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Resumo 

 

O Estágio Profissional visa formar professores críticos e reflexivos capazes de 

intervir conscientemente no contexto profissional. Neste sentido, o Relatório de 

Estágio pretende retratar de modo consistente o Estágio Profissional, o qual 

incorpora a Prática de Ensino Supervisionada e o presente Relatório. Este 

documento procura representar o processo de crescimento profissional ao 

longo deste ano lectivo, impulsionado pela reflexão e partilha.  

O Estágio profissional decorreu na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, num Núcleo de Estágio constituído por três estudantes-estagiários, a 

professora cooperante e a professora orientadora da faculdade. 

O presente Relatório de Estágio encontra-se organizado em 5 capítulos: o 

capítulo 1, “Uma análise do EU”, comporta o percurso pessoal, as expectativas 

e o impacto com este ano. No capítulo 2, designado “A transição para a prática 

profissional ”, analisa o enquadramento da prática, nomeadamente o contexto 

legal, institucional e funcional. Este contempla, ainda, a temáticas dos 

constrangimentos no confronto com a prática, resultantes das instalações 

escolares. O capítulo 3, “Realização da Prática Profissional”, expõe as 

vivências reflectidas nas diferentes áreas em que fui chamada a intervir. 

Incorporado neste capítulo, encontra-se, ainda, o estudo relativo ao Índice de 

Massa Corporal dos alunos da turma. O capítulo 4, “Integração e Participação 

na Escola”, caracteriza um conjunto de actividades que o estagiário deve dar 

resposta, para que o seu processo de formação se torne mais rico e completo.  

Por último, no capítulo 5 são apresentadas as “Conclusões e Perspectivas para 

o Futuro”, no qual surge uma retrospectiva do processo de estágio, e o traçar 

de perspectivas futuras. 

Este Relatório consubstancia, assim, um conjunto de vivências significativas e 

cruciais no meu crescimento e desenvolvimento enquanto professora, em que 

a noção de que “ser professor” ultrapassa, em muito, o espaço e o tempo da 

aula. 

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO, EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR, 

INSTALAÇÕES ESCOLARES, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 
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Abstract 

 

The practicum aims to form teachers capable of critical and reflective intervene 

consciously in a professional context. In this sense, the Report consistently 

seeks to portray the Practicum, which incorporates the supervised teaching 

practice and the present report. This document seeks to represent the process 

of professional growth throughout this school year, driven by reflection and 

sharing. 

The practicum took place at the School Dr. Manuel Gomes de Almeida, within a 

group with three pre-service teachers, a cooperating teacher and a University 

supervisor.  

The present report is organized into five chapters: Chapter 1, "An analysis of 

ego", when entails a personal path, expectations and the impact this year. In 

Chapter 2, entitled "The transition to professional practice," says the framework 

of practice, including the legal, institutional and functional. This includes also the 

themes of the constraints confronting the practice, resulting from the school 

premises. Chapter 3, "Realization of Professional Practice," presents the 

experiences reflected in different areas, in which I was called to performed. 

Embedded in this chapter, is also the study on body mass index of my pupils. 

Chapter 4, “Integration and Participation in School”, features a set of activities 

that the pre-service teacher must answer to his education process to become 

more rich and full. Finally, in Chapter 5, the "Conclusions and Future 

Perspectives", which comes in a retrospective review of the practicum, and 

outline of future expectations. 

This report includes a set of significant and critical experiences in my growth 

and development as a teacher, where emerge the notion that "being a teacher" 

exceeds, by far, the space and time of class.  

 

KEYWORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHER, SCHOOL 

PREMISES, BODY MASS INDEX 
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1. Introdução 

 

 O Relatório do Estágio Profissional pretende caracterizar, de um modo 

fidedigno, um conjunto de vivências e experiências ocorridas ao longo de um 

ano lectivo em contexto real de ensino, que concorreram para um 

desenvolvimento profissional sustentado e consistente. 

Neste sentido, o Estágio Profissional assume-se como um conjunto de 

vivências que possibilitam a realização de aprendizagens, que podem 

proporcionar a aquisição de novos saberes e conhecimentos profissionais. 

Neste sentido, segundo Vieira (2006), é necessário analisar a prática através 

de lentes críticas, de modo a perceber e a criar modos de acção alternativos. A 

reflexão e o contínuo questionamento crítico sobre o ensino, práticas e 

conteúdos são, assim, o cerne da renovação do conhecimento, na tentativa de 

o adequar às especificidades dos alunos da escola actual e às imposições 

decorridas do contexto situacional. Em última instância, o Estágio Profissional 

permite ao Estudante-Estagiário tomar, progressivamente, decisões mais 

conscientes e autónomas, em virtude do crescente entendimento do que é Ser 

Professor.  

O Estágio Profissional representa também o culminar de todo um 

percurso, preenchido de conhecimentos marcadamente de cariz teórico. Tal 

como refere Caires (2001), a prática em contexto real permite ao Estudante-

Estagiário “pôr em prática os conhecimentos que adquiriu nos primeiros anos 

de formação, que comece a relacionar os conhecimentos teóricos com as 

práticas e a construir um estilo pessoal de actuação” (p. 119). Neste sentido, os 

conhecimentos necessitaram de ser transformados com base nas exigências 

de um contexto real: a Escola. Este espaço, pelas funções que encerra, requer, 

de quem pratica a docência, um conjunto alargado de exigências e 

competências, pelo que, durante este processo recorri a conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico que precedeu o Estágio, de modo 

a tomar decisões sustentadas e conscientes. Neste sentido, Kulcsar (1991) 

afirma que o Estágio Profissional, pelo contexto real em que é realizado, visa 

primordialmente a integração do saber com o fazer.  
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É neste confronto entre a teoria e a prática, entre o ideal e o real, entre 

ambições e concretizações que se edifica o processo de ensino-aprendizagem. 

Neste domínio, as inquietações eram uma constante. As incertezas no modo 

de agir, uma realidade. E as dúvidas, uma desmedida irresolução. Não 

obstante, foram todas estas indagações que se assumiram como pedras 

basilares no meu desenvolvimento como professora, nomeadamente, no que 

concerne à tomada de decisão perante o imprevisto, o inesperado e os 

condicionalismos. Esta imprevisibilidade ganha, ainda, mais relevância se 

considerarmos as características específicas da aula de Educação Física, que, 

não raras vezes, implica que o planeado necessite de ser ajustado. Neste 

sentido, Bento (2003) afirma que a aula de Educação Física tem de ser 

projectada em função de uma série de condicionalismos, de ordem externa, 

com avultada influência no seu conteúdo e realização. Concretizando um 

destes condicionalismos o mesmo autor refere “nenhuma outra disciplina é tão 

dependente do clima e do tempo como a Educação Física” (Bento, 2003, p. 

122), ilustrando deste modo, a influência que as condições climatéricas 

exercem sobre o ensino, no seu planeamento e realização. 

O contacto com a prática, as exigências colocadas, os desafios 

superados, fez com que o Estágio Profissional representasse um momento de 

mobilização e aplicação de conhecimentos e vontades, um momento gerador 

de competências, tributárias para a minha emancipação e autonomização 

como professora. 

Este documento assume-se, assim, como um testemunho reflexivo, 

visando ilustrar o processo reflexivo vivenciado como Estudante-Estagiária no 

decorrer do ano lectivo 2010/2011. Neste sentido, foi elaborado com o intuito 

de se constituir como um elemento produtor e impulsionador de novos saberes, 

pelo confronto dos conhecimentos académicos e conhecimentos advindos da 

prática pedagógica. Urge, então, realçar que este relatório teve como 

assumpção um projecto inicial consubstanciado no Projecto de Formação 

Inicial (PFI), que foi elaborado no início do ano. Este documento permitiu-me 

identificar, analisar e reflectir as minhas dificuldades e sistematizar as 

estratégias a que poderia recorrer para as colmatar. Assim, o Relatório de 
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Estágio encerra um conjunto de reflexões relativas às minhas experiências, 

angústias, fragilidades e conquistas decorridas no meu processo de evolução 

enquanto professora. 

Na tentativa de ilustrar o processo experienciado estruturei o presente 

Relatório de Estágio em 5 capítulos: o capítulo 1, “Uma análise do EU”, 

comporta o percurso pessoal até ao Estágio, expectativas e o impacto inicial 

com a prática de ensino real. No capítulo 2, designado “A transição para a 

prática profissional ”, é desenvolvido todo o processo de enquadramento da 

prática profissional, recorrendo ao contexto legal, institucional e funcional da 

configuração da Unidade Curricular do Estágio Profissional. Este contempla, 

ainda, uma das temáticas com mais relevância na minha prática pedagógica e, 

consequentemente, deste relatório: que se reporta aos constrangimentos 

sentidos no confronto com a prática, resultantes das instalações escolares em 

que é desenvolvida a temática da requalificação da Escola. O capítulo 3, 

“Realização da Prática Profissional”, expõe as vivências reflectidas nas 

diferentes áreas em que fui chamada a intervir. Incorporado neste capítulo, 

encontra-se ainda o estudo relativo ao Índice de Massa Corporal dos alunos da 

turma. O capítulo 4, “Integração e Participação na Escola”, incorpora as 

actividades realizadas no contexto escolar, os quais contribuíram para tornar o 

processo de formação vivenciado mais rico e completo. Por último, no capítulo 

5 são apresentadas as “Conclusões e Perspectivas para o Futuro”. Nele realizo 

uma retrospectiva do processo de Estágio-Profissional apontando os aspectos 

mais significativos e, ainda, as minhas expectativas para o futuro.   
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2.1 A minha viagem 

 

O formando que aprende a ser professor desde logo é influenciado pela 

sua história ou percurso biográfico, sendo que, tal como declara Nóvoa (2009), 

“a profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma 

pessoalidade do professor” (p.27), pelo que o desempenho desta profissão 

requer a incorporação de elementos pessoais e profissionais (Roldão, 2007). 

Desde que me conheço como pessoa que o jogo e a brincadeira fazem 

parte da minha vida. É através do jogo que (re)configuro a minha identidade e a 

minha arte de viver. A actividade e incapacidade de viver sem movimento 

sempre foram características da minha vida.  

Nascida no seio de uma família sem grandes vínculos ao Desporto 

talvez não se perspectivasse, facilmente, que desenvolvesse tanto apreço e 

numa fase tão precoce pelo Desporto. As pequenas brincadeiras e jogos com 

familiares que inicialmente me preenchiam deixaram de me satisfazer muito 

cedo, o que fez com que tivesse que ir em busca de algo mais. 

 Foi assim que aos seis anos ingressei na Natação. Já nessa altura se 

me questionassem acerca da profissão que queria ter no futuro, a minha 

resposta seria: “professora de Natação”. Além do meio em que esta 

modalidade se desenrola, o que me atraía era a competição, pese embora esta 

seja encarada, por muitos, como algo negativo. No entanto, a “competição é 

base e pressuposto para a cooperação” (Bento, 2004, p.77). Ainda como 

praticante de Natação fui-me apercebendo de como alguns condicionalismos 

externos podem influenciar o desempenho desportivo. Treinando numa piscina 

com pouco mais de doze metros de comprimento quando defrontava, no 

âmbito do Desporto Escolar, outras nadadoras do mesmo escalão etário as 

diferenças de rendimento eram notórias.  

Estes contratempos nunca me fizeram desistir, pelo contrário, incitavam-

me a trabalhar mais em busca da superação. Estes valores apreendidos e 

“utilizados” desde essa altura acabaram por se revelar os pilares pelos quais 

tenho guiado a minha vida. 
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Quase paralelamente à Natação, surge outra paixão, o Futebol. E digo 

quase paralelamente porque chegou o dia em que me vi obrigada a optar por 

uma em detrimento da outra, pelo que escolhi o Futebol. Se até então o meu 

sexo nunca tinha influenciado directamente as minhas oportunidades ou 

condições de prática, ao ingressar no mundo do Futebol como praticante senti 

isso de forma muito concreta. A discriminação do sexo feminino era evidente, 

porquanto não havia disponibilidade espacial ou temporal para a conciliação 

dos treinos de todos os escalões, o Futebol Feminino era, manifestamente, o 

que era mais lesado. Este modo de tratar o Futebol Feminino era algo que me 

deixava indignada, mas mais uma vez a persistência desenvolvida no Desporto 

incitou-me a continuar.  

Na perseguição o meu sonho, e terminado o 3º Ciclo do Ensino Básico, 

enveredei pelo Curso Científico-Natural – opção de Desporto. Esta escolha 

implicou a ida para uma nova escola, porque a escola que frequentava não 

contemplava o curso de Desporto na sua oferta educativa. À semelhança de 

todas as escolas, esta possuía uma cultura própria, do mesmo modo 

apresentava um conjunto de características físicas que confinavam à Educação 

Física alguns constrangimentos, designadamente pela inexistência de espaços 

adequados à prática de Atletismo (apenas era possível efectuar corrida de 

resistência através de percursos improvisados, sendo que os campos 

exteriores tinham o piso em alcatrão representando um risco de lesões 

acrescido). Ademais, apenas existia um pavilhão desportivo com capacidade 

para uma turma condicionando a leccionação das aulas nos meses de Inverno. 

Não obstante estas limitações, tinha uma vantagem face às restantes escolas 

do concelho: tinha uma piscina. 

Decidida a ser Professora de Educação Física quis fazer a minha 

formação na melhor instituição para o efeito, a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Neste palco, adquiri um vasto leque de aprendizagens, 

conhecimentos e experiências, acerca do desporto e do que é ser professor, 

fundamentais para o que sou hoje. Independentemente desta vontade de 

querer ser professora, a Natação não deixou de ser uma paixão. Assim, no 3º 

ano optei por seguir a opção de Natação. Esta opção ofereceu-me a 
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possibilidade de estagiar durante uma época na equipa Júnior e Sénior de 

Natação do Futebol Clube do Porto, sem dúvida uma experiência 

enriquecedora e marcante. Durante este ano conheci pessoalidades únicas que 

me fizeram reflectir acerca do que era realmente o treino e a alta competição. 

Desta vivência surgiu uma questão: o que leva alguém a sujeitar-se a tantos 

sacrifícios e privações na busca incessante do rendimento? Muitos destes 

ensinamentos transferi para a minha vida académica. Pois, quando era 

necessário decidir entre a diversão, convívio, descanso e estudar, era na busca 

do sucesso, da excelência que encontrava a minha motivação para continuar a 

minha caminhada neste trilho tão meu. Assim, a escolha pelo trabalho não se 

revelava tão sinuosa. 

 Já mais recentemente, desde Setembro de 2009 que exerço funções de 

professora nas Piscinas Municipais de Oliveira de Azeméis, cumprindo assim 

um dos meus desejos de menina. Apesar de ser uma tarefa árdua conjugar os 

estudos e a profissão tenho retirado diversos ensinamentos para a vida e 

especialmente para este ano de Estágio Profissional, uma vez que ambas 

envolvem um ponto-chave, o lidar com Pessoas, Pessoas que afinal são a 

nossa razão de ser e de viver. Neste âmbito, a minha experiência na piscina 

ajudou-me a perceber que as necessidades dos diversos escalões etários, e as 

especificidades individuais dentro de cada escalão. No entanto, cada indivíduo 

é único. 

Agora, prestes a terminar o curso Universitário, e após todas as 

experiências que vivenciei, tanto na faculdade como a nível profissional, tenho 

ainda mais vincada a convicção que quero mesmo ser Professora de Educação 

Física. É esta vontade que me preenche, me realiza. É isto que sinto e que 

preciso de gritar aos quatro ventos. É esta a minha identidade! 

 

2.2 O ponto de partida para a outra margem 

 

Tudo tem um começo, um início e um ponto de partida que nos poderá 

conduzir a um destino. A docência é uma profissão que inevitavelmente é 

antecedida pelo trilho da discência. Foi assim que após estes quatro anos de 
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formação inicial, me deparei com o Estágio Profissional, um momento, ou 

vários momentos, de aprendizagem profunda, onde me colocaria à prova na 

concretização de um sonho: ser professora de Educação Física. 

Percepcionava que este ano iria exigir de mim bastante trabalho e 

dedicação, contudo também sabia que só assim poderia ultrapassar todos os 

obstáculos, que de certo iriam surgir nesta minha longa jornada. Esta etapa foi, 

assim, encarada como um novo e enorme desafio neste longo caminho de 

transposição de aluna para professora. 

Durante anos fui acumulando vivências desportivas e conhecimento, 

marcadamente teórico. Eis que surge, então, o Estágio Profissional, momento 

onde poderia colocar em prática tudo o que sabia, que me preenche e me 

identifica.  

Não obstante, esta travessia não se avizinhou serena, sem agitação. 

Inicialmente, assemelhava-se a um labirinto interminável, marcado por 

sentimentos contraditórios, onde as incertezas eram superiores às certezas. 

Neste cenário, o Núcleo de Estágio, a Professora Cooperante e o trabalho 

cooperativo nele envolto, e o grupo de Educação Física assumiram-se como as 

âncoras basilares. 

A única certeza que tinha é que o Estágio representava a ponte que me 

ajudaria a alcançar a outra margem, o ser professora.  

Encarei o Estágio como uma oportunidade de descobrir a minha própria 

forma de ensinar, porque como afirma Roldão (2007) “o professor profissional 

(…) é aquele que ensina não apenas porque sabe, mas porque sabe ensinar”, 

(p.101). No entanto, esta forma de ensinar está indubitavelmente ligada ao 

contexto educativo. Não é possível ensinar sem ter como referência a 

especificidade do meio e a sua sociedade, da escola e as suas condições. 

Deste modo, desde logo procurei dar resposta às exigências da prática 

adequando os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso 

académico. Isto porque, quando deparada com a realidade vejo que não raras 

vezes estes conhecimentos necessitam de ser reformulados à luz dessa 

mesma realidade. Deste modo, com o Estágio Profissional esperava 

desenvolver a minha competência profissional, no seu sentido mais lato, 
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englobando o desenvolvimento de competências pedagógicas, didácticas e 

científicas (adaptado do documentos de Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional, 2010/2011). 

Neste sentido, conjecturei que o Estágio Profissional me iria direccionar 

progressivamente para o conceito do professor reflexivo. Ambicionava 

desenvolver a minha capacidade reflexiva e o meu sentido crítico sobre as 

minhas acções, potenciando a sensatez na análise e na futura actuação, 

indagando constantemente o interface existente entre os conhecimentos e a 

realidade. Deste modo, parafraseando Vieira (2006) “revisitar a experiência 

através de lentes críticas permite desocultar a existência de barreiras à 

mudança, explicar a sua origem e significado, analisar as suas implicações e, 

eventualmente, criar modos de acção alternativos” (p.17). 

