pela teoria existente (García, 1995). 

Desta forma, os professores não podem tratar estas situações como se fossem 

meros problemas instrumentais, suscetíveis de resolução através de aplicação 

de regras armazenadas no seu próprio conhecimento científico-técnico 

(Gómez, 1995). 

Um conhecimento insuficiente ou inadequado do conteúdo pode limitar a 

deteção de erros e até gerar soluções inapropriadas (Bento et al. 1999). Sem 

ele, todo o processo de ensino-aprendizagem ficaria condicionado, desde a 

exposição do conteúdo à emissão de feedback pedagógico. Como refere Graça 

(2004), a Educação Física nunca dispensará a exigência do conhecimento do 

conteúdo para a poder perspetivar pedagógica e didacticamente. Seguindo 

esta linha de pensamento, chegamos facilmente à conclusão que “ter uma 
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base (ou bases) de conhecimento para a formação profissional significa ter, 

não só o conhecimento, mas também uma compreensão crítica de como este 

conhecimento deve ser adequadamente relacionado com a prática” (Bento et 

al. 1999, p. 171). Ou seja, o conteúdo tem que ser ligado, de forma refletida, a 

estratégias de ensino. Estas estratégias assumem-se como processos 

didáticos que ajudam o professor a otimizar o processo de ensino-

aprendizagem. O professor, para ser competente, deve ter então a capacidade 

de criar, organizar as condições de aprendizagem com a intenção de facilitar a 

compreensão dos alunos. Quanto melhores forem os conhecimentos maior 

destreza terá para adaptar o ensino a cada aluno, modificando da forma mais 

adequada as condições de aprendizagem. 
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4.1 Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

O Estágio Profissional foi o culminar de uma longa caminhada de 

aquisição de saberes e conhecimento. Aqui foi-me dada a oportunidade de 

colocar em prática tudo o que aprendi e de aumentar, exponencialmente, o 

meu espectro do conhecimento.  

 O binómio professor-aluno acompanhou-me ao longo deste ano, pois ao 

mesmo tempo que assumia a função de professora de uma turma do 9º ano, 

era também uma mera aprendiz no mundo do ensino, sempre apoiada pela 

Professora Cooperante Fernanda Borges e pela orientação do Professor 

Doutor Ramiro Rolim. Assim, neste tópico vou discorrer acerca deste percurso, 

abordando todos os desafios, problemas, soluções e estratégias, que fui 

encontrando ao longo deste ano.  

O trabalho desenvolvido abrangeu uma coligação de diferentes e vastos 

conhecimentos, divididos em quatro áreas distintas. É, então, nestas áreas que 

vou centrar, nas páginas que se seguem, a minha reflexão acerca do meu 

Estágio Profissional. 

 

 

 

4.1.1. Modelo de Educação Desportiva 

 

 Segundo Graça (2004), o ensino e a aprendizagem não envolvem 

apenas processos de aquisição em que se confrontam problemas e matéria, 

mas também um processo de aprendizagem social. Para Metzler (2000), os 

modelos de instrução constituem uma ferramenta valiosa no planeamento 

compreensivo e coerente do ensino.  

No âmbito do ensino dos jogos desportivos, têm-se vindo a desenvolver 

diversos modelos de instrução que procuram despertar uma nova conceção do 

ensino. Deste modo, o jogo tem sido “olhado” e ensinado de diferentes 
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maneiras (Mesquita, 2000), realçando a importância do papel ativo do aluno no 

processo de aprendizagem (Gréhaihne&Godbout, 1995; Hastir, 1996; Rovegno 

et al., 2001; Siedentop, 1994; Turner &Martinek, 1995). (cit Graça & Mesquita, 

2009). Talvez nunca se tenha dado tanta importância ao jogo como nos dias de 

hoje. Reconhece-se que este instiga a imaginação de forma a que a 

consciência se abra ao novo, ao reconhecimento de novas alternativas de 

realizações estando, assim, na origem da cultura, do desenvolvimento humano 

e do progresso (Teves, 2004). De tal modo, que nas práticas lúdicas do jogo 

emergem algumas atitudes sociais extremamente importantes, como a 

organização, a solidariedade e a formação de lideranças (Teves, 2004). 

 O Modelo de Educação Desportiva (MED) é um dos modelos que 

pretende criar uma dissonância com as abordagens tradicionais do ensino do 

desporto. Em 1982, Siedentop, numa conferência proferida no âmbito do 

Commonwealth Games, propôs a criação do, por ele denominado, Sport 

Education. Este modelo instrucional funda-se na procura da contextualização 

da sua conceção de educação lúdica (play education), através da 

implementação de ambientes propiciadores de experiências desportivas 

autênticas (Graça & Mesquita, 2009). Enquanto que no Modelo de Instrução 

Direta (MID) são privilegiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e 

formal, no processo de ensino-aprendizagem, onde o controlo estreito das 

atividades dos praticantes é nota dominante, como é o caso do MED, privilegia-

se a adoção de estratégias mais implícitas e menos formais, sustentando-se no 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa (Graça & Mesquita, 2009). 

 O MED constitui um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo e coerente para a renovação do ensino na escola, preservando e 

reavivando o seu potencial educativo (Graça & Mesquita, 2007). 

 Define-se como uma forma de educação lúdica que pretende conferir um 

cunho afetivo e social às aprendizagens (Graça & Mesquita, 2009). Os mesmos 

autores referem que um dos seus objetivos é humanizar e democratizar o 

desporto, de forma a evitar os problemas associados a uma cultura desportiva 

enviesada, como o elitismo e a iniquidade. Enquanto que no MID a 
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dinamização e gestão da aula se centra no professor, o MED procura incentivar 

a participação ativa de cada um dos alunos nesse processo. 

 Este comporta a inclusão de três eixos fundamentais: o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto (Graça & 

Mesquita, 2007). Procura-se, então, chegar a uma autenticidade das 

experiências desportivas. Para tal, Siedentop (1994) integrou seis 

características do desporto institucionalizado no MED: a época desportiva, a 

filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes (cit. Graça & Mesquita, 2007). As épocas desportivas substituem 

as Unidades Didáticas (UD), sendo cada uma estendida pelo menos por 20 

aulas. Esta é uma das questões onde este Modelo se contrapõe ao Modelo de 

Instrução Direta (MID), em que as UD têm uma duração mais curta. Esta 

necessidade de aumentar o tempo de contacto do aluno com o conteúdo de 

ensino surge com o argumento de que quanto maior for a diversidade das 

atividades oferecidas, melhor informado estará o aluno, maior será a 

possibilidade de ir ao encontro das necessidades individuais de cada um, logo, 

maior será a probabilidade de criar hábitos de vida saudável, ao participar 

voluntariamente em atividades desportivas (Graça & Mesquita, 2007). A filiação 

promove a inclusão e integração dos alunos em equipas e, consequentemente, 

o desenvolvimento do sentido de pertença a um grupo. (Graça & Mesquita, 

2007). Outra diferença em relação ao MID, é a sua preocupação extrema em 

diminuir os fatores de exclusão, tendo, por isso, como propósito abordar o 

desporto em todas as suas formas e para toda a gente. Assim, prevê a 

realização de formas de jogo adaptadas e a diversidade de papéis. Pretende-

se alcançar uma harmonia entre a competição e a inclusão, tentando equilibrar 

a oportunidade de participação de todos os alunos. Daqui surge a questão da 

formação das equipas: segundo os autores acima citados, os critérios da 

formação de grupos devem assegurar não apenas o equilíbrio competitivo das 

equipas, mas também o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem. Deverão ser asseguradas as condições 

necessárias para que o aluno se sinta confiante, através de uma prática 

desportiva na qual é conferida ao aluno iniciativa e valorização do 
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desempenho, independentemente do seu nível de habilidade, fomentando, 

desta forma, o gosto pela prática desportiva (Graça & Mesquita, 2007). A 

implementação de um quadro competitivo formal é, no meu entender, uma das 

características que mais contribui para um índice de motivação elevada por 

parte dos alunos. Esta deve ser efetivada logo no início da época desportiva, 

através do estabelecimento de mecanismos promotores da igualdade de 

oportunidades para participar, pelo premiar da colaboração da aprendizagem 

no seio de cada equipa (Graça & Mesquita, 2007). Tal como referem os 

autores, a competição é um elemento muito importante de incentivo, de 

autoavaliação e de trabalho de preparação que a antecede. O fair play é 

enfatizado durante toda a época, havendo pontuação igualmente para este 

aspeto. Como forma de dar ainda mais ênfase à competição, são realizados 

registos de resultados, comportamentos e estatísticas individuais ou da equipa. 

Tal como na competição federada, em que cada época desportiva encerra com 

a realização de uma competição final, com grande impacto mediático, no MED, 

essa competição final foi designada por Siedentop de evento culminante, 

pretendendo ter igualmente um grande impacto na escola e nos alunos, 

assumindo e representando, na escala escolar, o clima de festividade das 

grandes finais das competições nacionais e internacionais do desporto. 

  Por tudo aquilo que foi expresso, este é um modelo inovador, que 

ganha relevância ao incluir e salientar as componentes afetivas e sociais na 

formação dos alunos nas escolas. Termino com uma citação de Graça & 

Mesquita (2009), onde referem que “quando as componentes afetivas e sociais 

são acauteladas, os níveis de motivação das crianças para as aprendizagens 

são incrementados, assim como o desenvolvimento do gosto por uma vida 

ativa que passe, inequivocamente, pela prática desportiva” (Corbin, 2002; 

Sidentop, 1996). 
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4.1.2. Modelo de Instrução Direta vs Modelo de Educação Desportiva 

 

 O ano letivo teve início com o Modelo de Instrução Direta, com a 

modalidade de Orientação. Devido às obras que estavam a decorrer nessa 

altura nos balneários, não pudemos dar aulas práticas. Assim, esta foi, de certa 

forma, uma modalidade simples lecionar, pelo facto de serem maioritariamente 

teóricas, em que os alunos se encontravam a maior parte do tempo sentados, 

facilitando bastante o controlo da turma.  

A minha experiência a lecionar aulas práticas iniciou-se, então,  com o 

Modelo de Educação Desportiva, na modalidade de Basquetebol. Esta foi a 

época de ensaio, destinada tanto à minha preparação como  à dos alunos, para 

modalidade de Atletismo, lecionada no 2º Período, onde implementei o MED 

orientado pelo Prof. Doutor Ramiro Rolim.  

 A minha estratégia na implementação do Modelo na época de ensaio 

não foi muito bem conseguida. Tentei criar, nas minhas aulas, uma abordagem 

do MED semelhante à que tinha utilizado na Faculdade, no ano anterior, nas 

aulas de Didática do Atletismo. No entanto, esta não foi, claramente, a opção 

mais apropriada para alunos de uma Escola Básica.  

 Deste modo, os alunos não respondiam da forma esperada aos desafios 

que lhes propunha. Recordo-me que, no final da primeira aula em que 

implementei o Modelo, me senti um pouco desapontada com o resultado: 

 “Quando chegou a altura dos grupos assumirem o papel de gestão da aula, 

verifiquei que um dos grupos não sabia que exercícios ia fazer. O grupo “Os 

Leões” tentou improvisar, mas eu tive de intervir, sugerindo o exercício nº3 que 

não tinha conseguido realizar devido à falta de tempo.” (Reflexão aula 20 e 21). 

 Confrontada com esta realidade, tentei arranjar estratégias de forma a 

aumentar o sucesso das aulas, reforçando a minha intervenção nas reuniões 

que tinha com os grupos antes de cada aula. Com o passar do tempo comecei 

a percecionar algumas melhorias e, consequentemente, um aumento da 

motivação dos alunos.  
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 “…o facto da equipa dinamizadora ter participado de forma ativa na realização 

dos exercícios foi uma mais-valia para todos os alunos. Nesta aula, os grupos 

já conseguiram ter algum sucesso na sua gestão, o que me agradou bastante.” 

(Reflexão aula 25) 

 

Apesar de não ter implementado o MED da melhor forma, consegui 

alcançar alguns dos seus objetivos. O Evento Culminante nesta modalidade 

correu bastante bem,  

 

“Fiquei bastante surpreendida com o desempenho de todos os alunos, 

desde os jogadores aos assistentes e aos treinadores. Especialmente com o 

João 12, que esteve muito empenhado em ajudar a sua equipa, participando 

ativamente, tanto nos jogos como nos intervalos entre os jogos.” (Reflexão aula 

29 e 30). 

 No período de tempo entre a implementação do MED na modalidade de 

Basquetebol e Atletismo, abordei as modalidades de Badminton e Ginástica, 

utilizando o MID. No início da abordagem de Badminton estava um pouco 

ansiosa, como relatei na reflexão da aula 31 e 32: 

 “Esta foi a primeira aula de Badminton que lecionei, sendo também a primeira 

aula de Instrução Direta após a implementação do Modelo de Educação 

Desportiva. Desta forma, estava um pouco receosa da forma como iria decorrer 

a aula. No entanto, numa perspetiva macro, os objetivos gerais da aula foram 

cumpridos.” (Reflexão da aula 31 e 32) 

 Comecei a deparar-me com algumas questões com que ainda não me 

tinha confrontado na implementação do MED. Deste modo, os problemas que 

me surgiram foram relativos às minhas intervenções na aula, nomeadamente 

no que concerne à instrução e aos feedback’s que dava aos alunos, tal como 

expresso no excerto da reflexão da aula 33 e 34: 

 

                                                           
2
 O nome apresentado é um nome fictício de modo a manter a confidencialidade do aluno. 
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“…penso que a transmissão do exercício não foi devidamente realizada pois, 

quando passaram à prática, poucos foram os alunos que fizeram o movimento 

como eu tinha exemplificado. Na próxima aula terei de ter mais atenção à 

transmissão e, talvez, sentá-los à minha frente enquanto explico de forma a 

minimizar as distrações.” (Reflexão aula 33 e 34) 

 

“Após reflexão com a professora cooperante no final da aula, concluí que tenho 

de melhorar a forma como dou feedback´s, pois nesta aula dei muitos 

feedback´s negativos, dando pouca importância aos positivos.” (Reflexão 

aula 33 e 34).  