O cerne de toda a educação é o aluno, portanto, como professora, 

esperava desenvolver a capacidade de analisar e compreender as 

especificidades dos alunos, de modo a poder tratá-los com base na equidade, 

entendida como um tratamento diferenciado conducente à igualdade de 

oportunidade. Como era previsível deparei-me com uma turma heterogénea, 

com experiências de vida, interesses, preferências e objectivos distintos. Sendo 

que esta heterogeneidade de objectivos se reflectia nas atitudes dos alunos. A 

forma como estes agem e como se empenham nas actividades da aula 

espelham os seus propósitos futuros. Não obstante, estas diferenças, a linha 

orientadora da minha actuação visava fornecer a todos os alunos uma 

vivência desportiva alargada e positiva. Genericamente ambicionava contribuir 

para a aquisição de estilos de vida mais saudáveis e incrementar o gosto pelo 

Desporto nos alunos. Assim, era necessário ser uma professora competente 

mas acima de tudo entusiasta. A paixão e o entusiasmo potenciam um 

envolvimento e uma participação mais activa na aula, despertando 

simultaneamente as emoções e sentimentos dos alunos. A corroborar esta 

ideia surge o provérbio chinês “diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu 

lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei”.  

Creio convictamente que a conservação deste envolvimento dos alunos 

depende, não apenas da relação estabelecida entre professor-alunos, mas 
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também das actividades e da sua atractividade, materiais e condições para a 

leccionação das aulas. Confrontada com as condições oferecidas pela Escola 

Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida (ESMGA) considerei que me 

encontrava numa situação auspiciosa para a leccionação das aulas. Não 

obstante, esta primeira visão, os entraves, as dificuldades logo foram sendo 

desvendadas aquando o confronto com a prática. Ciente disto perspectivava 

desenvolver a minha criatividade e sentido de “improvisação” na ânsia de 

garantir uma prática contextualizada e positiva para todos os meus alunos.  

No desenvolvimento desta e de outras capacidades imprescindíveis ao 

ser professor, considero que a partilha com o outro é algo fundamental. A 

importância do outro na construção do conhecimento e nas relações 

interpessoais é algo indubitável. Assim, antevi na Professora Cooperante, na 

Professora Orientadora da Faculdade, nos colegas de núcleo de estágio e nos 

restantes docentes da escola, mais especificamente os do grupo disciplinar de 

Educação Física, oportunidades de aprendizagem constantes. A integração 

progressiva e orientada na prática profissional, a que tive acesso desde o 

primeiro contacto com a escola e os intervenientes no Estágio, criaram um 

espaço propício ao desenvolvimento de competências, bem como uma 

sensação de apoio no remar contra as minhas lacunas e dificuldades.  

Por considerar que o Estágio me auxiliaria na elaboração de uma visão 

mais realista e integral da Escola e da sua dinâmica enquanto organização 

ambicionava conhecer o seu funcionamento e as funções dos diversos órgãos 

da escola, nomeadamente as do professor. Na verdade, considerei que a 

confrontação com a multiplicidade de funções e distintas áreas de intervenção 

a que o professor tem que dar resposta, se constituíram como importantes 

alicerces no meu desenvolvimento enquanto profissional.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A TRANSIÇÃO PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL
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3.1 Enquadramento legal do Estágio Profissional e sua articulação 

funcional 

 

O Estágio Profissional, na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), consubstancia-se como uma unidade curricular do segundo 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este, estrutura-se de 

modo coerente com o plano de estudos precedente, a licenciatura em Ciências 

do Desporto, e em consonância com as crescentes exigências requeridas a 

quem tem o privilégio de estudar nesta instituição.  

No que concerne ao modo como está estruturado o Estágio Profissional, 

tem em conta a confluência de requisitos legais, institucionais e funcionais.  

Deste modo, a estrutura e funcionamento do Estágio Profissional 

adoptado pela FADEUP no presente ano lectivo, considera os princípios 

decorrentes das orientações legais, nomeadamente as constantes no Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de Março e no Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro 

que se reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação profissional para 

a docência. Este último, define como titulares de habilitação para a docência, 

os titulares do grau de Mestre, na sua especialidade, sendo este grau 

indispensável para o desempenho da actividade docente. Rege-se ainda pelo 

Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, pelo 

Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP e pelo Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

O Estágio Profissional apresenta como objectivo1 a formação 

progressiva e orientada, de um professor profissional, capaz de edificar uma 

prática de ensino de qualidade. Formar um professor reflexivo e crítico no que 

se refere à sua acção, actuando em conformidade com as exigências que 

assolam a profissão docente.  

                                                           
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 natureza complexa e integral do processo de ensino-aprendizagem, 

bem como as tarefas inerentes à actividade do professor, que decorre num 

âmbito balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas condições 

específicas do contexto educativo e pelas relações estabelecidas, incitam a 

uma incorporação de diversas áreas a percorrer no Estágio Profissional, de 

modo a propiciar vivências que conduzam ao desenvolvimento de 

competências profissionais. Assim, a prática pedagógica trespassa quatro 

áreas de intervenção: a Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

a participação na Escola, a Relação com a Comunidade e por fim o 

Desenvolvimento Profissional.  

Em termos organizacionais cada área de desempenho visa alcançar um 

objectivo central especifico, bem como um conjunto de actividades e/ou tarefas 

a realizar ao longo do Estágio Profissional.  

Deste modo a área 1, designada de Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem, engloba a realização de tarefas de concepção, 

planeamento, realização e avaliação do processo ensino-aprendizagem, não 

descurando a especificidade do contexto onde se insere.  

A área 2, denominada Participação na Escola, engloba actividades não 

lectivas que devem ser vivenciadas pelo Estudante-Estagiário, sendo que o 

objectivo fundamental é a integração do Estudante-Estagiário na comunidade 

escolar e o reforço do papel do professor de Educação Física na Escola.  

A área 3, a Relação com a Comunidade, engloba actividades que 

possam contribuir para um crescente conhecimento relativo ao meio e à escola, 

que o Estudante-Estagiário deve adquirir de modo a conhecer e rentabilizar as 

suas potencialidades. O propósito é a concepção de iniciativas que promovam 

sinergias entre a escola e a comunidade.  

Por último, o contíguo de actividades e vivências usufruídas no decorrer 

da prática são tidas em conta na área 4, designada de Desenvolvimento 

Profissional. Assim, esta área remete para a importância da reflexão acerca da 

actividade experienciada pelo Estudante-Estagiário no sentido de o tornar 

capaz de diagnosticar necessidades, perspectivando o seu desenvolvimento, 

de modo a suprir as mesmas. Este(s) momento(s) de formação é, então, por 
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excelência, uma oportunidade para colocar problemas decorridos da prática e 

procurar soluções, por meio de um processo criador e recriador, que não se 

limita à aplicação da teoria (Piconez, 1991). 

Contudo, e apesar de reconhecido o enorme contributo deste ano lectivo 

para o desenvolvimento dos Estudantes-Estagiários, todo este caminho de 

formação não encerra aqui. O barco necessita de prosseguir o seu caminho, 

ser desancorado e ir em busca de novos e opulentos mares. O mesmo é dizer 

que o professor deve permanecer numa busca incessante de mais saber e de 

mais competências, por meio da formação contínua. Corroborando esta ideia, 

Onofre (1996) afirma que a “formação de professores pode ser entendida 

como um processo contínuo e sistemático”, procedendo-se desde as 

primeiras experiências de formação, devendo prolongar-se por toda a vida 

profissional. Neste sentido, Campos (1995) realça que a formação contínua, 

sendo um direito e simultaneamente um dever dos professores, se destina ao 

aperfeiçoamento das competências dos docentes, nos distintos domínios da 

sua actividade, ao incentivo face à participação activa na inovação profissional 

e, consequentemente, na melhoria da qualidade do ensino.  

Tomando em consideração que a prática pedagógica ocorre em contexto 

escolar real, aquilo que é exigido ao Estudante Estagiário em, última instância, 

visa que este adquira uma identidade profissional consentânea com a 

necessidade concreta do grupo profissional na actualidade. Deste modo, 

importa aqui discorrer acerca do papel da escola na actualidade.  

Segundo o Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de Abril a Escola tem confinada 

a missão de dotar “todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

integrar-se activamente na sociedade e dar um contributo para a vida 

económica, social e cultural do País.” (p. 2341). Deste modo, torna-se crucial 

formar docentes capazes de intervir e adequar a sua acção às exigências de 

cada contexto particular. Docentes que possuam a capacidade de reflectir e 

reajustar a sua prática às necessidades diagnosticadas em cada situação, de 

modo a promover a qualidade e a equidade na aquisição de conhecimentos e 

competências por parte de todos os educandos. 
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 Ainda neste documento, as questões da autonomia da escola estão 

contempladas, sendo que o aumento dos seus níveis ganha relevo. Esta 

autonomia decretada visa promover o reforço da capacidade de intervenção e 

um incremento do poder para a tomada de decisões à escola, sendo que se 

pretende que estas se possam ajustar à especificidade da sua comunidade 

escolar. De evidenciar ainda, que esta autonomia tem implícito um nível 

proporcional de responsabilidade da Escola e, de modo parcial, dos docentes 

que nela actuam.  

No que se refere ao funcionamento de Estágio Profissional, o 

Regulamento que o administra, estabelece que o Estágio decorre num Núcleo 

de Estágio, no contexto real de ensino, e com orientação conjunta de um 

Orientador(a) da Faculdade, e um Professor(a) Cooperante da Escola.  

Esta integração dos Estudantes Estagiários nas diversas escolas só é 

possível pela celebração de protocolos entre a FADEUP e um conjunto de 

Escolas cooperante do Ensino Básico e Secundário, contexto onde decorre a 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) dos estudantes.  

É neste contexto concreto e específico que o Estudante-Estagiário 

concebe, realiza e avalia o processo de ensino. A ele cabe-lhe conduzir na 

plenitude o processo de ensino-aprendizagem de uma turma, isto não obstante 

o professor da turma ser o professor cooperante. O Estudante-Estagiário tem, 

assim, acesso a uma experiência bastante aproximada com a realidade que no 

futuro enfrentará na sua carreira docente, com a grande vantagem de ser uma 

caminhada minuciosamente acompanhada. Neste sentido, este envolvimento, 

vivido em situação real, visa primordialmente aquilo que Kulcsar designa por 

“integração do saber com o fazer” (p.64). Esta vivência permite, assim, uma 

participação activa nas reuniões dos diferentes órgãos da Escola, destinadas à 

programação, realização e à avaliação das actividades educativas que permite 

a (re)construção do conhecimento do Estagiário no que concerne às 

necessidades concretas do programa face à multiplicidade de tarefas que o ser 

professor aporta.  

O acompanhamento presencial do Professor Cooperante, assim como o 

acompanhamento mais à distância do Professor Orientador da Faculdade 
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assumem-se como elementos centrais no processo de desenvolvimento do 

Estágio, porquanto o aluno se vê confrontado pela primeira vez com uma nova 

realidade, nomeadamente uma escola e a especificidade que lhe está inerente 

e a existência de âncoras e amarras seguras que o guiem neste caminho é 

crucial. A adequação dos conhecimentos teóricos adquiridos na formação 

académica às exigências do Projecto Educativo de Escola, do Projecto 

Curricular de Escola, da Disciplina e de Turma não se assumem como uma 

tarefa fácil para o Estudante-Estagiário. Deste modo, a orientação e 

acompanhamento por parte do Professor Cooperante e do Professor 

Orientador da faculdade são fulcrais para a superação do processo. O primeiro 

assume-se como uma fonte de saberes e experiência tanto no que concerne à 

intervenção pedagógica como no desempenho das restantes funções inerentes 

ao ser professor, estando sempre presente. Num contínuo processo de 

supervisão conjunta, o Professor Orientador da Faculdade fornece um 

acompanhamento mais formal,  

É nesta convergência entre a teoria e a prática que se percebe a total 

abrangência da escola, encarando-a como um local de partilha, onde o 

professor adquire soluções para as suas inquietações, ao mesmo tempo que 

forma os seus alunos. Neste sentido, o conhecimento do meio e da escola são 

aspectos cruciais na garantia de uma actuação mais consciente.  

 

3.2 O terreno de base para o Estágio Profissional  

 

A pesquisa, análise e conhecimento do contexto escolar foi  

indubitavelmente, um aspecto determinante para o exercício da minha 

actividade neste ano de Estágio. Através destes processos obtive 

conhecimento relativo à Escola, à sua cultura, normas de funcionamento e 

princípios de actuação, bem como dos recursos humanos, espaciais e 

materiais. Permitiu-me, igualmente, imbuir-me de conhecimento respeitante 

aos alunos, à sociedade onde estão inseridos, e ao papel que ambos reservam 

à Educação Física. 
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 Na realidade, vi-me a realizar o Estágio numa cidade com uma cultura 

desportiva alargada, apresentando uma estreita ligação com o Desporto, sendo 

sede de variados clubes desportivos e palco para diversas infra-estruturas 

desportivas. 

 No contexto mais específico, a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, foi alvo de uma requalificação recente da Parque Escolar. Logo, a 

expectativa é que tivesse condições privilegiadas para a realização do ensino. 

Contudo, aquando os primeiros contactos com a escola, apercebi-me que esta 

ânsia de modernização e renovação, concretizadas nas obras de 

requalificação, poderiam não corresponder às verdadeiras necessidades 

actuais e futuras da escola e da sociedade. 

  

3.3 Constrangimentos no confronto com a prática  

 

3.3.1 Um olhar sobre a „Escola ideal‟  

 

Desde o ano de 2007 que está em curso um Programa de Modernização 

dos estabelecimentos de ensino portugueses. Deste modo, para dar resposta a 

esta necessidade foi criada a Parque Escola, (EPE), empresa responsável pela 

remodelação dos edifícios escolares e espaços adjacentes. 

A Parque Escolar, fundada no Decreto – Lei n.º 41/2007, de 21 de 

Fevereiro, é um órgão colectivo de direito público que apresenta como objecto 

o planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do programa de 

modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afectas ao 

Ministério da Educação. Expresso neste mesmo decreto, e com vista à 

superação do atraso educativo português, “assumirá importância fundamental a 

oferta aos alunos, docentes e demais agentes do sistema educativo de 

instalações escolares com condições de funcionalidade, conforto, segurança, 

salubridade e aptas à sua integração e adaptação ao processo dinâmico de 

introdução de novas tecnologias.” 

O referido Programa foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 1/2007, de 3 de Janeiro, visando dar resposta a três objectivos 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/02/03700/12871294.pdf
http://www.parque-escolar.pt/admin/uploads/pdf12007.pdf
http://www.parque-escolar.pt/admin/uploads/pdf12007.pdf
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primordiais: 1) requalificar e modernizar os edifícios escolares, potenciando as 

suas condições para a prática do ensino moderno; 2) criar um novo modelo 

eficiente e eficaz de gestão das instalações; 3) estabelecer relações mais 

estreitas com a comunidade, valorizando o meio em que está inserido.  

No que à Educação Física diz respeito, foi tida maioritariamente 

como um meio propiciador de abertura da escola à comunidade, aquando 

a conceptualização do novo modelo de Edifício Escolar. Nenhuma outra 

consideração relativa às remodelações nos espaços desportivos das escolas 

foi produzida nesta conceptualização. Assim, pode ler-se que esta 

requalificação visa criar “condições de abertura de sectores específicos da 

escola para utilização pela comunidade exterior, com particular ênfase nos 

espaços de Biblioteca, Conhecimento e da Memória (núcleos museológicos), 

salas polivalentes (exposições, teatro, cinema, dança), Centros de Novas 

Oportunidades, bar e cantina e nas áreas de desporto.”2 

Já no Manual de Projecto de Arquitectura são referidas as estratégias 

adoptadas na reorganização do espaço escolar. Neste documento encontram-

se plasmadas as intenções de requalificação dos espaços desportivos, 

conjecturando a integração de um ginásio, um pavilhão polidesportivo, 

campos cobertos e descobertos e ainda uma zona de balneários. 

Consumando a orientação de abertura à comunidade previam, 

simultaneamente, o acesso independente a estas instalações, com 

possibilidade de total separação dos demais espaços da escola. 

 No sentido de dar início a todo este processo, a partir do ano de 2007, a 

Parque Escolar, enquanto responsável por esta remodelação dos edifícios 

escolares, efectuou o levantamento, elaborou o projecto e consumou a obra. 

Neste contexto, e tendo em conta a realidade que encontrei na ESMGA 

mais questões se colocaram: Será que os projectos idealizados vão de 

encontro com as necessidades diagnosticadas? Até que ponto a 

especificidade da comunidade escolar e do meio foram tidas em linha de 

conta aquando a elaboração do projecto e da obra? Será que o projectado 

foi realizado? 

                                                           
2 In: Novo Modelo de Edifício Escolar - http://www.parque-escolar.pt/m-modelo-conceptual.php 
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De modo a tentar obter respostas tomei a decisão de analisar o percurso 

efectuado até à realidade presente. Assim, procurei perceber se o investimento 

realizado nas infra-estruturas da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida foi o necessário.  

 

 

Materiais e Métodos 

 

Corpus do estudo 

Para dar resposta às questões colocadas recorreu-se aos depoimentos 

de órgão directivos da Escola e de docentes do Grupo Disciplinar de Educação 

Física. Analisaram-se também as actas do Conselho Executivo, agora Director, 

da Assembleia de Escola, presentemente Conselho Geral, do Departamento de 

Expressões e do Grupo de Educação Física.  

 

Procedimentos de Recolha 

Para a realização deste estudo procedi a uma conversa, previamente 

agendada, com os órgãos directivos da escola.3 

Foram analisadas um total de oitenta e oito actas. Destas, cinco eram 

actas da Direcção Executiva, trinta e oito das reuniões de Conselho Executivo 

e dezanove de reuniões do Conselho Geral. Analisou-se ainda uma acta do 

Departamento de Expressões, e vinte e cinco actas do Grupo Disciplinar de 

Educação Física.  

 

Procedimentos de análise 

O material dos depoimentos foi submetido a uma análise temática em 

três grandes temas definidos a priori: i) intenções da Parque Escolar; ii) 

pretensões da Escola e dos seus Órgãos; iii) resultados.  

A categoria das intenções da Parque Escolar remete para as 

orientações, objectivos e intenções da Parque Escolar no que concerne às 

obras de requalificação. A categoria das pretensões da Escola e dos seus 

                                                           
3 Todos os elementos referenciados neste estudo estão identificados por de pseudónimos.  
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Órgãos incorpora as necessidades diagnosticadas pela Escola, comunicadas à 

empresa responsável pela obra com vista à sua resolução. Por fim, os 

resultados diz respeito aos resultados finais após a intervenção.  

Já o material recolhido nas actas foi também submetido a uma análise 

temática tendo por referência os seguintes temas determinados a priori: i) tipo 

de reunião; ii) cronologia; iii) conteúdos registados; iv) decisões tomadas. 

A categoria de tipo de reunião reporta-se à natureza das reuniões 

(Direcção Executiva, Conselho Executivo, Conselho Geral, Grupo Disciplinar, 

Departamento de Expressões). A categoria cronologia, visa perceber a ordem 

cronológica do processo e remodelação das instalações escolares. A categoria 

conteúdos registados incorpora as temáticas emergentes da análise das actas. 

Por fim, a categoria decisões tomadas remete para as decisões resultantes das 

reuniões, relacionadas com a requalificação da ESMGA.  