 

Outra dificuldade que senti residiu na observação de todos os alunos em 

simultâneo, sentindo por diversas vezes que não conseguia dar resposta a 

todos eles, nem corrigir tudo o que pretendia, tal como retrata o excerto que se 

segue:  

 

“Mais uma vez, senti dificuldade em observar e ajudar todos os alunos. Quando 

me aproximava de uma estação para corrigir alguém, surgiam sempre 

solicitações dos alunos a pedir ajuda…” (Reflexão aula 42 e 43). 

 Claro que no MED também me eram exigidas intervenções a este nível, 

mas eram em menor escala e com grupos mais pequenos de alunos, 

facilitando-me a tarefa. 

 A implementação do MED na modalidade de Atletismo já foi suportada 

por um planeamento mais ponderado e consciente. Nesse sentido, a sua 

preparação envolveu a  criação das equipas, a escolha dos respetivos 

capitães, o planeamento pré-época e a elaboração dos cartões de tarefas. 

Desta vez, optei por não realizar as reuniões com as equipas antes das aulas, 

como tinha feito na época de ensaio. Como alternativa, elaborei uma folha de 

registo onde cada capitão assinalava as progressões que iria utilizar na aula 

seguinte. Coloquei as progressões disponíveis no site da turma podendo, desta 

forma, serem consultadas pelos capitães. 
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 Pesem, embora, todos os valores positivos que o MED encerra, a sua 

implementação também acarretou alguns pontos negativos. Assim, a primeira 

reação menos positiva que obtive por parte dos alunos verificou-se 

relativamente à escolha dos capitães, pois alguns alunos não receberam a 

notícia com muito entusiasmo. Optei por ser eu a selecionar o capitão porque 

no ensaio que fizemos, na modalidade de Basquetebol, a escolha dos capitães 

pelas próprias equipas não correu de forma muito positiva. Não tiveram, na 

generalidade, e como era de esperar, a sensibilidade de escolher um aluno que 

possuísse algumas características essenciais, como o empenho e a 

responsabilidade. Quando efetuei a referida escolha guiei-me por estas 

diretrizes, mas, no entanto, nem todos os alunos selecionados estavam 

dispostos a ter mais trabalho e preocupações com a disciplina de Educação 

Física. Contudo, com o tempo este problema foi sendo ultrapassado. 

 A abordagem da modalidade de Atletismo, nos tramites deste modelo,  

foi organizada em Pré-época e Época. A Pré-época correu bastante bem. 

Nestas aulas eu tive o papel mais ativo, começando, no entanto, a integrar os 

capitães através de pequenas tarefas que lhes ia atribuindo. Pude contar com o 

apoio dos capitães para a organização e dinamização das equipas. Desta 

forma, foi-me também facilitada a tarefa de gestão das tarefas e controlo da 

turma. Situação que está presente na reflexão da aula 54 e 55: 

 

 “Na organização das equipas em círculo e alternadas facilitou muito ter dado 

essa função aos capitães de cada equipa, pois conseguiram organizar-se 

sozinhos em pouco tempo.” (Reflexão aula 54 e 55). 

 

 Chegada a Época Desportiva, tudo se tornou mais complexo. Nesta fase 

houve momentos de grande entusiasmo, momentos de menor motivação, 

momentos de festividade e diversão e momentos de grande união. 

 O meu maior desafio, neste Modelo, foi conseguir manter os alunos 

motivados ao longo de todas as aulas. Contudo, terminei várias aulas 

desanimada em relação ao MED. Tentei estabelecer estratégias para manter 

os alunos envolvidos na filosofia do Modelo, através de conversas com as 
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equipas, tanto individualmente como ao nível da turma, e de tabelas 

competitivas que os acompanharam na Época Desportiva. Continuadamente, 

fui colocando, também, informação na Internet para os alunos consultarem, 

mas eram poucos os que lhe acediam. 

 Todas estas reações poderão ser compreensiveis, ou, pelo menos, 

expectáveis, dado que este foi o primeiro ano em que a minha turma teve 

contacto com o Modelo. Estes alunos não estavam habituados a trabalhar para 

esta disciplina fora das aulas, dificultando todo o processo de interiorização do 

seu papel nas mesmas.  

 Ademais, um dos fatores que penso que poderá ter contribuído para a 

falta de motivação nalguns momentos, foi o facto de ter de lecionar 20 aulas da 

modalidade ininterruptamente. Sentia os alunos saturados, tanto das aulas 

como dos exercícios e progressões de ensino.  

 No entanto, nem todas as aulas foram caracterizadas pela sombra da 

desmotivação. Um dos momentos em que a turma me surpreendeu 

positivamente, foi numa das competições de barreiras, no início da Época 

Desportiva, em que todas as equipas estavam verdadeiramente 

entusiasmadas, onde se respirava espírito de equipa e filiação. Tal sentimento 

encontra-se retratado na reflexão da aula 65 e 66: 

 

“Esta competição correu muito bem, foi das poucas onde os vi tão empolgados. 

Demonstraram espírito de equipa e entreajuda, estando todos a lutar pelo 

mesmo objetivo, o de ganhar a competição, deixando-me a mim também 

bastante entusiasmada.” (Reflexão aula 65 e 66). 

 

 Por fim, o Evento Culminante superou as minhas expectativas. Estava 

um pouco receosa de que os alunos não tivessem uma participação ativa e que 

adotassem uma atitude de indiferença e desinteresse, o que, no entanto, não 

aconteceu. Os alunos mantiveram-se interessados e mostraram-se bastante 

responsáveis ao desempenhar os papéis a que se tinham proposto. Apesar de 

nem sempre ter sido bem sucedida nas aulas, o empenho dos alunos, o 

espírito de equipa e a festividade por eles demonstrada no Evento Culminante, 
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deixou-me bastante satisfeita e com o sentimento de ter conseguido alcançar 

alguns dos objetivos deste Modelo. 

 Agora, que tive a experiência destas duas realidades, posso elaborar um 

balanço, contrapondo ambas segundo a minha perspetiva. 

 O Modelo de Educação Desportiva é, sem dúvida, um modelo inovador, 

que vem dar resposta a inúmeras problemáticas da Educação Física, 

nomeadamente quanto à integração de todos os alunos. Este foi um fator muito 

importante na minha turma, pelo facto de nela estar integrado um aluno com 

NEE. Deste modo, percecionei uma grande diferença entre as aulas com 

Instrução Direta (ID) e as aulas em que utilizei o MED. Para além do aluno 

estar mais acompanhado pelos colegas de equipa, que o ajudavam em prol do 

sucesso da mesma, deixava-me mais liberta para acompanhar a turma no 

geral. Por outro lado, nas aulas de ID sentia mais dificuldade em conciliar a 

atenção que necessitava de dispensar ao acompanhamento do aluno e a 

atenção para o acompanhamento do resto da turma. 

 Para além deste aspeto específico, em termos gerais, o MED 

proporcionou à minha turma situações competitivas com um dinamismo que no 

MID não se verificou. É um Modelo que, apesar de bastante trabalhoso, 

conseguiu despoletar na turma um espírito de união e de entre-ajuda, 

especialmente na ocorrência de situações competitivas. 

 No entanto, nem sempre consegui obter os resultados esperados nem a 

adesão que ansiava por parte da turma. Por ser um Modelo que tem como 

objetivo envolver os alunos, exigia deles muita responsabilidade e empenho, 

algo que na minha turma não foi muito bem recebido. O facto de nunca terem 

sido confrontados com tal realidade, também não facilitou. Relativamente a 

este ponto, considero que é mais fácil trabalhar com a minha turma em ID, 

onde a gestão da aula não depende deles. Penso que se o Modelo de 

Educação Desportiva for implementado desde as idades mais baixas, 

promovendo desde cedo o envolvimento ativo dos alunos na aula, o 

sucesso do mesmo possa aumentar. 

 No caso específico da minha turma, conhecendo as suas reações a 

ambos os Modelos, considero que o mais vantajoso será realizar ID com 
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algumas adaptações do MED, formando equipas, promovendo a filiação e a 

competição, mas de forma a ser eu a única responsável pela gestão da aula.  

 Deste modo, poderei concluir que todos os modelos de ensino deverão 

ser alvo de uma interpretação e adaptação, caso necessário, face à turma e 

às especificidades dos alunos a quem lecionamos. 

 

 

 

4.1.3. Uma Escola para todos 

 

“É a diferença que faz o sal da vida 

 e a riqueza da humanidade” 

(François Jacob, cit. Ferreira & Guimarães, 2003 p. 35) 

 

 Uma escola para todos é uma escola onde todos, sem exceção, têm 

oportunidade de obter uma resposta educativa de qualidade e adequada 

(Ferreira & Rodrigues, 2006). Esta é uma questão básica de direitos humanos, 

sendo da competência das escolas, não só aceitar, como valorizar a diferença, 

não sendo mais um veículo de discriminação e de exclusão, infelizmente tão 

característico da sociedade atual (Ferreira & Rodrigues, 2006). 

 O modelo de escola para todos é o que opta pela educação especial 

integrada, opondo-se à Educação Especial segregada que se realiza à parte da 

educação geral regular (Bautista, 1993). É um modelo aberto à diferença, onde 

se tenta que as minorias encontrem as respostas às suas necessidades, 

beneficiando todos os alunos em geral (Bautista, 1993).  

 Segundo Sebba e Ainscow (1996), a educação inclusiva trata-se do 

processo através do qual a Escola tenta dar resposta a todos os alunos 

enquanto indivíduos, reconhecendo e reestruturando a sua organização 

curricular e a provisão e utilização de recursos no sentido de melhorar a 

igualdade de oportunidades. Através deste processo, a escola constrói a sua 

capacidade de aceitar todos os alunos que a desejem frequentar provenientes 
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da comunidade local, reduindo assim a necessidade de excluir alunos. (cit. 

Rodrigues, 2001).  

 As boas práticas inerentes a uma escola inclusiva eficaz, são definidas 

por autores como Wang (1997) e Chickering e Reisser (1993) como ruturas 

relativamente às práticas tradicionais (cit. Almeida, A., & Rodrigues, D. 2006). 

Esta rutura constitui um grande desafio que exige, inevitavelmente, uma 

reforma alargada ao nível da escola. Esta reforma implica uma intervenção a 

nível curricular, a nível da organização académica da escola, dos métodos de 

ensino, do desenvolvimento profissional dos técnicos, do envolvimento da 

família e da aquisição e utilização de recursos (Rodrigues, 2001). Acima de 

tudo, é necessário ocorrer uma mudança ao nível da cultura das escolas. Uma 

busca pela valorização da igualdade entre todos os alunos, pelo respeito pela 

diferença, pela participação dos pais e pela incorporação ativa dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem (Rodrigues, 2001). Sem estas reformas, a 

escola não se torna apta a receber estes alunos, podendo contribuir de forma 

negativa para a sua inclusão social. 

 Uma Educação Especial integrada deve oferecer um conjunto de 

vantagens para todos os alunos implicados, tanto para os com necessidades 

educativas especiais como para os alunos comummente designados por 

“normais”. Para os alunos com necessidades educativas especiais, porque lhes 

possibilita um maior desenvolvimento intelectual e progressos nas 

aprendizagens (Bautista, 1993). A experiência vivida no grupo-classe é um 

marco para a integração social, trazendo inúmeros benefícios através do 

contacto com as outras crianças, das interações e comportamentos de imitação 

entre os próprios alunos, que favorecerão a aprendizagem (Bautista, 1993). 

Para os alunos “normais”, porque os torna mais tolerantes e sensíveis através 

de experiências positivas de convivência, sendo o seu processo de 

aprendizagem também favorecido pela renovação pedagógica que coadjuva a 

prática da educação integrada (Bautista, 1993). Claro que esta experiência 

abarca tanto os professores como a escola, promovendo um enriquecimento 

não apenas no âmbito pessoal, mas também no escolar. 
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 Apesar de existirem já algumas escolas a realizar um trabalho exemplar 

a este nível, Ainscow (1997) considera que ainda há um longo caminho a 

percorrer (cit. Almeida, A., & Rodrigues, D. 2006). 

 Existem, ainda, muitas crianças a serem excluídas, vendo, assim, 

negado o seu direito a aprender, seja porque o número de vagas da escola não 

é suficiente, ou porque a qualidade de ensino não é satisfatória ou, ainda, 

porque a organização das escolas não oferece condições de sucesso e 

participação de todas as crianças (Almeida, A., & Rodrigues, D. 2006). 

 A diversidade nas escolas não deverá então ser vista como um entrave 

à educação, mas como um fator a valorizar. Deverá ser entendida como um 

meio de atingir níveis de qualidade de ensino superiores, como uma “mais-valia 

para o processo educativo” (Trindade & Rodrigues, 2006 p. 78). 

 A nossa Escola, a E.B. Teixeira Lopes, é um exemplo de uma Escola 

Inclusiva: possui uma Unidade de Intervenção Especializada na Multideficiência 

(UIEM), que funciona num espaço próprio, a “SALA DO ARCO-ÍRIS”, nome 

escolhido através de consulta aos alunos da Escola. Os jovens da Unidade 

fazem, semanalmente, integração na sala do Ensino Regular. A integração com 

os alunos das turmas do regular também se faz em contexto de Unidade, onde 

os alunos vão dinamizar sessões para os colegas “especiais”.  

 Sendo a exclusão social um facto da nossa sociedade, torna-se 

fundamental que as escolas deem o primeiro passo contra esta realidade, 

tornando o combate à exclusão escolar um objetivo primordial. Como já vimos, 

este é um desafio enorme para qualquer escola, perante todo o esforço que 

envolve por parte da comunidade escolar. No entanto, esta é uma causa que 

justifica todos esses esforços, devendo todas as escolas começar a caminhar 

neste sentido. 

 

4.1.3.1. A Inclusão de um aluno com NEE na turma 

 

 Foi com grande surpresa e alguma apreensão que, no início do ano, 

recebi um aluno com Síndrome de Asperger na minha turma. Apesar da 

formação que tive na Faculdade, senti-me muito insegura relativamente à 
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forma como o incluir na turma e nas tarefas da aula. No entanto, ele mostrou-

se, logo na primeira aula, bastante interessado na matéria abordada.  

A integração do aluno na turma era uma das minhas maiores 

preocupações. No entanto, a turma manteve-se sempre aberta à sua inclusão, 

facilitando o sucesso do trabalho realizado nas aulas. Optei, em alguns 

exercícios das aulas, por colocá-lo sob acompanhamento de um colega da 

turma. Esta revelou-se uma boa estratégia para lidar com ele, pois, por um 

lado, proporcionava-lhe um maior acompanhamento, por outro, facilitava-me a 

tarefa de gestão da aula. Esta forma de lidar com a situação constitui um meio 

informal que proporciona auxílio a alunos com necessidades especiais numa 

turma de Educação Física regular (Siedentop & Tannehill, 1991). Utilizei-a em 

grande parte das aulas, escolhendo os alunos de acordo com o espírito de 

entreajuda por eles demonstrado. O aluno escolhido variava de aula para aula, 

para não os prejudicar na aquisição das habilidades motoras.  

 Relativamente ao currículo, foram poucas as adaptações que tive que 

realizar. O aluno mostrou, com algumas exceções, possuir os pré-requisitos 

necessários para realizar as tarefas da turma. Apesar de apresentar algumas 

limitações, a nível motor não eram muito acentuadas. A um nível geral 

demonstrava, sem dúvida, mais dificuldades na aprendizagem das habilidades; 

no entanto, sempre monstrou interesse em desafios, não revelando qualquer 

desânimo na execução de tarefas de maior complexidade. Desta forma, salvo 

em algumas aulas, e após reflexão conjunta com a Professora Cooperante, não 

foi necessário proceder a alterações do planeamento. Nas aulas em que o 

aluno não respondia às tarefas da forma prevista, adaptava o planeamento, 

diminuindo a complexidade dos exercícios propostos ao mesmo.  

 Esta estratégia, apesar de me ter ajudado imenso também ao nível da 

gestão e acompanhamento do resto da turma, nem sempre foi suficiente. 

Houve aulas em que o aluno revelava maiores dificuldades em executar as 

habilidades motoras, deparando-me com a necessidade de despender mais 

tempo com ele. Por vezes, quando isto acontecia, sentia que estava a deixar o 

resto da turma de parte, não lhes dando a atenção devida. No entanto, com o 

tempo, fui começando a conseguir gerir melhor estas duas realidades. 
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 Este foi um dos maiores desafios que o Estágio Profissional me 

proporcionou. Foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim como 

para todos os elementos da turma. “A inclusão, na escola, independentemente 

do seu talento ou da sua deficiência, reverte-se em benefícios para os alunos, 

para os professores e para a sociedade em geral” (Ferreira & Guimarães, 2003, 

p. 117) 

  

 

 

4.1.4. ESTUDO: O Envolvimento de um aluno com Síndrome de 

Asperger no Modelo de Educação Desportiva 

 

 

Breve enquadramento 

 

 É notório que a sociedade se está a tornar cada vez mais complexa. A 

diversidade aumenta de uma forma acelerada e, como consequência, também 

muda a forma de compreender o mundo e os próprios semelhantes. Está a 

nascer um novo paradigma: “viver a igualdade na diferença”, “integrar na 

diversidade”. O diferente é cada vez mais comum (Ferreira & Guimarães, 

2003). As estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) consideram 

que 10% da população apresenta qualquer tipo de deficiência (Ferreira & 

Guimarães, 2003).  

 Esta é uma realidade que se destaca, também, na Escola, e que passou 

a ter maior relevância com a regulamentação do Decreto-Lei nº319/91 e da 

Declaração de Salamanca. A Escola, como instituição que busca uma 

educação de qualidade para todos, é confrontada com o desafio da inclusão do 

aluno com deficiência no ensino regular. Este desafio exige-lhe uma nova 

conceção do processo de ensino e aprendizagem, à luz de práticas 

pedagógicas mais inovadoras (Ferreira & Guimarães, 2003): o conceito de 

Educação Integrada.  
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 A declaração de Jomtien, de 1990, no seu artigo III, refere como metas 

essenciais a atingir, a universalização do acesso à educação básica e a 

promoção da equidade neste acesso, o que significa que deveriam ser 

abrangidas por ela “todas as crianças jovens e adultos” (Rodrigues, 2006). 

Nesta mesma declaração, está estipulado que “devem ser dados passos para 

garantir um acesso idêntico a todas as categorias de pessoas deficientes, 

como parte integrante do sistema educativo” (cit. Rodrigues, 2006). 

O objetivo da inclusão é não deixar ninguém fora do sistema escolar. 

Este deverá adaptar-se às particularidades de todos os alunos, para 

concretizar a sua metáfora – o caleidoscópio. “O caleidoscópio precisa de 

todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços, o desenho 

torna-se menos complexo, menos rico” (Mantoan, 1998 cit. Ferreira & 

Guimarães, 2003, p.117). Todos os alunos, cada um à sua maneira,  

contribuem para a riqueza do ensino. Tanto os alunos com NEE como os 

alunos ditos “normais” têm um papel fundamental. O convívio entre eles traz, 

tanto o incremento da capacidade de entreajuda aos alunos “normais”, como 

um maior desenvolvimento dos alunos com NEE. Esta colaboração poderá 

trazer-lhes, então, frutos riquíssimos, tanto a nível académico como a nível 

pessoal. Os alunos com NEE trazem a diferença para o seio escolar, e se as 

Escolas conseguirem gerir essa diferença tornando-a benéfica para todos os 

envolvidos, o objetivo das Escolas Inclusivas será alcançado.  

As estruturas educativas existentes para o atendimento de crianças e 

jovens com Necessidades Educativas Especiais, em idade de escolaridade 

obrigatória, são basicamente de dois tipos: a rede de serviços oficiais do 

Ministério da Educação, que consiste em Equipas de Educação Especial (EEE) 

que apoiam o ensino integrado, e os estabelecimentos de educação especial, 

de iniciativa pública ou privada (Ruivo, 1998). O apoio à integração dos alunos 

com NEE em Escolas Regulares é feito pelas EEE (Ruivo, 1998). 
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Revisão da Literatura 

 

A Síndrome de Asperger 

 A Síndrome de Asperger é uma perturbação crónica ao nível do 

desenvolvimento neural, tendo características semelhantes às do autismo. No 

entanto, os portadores desta síndrome revelam uma preservação relativa da 

linguagem e de habilidades cognitivas, pelo menos nos primeiros anos de vida. 

O início desta Síndrome, ou pelo menos o seu reconhecimento, só costuma 

ocorrer após os três anos de idade (Thomas et al. 1998). 

 Os autores mencionados assumem que existem três dificuldades 

básicas características deste tipo de perturbação. São elas, problemas na 

interação social, dificuldades na comunicação e carência de flexibilidade de 

pensamento. Poderão possuir uma imaginação pobre, interesses muito 

intensos e limitados, e demonstrar muito apego às rotinas. Para se poder fazer 

o diagnóstico, será necessário encontrar distintos tipos e graus de 

incapacidade em cada uma das três áreas mencionadas. Existe, no entanto, 

uma grande variedade de graus e formas de como se apresentam estas 

perturbações, diferindo de pessoa para pessoa. 

 As pessoas com SA costumam manifestar uma resposta exagerada e 

desproporcionada ao contacto físico. Poderão não gostar da sensação de 

certos tipos de tato, em determinadas situações. Quando outra pessoa lhes 

toca de forma imprevista, respondem com medo ou fogem (Thomas et al. 

1998). Como estratégia, estes autores referem ainda que, nas aulas, deverá 

haver uma aproximação de frente e um aviso verbal prévio acerca do que se 

vai passar. 

 Muitas das pessoas com esta perturbação poderão possuir aspetos 

positivos fora do comum, apesar das suas dificuldades no âmbito social. É 

frequente que possuam uma memória mecânica muito boa, que apresentem 

interesses muito bem definidos, apesar de limitados, e conhecimento de 

habilidades profundas nas áreas científico-tecnológicas. 
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 Em 1989, Christopher Gillberg (cit. Attwood, 1998) definiu algumas 

características do comportamento social de pessoas com Síndrome de 

Asperger. São elas, a incapacidade de interagir com os pares, a falta de desejo 

de interagir com os pares e a existência de comportamentos sociais 

inapropriados. 

 Relativamente à comunicação não verbal, a SA engloba pelo menos 

uma das seguintes características: uso limitado de gestos, linguagem corporal 

desajeitada, expressões faciais limitadas, expressões inapropriadas e olhar 

peculiar e rígido. 

 Peter Szmatmari caracteriza as pessoas com esta Síndrome como tendo 

“dificuldades em perceber os sentimentos dos outros, em manter-se muito 

próximo de alguém e em olhar para as pessoas” (Attwood, 1998, p.29). 

 

 

Funcionamento Motor no Síndrome de Asperger 

 

 Como já destaquei anteriormente, a SA pode afetar o sistema nervoso 

central e outros sistemas do organismo. No que ao exercício diz respeito, os 

indivíduos com SA podem apresentar perturbações ao nível do tónus muscular, 

das habilidades motoras finas e grossas, e da habilidade do corpo em adaptar-

se ao envolvimento, como, por exemplo, à temperatura e à sensibilidade da 

pele. (Betts et al. 2007). 

 Vilensky et al. (1981), Kohen-Raz et al. (1992), e Hallet et al. (1993) 

assumem a existência de perturbações no sistema motor dos indivíduos com 

SA, especialmente envolvendo o controlo da postura e dos membros inferiores 

(cit. Klin et al. 2000). 

As funções motoras e percetivo-motoras têm um papel fundamental na 

compreensão das perturbações neste espectro do autismo (Smith &Bryson, 

1994, cit. Klin et al. 2000). Dada a complexidade do fenómeno motor associado 

ao autismo e a perturbações a este relacionadas, trata-se de uma abordagem 

bastante simplista caracterizá-los como “desajeitados”.   

 



Realização da Prática Profissional 
 

51 

 

 

Inclusão de um aluno com NEE no Quotidiano Escolar 

 A Educação Especial foi, muitos anos, configurado num sistema paralelo 

e segregado de ensino. Nas últimas décadas tem havido uma busca de novas 

formas de educação escolar, com alternativas menos segregativas de absorção 

desses educandos pelos sistemas de ensino. Assim, surge a Educação 

Inclusiva, cuja política é de responsabilidade dos governos e dos sistemas 

escolares, com a qualificação de todas as crianças e jovens no que respeita 

aos conteúdos, conceitos, valores e experiências, materializados no processo 

de ensino-aprendizagem escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento 

das diferenças individuais de qualquer origem (Glat, 2007). 

 Mais do que uma nova proposta educacional, a Educação Inclusiva pode 

ser considerada uma nova cultura escolar; uma conceção de escola que visa o 

desenvolvimento de respostas educativas que atinjam todos os alunos (Glat, 

2007). Implica uma preocupação em dar resposta às necessidades individuais 

de cada um dos alunos. Este conceito tem como ideal a noção da escola como 

espaço educativo aberto, diversificado e individualizado, em que cada aluno 

pode encontrar resposta à sua diferença (Ferreira & Guimarães, 2003).  

 No entanto, o conceito de Educação Inclusiva não se pode limitar à 

presença do aluno na escola, devendo oferecer as condições necessárias que 

fomentem e permitam a sua convivência e real integração. 

 Esta nova realidade traz com ela, necessariamente, algumas mudanças 

na Escola, nomeadamente ao nível curricular. Um currículo, na perspetiva da 

Educação Inclusiva, considera que os conteúdos a serem trabalhados numa 

turma não constituem apenas um fim em si mesmos, mas um meio para o 

desenvolvimento das estruturas afeto-cognitivas dos alunos (Glat, 2007). 

 A grande inquietação que resulta da inclusão de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais em turmas comuns, diz respeito ao 

quotidiano na sala de aula, já que se trata de um grande desafio conseguir dar 

resposta a todos os alunos. Estes alunos podem e devem ser incluídos em 

grupos heterogéneos, para que possam ensinar e aprender com os colegas 

(Glat, 2007).  
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O número de alunos com Perturbações do espectro do Autismo, 

incluindo a Síndrome de Asperger, tem aumentado exponencialmente nos 

últimos 20 anos (Betts et al. 2007). 

A maior diferença entre um aluno com SA e um aluno “normal”, é a 

forma como o primeiro interpreta o envolvimento e o seu mundo. Por 

apresentarem dificuldades no campo social, a escola pode representar uma 

fonte de muito stress para estes alunos. Por esta razão, torna-se imprescindível 

que haja um grande apoio de toda a comunidade escolar.  

O conceito de Educação Inclusiva poderá parecer a solução há tanto 

tempo ansiada para esta população. No entanto, este conceito necessita de 

reflexão e ponderação a diversos níveis. Começo por me referir à capacidade 

de resposta e apoio do sistema escolar a esta realidade. Se estas valias não 

forem suficientes ou adequadas à realidade, a Escola poderá cair num ensino 

ainda mais segregado do que o ensino não inclusivo. É necessário que as 

atenções não se dispersem desta questão, pois, se faltar capacidade de 

resposta por parte da Escola, os prejuizos vão ser sentidos tanto pelos alunos 

com NEE como pelos alunos “normais”. Nenhum aluno deverá ser penalizado 

por uma medida cujo objetivo seja trazer melhorias ao ensino. 