 

 

Depoimentos 

 

Intenções da Parque Escolar 

Os depoimentos dos elementos entrevistados focaram um ponto em comum: a 

escassez de documentos que atestem as intenções concretas da Parque 

Escolar no que respeita a remodelação desta Escola. Contudo, recorrendo à 

sua memória, apontamentos informais e a alguns documentos formais, 

permutados entre a escola e a empresa Parque Escolar destacaram-se as 

seguintes intenções: articular vários sectores funcionais da escola constituindo 

uma sucessão de espaços (interiores e exteriores) de valência diversificada, 

relacionados com diferentes situações de aprendizagem, deste modo, 

pretendiam modernizar a escola e as suas instalações /equipamentos, 

dotando-a de laboratórios, salas tecnológicas, espaços de conferência. No 

âmbito da Educação Física, demonstraram a intenção de ampliar o 

Pavilhão Desportivo e assegurar a cobertura dos campos exteriores.  
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Pretensões da Escola e dos seus Órgãos 

 A escola ambicionava um auditório, uma biblioteca, espaços/salas 

tecnológicas e laboratoriais. No plano mais circunscrito da Educação Física 

pretendia a ampliação do Pavilhão Desportivo e a cobertura de pelo 

menos um espaço desportivo exterior. Foi proposto ainda um espaço de 

convívio para todos os alunos, no entanto, esta necessidade só foi revelada 

numa fase adiantada das obras, o que condicionou, ou mesmo anulou a 

edificação do mesmo.  

 

 

 Resultados  

 

 Todas as intenções e pretensões da escola e dos seus órgãos 

mencionadas anteriormente foram atendidas, à excepção do que respeita 

à Educação Física. O alargamento do Pavilhão Desportivo foi uma hipótese 

revogada atendendo às dificuldades anunciadas pela Parque Escolar na 

aquisição do terreno anexo à Escola. A cobertura dos espaços exteriores 

assumiu-se somente como uma intenção, nunca passando a realidade, pelo 

que os dois espaços exteriores permaneceram descobertos.  

 

Ressalvo neste ponto o depoimento do professor IS (professor dos 

órgãos directivos da escola), pessoa que acompanhou de perto este processo 

de requalificação. Este, no seu discurso denunciou uma grande mágoa e 

decepção. Não por transmitir um sentimento de dever não cumprido mas sim 

por ter consciência que algo ficou por fazer (mesmo que tal transcenda a sua 

capacidade ou competência).  

Neste depoimento percebi que todo este processo remota a anos 

lectivos bem mais longínquos do que  aquilo que perspectivava inicialmente. 

Aliado ao seu estado de degradação, bem visível, as pressões exercidas pelos 

vários órgãos da escola foram determinantes para o brotar de todo este 

processo. Estas pressões baseavam-se amplamente nas intenções e 

projecções já elaboradas para requalificações pontuais, bem como nas 
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classificações do ranking nacional de escolas, que espelhava os bons 

resultados dos alunos.  

Contudo, pelo discurso operado ficou vigente a mágoa pelo facto da 

escola não ter sido abarcada na terceira fase de requalificação. Parecendo um 

paradoxo, dado as razões anteriormente apontadas, o sub-director acredita que 

as vantagens para a escola seriam optimizadas, principalmente no que 

concerne aos espaços desportivos e à selecção dos arquitectos que ficariam 

responsáveis pela obra. Ao que pude apurar, na fase do processo onde a 

escola foi englobada, os arquitectos foram nomeados pela empresa Parque 

Escolar, o que, entre outros aspectos, veio a criar um fosso entre o meio 

envolvente, a cultura/identidade da escola e a obra edificada. De tal modo que, 

a Escola Básica e Secundária do Cerco e a Escola Secundária Doutor Manuel 

Gomes de Almeida são pródigas em semelhanças, sem que o meio e os alunos 

se assemelhem, isto porque o gabinete de arquitectura era comum entre as 

duas escolas, estando sediado em Gaia. 

Uma outra vantagem apontada reside no papel reservado à Educação 

Física nestas requalificações. Reconsiderando os aspectos menos positivos 

das intervenções, a Parque Escolar, a partir da fase subsequente à que foi 

englobada a ESMGA, passou a encarar os espaços desportivos como uma 

prioridade, facto que até então não se verificava.  

 

 

Actas 

 

Tipo de reunião 

Das oitenta e oito actas analisadas, cinco eram actas da Direcção 

Executiva, sendo que só em duas delas é que a requalificação da escola se 

constituía como ponto da ordem de trabalhos da reunião. Trinta e oito eram 

actas das reuniões de Conselho Executivo, onde apenas quatro continham 

informação relevante sobre o tema. Dezanove eram actas de reuniões do 

Conselho Geral onde a requalificação da Escola foi ponto da ordem de 

trabalhos em cinco. Uma acta do Departamento de Expressões, onde 
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constavam informações relevantes acerca da requalificação da Escola. No que 

concerne as actas de Grupo Disciplinar, foram consultadas onze actas 

referentes ao ano lectivo 2007/2008, sendo que apenas uma continha conteúdo 

relevante. Concernente ao ano lectivo de 2008/2009, foram analisadas sete 

actas, sendo que em apenas duas delas não foi encontrado qualquer tipo de 

referência às obras de requalificação. Do ano lectivo 2009/2010 foram 

consultadas sete actas, em cinco foram referenciados aspectos relacionados 

com as obras de requalificação.  Assim, o total de actas que continham 

informação relevante e que foram objecto de análise foram vinte e três.  

 

 

Cronologia 

No dia 20 de Junho de 2007 o Presidente do Conselho Executivo 

deslocou-se a Lisboa, para participar numa sessão sobre o “Programa de 

modernização das escolas com Ensino Secundário”. Esta reunião teve como 

mote o tratamento dos seguintes temas: objectivos do programa; modelo de 

contratação e financiamento da Parque Escolar e concretização do programa 

de modernização.  

No dia subsequente, isto é, no dia 21 de Junho de 2007, realizaram-se 

reuniões de Departamento Curriculares, com vista ao levantamento das 

respectivas necessidades. 

O dia 15 de Dezembro do mesmo ano, foi a data apontada para o 

encerramento do projecto de requalificação da Escola.  

O início das obras foi agendado para o segundo semestre do ano de 

2008. No dia 30 de Outubro do mesmo ano procedeu-se a uma reunião com a 

Parque Escolar, aberta a toda a comunidade escolar, com o objectivo de 

fornecer pormenores sobre o projecto em curso, na altura, as transformações 

realizadas na escola e o que esta será no futuro.  

No início do ano lectivo 2009/2010, isto é em Setembro de 2009, foram 

ultimados os trabalhos de construção das infra-estruturas necessárias para a 

recepção dos alunos e para o funcionamento das aulas em simultâneo com a 

primeira fase de remodelação da Escola.  
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Nas actas constava ainda a previsão das datas de entrega dos blocos 

A24 e A45, sendo a 9 de Novembro de 2009 a do primeiro, e a 16 ou 23 de 

Novembro do mesmo ano a data prevista para a entrega do segundo. Face aos 

resultados da intervenção na Escola, nomeadamente no que aos recintos 

desportivos diz respeito, na semana de 16 a 20 de Novembro de 2009 realizou-

se uma reunião com o Director, o representante dos Pais/Encarregados de 

Educação e o engenheiro da Parque Escolar, visando a negociação da 

cobertura de um dos campos exteriores.  

 

Conteúdos 

 

Independentemente do tipo de reunião a que a acta se refere, a temática 

mais dominante foi o “ponto de situação das obras de remodelação dos 

edifícios escolares”. Não obstante, cada reunião teve pontos de incidência 

particulares, os quais passo a apresentar. 

Na reunião de Conselho Executivo respeitante ao dia 8 de Junho de 

2007 foi realizado com balanço da reunião levada a cabo com a empresa 

Parque Escolar. Passados vinte dias, portanto, dia 28 de Junho, procedeu-se à 

divulgação do modo como decorreu a sessão sobre o ”Programa de 

modernização das escolas com Ensino Secundário”, realizada em Lisboa no 

dia 20 deste mês. Ainda nesta reunião foi realizado um levantamento da 

possível organização dos espaços que a escola ambicionava, tendo como 

directrizes o seu Projecto Educativo e as linhas orientadoras que asseguram o 

futuro da escola nos próximos vinte anos. No dia 21 de Junho realizaram-se 

reuniões de Departamento de Expressões, de onde emergiram várias 

sugestões para as obras de restauração e modernização que seriam 

efectuadas posteriormente na Escola, tendo como base a sua oferta formativa.  

 No dia 9 de Abril de 2008, na reunião do Conselho Executivo, procedeu-

se à comunicação de um resumo das reuniões efectuadas e a efectuar no 

âmbito das obras que iriam decorrer. No dia 16 de Julho de 2008, realizou-se 

                                                           
4
 Bloco A2: designação de um dos blocos das instalações escolares 

5 Bloco A4: designação de um dos blocos das instalações escolares 
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uma reunião do grupo de Educação Física, onde um dos pontos da ordem de 

trabalho foi a preparação do ano lectivo 2008/2009. Neste âmbito, os docentes 

do grupo manifestaram preocupação relativamente às instalações, em virtude 

das obras que se anunciavam, bem como ao estado do material, que se 

encontrava bastante degradado. Ou seja, estas quatro reuniões foram 

realizadas antes mesmo do início das obras de remodelação.  

Face a todas estas preocupações o Grupo de Educação Física reuniu no 

dia 4 de Setembro de 2008, debatendo assuntos relacionados com a 

planificação anual. A segunda reunião de Grupo desse ano lectivo, realizada no 

dia 9 de Setembro, assumiu-se como uma continuidade da primeira, contudo, 

nesta reunião foi questionado a influência negativa que as obras 

representavam para a prática de ensino de qualidade, condição norteadora dos 

docentes deste Grupo Disciplinar.  

Nas reuniões de Grupo de 25 de Setembro e 11 de Dezembro de 2008, 

a planificação e as instalações disponíveis para cumprir com o planeado, foram 

os temas centrais.  

Aos 29 dias do mês de Novembro do ano 2008 teve lugar uma reunião 

do Conselho Geral Transitório, onde o representante dos Pais/Encarregados 

de Educação lamentou não se ter procedido a uma intervenção efectiva e 

profunda no Pavilhão Desportivo, realçando que este é um espaço vital 

para os alunos e com mais potencialidades de rentabilização e 

financiamento da própria escola. De resto a reunião deste mesmo órgão, 

que se seguiu, teve como mote o mesmo conteúdo, a intervenção no Pavilhão 

Desportivo. No dia 12 de Março de 2009 a reunião visava, entre outros pontos, 

a percepção do nível de cumprimento do que tinha sido planificado.  

No dia 21 de Julho de 2009, a reunião do Conselho Geral serviu para a 

divulgação dos prazos previstos para a entrega dos vários sectores. Foram 

ainda abordados assuntos relacionados com a leccionação das aulas, em 

geral, e das aulas de Educação Física, em particular, uma vez que durante o 

primeiro período do ano lectivo, os docentes do grupo não puderam contar com 

as instalações desportivas da Escola.  
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A Direcção Executiva reuniu-se no dia 20 de Outubro de 2009 com vista 

à realização do ponto de situação das obras e à divulgação das previsões dos 

prazos de entrega dos edifícios escolares remodelados.  

No dia 11 de Novembro do mesmo ano, além do balanço relativo ao 

estado das obras de requalificação, foi dado realce à necessidade de aquisição 

de materiais, de diversas índoles, necessidades, estas, adstritas às novas 

estruturas. O Conselho Geral voltou a reunir-se no dia 22 de Fevereiro de 

2010, partilhando o primeiro ponto da ordem de trabalhos com a reunião acima 

mencionada. Procedeu-se ainda à exposição dos problemas detectados no 

decurso das obras, nomeadamente: os prazos de entrega, as deficiências que 

foram sendo detectadas, a qualidade dos materiais utilizados e a ausência de 

cumprimento das intenções espelhadas e projectadas inicialmente pela 

Parque Escolar. De resto, o conteúdo das actas das reuniões do Grupo de 

Educação Física do ano 2009/2010 remete-se, maioritariamente, à planificação 

das actividades lectivas e não lectivas do referido ano, bem como os 

condicionalismos existentes face às obras de requalificação da escola.  

 

 

Decisões 

 

No dia 8 de Junho de 2007, ficou expresso na reunião do Conselho 

Executivo, que a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida iria integrar 

a primeira fase de intervenção dos estabelecimentos do Ensino Secundário. 

Nesta reunião, ficou decidido o agendamento de reuniões de Departamento 

Curricular com vista à apresentação de “propostas de sonho” para uma 

escola “ideal” nos próximos 20/30 anos. Estas teriam, então, de ser entregues 

até ao dia 30 do mesmo mês, por forma a poderem ser apresentadas a 

concurso de fundos comunitários. Da referida reunião (especificamente da 

Reunião de Departamento de Expressões) resultou um conjunto de sugestões 

as quais passo a apresentar no Quadro 1:  
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Quadro 1: Lista de sugestões, elaborada pelos docentes do Grupo Disciplinar 

Instalações Desportivas Infra-estruturas de apoio 

 Requalificação do Pavilhão e sala de ginástica 

já existentes, dotando-as das seguintes valências: 

 - Pavilhão equipado com aparelhos de ginástica 

artística e trampolins e um praticável para artística e 

acrobática e um para ginástica rítmica desportiva; 

- sala de ginástica equipada com espelhos e 

aparelhagem de som para a prática actividades 

rítmicas expressivas, danças de salão, aeróbica, entre 

outros.  

 Um bloco de balneários que servisse todo o 

parque desportivo da escola, com sauna, banho turco, 

jacuzzi e piscina.  

 

 Um espaço exterior coberto, passível de ser 

usado como um todo, ou com estruturas fixas e 

amovíveis, com as seguintes equipamentos: 

- um elevado sintético 40x20m que poderia ser 

amovível; 

- dois espaços 40x20m com marcações das 

modalidades tradicionais e dotados de balizas, tabelas 

de basquetebol, redes de voleibol, redes de ténis, 

cestos Corfebol; 

- colchão para recepção de saltos verticais do atletismo; 

- caixa de areia, passível de ser tapada, que poderá 

funcionar como campo de voleibol, futebol, andebol e 

outros desportos de praia, sendo ao mesmo tempo 

zona de recepção dos saltos horizontais e dos 

engenhos dos lançamentos do atletismo; 

- pista de atletismo equipada com dispositivos de 

partidas baixas e barreiras, parede de escalada. 

 Reestruturação dos balneários em outros 

espaços: 

- mini-auditório / sala de aula de Educação Física com 

material áudio visual e didáctico; 

- salas equipadas com computadores e com o 

programa Fitnessgram; 

- espaço da arrecadação ampliado e transformado em 

sala de máquinas de musculação. 

 Construção de um pavilhão multiusos e uma 

piscina. 

 

 

O Conselho Executivo voltou a reunir no dia 1 de Setembro decidindo e 

planificando as tarefas a dar cumprimento nas semanas subsequentes, de 

modo a garantir as condições mínimas para o início do ano lectivo.  

O Grupo de Educação Física reuniu no dia 4 de Setembro de 2008, 

confirmando a impossibilidade de proceder a uma planificação anual, em 

virtude das incertezas quanto à disponibilidade de instalações. Na segunda 

reunião de Grupo deste ano lectivo, realizada no dia 9 de Setembro, os 
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docentes desta área disciplinar decidiram elaborar um documento, revelando a 

sua preocupação pelo impacto que as condições físicas e materiais podem 

provocar na sua actividade, texto que foi apresentado ao Conselho 

Pedagógico. 

No dia 10 de Dezembro de 2008, numa reunião do Conselho Geral, ficou 

definido que o representante dos Pais/Encarregados de Educação iria entrar 

em contacto com a Câmara Municipal de Espinho, de modo a averiguar a 

possibilidade de cedência do espaço para um recinto ao ar livre de apoio ao 

Pavilhão Desportivo e futuramente o possível alargamento do mesmo.  

Este órgão agrupou no dia 21 de Julho de 2009 estabelecendo que no 

ano lectivo que se seguia não seria possível leccionar aulas de Educação 

Física na Escola, pelo que, iria ser solicitada a colaboração da Câmara 

Municipal de Espinho e de Clubes Desportivos da mesma cidade.  

Face às exigências colocadas pelos novos blocos escolares, no dia 28 

de Outubro de 2009, a Direcção Executiva procedeu ao ajustamento do serviço 

do pessoal não docente.  

No dia 22 de Fevereiro de 2010 o Conselho Geral decidiu reformular a 

carta a enviar à Parque Escolar, documento onde este órgão expressou 

motivos e justificações para a necessidade e premência da cobertura de um 

dos espaços desportivos exteriores.  

 

 

3.3.2. As intenções que se tornaram realidade 

 

Este ponto visa perceber até que ponto os resultados desta intervenção 

foram de encontro com as intenções das diversas partes envolvidas neste 

processo de remodelação do espaço escolar.  

 Pelos dados acima transcritos facilmente se concluí que as imprecisões 

e os incumprimentos por parte da empresa responsável são assinaláveis. 

Centrando-me no essencial, irei, nesta reflexão, remeter para segundo plano os 

prazos de entrega e as intenções das outras áreas disciplinares, chamando 



A transição para a Prática Profissional 

34 
 

para o centro desta minha reflexão a parte com a qual me identifico, que me 

afecta e me move: a Educação Física.  

 Deste modo, um dos aspectos que mais me indignou no meu processo 

de recolha de dados foi a revogação da Parque Escolar no que concerne à 

ampliação do Pavilhão Desportivo, quando esta era uma das intenções mais 

prementes dos órgãos escolares e uma necessidade evidente face à 

localização da cidade de Espinho e o número de alunos/turmas. As dificuldades 

e as contrariedades na aquisição do terreno adstrito à escola, que permitiria a 

ampliação das instalações desportivas, serviram, aos olhos dos elementos que 

acompanharam o processo, como uma justificação para que esta intervenção 

não fosse consumada. Deste modo, presentemente o Pavilhão Desportivo 

mantém-se, em tudo, semelhante ao que era antes das obras de 

requalificação, tal como se pode comprovar nas figuras1 e 2: 

 

  

        Figura 1: Pavilhão Desportivo antes da intervenção           Figura 2: Pavilhão Desportivo depois da intervenção 

 

 No seguimento desta ideia realço a indisponibilidade da empresa 

Parque Escolar em proceder à cobertura de um dos espaços desportivos 

exteriores. Este incumprimento assume maior incompreensão pelo acto de no 

projecto inicial da intervenção estar contemplada a construção de duas 

coberturas sobre os dois campos exteriores destinados à prática desportiva, 

que em alterações posteriores do projecto deixaram de constar. 

Posteriormente, foi assumido o compromisso de contemplar a colocação de 

uma cobertura sobre um dos campos de jogos exteriores. Concluída a 
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intervenção é possível verificar que esta cobertura também foi suprimida. Na 

impossibilidade de alargar o Pavilhão Desportivo, segundo a empresa 

responsável, considero que esta era uma alternativa mais do que justificável, 

visto que, em virtude destas opções da empresa Parque Escolar, a disciplina 

de Educação Física nesta escola, dispõe apenas de dois espaços desportivos 

cobertos.  