Se forem tomadas todas as medidas necessárias à integração do aluno 

com NEE na escolas e no seio de uma turma, a direção para o sucesso estará 

tomada. No entanto, apenas a direção a seguir não chega. É preciso ter em 

atenção a individualidade de cada aluno. O facto de um aluno com NEE se 

integrar com sucesso no seio de uma turma não significa que todos os alunos 

com as mesmas necessidades tenham a mesma reação. Cada caso é um 

caso, e cada aluno deve ser permanentemente acompanhado para, de acordo 

com a sua especificidade, se proceder às adaptações necessárias. Poderá ser 

benéfico para um determinado aluno ser inserido no Ensino Especial em 

detrimento do Ensino Inclusivo. Apesar deste último englobar o 

desenvolvimento dos alunos com NEE a nível social e afetivo, e o seu convívio 

com pessoas diferentes deles, o Ensino Especial poderá fornecer um ensino 

mais focado às necessidades do aluno.  
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Perante tudo o que foi dito, questiono-me agora se não seria mais 

apropriada uma solução híbrida para esta população, através da qual os 

alunos fossem incluídos, num tipo de ensino mais adequado às suas 

características. Se o seu perfil não se adapta ao Ensino Regular, prejudicando 

tanto eles próprios como os restantes alunos da turma, poder-se-ia proceder à 

implementação de novas estratégias. Uma solução possível, seria incluí-lo a 

tempo parcial no Ensino Regular, estando simultaneamente a frequentar o 

Ensino Especial. Na minha opinião, esta seria uma solução que poderia trazer 

benefícios para todos o alunos envolvidos. 

 

. 

Modelo de Educação Desportiva e Necessidades Educativas Especiais 

 

 Os alunos com NEE devem, então, ser integrados em todas as 

atividades realizadas na Escola, mesmo que isso implique proceder a algumas 

adaptações na mesma. 

Assim, este alunos, tal como os seus pares, podem e devem assumir 

diferentes papéis no MED; no entanto, é de igual importância que estes alunos 

também sejam incluídos na parte prática das atividades (Presse et al. 2011). 

Tal como descrito nas normas da National Association for Sport and Physical 

Education (NASPE, 2004), todos os alunos deverão ter a oportunidade de 

participar nas atividades físicas; da mesma forma, aos alunos com NEE não 

devem ser atribuídos unicamente papéis fora da prática desportiva (Presse et 

al. 2011).  

Um estudo recente explorou os efeitos do MED num grupo de alunos 

com uma média de 14 anos, com deficiências visuais. Os participantes tiveram 

perceções positivas acerca do seu nível de habilidades e motivação para 

participar nas atividades (Presse et al. 2011). 

 O Desporto é uma parte integral das práticas sociais e culturais da 

sociedade (Fitzgerals, 2009 cit. Presse et al. 2011). Os benefícios da 

participação em atividades físicas por parte dos alunos com deficiências, 

incluem o envolvimento social e educacional, contribuindo para um 
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desenvolvimento da sua qualidade de vida (Block, 2007; Depauw, 2009, cit. 

Presse et al. 2011). É importante que os professores arrangem estratégias para 

incluir estudantes com NEE no MED. 

Alunos com ou sem deficiências podem ser introduzidos em desportos 

de inclusão, como Goalball e Basquetebol em cadeiras de rodas, entre outros 

(Presse et al. 2011). O contributo dos alunos com dificuldades motoras – 

incluindo os alunos com NEE - é tão importante para o sucesso da equipa 

como o contributo dos alunos mais qualificados a nível motor (Siedentop, 

Hastie, & van der Mars, 2004 cit. Presse et al. 2011). No entanto, poderá ser 

necessário adaptar as regras e o equipamento de forma a dar oportunidade 

aos alunos com deficiências para contribuir para o sucesso da sua equipa 

(Presse et al. 2011). Poderão ser introduzidas modificações de baixo-impacto 

ou de grande-impacto. As de baixo-impacto, só implicam adaptações a nível do 

indivíduo com NEE, não alterando a tarefa no geral. As modificações de 

grande-impacto, já provocam mais adaptações, envolvendo todos os 

participantes (Presse et al. 2001). 

 

 

 

Objetivos e Hipóteses 

 

Objetivo Geral 

 O estudo elaborado teve como objetivo geral a avaliação do 

envolvimento de um aluno com Síndrome de Asperger na aplicação do Modelo 

de Educação Desportiva. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 - Avaliar a influência do Modelo de Educação Desportiva no empenho do 

aluno com SA. 

- Verificar se o trabalho de equipa contribuiu para a inclusão do aluno 

com SA. 
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 - Verificar se a aplicação do Modelo de Educação Desportiva contribuiu 

para a inclusão so aluno com SA. 

 

 

 

Material e Métodos 

 Caracterização da amostra 

 A amostra deste estudo é constituída por 6 alunos (3 rapazes e 3 

raparigas) da turma 4 do 9º ano da Escola E.B. 2,3 Teixeira Lopes, do ano 

letivo 2010/2011. Os alunos foram selecionados por pertencerem à equipa do 

aluno com SA na aplicação do MED. Foram divididos em duas categorias 

amostrais. A primeira categoria engloba os cinco alunos pertencentes à equipa 

e a segunda categoria é constituída pelo aluno com SA. 

 

 Procedimentos de Recolha  

 A avaliação do desempenho do aluno com SA no Modelo de Educação 

Desportiva foi realizada através da aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

Este processo foi o considerado mais adequado, dada a ausência de 

instrumentos validados para dar resposta aos meus objetivos. Deste modo, 

tendo em consideração a amostra do estudo, a entrevista facilitaria as 

respostas do aluno com SA. 

 Ademais, as entrevistas semiestruturadas permitem fazer as perguntas 

“à medida do desenrolar da conversa, não necessariamente pela ordem 

estabelecida pelo guião, mas, antes, à medida da oportunidade” (Pardal & 

Correia, 1995, p. 65) 

Foi elaborada uma entrevista diferente para cada categoria amostral. 

Uma para os cinco elementos da equipa e uma para o aluno com SA. 



Realização da Prática Profissional 
 

56 

 

As entrevistas foram realizadas, individualmente, durante uma das aulas 

de Educação Física. No decorrer das mesmas, procedeu-se à respetiva 

gravação áudio, com a autorização dos entrevistados, tendo-se realizado, 

posteriormente, a sua transcrição para posterior tratamento da informação 

recolhida e análise do seu conteúdo.  

 

 

Construção e validação da entrevista 

 Após a seleccção do tipo de entrevista que mais se adequava ao estudo, 

esta teve que ser sujeita a alguns procedimentos para a sua validação antes de 

ser aplicada aos entrevistados.  

 Este processo iniciou-se com a elaboração de um primeiro guião para 

cada categoria dos entrevistados. Seguidamente foi entregue ao Orientador, 

que o apreciou e analisou, procedendo-se às alterações necessárias.  

Após estes procedimentos,  as entrevistas foram aplicadas a dois alunos 

que não pertenciam à amostra, verificando se a mesma cumpria ou não os 

desígnios desejados, procedendo a alterações, se necessário. Este momento 

de aplicação também serviu para ganhar experiência na aplicação deste tipo de 

instrumentos 

 Consideradas as indispensáveis alterações, o Orientador entendeu 

existirem condições para passar à fase da aplicação das entrevistas. 

 

 

 Procedimentos de análise  

  O material das entrevistas aos alunos foi submetido a uma análise 

temática a posteriori, levando à identificação das seguintes categorias: 

Na mostra A – Aluno com Síndrome de Asperger – foram identificadas 

como mais importantes duas categorias: i) trabalho em equipa; ii) inclusão. A 

categoria do trabalho em equipa diz respeito às vantagens de trabalhar em 

grupo na aplicação do modelo. A categoria inclusão refere-se ao nível de 

inclusão do aluno na turma. 
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 Relativamente ao material recolhido nas entrevistas à amostra B – 

elementos da equipa do aluno com SA – foi igualmente transcrito e submetido 

a uma análise temática, levando ao isolamento das seguintes categorias: i) 

aspetos positivos do Modelo; ii) aspetos negativos do Modelo; iii) empenho; iv) 

inclusão. 

 As duas primeiras categorias : aspetos positivos do Modelo e aspetos 

negativos do Modelo reportam-se às vantagens e desvantagens da sua 

aplicação. A categoria do empenho refere-se ao nível de empenho do aluno 

com SA no MED. Por fim, a inclusão diz respeito ao nível de inserção do aluno 

no seio da turma.  

 

   

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Categorias definidas à posteriori 

 

 

Amostra Categorias 

Amostra A- Aluno com Síndrome 

de Asperger 

Categoria A.1- Trabalho em equipa 

Categoria A.2- Inclusão 

Amostra B- Elementos da equipa 

do aluno com SA 

Categoria B.1- Aspetos positivos do Modelo 

Categoria B.2- Aspetos negativos do Modelo 

Categoria B.3- Empenho 

Categoria B.4- Inclusão 
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Apresentação dos Resultados 

 

Amostra A – Aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria A.1 – Trabalho em equipa 

 

Na entrevista realizada ao aluno, este referiu que um dos aspetos de 

que tinha gostado foi o trabalho em equipa. Ficou claro que o facto de trabalhar 

no seio de uma equipa foi algo que o cativou, como se verifica nos excertos de 

entrevista3 que se seguem: 

 

“Sim, adorei! Diverti-me à grande, mas a parte que eu mais gostei foi 

 saltar as barreiras.” (E1) 

“Achei interessante treinar com a capitã…” (E1) 

“Prefiro trabalhar em equipa, com uma capitã.” (E1) 

     “Acho mais fácil trabalhar com a capitã porque ela tem muito jeito para  

  me ensinar.” (E1) 

    “Sim, ajudavam mais ou menos. Ajudaram no lançamento do peso.” (E1) 

 

 No entanto, tendo em consideração que se trata de um aluno com SA, é 

compreensível que, por vezes, não existisse coerência nas suas diversas 

afirmações. Assim, numa delas, também referiu que preferia as aulas de 

Instrução Direta. 

 “Prefiro as aulas em que é a professora a dar.” (E1) 

 

 

 

 

                                                           
3
 Os entrevistados não estão identificados pelo seu nome, de forma a manter a confidencialidade dos 

alunos. 
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Amostra A – Aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria A.2 – Inclusão 

 

 A inclusão, um dos aspetos primordiais deste Modelo, também foi 

sentida pelo aluno. Ficou claro que foi desenvolvido o sentido de pertença a um 

grupo. 

 “Prefiro trabalhar em equipa, com uma capitã. Gosto de estar com eles 

 todos a treinar em conjunto.” (E1) 

 

É referido, ainda, que também gosta de trabalhar fora do seio da equipa,  com 

toda a turma. 

     “Prefiro aulas sem competição, prefiro estar com a turma em conjunto

 enquanto treinam.” (E1) 

 

 

Amostra B – Elementos da equipa do aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria B.1 – Aspetos positivos 

 

Grande parte dos elementos considera que é bastante vantajoso para o 

aluno participar no MED. São referidos aspetos positivos, tanto ao nível da 

inclusão, como ao nível do seu desenvolvimento motor. O trabalho no seio de 

uma equipa permitiu que houvesse um acompanhamento permanente da parte 

dos restantes elementos. O facto de a classificação da equipa resultar do 

contributo de todos, foi um incentivo para a sua equipa o ajudar a alcançar os 

seus objetivos. Os excertos que se seguem ilustram a situação em causa: 

 

“Penso que é mais vantajoso, porque como nós estamos sempre a fazer 

 com ele, ele percebe melhor.” (E3) 
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“Esteve mais incluído nestas aulas do MED. Porque tinha-nos a nós e 

 nós ajudávamo-lo.” (E3) 

“Achei que esteve bem, contribuiu para o seu desenvolvimento a nível 

 motor.” (E6) 

“É mais vantajoso porque lá está mais incluído. É como uma união” (E6) 

 

 

Amostra B – Elementos da equipa do aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria B.2 – Aspetos negativos 

 

 Foram, ainda, referidos alguns aspetos negativos relativamente à 

aplicação deste Modelo. Ficou evidente que todos os elementos da sua equipa 

sentiram que o aluno, quando exposto a atividades sem supervisão constante 

de um professor, não se envolve tanto nas mesmas. Referem que, pelo facto 

das atividades serem dinamizadas por uma capitã, o seu nível de atenção e o 

seu empenho diminuiam. Os excertos são elucidativos destes factos: 

 

 “…no MED éramos nós que lhe dizíamos o que era para fazer e ele 

 distraía-se muito. Quando é a professora a dar, acho que ele se 

 concentra mais.” (E2) 

“…quando é a professora a gerir a aula, ele respeita mais” (E3) 

 “No MED, a professora está lá a ver mas somos nós que damos a aula. 

 Nas aulas em que é a professora que dá, ele está sempre atento para      

           ver se comete algum erro e se a professora o corrige.” (E4) 

“…às vezes distraía-se um bocado, talvez por estar a trabalhar com 

 amigos.” (E5) 
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Amostra B – Elementos da equipa do aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria B.3 – Empenho 

 

 Os alunos, nesta categoria, têm uma perspetiva muito semelhante sobre 

o nível de empenho do aluno nas atividades que foram propostas no modelo.  

“Era empenhado, fazia tudo como nós.” (E2) 

“Ele era muito empenhado.” (E4) 

 “…tínhamos de lhe explicar os exercícios mais vezes, mas era 

 empenhado.” (E3) 

“Ele participou e colaborou connosco.” (E3) 

“Colaborou para o sucesso da nossa equipa.” (E2) 

 

Para E5 e E6, o facto de o aluno ser um pouco distraído perturbava o 

bom desempenho nas atividades.  

“Era empenhado, mas às vezes distraía-se um pouco, talvez por estar a 

 trabalhar com amigos.” (E5) 

“Era empenhado, mas um pouco distraído.” (E6) 

 

Foi, também, referido que no MED o seu empenho é mais baixo do que 

nas aulas dinamizadas por mim.  