 Aliado a estas condicionantes de ordem espacial urge discorrer 

relativamente à qualidade dos materiais utilizados, aspecto que já havia sido 

frisado ainda no decorrer das obras de requalificação. Neste sentido, 

atendendo à premissa emanada pela empresa responsável de que esta seria 

uma escola que deveria satisfazer as necessidades da população nos próximos 

20 a 30 anos não se concebe que o material empregue seja de qualidade tão 

medíocre. Exemplo do exposto são as tabelas de Basquetebol, que decorridas 

duas semanas de aulas já se encontravam danificadas, sendo que a sua 

utilização se circunscreveu apenas às aulas de Educação Física.  

 Observando o Quadro 1, referente às sugestões para as obras de 

requalificação, urge realçar que muitas das intenções foram concebidas à luz 

das orientações atestadas pela Parque Escolar, no sentido de edificar uma 

escola de ideal, partindo de propostas de “sonho”. De facto, é reconhecível que 

muitas das intenções surgidas são uma ilusão numa escola portuguesa, 

pelo que a sua revogação já era aguardada.  

 Neste sentido, a realidade daquilo que outrora foram intenções, veio a 

afirmar-se como um conjunto de factores condicionantes às aulas de 

Educação Física, pelo que, me incitaram a indagar no que respeita às 

circunstâncias onde as aulas de Educação Física têm lugar.  

 

3.3.3. A análise da requalificação da ESMGA – os (in)cumprimentos 

 

Enceto este ponto reiterando a disparidade presente entre a 

apresentação das intenções e do projecto, por parte da empresa Parque 

Escolar, e a consumação do produto final. De resto, os textos anteriormente 
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apresentados veiculam fielmente estes incumprimentos entre o projectado e o 

realizado, especificamente no que à Educação Física diz respeito. 

Nos meandros da negação da ampliação do pavilhão desportivo, da 

recusa da cobertura dos campos exteriores e da rejeição de umas tantas 

intenções reveladas pelos órgãos directivos da ESMGA tornou-se perceptível o 

valor e o lugar reservado à Educação Física, pelos órgãos centrais, no 

processo de formação dos alunos.  

Neste sentido, seria inconcebível uma outra área disciplinar não cumprir 

o programa, ou ver o seu número de aulas efectivas serem reduzidas 

imprevisivelmente, em virtude da ocorrência de condicionalismos externos à 

aula. No entanto, este é o cenário com que os docentes de Educação Física 

avistam dia após dia, mês após mês, período após período e, em última 

análise, ano lectivo após ano lectivo.  

No caso concreto da ESMGA, as condições climatéricas assumem-se 

como um factor condicionante, especialmente nos meses de Inverno, para as 

turmas que ocupam os espaços exteriores.  

As condições físicas restringem a leccionação do Atletismo no espaço 

escolar. Neste sentido, a única possibilidade de leccionar todas as disciplinas 

do Atletismo consiste no deslocamento dos alunos e do professor até à NAVE 

de Espinho. Esta possibilidade de leccionar as aulas de Atletismo nesta infra-

estrutura comporta muitas mais dificuldades do que o simples deslocamento 

até ela. A necessidade de solicitar transporte à Câmara Municipal é o primeiro 

factor condicionador no que se refere a este deslocamento. Por outro lado, o 

facto de a NAVE ser uma infra-estrutura municipal faz com que este espaço, 

frequentemente, não esteja disponível para as aulas de Educação Física. Por 

fim, e tendo em conta os recursos temporais de Educação Física são limitados, 

a redução do tempo efectivo de aula seria mais um constrangimento no atingir 

dos objectivos da modalidade.  

Tendo em conta as adversidades encontradas no possível planeamento 

do Atletismo, na maioria das vezes, a decisão do professor passas por 

leccionar a aula em espaços informais no recinto escolar, ou mesmo, optar por 

outra modalidade em detrimento do Atletismo.  



A transição para a Prática Profissional 

37 
 

Por outro lado, outro condicionalismo nos hábitos de actividade 

desportiva e manutenção dos mesmos é o facto dos espaços desportivos terem 

a sua utilização limitada. Ou seja, os dois espaços exteriores que poderiam ser 

utilizados pelos alunos, fora do horário escolar, na realização de actividades 

desportivas espontâneas encontra-se vedado, sendo que uma das 

potencialidades do recreio escolar, acaba desta forma por ser contrariado.  

Será que outras disciplinas enfrentam tantos obstáculos à execução do 

seu currículo? Pela experiência fruída no contexto real de ensino considero que 

a Educação Física e os seus docentes, continuam a ser aqueles a quem é 

exigida uma plasticidade superior, no sentido de ultrapassar todos os 

condicionalismos e assegurar práticas sustentadas e consistentes aos alunos.   

Neste sentido, considero que ainda há um longo caminho a percorrer na 

afirmação do valor pedagógico da Educação Física no contexto geral do 

currículo escolar dos alunos. Senão vejamos a realidade da ESMGA.  

 

 

3.3.4. O lugar e o espaço da Educação Física 

 

Condição imperial para um ensino de qualidade é o planeamento. No 

entanto, tal como realça Bento (2003), “o ensino é criado duas vezes: primeiro 

na concepção e depois na realidade” (p.16). Ou seja, no processo de ensino o 

inesperado e o imprevisto são uma realidade, o que requer frequentemente 

uma rápida reacção e adequação do planeado à situação concreta. Pese 

embora esta inconstância que assola o processo ensino-aprendizagem, a 

antecipação mental da realidade de ensino, através da sua concepção, é uma 

condição indubitável para o alcance de uma resolução rápida e ajustada ao 

contexto situacional de ensino.  

Comprovando o exposto, desde o início da minha prática pedagógica, e 

conforme pude constatar no decorrer da mesma, foram diversos os factores 

externos que condicionaram a sua realização.  

Um dos primeiros condicionalismos à aula com que me deparei foram as 

condições meteorológicas adversas. Assim, quando leccionei uma modalidade 
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colectiva no espaço exterior, consoante o estabelecido no roullement de 

instalações elaborado pelo grupo de Educação Física, verifiquei que a variação 

extrema das condições climatéricas influencia sobejamente o modo como a 

aula decorre. Neste sentido, Bento (2003) afirma que “nenhuma outra disciplina 

é tão dependente do clima e do tempo como a Educação Física” (p. 122). Este 

foi precisamente um dos ensinamentos que desde cedo aprendi com a 

experiência, tal como retratei na reflexão da aula número 14: 

 

“À semelhança do que havia acontecido já em duas aulas as condições 

climatéricas, nomeadamente a chuva, afectaram o desenrolar da aula. 

Neste caso impossibilitou mesmo a leccionação de aula prática, como tinha 

sido planeado. (…) 

 Perante as condições existentes foi leccionada uma aula teórica, 

subordinada aos temas Dopping, Segurança e Fair-Play no Desporto. Apesar de 

não ser matéria directamente relacionada com as modalidades que estão a ser 

abordadas, estes são temas transversais à disciplina de Educação Física, 

contempladas no Programa Nacional de Educação Física, contribuindo para a 

cultura desportiva dos alunos. (…)” (Reflexão da aula 14, p.1). 

 

A necessidade de passar de uma aula de cariz prático para uma de 

índole teórica veio a proporcionar a abordagem de matérias de ensino, que 

apesar de serem contempladas pelo Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) nem sempre são criadas condições para a sua abordagem. Assim, com 

recurso a diversas metodologias foi possível despertar o interesse dos alunos 

para temáticas que, não raras vezes, lhes passam despercebidas, como por 

exemplo o doping e a violência no desporto. 

Esta situação já havia sido conjecturada aquando a preparação de duas 

aulas, onde a elaboração de um plano secundário, de recurso, foi uma 

necessidade, tal como revelei na reflexão das aulas correspondentes: 

 

“O planeamento desta aula foi mais atribulado do que qualquer uma das 

outras até então leccionadas, isto porque as previsões meteorológicas não 

eram as mais favoráveis. Deste modo, foi elaborado um documento em power 
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point e seleccionados alguns vídeos caso a aula não se pudesse desenrolar no 

exterior, como previsto. Uma vez que as condições climatéricas o permitiam a 

aula acabou por ser leccionada no exterior.” (Reflexão da aula 4, p.1) 

 
“Para esta aula a previsão de condições climatéricas adversas era uma 

realidade, deste modo, elaborei um plano alternativo, que compreendia uma 

apresentação em “Power Point”, com diversas informações sobre o Basquetebol, 

e a exibição de um vídeo com o respectivo guião. No entanto, mesmo tendo em 

consideração estes factos a aula prática acabou por acontecer. Porém, a 

leccionação de alguns conteúdos previstos foi afectada.” (Reflexão da aula 8, 

p.1) 

 

De modo a evitar situações similares a estas, o planeamento anual, 

entendido como um processo que promove um ensino mais eficaz, foi 

concebido procurando suprimir a exposição às condições climatéricas, 

aquando a leccionação de aulas, nos períodos onde se conjectura condições 

menos propícias, isto sem nunca descurar o definido no roullement das 

instalações.  

Na justificação do planeamento anual, estas preocupações estão 

plenamente vigentes: 

 

“ Na segunda parte deste mesmo período será abordada a Ginástica Acrobática, 

nas aulas em que a turma ocupa o Ginásio e a Natação no tempo de aula que 

seria destinado à leccionação da aula no exterior. A decisão de leccionar 

Natação neste período do ano, nos momentos em que a turma está no 

exterior, foi propositada, de modo a evitar os constrangimentos resultantes 

das condições climatéricas mais adversas, características destes meses do 

ano. (…) 

No segundo período serão leccionadas quatro modalidades, nomeadamente: 

Natação e Voleibol, Dança e Ginástica. Neste período será feita a avaliação 

sumativa das quatro modalidades abordadas uma vez que se dão por completas 

as respectivas Unidades Didácticas. 

A decisão de continuar a leccionação da Unidade Didáctica de Natação no 

inicio do 2º período segue as mesmas explicações que no período anterior, 

acrescentando o facto de se poder dar continuidade a uma matéria já 
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introduzida. A Dança será leccionada neste período uma vez que a Escola 

Secundária Manuel Gomes de Almeida organiza um Sarau, no final do segundo 

período, assim sendo estas aulas servirão para o desenvolvimento de 

competências nos alunos essenciais para a sua participação neste evento.” 

(Justificação do Planeamento Anual, pp.3-4) 

 

Reconhecendo que, os factores de ordem natural existentes afectam o 

normal funcionamento da aula, existem outros factores que também o 

influenciam. Mencione-se a título de exemplo as condições materiais existentes 

que condicionam a leccionação e/ou a aquisição dos conteúdos programáticos. 

Corroborando esta ideia, apresento uma citação de Oliveira (1946) em que este 

afirma que “o local em que se faz um determinado ensino e se realiza uma 

acção educativa, é de fundamental importância para a aquisição dos 

conhecimentos e para a maneira dos alunos se comportarem.” (p.3). Neste 

sentido, recordo-me das aulas de Basquetebol em que por advertência da 

empresa Parque Escolar não foi possível usar as tabelas visto que ficaram 

inutilizadas durante um período de tempo considerável. Eu própria pensei 

“como será possível leccionar assim aulas onde os conteúdos a abordar são os 

lançamentos?”. Confesso que emergiu em mim um certo desalento. Uma 

desilusão por saber que a escola tinha sido remodelada, mas quase 

imediatamente após o início das aulas os problemas materiais já eram uma 

realidade. Perspectivava, então, os níveis de (des)motivação dos alunos, 

imaginando que iriam aumentar exponencialmente. Aspecto que vim a 

comprovar no decorrer da aula, como relatei na reflexão da aula número 10: 

  

“Após uma vistoria, a escola obteve a informação de que as tabelas de um 

dos campos exteriores não apresentavam segurança para a prática de 

Basquetebol, assim sendo foi necessário leccionar a aula sem recurso às 

tabelas. Esta circunstância levou a que não fosse possível leccionar todos 

os conteúdos planeados na Unidade Didáctica para esta aula.  

No que respeita as actividades realizadas na aula, considero que foram 

diversificadas e que foram de encontro aos conteúdos planeados, passíveis de 

serem abordados. No entanto, quando os alunos ficaram a saber que as 

tabelas não podiam ser utilizadas manifestaram desmotivação e uma certa 
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resignação perante a situação. Esta desmotivação inicial veio a ter 

repercussões no empenhamento dos alunos em determinados exercícios.” 

(Reflexão da aula 10, p.1) 

 

Nas aulas de Dança, os condicionalismos externos também deixaram a 

sua marca. Para a abordagem desta matéria tive a confirmação a 

disponibilidade do auditório no horário da minha aula senti um alívio, pensando 

que iria encontrar condições propícias para a leccionação desta modalidade. 

Teria um espaço amplo, isolado de outras aulas, não havendo portanto 

interferências acústicas em aulas onde a música é um elemento essencial, 

aliado ao facto de este espaço possuir um sistema sonoro integrado, que 

difundiria o som por toda a área. Contudo, dada a multiplicidade de actividades 

que decorrem neste espaço, por variadas ocasiões o sistema esteve 

desactivado. Quase sempre este entrave foi resolvido, à excepção de uma 

aulas onde nem eu, nem a minha colega de núcleo de estágio, nem os alunos, 

nem, tampouco, os funcionários responsáveis fomos capazes de solucionar o 

problema. Situação que está presente na reflexão 44: 

 

“À semelhança do que já havia acontecido em aulas transactas as condições 

externas voltaram a influenciar o desenrolar da aula. Neste caso concreto, 

posso mesmo afirmar que as condições acústicas do espaço onde leccionei 

a aula perturbaram a aquisição de alguns conteúdos por parte dos alunos.  

Sendo a aula leccionada no mesmo espaço que a última aula de Dança 

esperava encontrar o sistema sonoro nas mesmas condições, isto é, com as 

colunas do auditório ligadas. No entanto, tal não aconteceu. Apesar de estar 

presente no espaço previamente à hora da aula, detectando o problema 

antecipadamente à chegada dos alunos, não me foi possível solucionar o 

mesmo dentro do tempo disponível. A solução encontrada foi solicitar a uma 

funcionária a sua intervenção, porém veio a revelar-se igualmente infrutífera. 

Assim, concluiu que o conhecimento e ensaio dos instrumentos 

previamente é uma mais valia para a garantia da normal prossecução da 

aula. Neste caso concreto o conhecimento e a experimentação não foram 

suficientes para assegurar o correcto funcionamento da aula, daí que cada 

professor deva projectar estratégias alternativas de modo a que a aquisição dos 
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conteúdos por parte dos alunos não seja lesada.” (Reflexão da aula número 44, 

p.1)  

 

No final desta aula, e como é possível verificar através da análise da 

reflexão apresentada, concluí que a capacidade de antecipação e de tomada 

de decisão, aliadas à comparência antecipada no local da aula, não sendo 

tarefas didácticas, são uma das exigências decisivas na garantia da 

qualidade da aula e consequentemente do ensino.   

No que respeita os recursos espaciais, e considerando que tive a meu 

cargo uma turma bastante numerosa, a distribuição dos alunos pelo espaço da 

aula nem sempre foi uma tarefa simples. Este aspecto foi especialmente 

notado nas aulas de Natação pela inconstância do número e localização das 

pistas de nado disponíveis. Obviamente que esta irregularidade teve as suas 

repercussões na planificação das aulas. Não obstante, incitou-me a 

desenvolver estratégias alternativas, experienciando a eficácia de cada uma, o 

que contribuiu para o meu desenvolvimento enquanto professora.  

Contudo, o caso do Badminton foi possivelmente a unidade didáctica 

mais afectada pela escassez de espaço, face ao número de alunos, tal como 

retrato no excerto que se segue: 

 

“Ao contrário do sucedido na última aula de Badminton, nesta quase a totalidade 

dos alunos esteve em prática, o que suscitou a ocupação de todos os campos 

de jogo. Em dois campos esta ocupação foi mesmo excessiva, ao 

encontrarem-se três jogos num único espaço de jogo. Pretendendo uma 

prática contextualizada este tipo de lotação não poderá ocorrer. (…) Esta 

situação comprova a dificuldade de trabalhar com turmas numerosas, 

neste caso não por questões comportamentais mas sim por questões 

organizativas e logísticas. Com as políticas economicistas do sistema político 

as turmas tendem a ser mais numerosas, o que poderá influenciar a 

aprendizagem dos alunos, não só ao nível da Educação Física como das 

restantes áreas disciplinares. No entanto, deparando-se com esta situação, o 

professor tem de encontrar estratégias alternativas de modo a não colocar em 

prejuízo a aquisição dos conteúdos por parte dos alunos.” (Reflexão da aula 32, 

p. 2). 
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Esta situação vivenciada, e tal como havia diagnosticado, estimulou-me 

a tentar encontrar meios que permitissem uma prática constante a todos os 

alunos, como é visível no excerto da crónica do dia 2 de Fevereiro, constante 

no “Diário de Bordo”: 

 

“É certo que independentemente do número de alunos que temos diante de nós, 

a garantia de um ensino eficaz e de qualidade é uma exigência. Contudo, não 

raras vezes, como professores, somos colocados “à prova”, tal como se sucedeu 

na aula anterior. Deste modo, tive de colocar em jogo toda a minha capacidade 

de análise e imaginação, organizando espaços de jogos adjacentes de modo a 

promover uma prática mais efectiva.” 

 

Perante a conjuntura acima retratada senti-me obrigada a solucionar, ou 

remediar, a situação, pelo que mal terminou a aula comecei a imaginar uma 

forma de provir estes campos de uma divisória por meio de uma rede. 

Despendi algum tempo, material e engenho mas aquando da leccionação das 

aulas que se seguiram tive a recompensa. Os alunos mantiveram-se mais 

envolvidos e empenhados, o que acabou por trazer benefícios à sua 

aprendizagem.  

O nível de envolvimento e empenhamento nas actividades da aula é 

ainda outro aspecto a considerar. Neste âmbito, e pela experiência vivenciada, 

ao grau de envolvimento dos alunos corresponde, na mesma proporção, a 

fluidez da aula. De resto, os níveis de atenção e concentração dos alunos são 

aspectos que além de influenciarem a aquisição dos conteúdos, afectam o 

desenrolar da aula, senão vejamos o sucedido na aula 30: 

  

“A realização deste teste veio ainda a afectar os níveis de concentração dos 

alunos na aula. Mesmo não manifestando comportamentos negativos senti 

que os alunos estavam distantes, dispersos e acima de tudo preocupados. 

Isto veio a influenciar a minha actuação, deste modo, tentei reduzir ao 

máximo o tempo de transmissão de informação, focando-me nos aspectos 

essenciais e fornecendo informações o mais concisas possível, dado que a 

sua capacidade de retenção estava diminuída. Paralelamente, foi 
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necessário submeter o plano de aula a algumas alterações de modo a que 

os alunos pudessem sair da aula mais cedo que o normal.” (Reflexão da 

aula 30, p.1) 

 

Pelo que está expresso no excerto da reflexão anterior, sendo que é um 

elemento comum a muitas outras reflexões, o número de alunos presentes e 

aptos para a prática influenciou consideravelmente a consecução da aula. No 

entanto, este aspecto é discorrido mais aprofundadamente à frente, no 

presente relatório.  

A convergência de todos estes factores condicionantes à realização das 

aulas permitiu-me crescer enquanto professora, desenvolvendo, 

particularmente, a minha capacidade de tomar decisões e reajustar o plano e a 

estrutura da aula às exigências do contexto de aplicação. A tomada de decisão 

e a perseguição da adequação requer um conhecimento e domínio da matéria 

de ensino consistente, para que a aula nunca perca o seu sentido pedagógico. 

Assim, todo este teor, só ganha significado se for imbuído num conhecimento 

assaz da turma, e da especificidade dos alunos que a constituem. 

 

3.3.5. Ensino da Educação Física: uma desmedida irresolução 

 

Aliando os conhecimentos às competências inerentes ao Ser Professor 

torna-se possível realizar um ensino consciente e eficaz. Neste sentido, realço 

novamente a importância do planeamento, particularmente no que concerne à 

minimização dos condicionalismos que a aula de Educação Física poderá 

aportar (ou aportou neste caso concreto).  

Reportando-me ao Programa Nacional de Educação Física, currículo 

emanado pelos órgãos centrais, este necessita de ser ajustado à realidade 

escolar. Neste sentido, Arends (1995) afirma que o Programa reclama uma 

transformação e adaptação pelo processo de planeamento através de 

acrescentos, supressões e interpretações. Corroborando esta ideia, Bento 

(2003) realça que a panificação deve ser entendida como uma ”interpretação 

do programa” (p. 20). O mesmo é dizer que há matérias de ensino que terão de 

ser abolidas ou apropriadas ao contexto em que o professor lecciona, tal como 
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foi retratado anteriormente. De resto, no PNEF (2001) pode ler-se que uma das 

intenções deste documento é coadjuvar a estruturação do trabalho a realizar 

pelos professores, suscitando uma dinâmica de desenvolvimento do currículo 

real. Isto é, deve assumir-se como uma linha norteadora do planeamento do 

professor.  

Contudo, o currículo nacional não é o único documento de referência 

para a realização do ensino. Neste seguimento, urge elaborar o Projecto 

Curricular de Educação Física (PCEF) tendo em consideração as 

características gerais da população escolar e as características dos 

recursos/espaços disponíveis, visando maximizar as condições concretas para 

o desenvolvimento do currículo nacional. Deste modo, este documento 

constitui-se como uma referência para a organização e orientação de todo o 

trabalho dos professores do grupo. Não obstante, o PCEF só adquire o seu 

completo sentido e funcionalidade quando é conhecido o roullement das 

instalações desportivas. É através da consonância entre estes dois 

documentos que os professores elaboram a planificação anual para cada 

turma. Este é o momento onde o professor “descreve a directriz geral das 

actividades” (Arends, 1995, p. 61). É nesta circunstância que o professor molda 

a sua actuação como se de um puzzle se tratasse. Em função da carga horária 

semanal, do número de aulas disponíveis em cada período, do número e da 

especificidade das modalidades a abordar, bem como dos espaços que lhe 

estão atribuídos, o professor agrupa peça a peça até vislumbrar uma figura 

concreta e consistente. Concretizando o enunciado, refiro a situação ocorrida 

nos meses de Inverno, em que, por ingerência do roullement, o professor que 

lecciona uma modalidade no exterior  poderá fazer uma gestão de modo a 

ocupar espaços cobertos alternativos. Neste sentido, destaco a ocupação de 

auditórios, piscinas ou pavilhões circundantes à escola, de modo a assegurar a 

leccionação de todas, ou grande parte, das aulas planeadas. No entanto, para 

tal, não raras vezes, é inegável a necessidade da celebração de protocolos 

entre as entidades envolvidas. No caso da ESMGA, o protocolo estabelecido 

com a Câmara Municipal de Espinho veio a proporcionar a continuidade das 

aulas de Educação Física enquanto as instalações se encontravam na fase de 
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requalificação, bem como, no presente, o alargamento das experiências 

desportivas dos alunos ao meio aquático, com a leccionação da Natação na 

Piscina do mesmo município.  

Concludentemente, todas estas análises e considerações devem ser 

efectivadas em prol da igualdade de oportunidades de aprendizagem de todos 

os educandos da escola. Diversas vezes, a leccionação das matérias nucleares 

e alternativas depende largamente da capacidade de prospecção e articulação 

do professor. Pelo que, a reflexão relativa aos condicionalismos que 

poderão surgir, antecipando-os, poderá ser um factor determinante na 

consecução de um ensino de qualidade.  

Ao nível mais circunscrito, o plano de aula e os processos de análise 

nele envoltos são igualmente de importância crucial. Sendo a aula a “unidade 

pedagógica e organizativa básica e essencial do processo de ensino” (Bento, 

2003, p. 107) e um momento de convergência entre o pensamento e a acção 

do professor, cabe-lhe a ele preparar a aula de forma mais eficaz, real e o mais 

sistemática possível, no sentido de assegurar o cumprimento da sua 

incumbência educativa. Deste modo, a elaboração de um planeamento 

alternativo poderá ser o garante de uma aula profícua e poderá fazer a 

diferença entre uma aula marcada pelo êxito ou pelo fracasso e insucesso. 

Em última instância, a resolução ou minimização destes 

condicionalismos reclama o desenvolvimento da capacidade de decisão do 

professor. Tomada de decisão tanto no que respeita à adequação imediata do 

plano de aula, como dos espaços ou dos materiais. Certas matérias de ensino 

podem ser leccionadas em distintos espaços, ou com vários recursos materiais, 

basta para isso que o professor desenvolva a sua capacidade de ver e analisar 

mais além, que imagine e deixe brotar a sua imaginação.  

Neste sentido, a partilha e o sentido de cooperação assumem-se como 

mais valias. As dúvidas e anseios de uns poderão ser comuns a outros 

professores. As experiências e conhecimentos poderão e deverão ser, então, 

compartilhados, de modo a que o aluno seja verdadeiramente o centro de todo 

o processo educativo, de forma a potenciar e exponenciar ao máximo as 

aprendizagens dos educandos.  
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4.1 Do planeamento à realização - Os desafios da turma 

 

4.1.1 A turma - o mapa do meu trilho 

 

Habitualmente temos medo do desconhecido. Rejeitamos o novo e o 

diferente, talvez por receio do que virá para lá do conhecido. Esta barreira 

edificada entre estes dois mundos é uma realidade com que nos deparamos 

nas condições mais simples da vida, tendo aliado um nível de ansiedade e 

insegurança incomensurável. Esta inquietação aumenta exponencialmente 

quando se trata do primeiro contacto com uma turma no desempenho do papel 

de professor. Pese embora já ter vivenciado a função de professora, em 

contexto escolar, esta, com certeza que iria ser uma experiência num mundo 

totalmente novo. Deste modo, a curiosidade e ansiedade do primeiro encontro 

com a turma eram elevadíssimas. Estava expectante no que respeita às 

personalidades dos alunos, ao seu comportamento e à sua receptividade. Isto 

porque tinha consciência que o primeiro impacto marca largamente a relação 

que se estabelece entre os diversos intermediários. 

 Foi então num misto de ansiedade e apreensão que decorreu a primeira 

aula. Ao deparar-me com vinte e seis pares de olhos expectantes a olhar para 

mim, os níveis de ansiedade elevaram-se. E logo, nesta aula formulei uma 

assumpção sobre a turma: era constituída por indivíduos muito heterogéneos. 

Pois, se parte da turma se tinha mostrado interessada nas informações 

transmitidas e com um comportamento condizente com a conduta adequada a 

uma aula, não é menos verdade que os demais elementos se revelaram muito 

conversadores, destabilizando a aula e estiveram pouco empenhados nas 

tarefas da aula.  

 Face a este comportamento, logo na primeira aula, perspectivava que a 

verdadeira prova de fogo ainda estaria por vir. Pensei: se os alunos 

mantiveram uma atitude tão irrequieta numa aula de índole marcadamente 

teórica, como se iriam comportar numa com um raio de acção superior e com 

movimento corporal? Esta era a dúvida que assolava o meu pensamento 

aquando a leccionação da segunda aula. Deste modo, as aulas que se 
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seguiram foram minuciosamente planeadas, tendo duas preocupações 

fundamentais: promover actividades profícuas para a aprendizagem dos alunos 

e separar os alunos que tinha percepcionado como sendo os mais 

perturbadores da aula.  

 Contudo, outras questões se levantavam aquando esta divisão dos 

alunos. A multiplicidade de personalidades, gostos, interesses e motivações 

era uma realidade bem vincada, pelo que, não me poderia alhear destas 

condicionantes quando fundava sub-grupos na turma. Especialmente, se 

considerar que existem alunos completamente afastados do resto da turma, 

sendo que o seu relacionamento com os demais colegas era quase nulo.  

 Esta situação foi particularmente condicionante na leccionação de 

unidades didácticas, que pelas características inerentes às próprias 

modalidades, requeriam maior contacto físico e maior partilha psíquica e 

emocional, como é o caso da Dança e da Ginástica Acrobática. Tal 

constrangimento está retratado na reflexão da unidade didáctica de Ginástica: 

“Uma dificuldade sentida reveste-se na constituição dos grupos de 

trabalho. Pela especificidade implícita à Ginástica Acrobática, aquando a 

organização dos grupos de trabalho, não foi possível atender somente às 

capacidades dos alunos evidenciadas na avaliação diagnóstica. Deste modo, foi 

necessário considerar a morfologia dos alunos, de modo a estabelecer grupos 

equilibrados do ponto de vista da sua predisposição para o desempenho das 

distintas funções: base e volante. Foi tido igualmente em conta a 

personalidade e o relacionamento entre os alunos, o que nem sempre foi 

fácil de gerir. A convivência de personalidades tão díspares numa turma 

fomenta a proliferação de relações menos harmonizas entre os seus 

elementos. A dificuldade de integração de uma das alunas já tinha sido 

perceptível noutras modalidades leccionadas, no entanto, só aquando da 

abordagem da Ginástica Acrobática é que tive a percepção de uma 

discriminação tão elevada. A importância do relacionamento dos grupos foi 

tão evidente que me incitou a reformular os grupos de trabalho na segunda 

metade da unidade didáctica. Com o decorrer das aulas foi visível uma 

aceitação superior desta aluna. (Reflexão da unidade didáctica de Ginástica, 

pp. 1-2) 
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Tal como expresso neste excerto da reflexão da unidade didáctica de 

Ginástica, com o progredir das aulas foi perceptível uma integração gradual 

desta aluna, o que me deixou extraordinariamente satisfeita.  

Para a aceitação contribuíu a melhoria da sua performance em Ginástica 

e as capacidades demonstradas na Dança, pois esta assumiu-se como uma 

das alunas com mais aptidão, o que lhe permitiu contribuir para a 

aprendizagem dos colegas.  

 Este ponto remeteu-me para a indagação acerca dos distintos níveis de 

capacidades dos alunos, concebidas sequencialmente nas avaliações 

diagnósticas, e as suas implicações na consecução dos grupos de trabalho, 

aspecto este que será desenvolvido num ponto subsequente.  

 Estas considerações relativas à personalidade dos alunos, suas 

preferências e capacidades serviram sempre como ponto de partida mas 

também de chegada. Neste sentido, as minhas tomadas de decisão foram 

assentes num acumular de conhecimentos relativos às questões motoras e 

comportamentais dos alunos, pelo que posso afirmar que a Turma foi o mapa 

do meu trilho. Foram estas especificidades que constituíram a bússola e o 

guia neste caminho longo e enriquecedor.  

 

4.1.1.1 O planeamento 

 

O planeamento, juntamente com a concepção, realização e avaliação do 

ensino, assume-se como uma das tarefas centrais do professor (Bento, 2003), 

exercendo especial relevância na configuração de uma estratégia de 

intervenção orientada por objectivos pedagógicos que visem optimizar o 

processo ensino-aprendizagem.  

Consciente deste facto, investi uma quantidade de tempo avultada nas 

questões de análise e do planeamento. Inicialmente este processo 

assemelhava-se a uma encruzilhada, onde as dúvidas eram indubitavelmente 

superiores às convicções. No entanto, as horas de trabalho investidas 

revelaram-se muito profícuas, sendo que os conhecimentos daí advindos e a 
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reflexão foram, possivelmente, os impulsionadores mais fortes do meu 

desenvolvimento enquanto professora. 

 

4.1.1.2 Nos meandros do planeamento 

 

Toda a prática pedagógica deve encarar cada aluno como uma 

individualidade, devendo, portanto, ser observado considerando a 

complexidade envolta no seu desenvolvimento. Isto significa que a concepção 

do ensino deve colocar o aluno no centro de todo o processo, de modo a 

descobrir as potencialidades de cada aluno, ajudando-o a emancipar-se. Neste 

sentido, conceber o processo de ensino implica a análise e compreensão dos 

diversos factores indispensáveis a uma prática consciente e equilibrada, erigida 

com base numa linha orientadora em que o aluno e a sua formação integral 

marcam presença.    

 Neste sentido, o Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) de 

Vickers (1990) corporizou todo o processo de análise e interpretação, servindo 

de base para as posteriores tomadas de decisão. A estruturação de cada 

módulo assumiu-se como orientação, evitando que me perdesse neste longo e 

complexo caminho. As sinuosidades deste caminho reivindicam do professor 

um conhecimento especializado e capacidades de transmissão dos mesmos, 

de modo compreensível aos alunos. Neste processo, imperou, então, a 

necessidade de explorar minuciosamente a matéria de ensino e o PNEF, 

analisar cuidadosamente o envolvimento e as características dos 

intervenientes, garantindo, assim, a apropriação e sequenciação da matéria às 

suas especificidades. Na ânsia de compreender as principais linhas 

orientadoras da escola, a análise do Projecto Educativo de Escola aliada a 

interpretação do Regulamento Interno da Escola, e mais especificamente no 

que respeita à Educação Física, assumiram-se como aspectos fundamentais 

para a adequação da minha prática à realidade escolar encontrada.  

 Contudo, nos meses iniciais a elaboração destes documentos foi 

revestida por enormes dificuldades. Várias questões se colocaram: Por onde 

começar? Quais as informações e conhecimentos realmente relevantes 
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que deveriam ser contemplados? O que abarcar em cada módulo? Estas 

foram apenas algumas das inquietações que surgiram durante o processo. 

Pese embora já tivesse contacto prévio com o MEC, através das aulas de 

Didáctica Geral, sentia um desfasamento entre a teoria apreendida e a prática 

requerida agora no estágio.   

Neste processo, numa metodologia de tentativa e erro, sempre 

supervisionada e orientada pela Professora Cooperante, fui percepcionando a 

essência destes documentos, encontrando respostas para as dúvidas 

anteriormente emergidas.   

Todo o conhecimento advindo desta análise e interpretação permitiu-se 

conjugar as indicações programáticas centrais com as condições e acções 

locais, conjugando-se assim na edificação do planeamento anual. Sendo, 

segundo Bento (2003), um “plano de perspectiva global”, é possível subdividir o 

plano anual em diferentes unidades de matéria, designadas unidades 

didácticas. Estas unidades serviram de base à construção dos planos de aula, 

visto que abarcam a planificação pormenorizada da matéria a leccionar para as 

diferentes aulas. Na realidade, o planeamento a este nível visa garantir a 

sequência e a lógica metodológica da matéria de ensino, e organizar as 

actividades do professor e dos alunos por meio da regulação da acção 

pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo perceptível ao 

desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003). 

 No entanto, as dificuldades de planeamento manifestaram-se igualmente 

a este nível, mais restrito e específico, o plano de aula, o qual é encarado por 

Bento (2003) como “o cerne do trabalho pedagógico diário do professor” 

(p.102). As dificuldades percepcionadas não residiam propriamente na 

selecção, adequação e sequenciação das tarefas de aprendizagem, mas sim 

na distinção entre “objectivos comportamentais” e “componentes críticas”. Nos 

planos iniciais estes dois elementos eram quase indistintos. Contudo, em última 

instância, os objectivos são aspectos centrais da formação dos alunos, com 

indicação de níveis concretos dos resultados a atingir, sendo que as 

componentes críticas se resumem a expressões que direccionam os alunos 

para os objectivos da aula. Deste modo, logo se depreende que as 
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componentes críticas devam ser concretas e centradas no essencial, isto é, no 

objectivo a consumar. Contudo, numa fase de resolução desta imprecisão 

apercebi-me que seleccionava componentes críticas em demasia, algumas 

delas até acessórias ao objectivo fundamental da aula, além de, por vezes, 

serem demasiado extensas e descritivas 

 Estas incongruências foram-se esbatendo com o desenrolar do tempo e 

com as sucessivas correcções efectivadas pela professora cooperante e pela 

professora orientadora. Daí que confirme a importância da integração 

progressiva e orientada na prática pedagógica, corroborando assim com o 

objectivo geral do Estágio Profissional (Matos, 2010, p. 3)6 

 

4.1.1.3 Adequação do currículo de Educação Física: desejável 

ou necessário? 

 

Toda a prática de ensino deve ser contextualizada e situacional, 

perspectivando-se assim, a necessidade de “reconstruir” o currículo 

emanado a nível nacional, tendo em consideração as características do meio e 

da escola, da sua população, das intenções educativas e prioridades do 

Projecto Educativo de Escola.  

 Deste modo, ainda numa fase inicial de enorme confrontação entre as 

diversas tarefas a desempenhar pelo professor, deparei-me com a necessidade 

de planear. Respeitando as orientações expressas no PNEF para o 12º ano de 

escolaridade, a selecção das modalidades a leccionar coube aos alunos da 

turma, que por meio de votação nomearam as modalidades da sua preferência, 

tal como retratado na justificação do planeamento anual: 

 

“A definição das modalidades a leccionar ao longo deste ano lectivo foi 

realizada tendo em consideração as motivações e preferências dos 

alunos. Tal como previsto no Programa Nacional de Educação Física para o 

Ensino Secundário, “do conjunto das matérias (…) umas são referência 

                                                           
6 Retirado do Documento de Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
Conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
FADEUP, p. 3. 
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obrigatória para as escolas, matérias nucleares, outras são alternativas a 

adoptar localmente, de acordo com as características próprias ou condições 

especiais existentes em cada escola.”. Assim, a turma, sendo do 12º ano de 

escolaridade, teve oportunidade de escolher dois Desportivos Colectivos, optar 

pela Ginástica ou Atletismo, e escolher duas das restantes modalidades. Sendo 

que Dança é uma modalidade de cariz obrigatório.” (Justificação do 

planeamento anual, p. 3) 

 

Já a definição da extensão de cada modalidade foi assumida por mim, 

pelo que recorri ao mesmo documento. Nesse momento, ao analisar o PNEF, 

recordei-me do poema “Cântico Negro” de José Régio, onde diz: “Não sei por 

onde vou, Não sei para onde vou, Sei que não vou (não posso ir) por aí!”. Isto 

significa que perante a especificidade do contexto situacional e dos alunos em 

causa não é viável a existência de uma linha de orientação rígida. Pelo que, ao 

reconhecer a multiplicidade de limitações com que o professor se debate, 

aquando a tomada de decisão relativas aos conteúdos a abordar, logo 

perspectivei a necessidade de uma adequação das orientações nacionais.  