 “Penso que é mais empenhado nas aulas de Instrução Direta, porque 

 nestas nota-se que ele já não brinca tanto e preocupa-se mais em fazer 

 bem.” (E5) 

“É mais empenhado nas de Instrução Direta. No MED éramos nós que 

 lhe dizíamos o que era para fazer e ele distraía-se muito. (E2) 
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Amostra B – Elementos da equipa do aluno com Síndrome de Asperger 

Categoria B.4 – Inclusão 

 

 O reconhecimento de que o Modelo fomentou a inclusão do aluno não 

foi uma constante nas entrevistas. Enquanto alguns referiram que ele não tinha 

problemas de inclusão, e que esteve, ao longo do ano, sempre bem inserido no 

seio da turma, outros não partilham da mesma opinião. Estas diferentes 

perspetivas são visíveis nos excertos que se seguem:  

 

“Esteve mais incluído aulas de Instrução Direta. Por ser a professora a 

dar, acho que ele se concentra mais.” (E2) 

“Esteve mais incluído nestas aulas do MED. Porque tinha-nos a nós e 

nós ajudávamo-lo.” (E3) 

“É mais vantajoso (o MED) porque lá está mais incluído. É como uma 

união” (E6) 

 

 

 

 

 

Discussão dos resultados 

 

 Um elemento importante a ter em consideração na discussão dos 

resultados, é o facto da informação disponível acerca deste tema ser 

relativamente escassa. Por se tratar de um Modelo bastante recente, não 

existem muitos estudos realizados. 

 Outro fator que deve também ser considerado, relaciona-se com o facto 

da amostra estudada ser composta por jovens, possuindo, um deles, Síndrome 

de Asperger. Deparei-me, desta forma, com resultados um pouco controversos, 

especialmente no que concerne ao aluno com NEE.  
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Amostra A – Aluno com SA 

Analisando, numa primeira fase, os resultados da amostra A – Aluno 

com SA – posso concluir que o facto de ter trabalhado em equipa se traduziu 

num grande entusiasmo. O sentido de pertença aumentou o seu interesse 

pelas atividades, facilitando a sua aprendizagem. Esta é a razão pela qual “os 

alunos com NEE podem florescer neste tipo de ambiente de aprendizagem” 

(Ferreira & Guimarães, 2003). Noção que coloca, também, em evidência o que 

Graça e Mesquita (2009) advogam, quando referem que os alunos menos 

dotados acreditam que aprendem e se divertem mais nestas condições. A 

inclusão foi, igualmente, uma evidência, tendo o ambiente gerado na aplicação 

do MED contribuído para uma melhor integração do aluno. Estes resultados 

vêm confirmar a ideia evidenciada pela literatura, de que as equipas criam um 

ambiente onde todos os alunos têm uma contribuição para o sucesso coletivo 

(Ferreira & Guimarães, 2003). Do mesmo modo, analisando os resultados 

obtidos, é também considerado um fator positivo para o aluno o facto de 

trabalhar com toda a turma. É de referir, ainda, que a componente de 

competição não foi tão bem recebida como previa. O que vai contrastar com o 

que é referido na literatura, nomeadamente com Graça e Mesquita (2009), que 

referem que os alunos menos dotados demonstram maior gosto pelo 

desempenho das tarefas que apoiam a competição. Este facto poderá ser 

justificado com a menor aptidão do aluno para as tarefas de competição, e por 

isso, o facto de enfrentar frequentemente uma possivel derrota, poderá diminuir 

o seu desejo pela competição. 

 

 

Amostra B – Elementos da equipa do aluno com SA 

 A informação recolhida da segunda amostra do estudo revela, no geral, 

uma partilha de opiniões dos cinco elementos da equipa relativamente ao 

envolvimento do aluno no MED. 

 Relativamente aos aspetos positivos por eles referidos, foi unânime que 

o trabalho no seio de uma equipa lhe facilitou a aprendizagem. A ajuda dos 
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colegas, e o facto de os ter sempre a acompanhá-lo nas diferentes atividades, 

permitiu aumentar o seu desenvolvimento.  

 No que diz respeito aos aspetos negativos, houve também consenso 

relativamente à visão de cada um dos elementos. Todos eles referiram que, 

quando inserido no seio de uma equipa, a tendência para se distrair aumentava 

exponencialmente. O facto de estar a trabalhar com colegas, originou uma 

diminuição do seu nível de atenção. Isto está relacionado com a socializão 

existente entre os alunos, ou seja, a confiança e o relacionamento que têm 

construido, poderá ser a razão pela menor obediência do aluno com SA, 

comparativamente com aulas lideradas pela professora. No entanto, apesar da 

dificuldade de concentração, o seu nível de empenho nas tarefas propostas era 

bastante elevado. O elevado nível de responsabilidade e autonomia que os 

alunos eram incentivados a ter neste modelo, não terá sido adequado às 

necessidades do aluno, que exigia um maior supervisionamento por parte do 

professor.   

 A Iinclusão já foi alvo de maiores discrepâncias entre opiniões, tendo 

havido perspetivas diferentes acerca do assunto. Enquanto alguns acharam 

que o trabalho nas equipas fomentava a união e o sentido de pertença, 

promovidos pela filiação proporcionada por este modelo (Graça & Mesquita, 

2009), outros eram da opinião de que o trabalho com a turma toda, nas aulas 

de instrução direta, favorecia a inclusão. Esta última opinião advém da 

constatação da diminuição do nível de concentração nestas aulas. 

 

  

 

 

 

Conclusões 

 O conteúdo das entrevistas realizadas, consubstanciou um conjunto de 

opiniões resultantes da interação com o aluno ao longo da aplicação do 

Modelo. 
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 Mediante os resultados obtidos dessas entrevistas, relativos ao aluno 

com SA, é possível concluir que na aplicação do MED: 

- O seu nível de empenho é positivo, tendo contribuído para o sucesso da 

equipa. 

- O trabalho em equipa contribuiu para a sua inclusão. 

- O nível de atenção e concentração foram baixos. 

 O trabalho no seio de uma equipa, permitindo, como referi 

anteriormente, um acompanhamento constante por parte dos colegas ao aluno 

com SA, teve diversas consequências benéficas para o mesmo. O facto de 

cada elemento da equipa ter dado um contributo para o sucesso desta, permitiu 

que o aluno em causa tivesse igualmente um papel ativo nas atividades 

desenvolvidas. A entreajuda necessária para que a equipa tivesse sucesso 

facilitou, assim,  a sua inclusão, diminuindo acentuadamente as diferenças 

naturalmente evidenciadas entre eles. Foi referido, nas entrevistas, que o 

empenho do aluno se revelava superior nas aulas dinamizadas pela 

professora. O facto de o nível de atenção e de concentração terem sido baixos 

na aplicação do MED, pode significar a necessidade de uma supervisão mais 

rígida. Este modelo, incentivando a autonomia e a responsabilidade dos alunos 

pela sua própria aprendizagem, torna o papel do professor menos ativo, apesar 

de este continuar a gerir a aula e a supervisionar o trabalho realizado pelas 

equipas. Deste modo, um aumento da supervisão, na equipa, do aluno com 

SA, poderia ter evitado tantos momentos de distração referenciados pelos seus 

colegas de equipa. 

 

4.1.5. Os meus GRANDES desafios 

 

 Ao longo do ano, muitos foram os obstáculos com que me deparei e 

muitas as soluções e estratégias que procurei para tentar ultrapassar cada um 

deles. A passagem da teoria para a prática não é uma questão linear. Apesar 
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de ter tido uma formação rica em conhecimentos pedagógicos, quando 

confrontada com a realidade, com a escola e com a turma, tudo pareceu 

assustador. Simon Veenman (1984), referindo-se à situação por que passam 

os professores no seu primeiro ano de docência, popularizou o conceito de  

“choque de realidade”. No entanto, com o apoio tanto dos professores como 

dos meus colegas de estágio, esta transição para o ambiente escolar foi muito 

mais facilitada. “(…) desde que o professor em início de carreira supere o 

“choque com a realidade”, as tensões iniciais diminuem, possibilitando-lhe a 

sua autorrealização profissional.” (cit. Jesus, 2000 p.337). Segundo Simon 

Veenman (1984), o primeiro ano caracteriza-se por um processo de intensa 

aprendizagem, quase sempre do tipo ensaio-erro. Nos tópicos que se seguem, 

discorro acerca de todo este processo e dos maiores e mais marcantes 

desafios que me sugiram e sobre a forma como tentei ultrapassá-los. 

 

 

4.1.5.1. A Observação dos Alunos 

 

 “Observação é uma das operações fundamentais 

 para o processo de ensino” 

(Armstrong, 1977 cit. Sarmento, 2004 p.176) 

 

 

 Segundo Meinel (1960), a “observação do movimento” é o “miolo” da 

intervenção pedagógica no desporto, uma vez que dela decorre, em grande 

parte, todo o trabalho pedagógico-didático (cit. Sarmento, 2004 p.175). Não 

foram poucas as vezes em que dei por mim a olhar e a não ver nada. “Ver” 

implica mais do que olhar o que se passa à nossa volta: capta significados 

diferentes através da visualização, atribuindo ao que vemos um sentido 

significativo (Sarmento, 2004). Desde cedo, percebi a complexidade da tarefa 

de observar, quer ao nível das avaliações quer ao nível da correção de 

movimentos técnicos, principalmente nas modalidades que considerava não 

dominar inteiramente, como o Andebol e o Futebol.  
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“Esta continua a ser uma tarefa de grande complexidade para mim, pois para 

além de ter muitos alunos, são muitos critérios para avaliar.” (Reflexão Aula 31 

e 32). 

 No âmbito da Educação Física, a observação é utilizada como um 

instrumento para ver e avaliar o movimento do aluno (Sarmento, 2004). Sendo 

esta “uma competência inerente ao “educador físico”” (Miller & Nelson 1973, cit. 

Sarmento, 2004 p.176), e tendo eu como objetivo fazer intervenções 

pertinentes na aula, fornecendo feedback´s que se traduzissem em ganhos das 

aprendizagens e ajudassem verdadeiramente os alunos a superarem-se, tive 

de criar estratégias para solucionar esta lacuna. A apropriação do conteúdo do 

feedback, relativamente ao desempenho dos alunos, é um fator que interfere 

de forma positiva na aprendizagem, sendo uma mais-valia dos professores 

experientes (Rosado & Mesquita, 2009). É de grande importância que os 

feedback´s sejam emitidos logo após o momento de execução do movimento, 

de forma a facilitar a perceção do erro por parte do aluno. Da mesma forma, 

Armstrong (1977) refere que o ensino requer que o observador perceba e 

ajuíze, em “tempo útil”, movimentos incorretos (Sarmento, 2004). 

 Quando um professor domina os conteúdos consegue, de forma 

bastante mais eficaz, detetar e corrigir os erros. Intervenções adequadas 

surgem de observações eficazes. Desta forma, a observação das aulas dos 

colegas e a leitura de documentos relacionados com a modalidade ajudaram-

me bastante a melhorar este aspeto. “(…) um professor que não consegue 

“ver” discrepâncias entre a execução do praticante e a pretendida, ficará 

diminuído na sua capacidade de intervenção” (Sarmento, 2004 p.175). Este 

autor acrescenta, ainda, que um professor experiente e com boa formação se 

distingue de um principiante nas advertências que, com rapidez e certeza dos 

erros, dirige aos alunos, e nas quais se apoia para formular novas instruções.  

 Ao longo das aulas, e com o aumento das experiências de observação 

que ocorriam em todas as aulas, senti que, aos poucos, ia melhorando esta 

minha capacidade. Comecei a aperceber-me de alguns progressos 

relativamente à interpretação que fazia da informação, e da adequação da 

minha instrução consoante o que observava. No entanto, tenho consciência de 
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que ainda tenho um longo caminho a percorrer, não só quanto à interpretação 

do observado como também à adequação da instrução, e que só com a 

experiência de vários anos a observar é que irei, gradualmente, conseguir 

realizar esta tarefa de forma cada vez mais apurada. 

 

 

 

4.1.5.2. O Processo de Instrução 

 

“ A capacidade de comunicar constitui um dos 

fatores determinantes da eficácia pedagógica no 

contexto do ensino das atividades físicas e 

desportivas” 

(Rosado & Mesquita, 2009). 

 

 Sabendo que o processo de instrução é uma competência fundamental 

de um bom professor, sempre foi alvo de grande preocupação para mim, 

mesmo antes de iniciar o Estágio Profissional.  

 Por vezes, verificava que os alunos, após a transmissão dos exercícios e 

das regras, não realizavam o que lhes tinha solicitado. Isto obrigou-me a 

refletir, de forma a descobrir o porquê de isso acontecer, bem como a definir 

estratégias para o solucionar. Descobri, então, que o problema se encontrava 

tanto no conteúdo da informação, como na forma como a transmitia. 

 Sempre me deparei, por exemplo, com a dificuldade em colocar a voz 

quando falo para um grupo numeroso. Deste modo, senti bastantes 

dificuldades, principalmente no início do ano, pois para além de me ter de dirigir 

a um grupo de vinte e duas pessoas, encontrava-me sempre num local onde a 

acústica não era favorável, o pavilhão gimnodesportivo. Ademais, neste espaço 

permaneciam sempre três turmas a ter aula em simultâneo. Necessitei de 

arranjar soluções para esta situação, de uma forma rápida. Assim, um dos 

meus grandes auxílios foi o apito, que me ajudava a captar a atenção dos 
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alunos de imediato. Outra estratégia foi sentar os alunos quando ia iniciar a 

explicação de uma nova tarefa. Assim, todos os alunos conseguiam ter 

uma melhor visão e, consequentemente, tinham mais facilidade em ouvir-

me, como referi no excerto que se segue: 

 “Na próxima aula terei de ter mais atenção à transmissão e, talvez, sentá-los à 

minha frente enquanto explico, de forma a minimizar as distrações.” (Reflexão 

aula 33 e 34). 

De modo a captar totalmente a atenção dos alunos, optei por me 

posicionar num plano elevado, utilizando um banco sueco. Isto 

possibilitava-me manter todos os alunos no meu campo visual, 

minimizando, deste modo, condutas menos adequadas na aula.  