Uma das principais restrições com que me deparei foram os recursos 

temporais, por considerar, e confirmar, que um universo de sessenta e quatro 

aulas não garante uma abordagem efectiva de seis modalidades, mais os 

testes de Fitnessgram, que devem ser realizados, pelo menos, em dois 

momentos do ano lectivo. Pese embora, a tentativa de fornecer uma 

experiência alargada aos alunos, fomentando o seu gosto pela prática de 

actividades desportivas, conforme as finalidades transmitidas pelo Programa 

Nacional, é inquestionável que o planeamento das unidades didácticas vê a 

abordagem de vários conteúdos suprimida, devido à escassez de tempo. O 

mesmo é dizer que não há disponibilidade temporal para leccionar todos os 

conteúdos aí contemplados. 

Neste sentido, pela da análise do PNEF, verifiquei a existência de 

aspectos pouco exequíveis, com os quais tive de me debater ao longo do ano 

lectivo. Deste modo, tornou-se pertinente assinalar quais as necessidades de 

adaptação curricular nas modalidades a abordar. Na sequência do exposto, na 

análise do currículo do Ensino Secundário (12º ano), no que se refere às seis 
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modalidades a abordar, verifiquei que quatro delas necessitavam de uma 

adaptação curricular, para que fosse possível a leccionação de unidades 

didácticas com objectivos desafiantes, mas simultaneamente alcançáveis, tal 

como se verifica nos pontos seguintes: 

 No Voleibol, a aquisição dos rolamentos e dos mergulhos seria de difícil 

aquisição por parte dos alunos, tendo em conta que a grande maioria dos 

alunos, mantinha uma atitude vertical. 

 No Basquetebol, a abordagem inicial deve ser 3x3, visto que é menos 

complexa e permite a aquisição e a compreensão dos conteúdos que serão 

fundamentais no 5x5. Por outro lado, considerei que os aclaramentos, os 

bloqueios directos e os bloqueios indirectos são capazes de ser 

compreendidos pelos alunos, apenas na teoria, pois a sua 

operacionalização em jogo seria muito difícil. 

 Na Ginástica Acrobática, considerei que o currículo apresenta elementos 

de enorme complexidade, que se revelaram impossíveis de realizar por 

parte dos alunos. Do mesmo modo, os elementos propostos para os trios 

englobavam algum risco, mencione-se a título de exemplo: “Dois bases, 

com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial com 

segmentos alinhados e em extensão. Após impulso dos bases, o volante 

efectua um voo com meia-volta, para recepção equilibrada nos braços 

dos bases em prancha dorsal, sendo novamente impulsionado para 

efectuar um segundo voo com uma volta, para uma nova recepção 

equilibrada nos braços dos bases” (p.123). 

 Na Dança, a realização de uma coreografia de 4 a 5 minutos 

apresentou-se como um objectivo demasiado exigente, visto que os alunos 

se encontravam no nível introdutório, sendo necessária a aquisição dos 

conteúdos se efectivasse em apenas seis aulas da Unidade Didáctica. Se é 

que se pode designar de Unidade Didáctica um conjunto de seis aulas! 

Esta ambição presente no Programa Nacional de Educação Física para 

o Ensino Secundário, não foi possível de atingir, visto que as características 

específicas da turma e dos próprios alunos concorreram para esta 

impossibilidade.  
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No seguimento do exposto, a primeira dificuldade esteve relacionada 

com o facto de a turma ter vinte e cinco alunos, criando assim dificuldades na 

exercitação repetida e sistemática de determinados conteúdos por parte de 

todos os alunos.  

Concomitantemente, o nível inicial dos alunos na maioria das 

modalidades não se revelou congruente com o que seria de esperar para 

alunos do 12º ano, o que, por si só, foi um limitação no cumprimento do PNEF. 

Para além do seu nível inicial, uma parte dos alunos da turma apresentam 

lacunas ao nível da execução técnica e táctica nas diferentes modalidades, 

concorrendo, ainda mais, para a dificuldade de cumprimento dos objectivos 

propostos pelo programa. 

Simultaneamente, também a limitação ao nível do espaço concorreu 

para a impossibilidade de colocar todos os alunos de forma simultânea em 

determinadas  tarefas fundamentais para a incorporação dos conteúdos em 

causa.  

Não obstante a tomada de decisão de eliminar certos conteúdos, a 

leccionação efectiva dos restantes acabou por ser limitada, isto porque quando 

se registam melhorias na performance dos alunos era necessário cessar a 

leccionação dessa modalidade para iniciar a abordagem de outra.  

Esta carência temporal, que me limitou no ir mais e além, foi algo com 

que me debati ao longo de todo o ano, nomeadamente na planificação das 

Unidades Didácticas. Atente-se o excerto seguinte: 

 

“Na primeira aula realizou-se a avaliação diagnóstica, no sentido de identificar 

o nível dos alunos nos diversos conteúdos desta modalidade. Os resultados 

obtidos revelaram que os alunos têm conhecimento sobre a modalidade, assim 

como um domínio razoável sobre os gestos técnicos (habilidades motoras) e 

designações, o que permite concluir que estão num nível que permite uma 

abordagem completa da modalidade ao longo das seis aulas da Unidade 

Didáctica. No entanto, e apesar de constar no Programa Nacional de 

Educação Física do 12º ano a introdução do jogo de Pares este conteúdo 

não será leccionado, dada a duração reduzida desta Unidade Didáctica.” 

(Justificação da Unidade Didáctica de Badminton, p. 1).  
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As condições espaciais e materiais constituíram-se ainda como outras 

limitações à concretização do Currículo de Educação Física. Na tentativa de 

solucionar estes condicionalismos e dar cumprimento ao expresso nestes 

documentos tive de recorrer à capacidade de tomada de decisão, inovando, de 

fazer diferente, tanto na planificação das aulas, como na disposição dos meios 

e dos materiais, sendo que alguns foram mesmo, quase que, “improvisados”. A 

reflexão da aula 34 espelha isso mesmo: 

 
 “Tal como foi mencionado na última reflexão da aula de Badminton, havia 

necessidade de “improvisar” campos de jogos, de modo a permanecerem 

somente duas equipas em jogo em cada campo de dimensões oficiais. Só 

desta forma poderia proporcionar uma prática contextualizada e com 

significado aos alunos, de modo a promover a sua aprendizagem efectiva. (…). 

Mais uma vez a adequação do que está expresso no Programa Nacional de 

Educação Física para o Ensino Secundário depende largamente da 

capacidade de adaptação e improvisação do professor. Segundo este 

documento, o aluno “em situação de jogo de singulares, num campo de 

Badminton, desloca-se e posiciona-se correctamente para devolver o 

volante (evitando que este caia no chão), utilizando diferentes tipos de 

batimentos”. Tendo em consideração as dimensões das turmas, em diversos 

casos numerosas, devido a políticas economicistas emanadas pelo Governo, e 

tendo em conta as características específicas de disciplina de Educação Física, 

que necessita de espaços de aula amplos e adequados a uma prática, esta 

orientação é impraticável.” (Reflexão da aula 34, pp. 1-2). 

 

Reconhecendo que o currículo foi um elemento polémico e que me 

colocou bastantes desafios, o que verdadeiramente se constituíu como a maior 

preocupação foi, sem dúvida, a segurança dos alunos nas aulas.  

Contudo, uma das restrições mais vincadas na minha actuação prende-

se com a segurança dos alunos nas aulas. Analisando o Programa Nacional 

confirmei que várias matérias de ensino têm implícito um risco de lesão 

elevado, nomeadamente no que à Ginástica diz respeito, modalidade que 

leccionei neste ano lectivo. Deste modo, e mesmo estando ciente que os 

acidentes acontecem, procurei minimizar os riscos, primando a minha 
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actuação pela assumpção de que primeiro está a segurança dos alunos e 

depois o cumprimento dos currículos. Este aspecto ficou plasmado na 

reflexão da aula 45. 

 

“Aliado a todos estes dados, o cuidado na selecção dos exercícios/figuras 

acrobáticas foi sempre uma constante, não cumprindo diversas vezes os 

postulados vigentes no Programa Nacional de Educação Física para este ano 

de escolaridade, socorrendo-me da premissa que primeiro é necessário 

garantir a segurança dos alunos e só posteriormente assegurar o cumprimento 

dos conteúdos expressos nesse documento. Senão vejamos, no Programa 

Nacional de Educação Física são apresentadas várias figuras para pares entre 

as quais “o base em posição de deitado dorsal, o volante efectua um salto de 

mãos (com apoio nos joelhos do base), apoiando os ombros nas mãos do base 

que o impulsiona (...)”. Esta figura foi completamente abolida do planeamento, 

por considerar que tem implícito um risco de lesão elevado. Até porque, o salto 

de mãos, nunca tinha sido abordado na turma.” (Reflexão da aula 45, p. 1) 

 

Face a estas constatações, considero imperioso proceder a uma 

adequação curricular da Educação Física, no sentido de se adaptar às 

exigências e conjecturas actuais, de modo a que os professores possam 

recorrer a linhas orientadoras mais robustas na planificação do processo 

ensino-aprendizagem, sem, no entanto, perder de vista os objectivos do 

programa para os alunos do Ensino Secundário. 

Na realidade, e tendo em conta que há uma quase impossibilidade de 

concretizar a adequação curricular, nomeadamente na parte final do Ensino 

Secundário, é necessário procurar encontrar soluções que possibilitem a 

criação de condições efectivas para o cumprimento do PNEF. 

 

4.1.1.4 Organização dos grupos de trabalho – Homogéneos 

ou heterogéneos? 

 

A organização dos grupos de trabalho, apesar de aparentemente ser 

uma tarefa simples e de importância menor, despoletou várias inquietações e 
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reflexões ao longo do ano. Desde o início que percepcionei a heterogeneidade 

a nível motor e comportamental existente na turma, pelo que procurei guiar a 

minha actuação por práticas assentes na diferenciação pedagógica, 

ambicionando promover a igualdade de oportunidades de aprendizagem aos 

alunos. Contudo, uma dúvida surgia: seria mais profícuo dividir a turma 

em grupos heterogéneos, ou ao invés, dividi-la em grupos homogéneos?  

Baseando-me sempre nos resultados obtidos nas avaliações 

diagnósticas das diferentes modalidades, no que concerne à área das 

habilidades motoras, fui variando nas metodologias adoptadas. No entanto, 

com a prática sucessiva uma conclusão foi emergindo: a metodologia 

implementada, no que respeita os grupos de trabalho, depende 

intrinsecamente da natureza da matéria de ensino, mas sobretudo dos 

objectivos definidos para cada tarefa de aprendizagem. Deste modo, a 

alternância de metodologias foi-se dando consoante a modalidade em questão 

e a especificidade dos exercícios seleccionados.  

Mencione-se a título de exemplo, na Natação, em que a metodologia 

predominante foi a divisão dos alunos por níveis de aptidão, de modo a que os 

planos, objectivos e dificuldades fossem semelhantes em cada uma das pistas.  

Já na Dança, a opção foi formar grupos heterogéneos, de modo a 

beneficiar do ensino intra-pares que daí poderia advir. Tal como expressei na 

reflexão da aula 41, relativa à avaliação diagnóstica desta modalidade: 

 

“No que respeita à prestação e capacidades dos alunos considero que a turma 

é muito heterogénea, mais do que em qualquer outra modalidade leccionada 

até ao momento. Uma observação geral à turma permite inferir que grande 

parte dos alunos apresenta dificuldades, sendo que estas são de cariz bastante 

diferençado.” (p.3).  

 

Perante este cenário, organizei os grupos atendendo à necessidade de 

existência de níveis de desempenho e sexo diferenciados (quando possível) 

em cada um deles. Deste modo, e face aos resultados obtidos, identifiquei o 

referido por Mesquita (1992) e Crouch et al (1997), quando afirmam que a 
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cooperação intra-par poderá ser determinante na aquisição de aprendizagens, 

mediante a valorização do trabalho individual de cada um dos alunos (p.32). 

Na leccionação de Badminton foi quando se tornou mais evidente a 

importância da organização dos grupos em função dos objectivos da tarefa. 

Importância essa, plasmada na reflexão final da unidade didáctica de 

Badminton, a seguir apresentada: 

 

“Um outro aspecto relativo à organização das aulas remete-nos para a 

formação dos grupos de trabalho. Visto que já nos encontramos 

aproximadamente a meio do 2º período, o meu conhecimento respeitante aos 

alunos é superior. Assim, na formação dos grupos de trabalho por pares, servi-

me desse conhecimento. Nos exercícios de cooperação procurei agrupar 

um aluno com domínio da modalidade com um aluno que revelasse 

dificuldades, de modo a retirar partido do ensino intra-pares. No entanto, a 

informação recolhida relativa às habilidades motoras, aquando a avaliação 

diagnóstica, não é suficiente quando entendida de modo isolado. Isto porque 

alguns alunos com enorme potencial a nível motor não evidenciam ser 

cooperantes na aprendizagem dos seus pares. Assim, é visível que as 

questões comportamentais são essenciais, na medida em que agrupar dois 

alunos mais irrequietos e destabilizadores poderia comprometer toda a aula. 

Nos exercícios de oposição formei os grupos o mais homogéneos 

possível, de modo a que o nível de performance dos alunos se 

equivalesse e assim surgisse mais competição, que resultou numa fonte 

de motivação. Esta metodologia propiciou, ainda, a melhoria na qualidade 

do jogo, dado que para vencerem o adversário, os alunos tiveram de 

aplicar uma técnica mais cuidada e praticar os gestos técnicos 

correctamente de forma a serem eficazes. Deste modo, pode concluir-se 

que são diversos os factores a ter em conta na organização dos grupos 

de trabalho, por um lado o objectivo a alcançar e a natureza dos 

exercícios, pois estes podem determinar se é mais vantajoso ter grupos 

heterogéneos ou homogéneos; por outro as capacidades e características 

dos alunos, dado que poderão influenciar a aprendizagem dos colegas e 

o desenrolar de toda a aula.” (Reflexão final da Unidade Didáctica de 

Badminton, p. 2). 
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Em suma, a opção na formação de grupos homogéneos ou 

heterogéneos teve sempre por base a análise de um conjunto de critérios 

específicos, nomeadamente, a natureza da modalidade desportiva, o nível 

dos alunos em função da modalidade, os objectivos das tarefas de 

aprendizagem e as questões comportamentais.  

Independentemente destes aspectos serem essenciais para a qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem, esta depende de uma multiplicidade de 

factores, que não exclusivamente dos aspectos organizacionais. Exemplo disso 

é a importância delegada na comunicação e na instrução, que passarei a 

expor.  

 

4.1.1.5 O primado da afectividade 

 

Todo o processo educativo decorre sob a égide de um conjunto de 

relações interpessoais, estabelecidas entre os diversos agentes educativos. 

Deste modo, a eficácia do processo ensino-aprendizagem passa pelo sucesso 

no plano da relação pedagógica, sendo que esta, tal como corrobora Sêco 

(1997) está dependente da relação afectiva.  

Neste seguimento, a experiência vivenciada, nestes últimos meses, 

impele-me a inferir que a qualidade da relação pedagógica exerce uma 

influência determinante na aprendizagem dos alunos. Isto é, quanto mais 

sólida, franca e consistente forem as interacções e as relações estabelecidas 

entre professor e aluno(s) mais envolvidos estes estarão na sua aprendizagem. 

No mesmo sentido, Sêco (1997) afirma que a afectividade é uma condição 

basilar na relação educativa e um factor determinante do desempenho escolar.  

Neste sentido, para que tais relações sejam instituídas, urge conhecer e 

compreender quem são os nossos alunos, reconhecendo que a sociedade e a 

escola de hoje não são iguais às de outros tempos. O modo como a educação 

é encarada sofreu uma mutação assinalável. Presentemente, para alguns dos 

educandos, a escola é uma obrigação, um castigo. Segundo Sampaio “a escola 

é para eles (alunos) um local obrigatório, mas com sentido nem sempre 

compreensível.” (1996, p.10). Ademais, a incerteza na concretização dos 
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projectos vocacionais dos alunos perspectiva-se, cada vez mais, como uma 

miragem, incrementando a sua incompreensão face ao valor da escola. 

Perante tal conjectura, o professor contrai um papel adicional, o de 

influenciador de pensamentos e consequentemente motivador da 

aprendizagem. Assim, posso concluir que na actualidade, o modo como o 

professor exerce influência sobre os alunos, levando-os a um envolvimento 

superior na sua aprendizagem, ocupa o coração do processo de ensino. O 

mesmo será dizer que o relacionamento poderá ser a ponte para a motivação e 

interesse dos alunos pela sua aprendizagem. Neste enquadramento, Cunha 

(1996), refere que relação pedagógica se assume como o âmago e o cerne da 

actividade profissional do professor 

Deste modo, perspectiva-se que ser professor implica bem mais do que 

leccionar aulas e transmitir conteúdos programáticos. Ao professor é-lhe 

conferido o dever de criar para os alunos um clima promotor de aprendizagens 

profícuas, sendo que esta tarefa passa, não raras vezes, pela edificação de 

relações consistentes com os alunos. De resto, a consistência e a sensatez da 

actuação do professor confere sentido e estabilidade às relações interpessoais, 

pois os alunos predizem aquilo com que podem contar da parte do educador. 

Reportando-me às minhas vivências afirmo que estes aspectos foram 

significativos na minha prática pedagógica. Inicialmente, as minhas 

preocupações ao nível da minha actuação remetiam-se, quase na totalidade, à 

leccionação das aulas, sendo que os processos de interacção com os alunos 

não eram por mim rentabilizados. Nos meses iniciais foi necessário um esforço 

acrescido para manter a disciplina e o interesse dos alunos na aula. Contudo, 

esta atitude revelou ser incoerente: Pois tinha tanta preocupação na 

planificação e realização das aulas que o esforço em manter uma conduta 

adequada/ empenhamento dos alunos me levava a descuidar a questão 

relacional e, consequentemente, a qualidade da minha intervenção.  

Passado algum tempo esta preocupação foi-se desvanecendo. Isto 

porque rapidamente me apercebi que o compremetimento dos alunos com a 

sua aprendizagem era o meio mais eficaz para controlar condutas 

comportamentais menos adequadas. Acresce que, também percebi que este 
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compremetimento está indubitavelmente relacionado com a relação 

pedagógica estabelecida entre os intervenientes e com o papel que os alunos 

desempenham no seu trilho de aprendizagem. Diversas vezes o autoritarismo e 

a distância são estratégias a que os professores recorrem com vista à criação 

de um clima de respeito no espaço de aula. No entanto, na minha concepção 

de ensino, o respeito é algo que se obtém, algo que é conquistado e não 

imposto. Daí que considere muito mais produtivo erigir relações de confiança e 

de comprometimento com os alunos do que manter uma postura autoritária. 

Neste sentido, o mesmo é dizer que a confiança é a pedra de toque das 

relações pedagógicas. Importa assim que o professor consiga alcançar uma 

autoridade aceite em contraponto com uma autoridade imposta. 

No entanto, com a prática pedagógica apercebi-me que estas relações 

não são conseguidas somente no espaço e no tempo de aula. Estas reclamam 

a interacção com os alunos em convívios informais, criados, por exemplo, em 

visitas de estudo e actividades extra-curriculares desenvolvidas na escola. O 

que resulta na necessidade de um investimento pessoal avultado e, 

consequentemente, de tempo disponível para que tal seja exequível. Contudo, 

perante a conjectura actual onde o professor acumula cada vez mais funções, 

esta disponibilidade requerida transforma-se em indisponibilidade. Ou seja, o 

professor está mais remetido para tarefas de ordem burocrática e 

administrativa, acabando por dedicar menos tempo (porque não tem!) às 

questões relacionadas directamente com o processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente às questões relacionais com os alunos.  

Presentemente, posso afirmar que me encontro numa posição 

privilegiada, situando-me na interface entre o ser professora e ser aluna, deste 

modo facilmente me consigo colocar no papel dos alunos por inerência da 

idade e da, ainda, minha condição de aluna. Rentabilizando este facto, procurei 

reforçar os elos relacionais com os alunos no sentido de estes servirem de 

acrescento ao bom funcionamento das aulas e, consequentemente, à 

aprendizagem dos alunos. Decorrido este tempo entre o início, e agora, no 

final, considero este foi um dos investimentos que fiz que se revelou 

fundamental para este ano lectivo. Este teve um efeito muito positivo no 
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empenhamento e envolvimento dos alunos na sua aprendizagem, tal como 

ilustra o excerto que se segue:  

 

“No âmbito da disciplina de Educação Física, tendo em conta os critérios gerais 

e específicos de avaliação de Educação Física, a professora referiu que na 

generalidade dos alunos da turma o empenhamento nas aulas sofreu uma 

evolução positiva.” (…) No domínio das habilidades motoras é possível 

verificar uma melhoria no seu desempenho, sendo esta melhoria 

proporcional ao grau de empenhamento e envolvimento dos alunos nas 

tarefas da aula. No caso da Badminton e da Ginástica, este aspecto adquire 

especial realce dado que bastantes alunos compareceram por sua iniciativa 

no pavilhão desportivo, num horário extra aula, para aperfeiçoarem o seu 

nível de desempenho” (Texto anexo à acta da reunião de Conselho de Turma 

do dia 12 de Abril, p. 1). 

 

Tal como já foi expresso anteriormente, não foi apenas no espaço da 

aula que edifiquei relações mais sólidas com os meus alunos. A minha 

participação nas actividades extra curriculares, com os alunos e a colaboração 

com estes em actividades por si desenvolvidas foi, também ela, promotora de 

ligações interpessoais que foram fundamentais ao processo de ensino-

aprendizagem no espaço de aula. Mencione-se a título de exemplo o 

acompanhamento dos alunos na visita de estudo e no Corta-Mato, os treinos 

extra-aula, o acompanhamento do torneio de Futebol em que participaram e a 

interacção com alguns alunos no seu projecto de empreendedorismo. Estas 

participações propiciaram a proliferação de elos de ligação sucessivamente 

mais vincados e consistentes. O excerto que apresento em seguida espelha 

este sentimento de fortalecimento de relações, que fui vivenciado na visita de 

estudo a Sintra: 

 

“Este cenário permitiu-me conhecer melhor os alunos em contextos informais. Ao 

estarem na aula diversas vezes o seu comportamento está condicionado, as 

suas preferências afectivas nem sempre são consideradas, em suma, a sua 

atitude é diferente. (…) Ademais, estes convívios permitem criar laços de 

confiança mais sólidos com os alunos, sem nunca perder a noção de 
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diferenciação de papéis no processo educativo. Este reforço de confiança 

vai, a meu ver, beneficiar o acto educativo, uma vez que o ensino é um processo 

que envolve a comunicação e tomada de decisões, envolvendo a interacção 

entre os diferentes agentes visando a consecução de objectivos formativos” 

(Reflexão do acompanhamento dos alunos na visita de estudo a Sintra, p. 1) 

 

Adicionalmente aos níveis de envolvimento superiores, esta intervenção 

também se repercutiu na leccionação de algumas unidades didácticas, 

designadamente na Ginástica e na Dança, que pela sua especificidade 

requerem uma proximidade corporal e uma confiança no professor acrescida. 

Na realidade, estas modalidades são propícias a que o professor estabeleça 

níveis de contacto corporais superiores, pela necessidade de utilização do 

feedback quinestésico.  

Noutros casos, os contactos estabelecidos com os alunos foram, 

também, importantes noutros domínios, pois, reflexo da sociedade tão 

complexa como a nossa, convivi com alunos que denunciavam alguma falta de 

atenção da família. Estes manifestam carências sob o ponto de vista afectivo. 

Nestes casos a relação de confiança que, com o tempo, fui estabelecendo com 

eles fizeram de mim uma ouvinte, uma confidente e algumas vezes a “voz 

amiga falante” que os compreendia e aconselhava.  

Todos estes focos permitiram-me obter o entendimento que as funções 

não lectivas auxiliam a construção do que é ser professor, sendo que as 

interacções, o afecto e as relações de confiança instituídas entre os actores 

educativos constituem um envolto de mais valias para o processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, permito-me evocar Goleman (1996), citado por 

Sêco (1997), quando refere que “aquilo que mais nos move é o afecto” (p.58). 

Na realidade, tal como refere Cunha (1996) cabe ao professor não desistir de 

ninguém, pedir muito a todos e adaptar-se a cada um. Em suma, a docência 

requer do professor a capacidade de chegar a todos e a cada um dos 

alunos, necessitando para isso de gerir um número incomensurável de 

variáveis.  
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4.1.1.6 Um professor…um gestor 

 

À semelhança do que acontece com as relações pedagógicas, a gestão 

dos vários vectores da aula assume uma importância capital na garantia de 

uma intervenção eficaz. Reiterando esta ideia, Carreiro da Costa (1995) 

destaca que a gestão da aula se assume como um factor fundamental na 

orientação eficaz do processo educativo, no âmbito das actividades físicas. 

Neste sentido, o professor ao estar incumbido de um vasto conjunto de 

funções, tem de ser capaz de gerir as diversas variáveis da aula, de modo a 

potenciar a aprendizagem dos alunos. Corroborando esta ideia, Rosado e 

Ferreira (2009) afirmam que a “gestão de aspectos organizacionais, (…) é 

crucial na criação de ambientes positivos de interacção e aprendizagem” 

(p.188). Segundo os mesmos autores, esta gestão reporta-se à regulação da 

ordem e da disciplina, a edificação e manutenção de regras e rotinas, gestão 

do tempo, dos espaços da aula, dos materiais e dos alunos.  

  Imbuída neste desconcertante mundo de tarefas a cumprir logo 

percepcionei que não seria fácil gerir todas estas variáveis. Por ser uma turma 

numerosa, constituída por alguns alunos destabilizadores da aula. Assim, 

rapidamente senti a necessidade de instituir regras e rotinas que me 

auxiliassem na manutenção de um clima de cordialidade e de aprendizagem 

profícua. Segundo Arends (1995), os gestores eficazes planificam e instituem 

regras e procedimentos, ensinando aos alunos com vista à sua aceitação. De 

facto, estes detalhes assumiram-se como pontos fulcrais em todo o processo 

de ensino-aprendizagem desenvolvido.  

A gestão e a organização dos alunos foi, durante o ano lectivo, um ponto 

de controvérsia, dadas as inúmeras variáveis que poderia considerar na 

tentativa de garantir uma escolha acertada. Deste modo, a organização dos 

alunos foi sendo cumprida tendo como base alguns critérios, que alternaram 

entre a aptidão motora e as questões comportamentais dos alunos, passando 

pela especificidade da matéria de ensino.  

 Por ser uma turma numerosa a gestão do espaço de aula e dos 

materiais tornou-se um constante desafio na minha prática de ensino. Em 
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Badminton o excessivo número de alunos face ao espaço disponível obrigou-

me mesmo a apelar à criatividade e imaginação como forma de assegurar a 

continuidade e a qualidade das actividades de aprendizagem.  

No caso da unidade didáctica de Natação, na maioria das aulas, vi a 

prática de vinte e dois alunos circunscrita a duas pistas. Contudo, estes 

condicionalismos assumiram-se como uma mais-valia no meu desenvolvimento 

enquanto professora. O sentido de toma decisões interactivas e a criatividade, 

capacidades indispensáveis a um professor competente, foram-se 

desenvolvendo em paralelo com o confronto com estas circunstâncias.  

 Em cada unidade didáctica introduzida realizei reajustamentos nas 

rotinas já instituídas e novas foram adestradas, consoante a 

especificidade de cada modalidade. No caso da Natação os alunos tinham 

acesso às actividades da aula por meio de planos colocados nos topos da 

piscina. O cerne desta estratégia não residia somente na transmissão das 

tarefas de aprendizagem, visava igualmente o desenvolvimento de conceitos 

psico-sociais que estavam sub-desenvolvidos nos alunos. Esta consideração 

foi tecida na reflexão da unidade didáctica de Natação: 

 

“Esta estratégia visava igualmente incrementar os níveis de autonomia e 

responsabilização dos alunos na sua aprendizagem, aspectos fundamentais 

a desenvolver neste ano lectivo. Visto ser uma turma do 12º ano de 

escolaridade, e recorrendo às fichas biográficas dos alunos desde logo verifiquei 

que a grande maioria dos alunos ambicionava ingressar no ensino superior. 

Neste grau de ensino a responsabilidade e a autonomia no estudo assumem-se 

como algo fundamental. Este aspecto ganhou ainda mais relevo com a 

introdução do processo de Bolonha, que busca a alteração dos métodos de 

ensino-aprendizagem, que se devem centrar principalmente nos alunos, 

ambicionando desenvolver a autonomia, criatividade, o trabalho pessoal crítico e 

responsável e a disponibilidade para a auto-formação ao longo da vida. De igual 

modo, o facto de, em certos casos, terem de se distanciar geograficamente da 

família incita a níveis de autonomia superiores, algo que se deve ir 

desenvolvendo progressivamente ao longo do tempo.” (Reflexão da unidade 

didáctica de Natação, p. 2).  

 



Realização da Prática Profissional 
 

69 
 

 Ainda no que concerne à unidade didáctica de Natação, a 

implementação das dez expirações no final de cada percurso de nado e a 

definição de um tempo de recuperação foi uma estratégia que motivou e 

responsabilizou tanto os alunos em prática como os alunos dispensados. 

Segundo Arends (1995), os professores eficazes desenvolvem nos seus alunos 

procedimentos de auto-gestão para os manter responsáveis pelo seu trabalho 

escolar e pelo seu comportamento no espaço de aula. Deste modo, esta 

obrigatoriedade visava dar à aula um carácter de continuidade, minimizando os 

comportamentos fora da tarefa, concomitantemente com a exercitação de 

conteúdos programáticos, tal como retrata o excerto da reflexão que se segue: 

 

“Cada aluno (dispensado) ficou responsável por um, e somente um dos seus 

colegas, a sua função passaria por anotar os percursos de nado realizados, 

controlar os tempos de recuperação e as expirações propiciadoras da 

recuperação activa dos tutelados. Para tal, estes alunos teriam 

obrigatoriamente de acompanhar sistematicamente os colegas, seguindo-os ao 

longo do percurso de nado. Esta atitude veio a despoletar uma atitude mais 

dinâmica e simultaneamente promoveu alguma actividade física nos alunos 

dispensados. Adicionalmente, a organização da aula saiu favorecida, porquanto 

deixou de se verificar um acumular de alunos nos topos da piscina. Esta 

mudança de actuação dos alunos dispensados assumiu-se como outro factor 

que contribuíu para a evolução da fluidez de nado e da resistência dos alunos.” 

(Reflexão da unidade didáctica de Natação, pp. 3-4) 

 

 No caso do Badminton, os grupos de trabalho eram afixados na parede, 

reduzindo assim o tempo despendido na transmissão da constituição dos 

grupos e respectivo posicionamento no espaço. Em Ginástica Acrobática as 

sequências de exercitação encontravam-se anexas ao espaço de trabalho de 

cada grupo, incrementando os níveis de responsabilização dos alunos, ao 

promoverem a auto-gestão da sua exercitação por níveis de dificuldade, ao 

mesmo tempo que contribuía para minimizar os tempos de transição entre as 

sequências.  
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 Uma rotina comum a todas as unidades didácticas e a todas as 

aulas leccionadas foi a auto-avaliação oral efectuada por cada aluno no 

final de cada aula, respeitante à sua prestação na área psico-social. Esta 

prática obrigou os alunos a analisarem as atitudes adoptadas no decorrer da 

aula e a reflectirem sobre elas. Progressivamente, foram-se consciencializando 

que valores como o respeito, a cooperação, o empenhamento, aliados a uma 

conduta adequada à aula eram factores indispensáveis à sua aprendizagem e 

simultaneamente influenciadores das suas classificações, pese embora estes 

só se tenham mentalizado de tão significativa influência aquando o lançamento 

das classificações do final do primeiro período.  

 Na realidade, posso inferir que, pese embora, todas as competências 

inerentes à função do professor sejam essenciais, a que detém mais 

importância é a condução do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Neste sentido, Alarcão (1982), citado por Silva (2009), afirma que ser professor 

tem inerente a capacidade de tomar decisões face ao processo ensino-

aprendizagem, encaminhando-o para um melhor resultado educativo. Contudo, 

já Mosston em 1966, referenciado por Januário (1992), tinha identificado as 

variáveis decisionais inerentes a cada estilo de ensino, sistematizando-as em 

decisões prévias à aula, decisões de execução e decisões de avaliação. Nesta 

linha de pensamento, Januário (1992) designou estes três tipos de decisões 

recorrendo às expressões: pensamentos pré-interactivos, interactivos e 

pensamentos pós-interactivos. Os primeiros, reportam-se aos constructos 

prévios à intervenção pedagógica, atribuindo-lhes como principais contributos a 

redução dos níveis de ansiedade e de incerteza, podendo predizer o que 

poderá suceder na aula. Os pensamentos interactivos referem-se às 

deliberações e tomadas de decisão aquando da intervenção na aula, para 

implementar uma acção. Os últimos, os pensamentos pós-interactivos, 

remetem-se para a reflexão/avaliação efectuadas posteriormente à aula, 

relativamente a um episódio de ensino. Face ao exposto, considero que todo 

este processo de formação vivenciado durante o Estágio profissional me 

permitiu desenvolver as minhas competências no âmbito da tomada de 

decisão, especialmente no que concerne aos pensamentos interactivos, 
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na medida em que, progressivamente, fui conseguindo avaliar as situações de 

ensino e tomar decisões no decorrer da aula. Contudo, estou consciente que 

esta evolução se relaciona com o desenvolvimento do pensamento pré-

interactivo, dado que o conhecimento da matéria de ensino foi aumentando e o 

planeamento que foi alvo de uma análise ainda mais cuidada, tornando o 

processo mais consistente e adequado. No fundo, o processo de pensamento 

passou a estar imbuído numa reflexão continuada.   

 Em suma, todos os domínios da tomada de decisão inter-relacionam-se 

como se de um ciclo se tratasse, sendo que, a evolução num dos tipos de 

pensamento repercutir-se-á no desenvolvimento dos outros. Esta evolução na 

tomada de decisão, em última instância, resulta numa melhoria dos 

procedimentos de gestão da aula, e, consequentemente, nos processos 

instrucionais. 

 

 

4.1.1.7 A comunicação/Instrução 

 

Consciente de que a eficácia pedagógica está subjugada não só às 

capacidades de gestão do professor, mas também à sua capacidade para 

comunicar, este foi continuadamente um aspecto com que me preocupei. 

Alcançado o controlo da turma, estabelecidas as rotinas para o garante 

da fluidez da aula vi-me envolvida numa quantidade colossal de questões 

relativas à comunicação. Colossal porque, por onde quer que deambulasse, 

para onde quer que olhasse, as inquietações eram uma constante. As atitudes 

dos alunos inundavam-me de interrogações como se de uma tempestade se 

tratasse: será que estaria a passar a mensagem correctamente? Será que 

os alunos estariam a perceber verdadeiramente a mensagem transmitida? 

Mas talvez mais importante: será que essa transmissão estaria a difundir 

entusiasmo para a prática dos alunos? Todas estas incógnitas eram 

despoletadas pelas conversas paralelas entre os alunos que teimavam em 

prevalecer enquanto eu comunicava, pela demora no início dos exercícios ou 
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pelas dúvidas, para mim, infundadas que os alunos manifestavam após a 

minha intervenção.  

  Perante o exposto, logo tive de encontrar estratégias que captassem a 

atenção dos alunos, na convicção que a comunicação envolve a transmissão e 

compreensão de informação aliada a objectivos persuasivos (Rosado e 

Mesquita, 2009), foi precisamente neste ponto que me empenhei mais 

afincadamente numa fase inicial. Leccionar uma aula apaixonadamente e 

apaixonar nem sempre é uma tarefa fácil, contudo o que pretendemos como 

professores é mexer nas emoções dos alunos. Na minha intervenção 

ambicionei constantemente entusiasmar os alunos, de modo a envolve-los na 

sua aprendizagem. Neste sentido, a comunicação, seja verbal, não-verbal ou 

corporal tornou-se basilar.  

 Sendo múltiplos os propósitos da comunicação no processo ensino-

aprendizagem, a instrução referenciada à matéria de ensino assume-se como o 

motivo primordial da sua utilização (Rosado e Mesquita, 2009). Neste sentido, 

procurei esbater as barreiras que condicionam o canal comunicativo por forma 

a promover o processamento da informação.  

 Algumas das estratégias encontradas, face aos comportamentos dos 

alunos já mencionados menção anterior, basearam-se na ampliação da 

atenção dos alunos de modo a optimizar a comunicação, tal como defendem 

Rosado e Mesquita (2009). Finalizar a fase de activação geral com exercícios 

de alongamentos sentados no chão foi uma estratégia com um contributo 

inegável. Nesta nova formação, estando os alunos confinados a um espaço 

circunscrito e num plano mais baixo que o meu, aquando da instrução, 

focalizava a sua atenção na informação transmitida, ao mesmo tempo que 

minimizava as conversas existentes. Pese embora o nível atencional tenha 

sofrido uma evolução favorável com esta medida, senti necessidade de 

assegurar a total compreensão dos alunos aquando a transmissão de 

informação. Siendentop (1991) defende que o professor deve verificar se os 

alunos perceberam a tarefa antes de dispersarem e iniciarem a sua prática. 

Para tal, recorri diversas vezes ao questionamento relativo aos objectivos do 

exercício, aos comportamentos requeridos para a obtenção do sucesso, ou 
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ainda a questões de cariz teórico que se relacionavam com o conteúdo 

programático. Esta actuação visava dar cumprimento a uma outra orientação 

de Siedentop (1991) que defende que as tarefas da aula devem ser 

introduzidas pela definição da sua importância ou vinculando os alunos a 

tarefas anteriores. Na leccionação das aulas sempre que um exercício se 

repetia, ou sempre que os seus fundamentos se assemelhavam fazia-lhes 

alusão, de modo a simplificar o processamento da informação dos alunos. Esta 

intervenção, apesar de recorrente nas aulas, foi mencionada na reflexão da 

aula número 57, numa aula de Voleibol: 

 

“Deste modo, procurei reduzir ao máximo os tempos de transmissão de 

informação, recorrendo para tal a termos e expressões específicas da 

modalidade e já conhecidas pelos alunos, de modo a reconhecerem mais 

facilmente o exercício e os seus objectivos.” (Reflexão da aula 57, p. 1). 