 

“Desta forma, concluo que a minha explicação não foi suficiente, apesar de ter 

recorrido também à demonstração. Deveria ter colocado algumas questões no 

final da explicação para verificar se tinha sido clara.” (Reflexão aula 56) 

 Como fica claro neste excerto de uma reflexão relativa a uma aula onde 

comprovei que a minha explicação foi insuficiente, umas das estratégias que 

utilizei durante o ano letivo foi a demonstração. Segundo Rink (1993), a 

demonstração aliada à exposição verbal facilita a aprendizagem, na medida em 

que os alunos vão tentar reproduzir o movimento que observaram. Sempre que 

era possível, recorria a um dos alunos para realizar a demonstração, deixando-

me mais liberta para focar a atenção da turma para aspetos importantes da 

performance (Rink, 1993). Esta metodologia funcionava, ao mesmo tempo, 

como o fator de motivação para os alunos que estavam a observar. 

 

“No processo de ensino-aprendizagem, a otimização dos momentos de 

instrução passa pela utilização regular do questionamento” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p.101) 
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 Questionar os alunos após a demonstração foi outra estratégia que 

adotei. Esta, permitiu-me perceber se a ideia que tentei transmitir foi integral e 

corretamente recebida, evitando possíveis quebras na prática da habilidade. 

Esta metodologia surgiu da necessidade que senti, em algumas aulas, de 

interromper a prática, reunindo os alunos para explicar o exercício novamente. 

Neste sentido, torna-se fundamental verificar se os alunos perceberam o que 

tentamos transmitir. Isto pode ser conseguido pedindo-lhes que demonstrem 

a habilidade, ou através da colocação de questões após a observação 

(Rink, 1993). Segundo Vacca (2006), a utilização do questionamento permite, 

ainda, desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o 

controlo de aspetos de caráter organizativo, aumentar a frequência de 

interações entre o professor e o aluno, melhorar a motivação e o clima, a 

instrução, a gestão e a disciplina nos diversos contextos educativos (cit. 

Rosado & Mesquita, 2009). Segundo estes autores, o questionamento pode 

ser, ainda, decisivo no que respeita à avaliação contínua e formativa, 

permitindo verificar o estado em que os alunos se encontram relativamente aos 

objetivos pedagógicos. 

 De modo a otimizar o processo de instrução beneficiei, ainda, de 

material auxiliar, particularmente na modalidade de Ginástica. Aqui, utilizei 

imagens alusivas à execução das diferentes habilidades, que colocava nas 

respetivas estações. Estes materiais assumem-se assim como ferramentas 

bastante úteis para a instrução e podem ser utilizados para motivar os alunos e 

para lhes dar a perspetiva da habilidade como um todo (Rink, 1993), podendo 

revelar-se, igualmente, muito úteis para promover o raciocínio (Calado, 1994). 

 Ao refletir acerca da minha instrução, coloquei ainda a hipótese de estar 

a fornecer demasiada informação na transmissão dos exercícios, o que 

implicaria que a perceção por parte dos alunos não fosse a desejada. Para 

além de despender mais tempo do que o necessário na transmissão dos 

exercícios, a informação era demasiada, o que inibia o sucesso dos alunos na 

execução das habilidades motoras. Assim, na instrução comecei a tentar 

focar-me em palavras-chave, com a finalidade de centrar a atenção sobre 

aspetos críticos da tarefa. Segundo Glencross (1992), através das palavras-
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chave é proporcionado ao praticante o acesso a uma informação filtrada, ou 

seja, dirigida para o essencial (cit. Rosado & Mesquita, 2009).  

 Todos estas metodologias de otimização do processo de instução 

visavam direcionar a atenção dos alunos, por forma a que as suas aquisições 

fossem de encontro com os objetivos planeados e os respetivos parâmetros de 

avaliação. 

 

 

 

 

4.1.5.3. Avaliação 

 

 A avaliação é considerada a parte crítica do processo ensino-

aprendizagem (Rink, 1993). Esta, reúne informações fundamentais para o 

professor, que lhe podem proporcionar um ensino mais eficaz. De facto, e 

apesar de ter sido confrontada com ela desde o início do ano letivo, esta 

sempre foi uma questão alvo de algumas preocupações. A tarefa de gerir a 

aula e, simultaneamente, realizar a avaliação de todos os alunos, foi um grande 

desafio e objeto de reflexão da minha parte. Estes sentimentos estão explícitos 

no excerto de uma reflexão, após uma aula de Avaliação Diagnóstico: 

“O atraso na aula deveu-se ao tempo que despendi a realizar a Avaliação 

Diagnóstico. Os 20 minutos que tinha reservado para este fim não foram 

suficientes, pois demorei bastante tempo a observá-los. Esta continua a ser 

uma tarefa de grande complexidade para mim, pois para além de ter muitos 

alunos, são muitos critérios para avaliar. (Reflexão aula 31 e 32). 

Confrontada com esta dificuldade, e após discutir este assunto com a 

Professora Cooperante, comecei a conseguir olhar para a turma como um todo, 

deixando de assumir como uma prioridade a avaliação individual de cada aluno 

em cada um dos critérios de avaliação, no caso específico da Avaliação 

Diagnóstico. O meu objetivo nas aulas destinadas a esta avaliação passou a 

ser perceber em que nível se encontrava a turma, de uma forma global, os 
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seus pontos fracos, as limitações mais evidentes, e  verificar se seria 

necessário dividir a turma por níveis, no decorrer das aulas, de forma a ajustar 

a minha prática pedagógica. O facto de não ter como preocupação primordial 

nivelar cada aluno em cada um dos critérios de avaliação, facilitou-me bastante 

a minha tarefa, permitindo-me fazer uma avaliação mais realista da turma. 

Reconheço que nem sempre a avaliação que fazia correspondia a cem por 

cento à realidade da turma. Por vezes, as aulas seguintes serviam como 

complemento à Avaliação Diagnóstica, permitindo-me aprofundar o 

conhecimento do nível da turma, realizando, quando necessário, algumas 

adaptações ao que havia planeado.  

A Avaliação Sumativa, por sua vez, não teve uma aula destinada a este 

fim em nenhuma modalidade, com exceção de Atletismo, onde apliquei o MED. 

O Núcleo de Estágio, após reflexão conjunta com o Professora Cooperante, 

concluiu que seria mais justo para os alunos realizá-la ao longo de todas as 

aulas. Isto porque, a nosso ver, se torna mais justo e menos propiciador de 

dúvidas se realizarmos um registo contínuo da performance dos alunos, ao 

longo das aulas. Neste sentido, no final de cada aula ia registando algumas 

notas mais relevantes sobre os alunos, tanto ao nível das habilidades motoras 

como ao nível dos conceitos psicossociais. A última aula de cada modalidade 

era, então, uma aula de consolidação de habilidades, que me permitia clarificar 

algumas dúvidas que ainda existissem relativamente à performance de 

determinados alunos. 

O facto das notas, no Ensino Básico, serem atribuídas num intervalo de 

1 a 5, provocou-me o receio de cometer injustiças. Apesar de cada nível estar 

devidamente caracterizado, esta escala não me permitiu diferenciar os alunos 

de uma forma específica, fazendo, muitas vezes, com que alunos com níveis 

de domínio bastante dispares se encontrassem no mesmo nível de 

classificação. 

A realização de testes de avaliação foi, sem dúvida, um complemento 

fundamental à atribuição de níveis aos alunos. Tanto a avaliação formal do 

domínio cognitivo como a avaliação dos saberes teóricos em contexto prático, 

foram informações imprescindíveis para a atribuição final de níveis. 
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 O meu progresso relativo a esta temática, deveu-se não só a reflexões 

individuais como àquelas realizadas em conjunto com o Núcleo de Estágio. 

Ademais, a experiência adquirida nas avaliações das diversas modalidades 

lecionadas, contribuiu para uma maior familiarização com a tarefa.  

 

4.1.5.4. Gestão da Aula 

 

 Uma boa gestão da aula proporciona maiores níveis de rendimento por 

parte dos alunos, tendo consequências diretas na aprendizagem. Segundo 

Bento et al. (1999, p.19), “Os gestores eficazes definem um sistema de 

trabalho adequado ao contexto, comunicam as regras de funcionamento do 

sistema de forma clara e precisa, ensaiam-no com exemplos de prática e 

feedback, supervisionam de forma consequente o seu funcionamento”. 

 Deste modo, sempre foi uma preocupação primordial para mim realizar 

uma boa gestão das aulas, no sentido de otimizar a minha prática pedagógica. 

As tarefas de gestão às quais dediquei maior atenção foram a organização 

didática da matéria e a gestão da especificidade de cada aluno no seio de uma 

turma.  

A gestão da organização didática da matéria implica uma boa gestão de 

aspetos organizacionais que, segundo Doyle (1986), engloba uma boa gestão 

das regras, das rotinas, das expectativas, das consequências, bem como da 

monitorização e avaliação (cit. Rosado & Ferreira, 2009). Assim, comecei a 

implementar as regras das aulas de Educação Física logo desde a primeira 

aula. Segundo Doyle (1986), “as decisões de gestão adotadas pelos 

professores para promover a ordem têm implicações na qualidade do trabalho 

académico e consequentemente nas oportunidades de aprendizagem” (cit. 

Bento et al. 1999 p.201). A minha turma, no que respeita ao cumprimento de 

regras e disciplina, sempre foi exemplar, cumprindo as regras básicas da aula, 

regendo-se por rotinas, e raramente exigindo de mim uma atitude mais severa 

relativamente a comportamentos por eles adotados. Uma das regras 

implementadas desde as primeiras aulas, foi a reação imediata ao apito, 
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devendo os alunos interromper a atividade e dirigirem-se rapidamente para 

junto da professora. 

Consoante a UD a ser lecionada, fui acrescentando ou modificando as 

regras; por exemplo, na UD de Ginástica, tive de estipular novas regras, como 

a de não utilizar o material, o mini-trampolim ou o boque, enquanto não 

começasse a aula, e a de não realizarem exercícios neste aparelhos se não 

estivesse um colega a fazer as ajudas. Segundo Rosado (2007), “uma boa 

gestão dos aspetos disciplinares, envolvendo a explicitação e a 

justificação das regras, a sua negociação e implementação de 

procedimentos justos e razoáveis, num ambiente simultaneamente 

exigente e tolerante, é crucial” (cit. Rosado & Ferreira, 2009 p.189). No 

entanto, não seria esta uma turma do 9º ano se, esporadicamente, não 

tivessem atitudes menos exemplares, que exigiam de mim uma postura mais 

rígida, de forma a rapidamente solucionar o problema.  

À semelhança da gestão das regras e das rotinas, a gestão do tempo é 

de importância fundamental para a rentabilização da aula e para o aumento do 

tempo potencial de aprendizagem dos alunos. A gestão do tempo destinado a 

cada tarefa e do tempo de transição entre tarefas foi melhorando 

consideravelmente ao longo do ano. Com o decorrer das aulas, fui aprimorando 

a minha capacidade de adaptação do planeamento à realidade da aula. 

Relembro o início da lecionação da UD de Basquetebol, onde esta dificuldade 

foi evidente: 

“Este exercício demorou mais tempo do que estava a prever, tendo deixado 

muito pouco tempo para a realização do jogo 3x3. Decidi, no entanto, realizar 

na mesma o jogo, o que não foi a decisão mais acertada. Deveria ter 

continuado com o exercício 2 dado que eles não o estavam a realizar 

corretamente.” (Reflexão Aula 19). 

 O planeamento é simplesmente um guião para a aula. Tanto as tarefas 

como a duração planeada para cada uma delas podem ser alteradas, se assim 

exigir o contexto. O plano não deve, portanto, ser  entendido como 

imperativo, deve ser moldável, de forma a nunca prejudicar o bom 
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funcionamento da aula. Deste modo, o planeamento deverá ser visto como 

algo flexível e suscetível de alterações, no sentido de otimizar a aula. Com o 

tempo, este objetivo dos planos de aula foi começando a ser implementado. 

“Na segunda parte da aula optei por retirar o último exercício e substituí-lo por 

jogo, pois achei que os alunos não se iriam manter motivados na tarefa.” 

(Reflexão Aula 75 e 76) 

 A gestão do espaço teve de ser sempre bem pensada antes de cada 

aula, principalmente no primeiro período, durante o qual o espaço exterior não 

esteve disponível. Desta forma, só tinha à minha disposição um terço do 

pavilhão, o que, por vezes, me obrigou a arranjar estratégias para manter todos 

os alunos em exercitação durante a aula. Como se verificou na modalidade de 

Voleibol, em que o espaço na rede era reduzido, não permitindo que todos os 

alunos estivessem em exercitação ao mesmo tempo. O excerto que se segue 

ilustra uma destas situações: 

“Aqui, como eles eram muitos alunos para um espaço tão reduzido, optei por 

juntar em alguns casos dois grupos, realizando o serviço de forma alternada.” 

(Reflexão Aula 74 e 75). 

O ritmo das atividades sempre foi alvo de preocupação e de discussões 

entre o Núcleo de Estágio e a Professora Cooperante. O dinamismo das 

tarefas é essencial para que os alunos se encontrem motivados e tenham 

maior tempo potencial de aprendizagem. Segundo Doyle (1984), esta é “uma 

variável instrucional decisiva na criação de um ambiente adequado de 

aprendizagem” (cit. Rosado & Ferreira, 2009, p.187).  

Relativamente à gestão dos conteúdos de aprendizagem, as minhas 

expectativas eram, por vezes, demasiado altas para o nível em que se 

encontrava a turma. Nem sempre consegui lecionar os conteúdos de 

aprendizagem como pretendia e tinha planeado. Sendo este um ano de final de 

ciclo, o 9º ano, os alunos já estavam familiarizados com os aspetos básicos de 

todas as modalidades que ensinei. Por esta razão, o meu objetivo no início de 

cada modalidade foi acrescentar algo mais ao que haviam aprendido no ano 



Realização da Prática Profissional 
 

76 

 

anterior. No entanto, nem sempre foi possível. Por vezes os alunos 

demonstravam dificuldades que me impossibilitavam de avançar na matéria e 

introduzir todos os conteúdos que desejava. O facto de ter pouco tempo para 

lecionar cada UD, foi mais um fator determinante que contribuiu para esta 

realidade.  

Devido, ainda, ao facto de estar a trabalhar com uma turma em final de 

ciclo, e após reflexão com a Professora Cooperante, optei adotar como 

estratégia de abordagem de conteúdos, para todas as modalidades, a 

sequência do topo para a base. Ou seja, um ensino das habilidades através de 

situações de jogo, do mais complexo para o mais simples. Esta abordagem do 

topo para a base assume que os alunos já são capazes de perceber a 

execução das habilidades e estratégias (Vickers, 1990). Segundo a mesma 

autora, esta estratégia permite que os alunos mantenham um nível de 

motivação elevado, encorajando um desenvolvimento rápido das 

habilidades. No entanto, por vezes, na introdução de novas habilidades ou na 

prática de habilidades onde demonstravam mais dificuldade, optei por exercitá-

las de forma analítica, por esta ser “(…)mais fácil de perceber e aplicar” 

(Vickers, 1990 p.104).  

 A gestão da diversidade das capacidades e personalidade dos alunos 

foi, na minha turma, um aspeto crucial e alvo de muitas reflexões. Para além de 

ter tido, em algumas Unidades Didáticas, a necessidade de dividir a turma por 

níveis devido à existência de diferentes graus de performances motoras, o 

facto de ter tido um aluno com SA foi o que exigiu de mim maior reflexão. Este 

fez com que sentisse necessidade de criar algumas estratégias de forma a 

integrá-lo nas tarefas da turma. Segundo Mesquita e Rosado (2004), fazer uma 

boa gestão destes casos é essencial, atendendo a que as turmas não são 

entidades homogéneas, garantindo o acolhimento de diferentes tipos de alunos 

e propondo estratégias de integração e diferenciação que deem resposta a 

todos eles. (cit. Rosado & Ferreira, 2009). 
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4.2. Participação na Escola 

 

 A função do professor não está apenas confinada ao seu horário letivo. 

A participação fora das aulas, na comunidade escolar, também lhe é exigida. 

Assim, sempre fui incentivada a participar em todas as atividades não letivas, 

de forma a tornar a experiência de EP rica em todos os sentidos. 

 Desde o primeiro dia em que entrámos na E.B. 2,3 Teixeira Lopes que 

fomos muito bem recebidos. O primeiro contacto foi, como não poderia deixar 

de ser, com a Professora Fernanda Borges, que com o passar do tempo nos foi 

pondo a par de tudo o que a organização Escola envolve. A participação nas 

reuniões para que éramos convocados ajudou-me a aperceber quão complexa 

é esta organização e a estabelecer um maior contacto com os restantes 

professores. O grupo de Educação Física e o Departamento de Expressões da 

escola assumiram-se sempre como grupos muito dinâmicos, tendo organizado 

bastantes atividades ao longo do ano para toda a comunidade escolar. Para 

além de ter participado nestas atividades, organizei duas delas, em conjunto 

com o Núcleo de Estágio. Realizaram-se, também, ações de formação, 

nomeadamente de “Hóquei na Escola”, na qual participei. Esta ação de 

formação foi bastante enriquecedora para mim, por ter sido a primeira vez que 

tive contacto com esta modalidade. Estas iniciativas proporcionam também o 

convívio entre os professores, o se que se traduziu num conjunto de vivências 

deveras enriquecedor, dada a partilha de conhecimentos, experiências e 

saberes daí advindas. 

   

 

 

 

4.2.1. Dinamização de atividades pelo Núcleo de Estágio 

 

 No início do ano letivo, aquando da elaboração do Plano Anual de 

Atividades, foram definidas as atividades a realizar pelo Grupo e os 

responsáveis por cada uma delas. Apesar de haver sempre um professor 
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responsável por cada atividade, foram distribuídas distribuídas tarefas aos 

restantes elementos, para o auxiliarem. Neste sentido, o trabalho em equipa, 

presente em todas as iniciativas, mostrou-se fundamental para o sucesso das 

atividades. Estes eventos foram bastante instrutivos para mim, pois nunca tinha 

participado na organização de uma atividade de âmbito escolar, tendo 

adquirido um vasto conjunto de conhecimentos com todos os restantes 

professores. 

 A primeira atividade que o Grupo de Educação Física realizou foi o 

Corta-mato, organizado pelo nosso Núcleo de Estágio. Como referi no relatório 

do mesmo, como se verifica no excerto que se segue: 

 “Esta foi a minha primeira participação na organização de eventos e permitiu-

me ver a complexidade de uma organização deste género e tudo o que ela 

envolve”.  

Esta atividade exigiu de nós muita responsabilidade, desde a receção 

das inscrições de cada aluno, à correspondência dos respetivos dorsais e ao 

pedido de patrocínios. Realizámos estas tarefas com sucesso, contando com o 

incansável apoio da Professora Cooperante e dos restantes elementos do 

Grupo de Educação Física que, no dia da atividade, nos ajudaram na marcação 

do percurso, na entrega dos dorsais e na preparação do pódio. Esta atividade 

ocorreu no dia 16 de dezembro de 2010 e mobilizou muitos alunos, 

principalmente os dos escalões mais baixos. Foi, sem dúvida, uma atividade 

muito enriquecedora, não só por ser a primeira, mas também por me ter 

permitido contactar com tudo o que envolve a organização de um evento desta 

natureza.  

 O Meeting de Atletismo uma atividade distinta mas igualmente 

organizada por nós, que decorreu na manhã do dia 1 de março de 2011. Esta 

atividade, foi bastante mais complexa do que o Corta-Mato, exigindo muito 

mais de todos nós. Isto, porque englobava três provas distintas a decorrer ao 

mesmo tempo: o salto de barreiras, a corrida de velocidade e o salto em altura. 

À semelhança do que tinha acontecido no Corta-mato, pudemos contar com o 

apoio de todos os professores, tanto no planeamento como na organização no 
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dia da atividade. A organização do evento passou pela sua divulgação, pelo 

providenciamento das medalhas, pela recolha das inscrições de cada turma e 

pela organização do horário de cada escalão em cada prova. Os professores 

foram distribuídos por estas três provas, tendo o nosso Núcleo ficado 

responsável pela corrida de velocidade. Como os alunos podiam participar em 

mais do que uma prova, exigiu grande coordenação e sintonia entre as 

diversas provas. Pela primeira vez, todas as provas decorreram no mesmo 

espaço, no relvado sintético. Apesar de ter sido trabalhosa a montagem de 

todas atividades no exterior, o facto de estarem todas concentradas no mesmo 

espaço físico tornou o evento mais interessante para os participantes e para 

quem o observava. No final do Meeting de Atletismo pude verificar que esta 

atividade cumpriu com os objetivos delineados, pese embora, se ter verificado 

um pequeno atraso na prova de salto em comprimento, por exigir medições em 

cada salto. No entanto, estas pequenas falhas vieram a assumir-se como 

fatores importantes no meu desenvolvimento profissional, ajudando-me a criar 

estratégias que evitassem repetir os mesmos erros noutras organizações da 

mesma tipologia.  

 

4.2.2. Outras Atividades 

 

A minha participação nas atividades escolares não se resumiu a estas 

duas atividades apresentadas anteriormente. Neste sentido, além do Corta-

mato e do Metting de Atletismo, que organizámos, colaborámos ainda em 

outros eventos da responsabilidade de outros professores do Grupo de 

Educação Física.  O Compal-Air, o Torneio Norte-Sul de voleibol, o Torneio de 

Badminton, o Mega-Sprinter e o Dia da Dança, fizeram parte destas atividades. 

Estas participações foram ótimas oportunidades para a nossa integração no 

meio escolar, tanto entre os professores como entre os alunos. Pudemo-nos 

aperceber das diferentes formas de organização das diversas atividades e de 

toda a logística nelas envolvida. 

 Acompanhei os alunos também em atividades a nível distrital. O Corta-

Mato, a primeira em que participei, e o Mega-Sprinter, ambas no segundo 
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período. Deparei-me com dois eventos de grande dimensão e pude aperceber-

me de toda a logística que estes envolviam. Desde o grande número de 

pessoas responsáveis pela organização às inúmeras escolas participantes e 

aos apoios que estas têm. Em ambas as atividades, nos deslocámos de 

autocarro até ao destino. Foram atividades que me permitiram estabelecer um 

contacto diferente com os meus alunos, noutra realidade que não em contexto 

de aula. Esta interação, mais descontraída, tanto com os meus alunos como 

com os restantes alunos da Escola, foi uma ótima experiência. Facultou-me um 

conhecimento mais aprofundado das carateristicas dos alunos com que 

interajo, traduzindo-se numa melhoria na minha atuação como professora.  

 A última atividade organizada pelo Grupo foi o Sarau de encerramento 

do ano letivo. O Sarau realizou-se no dia 22 de junho, último dia de aulas na 

escola, e contou, para além do Grupo de Educação Física, com a colaboração 

de alguns elementos do Departamento de Expressões. A preparação para esta 

atividade teve início muito antes da data da sua realização. Esta envolveu um 

grande investimento na compra de material, nomeadamente vestuário e 

decoração. Muitos foram os ensaios realizados, com vista à realização de um 

evento que primasse pelo sucesso. O pavilhão foi decorado com a ajuda de 

todos, tendo-se tornado numa verdadeira sala de espetáculos.  

 Contámos com a participação de muitos alunos, incluindo alguns com 

NEE, e até os professores fizeram uma exibição no final, de Dança Clássica e 

Folclore. Já o Desporto Escolar apresentou diversas coreografias de Dança e 

uma exibição de Judo. 

 O início do Sarau realizou-se no Polivalente, onde a Orquestra da Escola 

se aprimorou numa exibição de três músicas por eles ensaiadas. 

Lamentavelmente, existia muito barulho no Polivalente nesta altura, o que 

dificultou a audição da orquestra. Penso que se os alunos estivessem 

colocados num plano superior, os convidados teriam mais facilidade em 

observar e, consequentemente, a atenção dispendida seria bastante maior. 

Esta será, provavelmente, uma medida a adotar no próximo ano, caso se 

realize novamente um espetáculo deste tipo. As atuações continuaram no 

Campo de relvado sintético, onde houve uma exibição de Judo e Capoeira. 
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 Antes da entrada para o pavilhão, houve ainda outro momento musical, 

com a atuação de alguns alunos a tocar bombo, no telhado deste edifício. Este 

foi um momento muito engraçado, visto que ninguém esperava que surgissem 

alunos a tocar no telhado, após a demonstração de Judo. 

 No final, o orgulho e o alívio por tudo ter decorrido conforme o previsto, 

foram sentidos por todos nós. Muitos foram os elogios recebidos, tanto por 

parte dos pais como pelos restantes professores, e até pelo Diretor da Escola.  

Concluída a arrumação do pavilhão, deixando-o nas condições necessárias 

para as atividades letivas do dia seguinte, fizemos um lanche no Polivalente, 

com todos os organizadores envolvidos, o que resultou num agradável 

momento de convívio e descontração para todos. 

 O Grupo de Educação Física esteve este ano responsável, também, 

pela organização da cantina da escola. Esta organização consiste no controlo 

da entrada dos alunos, por turmas, cada uma no seu turno pré-estabelecido, e 

pela supervisão durante os almoços. Esta é uma iniciativa bastante inovadora, 

que facilita a tarefa das funcionárias da cantina e fomenta uma maior disciplina 

por parte dos alunos durante a hora do almoço.  

Em todas as organizações em que estive envolvida apercebi-me que o 

trabalho de equipa e o desejo de superação foram sempre as amarras do 

triunfo. Ademais, esta participação e o sucesso advindo de cada atividade 

contribuíram para que a comunidade escolar passasse a encarar os Estagiários 

como parte integrante da Escola.  

 

 

4.3. Relação com a Comunidade 

 

 Quando estamos inseridos numa Escola, é fundamental que estejamos 

conscientes da importância que esta tem na comunidade em que está inserida. 

Não só por a Escola ser o espelho da sociedade, mas também por ela poder 

representar uma fonte de mudança para a mesma. A Escola não deve limitar-

se a viver na sociedade, mas sim viver com a sociedade, possuindo objetivos 

comuns e lutando em conjunto para a construção de uma comunidade mais 
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responsável, com valores mais vinculados, e ativa para a construção de um 

mundo melhor. 

 Desta forma, como os alunos que estão inseridos na Escola provêm da 

sociedade, é fundamental conhecermos as suas características para 

conseguirmos oferecer um ensino adaptado aos alunos. Muitos alunos da 

Escola Básica Teixeira Lopes provêm de um meio de baixo nível económico, 

com famílias pouco estruturadas, que naturalmente influenciam não só o seu 

comportamento mas também os seus resultados escolares. Assim, esta deverá 

criar estratégias para fazer face a estas situações particulares. 

 

 

 

 

4.3.1. “Ronda da Caridade” 

 

 Sendo um dos objetivos do nosso Núcleo de Estágio criar laços com a 

sociedade em que a Escola se insere, e considerando o estatuto 

socioeconomico que caracteriza a população escolar, optámos por desenvolver 

uma ação de solidariedade, aliando-nos à Legião da Boa-Vontade (LBV). Esta 

é uma instituição fundada no Brasil, que tem como objetivo ajudar pessoas 

carenciadas através dos seus programas de solidariedade social. Em Portugal, 

a instituição desenvolve a sua atividade nas cidades do Porto e Lisboa. O 

projeto em que colaborámos foi o Ronda de Caridade, onde uma equipa de 

voluntários distribui sopa quente, pão, leite, sumos, frutas, iogurtes, calçado, 

roupas e cobertores. Esta distribuição abarca cerca de cem sem-abrigo e 

ocorre nas madrugadas de sábado e de domingo.  

 O nosso contributo centrou-se na confeção de sopa nos dias 22 e 23 de 

abril. O nosso objetivo, era a angariação de alimentos para a sua confeção 

junto da população escolar. No entanto, como a lista dos ingredientes 

necessários nos foi fornecida apenas nas férias da Páscoa, já não nos foi 

possível intervir junto da população para a sua obtenção. Assim, fomos nós a 

responsabilizarmo-nos pela sua aquisição, o que fizemos com muito gosto. Nos 
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dias 22 e 23 de abril, deslocamo-nos às instalações da LBV, no Porto, pelas 

9h00 da manhã, para procedermos à confeção da sopa que iria ser distribuída 

nesses mesmos dias. Fomos muito bem recebidos pela D. Preciosa, uma das 

cozinheiras voluntárias da instituição, que nos orientou na confeção. Durante a 

manhã estivemos a descascar e a cortar legumes e a preparar os frangos. No 

sábado, antes de iniciarmos estas tarefas, lavámos a louça da ronda da noite 

anterior, como é habitual. Com os alimentos preparados e colocados na 

panela, só nos restava esperar que a sopa ficasse pronta. Neste tempo de 

espera, pudemos conversar com a D. Preciosa que, com toda a sua 

experiência, nos deu a conhecer um pouco mais acerca desta instituição e dos 

projetos que abraça. 

 A sopa ficou pronta em aproximadamente três horas e, no final, tivemos 

oportunidade de provar o preparado. Foi muito gratificante pensar que toda 

aquela sopa, que nos levou tão pouco tempo a preparar, iria tirar a fome a 

tantas pessoas naquela noite. 

 Esta experiência deu-me ainda mais vontade de continuar a fazer este 

tipo de ações. Veio confirmar-me que um pequeno contributo da parte de cada 

um de nós pode contribuir, em larga escala e a nível geral, para uma sociedade 

melhor e, mais especificamente, para a felicidade e o aumento da qualidade de 

vida de tantas pessoas que, cada vez mais, timidamente anseiam por ajuda. 

 É, então, fundamental que a escola seja um exemplo e que fomente 

iniciativas deste nível, para que através delas se desperte a sensibilidade de 

cada vez mais pessoas, particularmente dos jovens, que são o futuro da 

sociedade! 

 

 

 

4.4. Desenvolvimento Profissional 

 

 De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

2010/1011, esta área engloba “vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 
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da vida profissional, fomentando o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.” (Matos, 2010, p.7) 

 A reflexão foi uma das componentes que considero ter sido uma 

ferramenta essencial para o meu desenvolvimento enquanto professora. Foi 

algo que me acompanhou ao longo de todo o ano, em todas as aulas, 

atividades e reuniões realizadas. É fundamental sermos capazes de repensar a 

nossa prática e tornarmo-nos conscientes das nossas limitações. Só assim 

poderemos melhorar a nossa prestação no processo de ensino-aprendizagem. 

Com o passar do tempo, fui melhorando a minha capacidade de refletir sobre a 

minha atuação, o que se tornou um meio de encontrar soluções, estratégias e, 

até, um sentido para a minha prática pedagógica. Desta forma, considero todas 

elas imprescindíveis para o aperfeiçoamento do ensino que proporcionei aos 

meus alunos, e um contributo fundamental para a consciencialização da 

importância da inovação na evolução do ensino.  

 Os momentos de reflexão estiveram presentes desde o início até ao final 

do ano. Como tal, foi pedido aos estagiários a realização do Projeto de 

Formação Inicial e do presente Relatório de Estágio, ambos tendo como ponto 

de partida a reflexão. O PFI foi um documento bastante importante, pois 

permitiu-me refletir acerca dos objetivos que tinha para o ano que se 

avizinhava, sobre as minhas maiores dificuldades, e incitou-me a estabelecer e 

ponderar possíveis formas e estratégias para as superar. Este planeamento 

tornou-se num guião, tendo-se revelado fulcral na minha caminhada.  

 Enquanto que o PFI foi um documento preditivo, realizado no início do 

ano letivo, tratando-se de um projeto, tal como o nome indica, o Relatório de 

Estágio, elaborado no final do ano, é um documento de reflexão crítica onde 

espelho a minha prestação ao longo deste ano.  

 O facto de ter implementado o MED foi uma mais-valia neste ano letivo. 

Trata-se de um Modelo inovador, alvo de muita reflexão por parte de todo o 

Núcleo de Estágio. Apesar de ter estado em contacto com o MED na Didática 

de Atletismo, no 1º ano de Mestrado, implementá-lo numa turma do 9º ano não 

se revelou tarefa fácil. Foi um grande desafio e uma verdadeira fonte de 

aprendizagem, originando muitas reflexões, tanto a nível individual como a 
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nível de Núcleo de Estágio, no sentido de dinamizar as aulas, tornando-as 

motivantes para os alunos. 

 Outro contributo imprescindível para o meu Desenvolvimento 

Profissional foram, como já referi anteriormente, os meus companheiros de 

viagem, Joca e Filipe, pilares fundamentais neste ano de estágio. As aulas a 

que assistimos foram verdadeiras fontes de aprendizagem, onde a partilha de 

opiniões foi uma constante, sendo essencial para o nosso crescimento 

enquanto profissionais. Os ensinamentos e o apoio da Professora Cooperante 

foram igualmente fundamentais para a minha aprendizagem e evolução 

enquanto professora. 

 Não poderia deixar de referir os meus alunos, que tanto me ensinaram 

em todos os momentos de interação professor-aluno.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS 

PARA O FUTURO 
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5. Conclusões e Perspetivas para o futuro 

 

Fazendo agora uma retrospetiva sobre este ano, posso afirmar que as 

minhas expectativas, para além de terem sido alcançadas, foram superadas. 

Olhando para as minhas expectativas iniciais e analisando as dificuldades por 

mim enunciadas, é com grande satisfação que vejo a minha evolução na 

superação de cada uma delas. A adoção de estratégias e métodos que me 

ajudassem a ultrapassá-las foi uma das mais-valias da prática supervisionada. 

 O Estágio Profissional ofereceu-me um conjunto alargado de 

oportunidades que representaram um contributo preponderante para o meu 

desenvolvimento, tanto a nível profissional como pessoal. Foi o culminar de 

quatro anos de formação, em que a aprendizagem foi uma constante. A prática 

é a contextualização desses quatro anos, em que os conhecimentos adquiridos 

são aprimorados no contacto com situações reais.  

 A oportunidade de errar, corrigir e adaptar, e o facto de considerar cada 

um dos erros um meio para alcançar a competência, foi absolutamente 

enriquecedor nesta caminhada. Esta necessidade de constante adaptação 

contribuiu bastante para o reconhecimento da importância da reflexão em todo 

este processo. O tempo que lhe foi dedicado acerca da prática pedagógica foi 

crucial para a minha transformação numa pessoa mais crítica e, 

consequentemente, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Foi 

este processo que, contribuindo para a formação de novos conhecimentos, me 

tornou uma professora mais capaz de detetar falhas e procurar soluções e 

estratégias para as colmatar.  

 Posso afirmar, ainda, que o companheirismo, tendo-se revelado uma 

constante ao longo deste ano, foi uma mais-valia para o meu desenvolvimento. 

Todas as discussões e debates acerca das nossas dúvidas e fragilidades se 

revelaram momentos de grande aprendizagem e reflexão. A par disto, não 

posso deixar de referir a importância do sentido de pertença a um grupo de 

docentes que, em todos os convívios e partilhas de conhecimento, nos 

transmitiram sempre uma filosofia de união e cooperação exemplar. 
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 O Estágio, sendo o culminar de toda a formação teórico-prática obtida na 

faculdade é, de igual forma, o início de uma nova etapa na minha vida, 

trazendo consigo uma grande expectativa para o que virá a seguir.  

 Agora, no término do Estágio Profissional, estou consciente de que a 

minha formação não acaba aqui, e de que ainda há um longo caminho a 

percorrer e novos mundos a descobrir. 

 Hoje, considero-me uma professora mais conhecedora, eficiente e 

eficaz, com vontade de continuar nesta busca do conhecimento e de novas 

oportunidades de aprendizagem. É meu anseio voltar a ter oportunidade de 

aplicar tudo o que aprendi ao longo destes anos, apesar de ter consciência de 

que a minha colocação no mercado do trabalho não deverá acontecer tão 

cedo. 
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Anexo 1: Entrevistas Realizadas 

 
Entrevistado: Aluno com SA 

Data: 06/04/2011 

 

Entrevista 

 

1- Gostaste de ter atletismo? 

      Divertiste-te? 

 

2- O que achaste de teres trabalhado em equipa? 

 

3- A tua equipa ajudou-te a aprender os exercícios? 

 

4- Gostas mais de trabalhar em equipa ou sozinho? 

 

5- Gostas mais das aulas onde se aplica o Modelo de Educação Desportiva 

ou das aulas em que sou eu a dar?  

 

6- O que gostaste mais no Modelo de Educação Desportiva? 

 

7- Achas que é mais fácil aprender no MED ou nas outras aulas?  

     Porquê? 

 

8- Preferes trabalhar em equipa ou com a turma toda? 

      Porquê? 

 

9- Preferias as aulas sem competição ou com competição? 
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Entrevistados: Equipa Speedies  

   
Data: 06/04/2011 

 

 

Entrevista 

 

1- O que achaste da participação do João no MED? 

 

2- Achas que esteve mais incluído na turma nestas aulas ou nas aulas de 

Instrução Direta? 

 

3- Ele era empenhado nas atividades? 

 

4- Achas que era mais empenhado nestas aulas ou nas de instrução 

direta? Porquê? 

 

5- Achas que é mais vantajoso para ele participar em aulas onde se 

implemente este Modelo? Porquê? 

. 

6- Achas que o contributo dele foi importante para a equipa? 
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Anexo 2: Exemplos dos cartões de tarefas elaborados 

 

 

  

Lançamento do peso Barreiras 
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Triplo Salto 
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Anexo 3- Organização Modelo de Educação Desportiva - Folha de registo  
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Anexo 4 – Fotos do Evento Culminante  

Aquecimento 

Barreiras 

Triplo Salto 

Lançamento do peso 
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Anexo 5 – Regulamento Meeting de Atletismo 
 

Local: EB 2/3 Teixeira Lopes  

 

1. Participação 

1.1.  Esta prova faz parte do plano de atividades do grupo de Educação 

Física e tem como objetivo proporcionar aos alunos da escola, mais 

uma experiência motora  

 

2. Escalões 

Escalão Ano de nascimento Género  

Infantis A 2000/01 

Masc. e Fem. 

Infantis B 1998/99 

Iniciados 1996/97 

Juvenis 1994/95 

Juniores 1993/Ant. 

 

2.1. Os alunos devem ser inscritos no seu respetivo escalão etário/género, através 

do preenchimento pelo professor responsável da turma, de uma ficha própria 

elaborada para o efeito. 

 

3. Provas 

Participação individual 

 

 

 

 

 

 

 

Infantis 

A e B 
Iniciados Juvenis Juniores 

Corrida de Barreiras 

Salto Comprimento 

Salto Altura 

Lançamento do Peso 
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4. Normas de participação  

4.1. Cada aluno participa nas provas, para as quais se inscreveu, tendo presente o 

respetivo programa horário. 

4.2. O aluno deve respeitar o regulamento específico da modalidade 

4.3. Nos concursos, os alunos têm direito a 3 tentativas cada. 

4.4. No Salto em Altura, a fasquia começa a 1 metro com subida de 3 em 3 cm 

(variando conforme o nº participantes), para todos os escalões. 

4.5. Serão entregues medalhas aos 3 primeiros classificados por escalão/género, 

de cada prova.  

 

5. Inscrições   

 As inscrições para o Meeting devem ser entregues ao núcleo de estágio em 

suporte papel ou enviadas para josejoaquimrosa@gmail.com até o dia 01 de 

abril de 2011. 

 

PROGRAMA - HORÁRIO  

 

Hora Prova Escalão / Sexo 

9h20 Salto em Altura Infantis A – Fem 

9:20 Lançamento do Peso 
Iniciados - Fem 

Juvenis/Juniores - Fem 

9.20 Salto em comprimento 
Infantis A – Masc 

Juvenis/Juniores - Masc 

9:20 Corrida de Barreiras Infantis B - Masc 

10h00 Salto em Altura 
Iniciados - Fem 

Juvenis - Fem 

10:00 Lançamento do Peso Infantis B – Fem 

mailto:josejoaquimrosa@gmail.com
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10:00 Salto em comprimento Iniciados - Masc 

10:00 Corrida de Barreiras Infantis A – Masc 

10:40 Salto em Altura Infantis A – Masc 

10:40 Lançamento do Peso 
Iniciados - Masc 

Juvenis - Masc 

10:40 Salto em comprimento Infantis B – Fem 

10:40 Corrida de Barreiras 
Iniciados – Fem 

Juvenil/Júnior - Fem 

11:20 Salto em Altura 
Iniciados - Masc 

Juvenis - Masc 

11:20 Lançamento do Peso Infantis B – Masc 

11:20 Salto em comprimento 
Iniciados – Fem 

Juvenil/Júnior - Fem 

11:20 Corrida de Barreiras Infantis A - Fem 

12:00 Salto em Altura Infantis B - Fem 

12:00 Lançamento do Peso Infantis A - Fem 

12:00 Salto em comprimento Infantis B - Masc 

12:00 Corrida de Barreiras 
Iniciados - Masc 

Juvenil/Júnior - Masc 

12:40 Salto em Altura Infantil B - Masc 

12:40 Lançamento do Peso Infantil A - Masc 

12:40 Salto em comprimento Infantil A - Fem 

12:40 Corrida de Barreiras Infantis B – Fem 
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Anexo 6 – Planta do Meeting de Atletismo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