 

Neste domínio, urge referir que tão importante como a quantidade da 

informação transmitida é a qualidade da mesma. Como referem Rosado e 

Mesquita (2009) a quantidade de informação contida nos estímulos, presentes 

quando confrontado com uma tarefa motora, é habitualmente superior à que o 

aluno consegue efectivamente tratar. Daqui resulta a necessidade de 

seleccionar a informação mais relevante. Perceber o que de facto é importante 

transmitir, o que operará uma diferença no desempenho dos alunos, o que 

estes realmente percebem é uma capacidade fundamental para o professor. 

Na realidade tornou-se crucial cuidar e estruturar a instrução para que a 

informação fosse acessível aos alunos. Tal como afirma Siedentop (1991), o 

professor deve demonstrar entusiasmo mas falar com clareza e pausadamente. 

No entanto, falar calmamente perante a turma era uma das dificuldades mais 

evidentes na minha intervenção, especialmente aquando da instrução inicial da 

parte fundamental da aula. Aqui, talvez na ânsia de ver os alunos em prática 

acelerava todo o processo de transmissão. Contudo, conforme me fui 

apercebendo das dificuldades de entendimento da informação, por parte dos 

alunos, fui alterando esta postura, passando a intervir mais pausadamente.  
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Aliado a esta alteração tentei aludir a múltiplos canais de informação, 

adicionando à comunicação oral, a demonstração. No recurso à 

demonstração, sempre que possível, procurei envolver os alunos, para que a 

sua função não se limitasse à mera observação, ao invés tentei fazê-los uma 

parte activa da aula, tal como defende Siedentop (1991).  Uma outra estratégia 

implementada foi a afixação dos exercícios e/ou dos grupos de trabalho no 

espaço adstrito ao local da actividade. As dúvidas no que concerne aos 

exercícios e à constituição dos grupos, bem como o seu posicionamento 

reduziram abruptamente, diminuindo consequentemente o tempo dispendido 

na organização dos alunos e na transição entre exercícios. Este aspecto foi 

alvo de destaque na reflexão da aula número 36: 

 

“Para terminar e debruçando-me sobre o tempo de instrução procurei ser breve 

e explicita na informação transmitida. Sendo uma aula de consolidação dos 

conteúdos, onde as rotinas fundamentais já se encontram adquiridas o tempo 

de instrução não foi muito extenso. Para este facto contribuíu igualmente a 

estratégia usada de comunicação das tarefas aos alunos, recorrendo à 

afixação de informação no solo.” (Reflexão da aula 36, p. 3). 

 No domínio da instrução, urge discorrer acerca do feedback 

pedagógico, visto que se assume como um dos comportamentos verbais que 

dela fazem parte. De resto, de acordo com Werner e Rink (1987), citado por 

Rosado e Mesquita, 2009, a clareza da informação emitida e a emissão de 

feedbacks apropriados são variáveis preditivas de aprendizagens efectivas. 

 Entendendo o feedback como uma reacção do professor a uma resposta 

motora dos alunos, de modo a consolidar ou modificar essa resposta, também 

foi alvo de uma evolução significativa durante o Estágio-Profissional. 

Inicialmente o feedback era muito individualizado, sendo que quando 

diagnosticava um erro comum na turma não realizava uma intervenção global. 

Com as constantes indicações da professora cooperante fui desenvolvendo 

esta capacidade. O controlo à distância foi também sendo uma realidade cada 

vez mais presente, pelo que me sentia cada vez mais capaz de interromper a 

prática da turma, ou de grupos, intervindo simultaneamente sobre todos. 



Realização da Prática Profissional 
 

75 
 

Ademais, inicialmente os feedbacks eram essencialmente de índole prescritiva, 

descurando vezes demais os feedbacks de encorajamento e de 

questionamento. Estes últimos só foram surgindo numa fase mais avançada do 

processo de Estágio-Profissional. No entanto, a evolução mais perceptível foi 

certamente no ciclo do feedback pedagógico. Pois, após uma intervenção 

(emissão de feedback) tendia a afastar-me desse aluno, ou grupo, buscando 

no horizonte um outro motivo de intervenção, não completando o ciclo de 

feedback. Mais uma vez, as observações e as orientações emanadas pela 

professora cooperante foram uma mais-valia no meu desenvolvimento, uma 

vez que ao ganhar consciência desta insuficiência fui alterando, 

progressivamente, a minha actuação.  

 Após rememorar o filme baseado na comunicação e nos sistemas de 

instrução ao longo do Estágio-Profissional posso concluir que nos primórdios 

deste processo se torna essencial estabelecer regras e rotinas que assegurem 

o correcto funcionamento das aulas, pois só a partir deste ponto é que é 

exequível edificar cadeias de comunicação e de instrução abrangentes. 

Concomitantemente, as relações de confiança estabelecidas durante o 

processo ensino-aprendizagem são o ponto chave para que professor e alunos 

se sintam envolvidos num processo comum: a aprendizagem.  

  

4.1.1.8 Competição: o veículo condutor da motivação 

 

O envolvimento dos alunos na sua aprendizagem é parte indispensável 

para que a aprendizagem se processe. No entanto, nem todos os alunos estão 

motivados para as aulas de Educação Física. Foi precisamente este cenário 

com que me deparei no Estágio Profissional. No início do ano lectivo deparei-

me com uma turma numerosa, habitada por alunos com entendimentos 

distintos acerca da Educação Física. Efectivamente, uma parte da turma 

encontrava-se motivada para a disciplina, contudo, a sua motivação estava 

dirigida essencialmente para o extravasar de emoções e vivências corporais 

que a Educação Física, pela sua natureza, proporciona, ao invés de estar 
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centrada na aprendizagem. Na outra fracção da turma predominava um espírito 

de desmotivação relativamente à disciplina. 

Esta retórica estava instituída mais afincadamente nos alunos com mais 

dificuldades no domínio motor, o que me levou a alargar os horizontes da 

minha intervenção. Deste modo, procurei motivar os alunos para a prática do 

exercício físico tanto em contexto escolar como fora dele, no sentido de 

procurar criar hábitos de vida activos para a sua vida futura, consumando uma 

das orientações do PNEF, a qual passo a frisar: “(…) as metas dos programas 

devem constituir, representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no 

âmbito da Educação Física, na Escola e ao longo da vida” (p.8). 

A minha vontade de cativar os alunos levou-me numa viagem até 

aos tempos de estudante, uma viagem onde as sinaléticas existentes 

apontavam para o lúdico, o jogo e a competição como os motores da 

minha motivação.  

Transportei, assim, estas percepções para as minhas aulas, recorrendo 

à competição como fonte de motivação. De resto, a competição é algo que 

está inerente ao jogo e à própria natureza do ser humano. Neste momento 

permito-me evocar Bento (2003) que afirma que o jogo (competição) trata uma 

“configuração interior do homem”. Nele, o homem descobre o mais íntimo da 

sua natureza. Através do jogo o homem constrói o seu carácter e a sua 

personalidade. 

A competição foi, então, implementada quase na totalidade das 

modalidades leccionadas. No caso dos desportos colectivos, designadamente 

o Voleibol e o Basquetebol fui-me apercebendo, progressivamente, que deveria 

reduzir (ao máximo) as situações de exercitação analítica, recorrendo 

preferencialmente às formas jogadas. Nestes desportos o mais fácil seria 

promover jogos de oposição, onde a competição estaria implícita. No entanto, 

fui-me confrontando com situações onde as tarefas de cooperação poderiam 

despoletar também a competição. Esta constatação está retratada na reflexão 

da aula 55: 

  “Relacionada com este aspecto da motivação, e nesta turma 

especificamente, está a competição. Quando em alguma tarefa é fomentada a 
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competição entre os alunos (equipas) é perceptível o aumento da motivação e 

do envolvimento dos alunos. Tendo a noção que a competição é passível de 

implementar não apenas em tarefas de oposição. Mesmo aquando as 

tarefas de cooperação, dirigidas para um determinado objectivo, é 

possível fomentar a competição. Exemplo disso é o exercício de 

cooperação executado nesta aula, onde se pretendia a execução do maior 

número de passagens pela rede cumprindo com determinados requisitos 

determinados. Quando foi solicitada a anotação das passagens 

alcançadas, servindo posteriormente para comparação entre os grupos, o 

empenhamento dos alunos teve um acréscimo notório. O esforço por 

cumprir com os requisitos e por manter a bola no ar foi notório. E neste domínio 

é perceptível uma evolução significativa comparativamente com o primeiro 

período. O número de passagens tem vindo a aumentar progressivamente, o 

que pode ser revelador do aumento de proficiência dos alunos na modalidade 

de Voleibol.” (Reflexão da aula 55, pp. 1-2). 

 

 No caso da unidade didáctica de Natação procurei inverter o paradigma 

que, usualmente, assola a concepção da Natação como uma modalidade 

repetitiva. Para tal, além de diversificar os exercícios, instituí sistemas de 

competição na maioria das aulas. A implementação de competições individuais, 

por grupos ou em regime de estafetas foram estratégias a que recorri com o 

intuito de motivar os alunos, pelo que tiveram o seu resultado, tal como está 

expresso na reflexão da aula 27: 

 

“Uma opção acertada para a aula e a manter em aulas futuras é a realização 

de estafetas. Além de estimular a execução continua dos 25 metros é um 

exercício que motiva os alunos. Nesta aula, e por escassez de tempo, só foi 

possível realizar uma prova. No entanto, em aulas futuras contemplarei mais 

tempo para esta actividade de forma a poder repetir a prova, estimulando ainda 

mais o espírito competitivo e, consequentemente, a motivação dos alunos.” 

(Reflexão da aula 27, p. 2) 

 

Exemplos como estes poderiam ainda ser referenciados em 

modalidades como o Badminton e a Dança. Nesta última modalidade os 
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índices motivacionais dos alunos eram particularmente reduzidos, 

especialmente nos elementos da turma do sexo masculino. A minha 

capacidade de inovar e de fazer “diferente” foi testada, sendo que a competição 

foi novamente uma das estratégias que evoquei: 

 

“Outra metodologia a que recorri foi a divisão da turma consoante a sua 

numeração na coreografia. Assim cada grupo era responsável por treinar 

autónomamente e posterior apresentação à turma, a qual tinha a função 

de atribuir uma classificação à execução dos colegas. Tal estratégia, além 

de visar os pontos anteriormente referidos, proporcionou o diagnóstico mais 

evidente das dificuldades de cada grupo de trabalho e consequente correcção, 

dado que cada número executa movimentos específicos, daí alguns erros 

serem comuns entre alunos do mesmo número. Por outro lado proporcionava a 

responsabilização dos alunos pela sua prática e a exposição perante a turma. 

Assim, com recurso a esta metodologia estaria a consumar com uma das 

premissas do Projecto Educativo de Escola ao promover a “formação do aluno 

como cidadão interventivo e responsável”, e simultaneamente a cumprir um 

dos objectivos do Programa Nacional de Educação Física, onde está expresso 

que cada aluno deve analisar “a sua acção e as dos companheiros, nos 

diferentes tipos de situação, apreciando as qualidades e características do 

movimento, utilizando eventualmente essa apreciação como fonte de 

inspiração para as suas iniciativas pessoais”.  

 Em suma, posso concluir que o uso de estratégias diversificadas no 

ensino da Dança é decisivo no envolvimento e entusiasmo que os alunos 

colocam na sua aprendizagem.” (Reflexão da aula 46, pp. 2-3) 

 

Na realidade, este espírito competitivo revelou-se como um meio de 

optimização da motivação, do empenhamento e consequentemente do 

rendimento dos alunos. 

 Imbuído nesta aura de competitividade, os alunos progrediram nos 

níveis e qualidade do relacionamento entre eles. Considero que através da 

sensibilização da importância da competição, no respeito pelos princípios e 

valores vigentes no Desporto e na sociedade, consegui aprofundar os índices 

de cooperação, dado que estão intimamente ligados. Neste entendimento, 
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Bento (2003) afirma que “quem não sabe competir não sabe cooperar”. (p. 77). 

Contudo, o alcance desta meta exigiu um investimento na melhoria da minha 

capacidade de gerir as reais variáveis a aula. Gestão não só de materiais ou 

tempo da aula, mas também, e principalmente, de comportamentos e 

sentimentos, obrigando-me a colocar todo o meu EU em jogo. E neste domínio, 

permito-me inferir que a competição não foi o único veículo da motivação. A 

minha entrega, confiança e disposição na aula influenciaram, igualmente, o 

estado dos alunos. Neste sentido, o meu desenvolvimento enquanto professora 

e o desenvolvimento da motivação dos alunos construiu-se em caminhos 

paralelos. Consoante os meus níveis de confiança iam aumentando, maior 

prazer retirava na realização do ensino, o que, por sua vez, trespassava para 

os alunos, contagiando-os.  

A utilização de estratégias de ensino que aludissem à competição foi, 

assim, encarada como um meio e como um fim com vista ao alcance da 

motivação. Neste sentido, estudos realizados por Biddle (2001), em diferentes 

países concluíram que de uma forma geral quando não há interesse intrínseco, 

o clima situacional é mais importante para a motivação do que a definição de 

objectivos individuais. Não obstante, e talvez por sempre me ter conhecido 

muito activa, percepcionei algumas barreiras na inclusão dos alunos 

dispensados na competição e na disseminação da motivação entre eles.  

 

4.1.1.9 O paradigma dos alunos dispensados 

 

Durante todo o ano lectivo deparei-me com um número recorrentemente 

elevado de alunos que solicitavam dispensa da aula prática. Nomeadamente, 

uma das alunas da turma ostentou dispensa permanente da prática, 

apresentando um atestado médico evocando razões de saúde, 

especificamente de Bronquite Asmática. Doença que, por si só, não é 

impeditiva da prática. Esta aluna, após alguma insistência da minha parte, 

apenas realizou as aulas de Dança, por, presumivelmente, implicar um esforço 

físico menor da sua parte. Tal participação activa da aluna representou para 

mim uma vitória, talvez uma das mais significativas do ano lectivo. No final 
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desta aula o sentimento que me assolava era de uma total satisfação e de 

dever cumprido, finalmente tinha toda a turma em contexto prático, enfim tinha 

demovido a aluna da ideia firme de recusa de fazer aula de Educação Física. 

Este sentimento está retratado na reflexão da referida aula: 

 

“Nesta aula não houve alunos dispensados, facto que foi uma novidade na 

minha turma. Nunca tive todos os alunos em prática, ao atingir este feito, 

após uma conversa com a aluna que apresenta atestado médico, senti-me 

realizada, senti que tinha alcançado uma premissa dos Programas 

Nacionais, no que se reporta ao comportamento da aluna “participar 

activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros 

(…)”.” (Reflexão da aula 41, p. 2) 

  

 Esta aluna não é caso único na turma. As dispensas ocasionais, ou de 

cariz mais duradouro, foram uma constante. Fruto de problemas de saúde, 

lesões, ou faltas de material, estas últimas em menor escala, o número de 

dispensas foi sempre muito irregular, e em algumas aulas bastante elevado.  

 Esta abundância de dispensas foi especialmente evidente nas aulas de 

Natação, onde o número de alunos(as) com atestado médico subiu de um para 

quatro, acrescendo ainda as dispensas esporádicas, ao ponto de na primeira 

aula desta unidade didáctica este ser um dos aspectos mais marcantes: 

 

“Um aspecto que deve ser alvo de reflexão é o porquê de tantos alunos 

entregarem atestado médico, ou justificação do Encarregado de Educação, 

para não realizarem aula prática, comparativamente com outras 

modalidades já leccionadas.” (Reflexão da aula 18, p.2) 

 

Inicialmente, imaginei que este afastamento da prática das aulas de 

Natação estivesse relacionado com a falta de aceitação do corpo, ou com o 

constrangimento em o expor perante um grupo. Finda a primeira aula desta 

modalidade, foi precisamente esta assumpção que conjecturei, ao ponto de a 

transpor para a reflexão seguidamente apresentada: 
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“No meu ver, penso que alguns alunos ainda não lidam bem com o seu 

corpo. Sendo a Natação um desporto que exige mais exposição corporal, os 

alunos encontram alternativas de modo a não realizarem aula prática.” (Reflexão 

18, p.2) 

 

Com o decorrer da unidade didáctica de Natação fui percebendo que, 

para grande parte dos alunos, o constrangimento com o corpo não era o 

principal factor inibidor da realização da aula prática. A razão desta atitude 

estava mito mais relacionada com uma atitude de comodismo, facto que 

retratei na reflexão final da unidade didáctica de Natação: 

 

 “Um outro aspecto a reflectir relativamente à unidade didáctica de Natação 

relaciona-se com o número de alunos que apresentam atestado médico, 

bem como o número de alunos que sistematicamente solicitavam dispensa 

da aula. Nas aulas de Natação este número era frequentemente superior ao 

das outras modalidades. No meu entender, este dado relaciona-se 

intimamente com o comodismo vigente na mentalidade dos alunos, sendo que 

este tem a sua origem na sociedade actual. Este comodismo é evidenciado por 

um egoísmo, egocentrismo mas acima de tudo preguiça. (…) No caso específico 

da Natação, o facto da aula se realizar no meio aquático obriga os alunos a 

trocarem a sua indumentária, e a tomar banho após a aula. Para tal terão de se 

fazer acompanhar de um saco mais carregado, algo que, por preguiça, muitos 

alunos evitam fazer, preferindo não realizar aula prática. Mesmo os alunos 

dispensados necessitam, pela especificidade do meio, de estar equipados com 

chinelos e uma roupa desportiva. No entanto, os esquecimentos eram 

constantes, não manifestando preocupação com as faltas de material.” (Reflexão 

da Unidade Didáctica de natação, pp. 2-3)  

 

Face às estas constantes dispensas vi-me obrigada a planificar tarefas 

que garantissem o envolvimento dos alunos nas actividades da aula, e que, 

simultaneamente, os conduzisse a um nível de competência e de 

conhecimento superior. Para tal idealizei tarefas de arbitragem (no caso dos 

jogos de oposição) e de acompanhamento/correcção dos colegas em prática, 
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observação e registo das suas performances, e ainda, tarefas auxiliares na 

estruturação do espaço da aula.  

Contudo, não raras vezes verificava que a generalidade dos alunos 

mantinha uma atitude demasiado passiva na aula. Os que eram mais activos 

eram os alunos com um grau de conhecimento satisfatório da modalidade e 

que acabavam por manter uma intervenção responsável e, na maioria das 

vezes, ajustada.  

Esta atitude foi diagnosticada ainda numa fase precoce do ano lectivo, 

mais precisamente na aula número seis, onde registei esta percepção na 

reflexão da referida aula: 

 

“Por fim, realço que os alunos dispensados já se fizeram acompanhar do apito, 

como solicitado na última aula, no entanto determinados alunos continuam a 

manifestar uma atitude apática.” (Reflexão da aula 6, p. 2) 

 

No caso da aluna com atestado médico permanente esta passividade foi 

ainda mais evidente, sendo que veio mesmo a ter repercussões na sua 

classificação no primeiro período, tal como ficou registado na acta da reunião 

de Conselho de Turma, destinada à discussão da avaliação. 

 

“A aluna número três, Joana 17, apesar de ter classificação positiva (11 valores) 

contínua a manifestar uma atitude demasiado passiva nas aulas. Neste 

sentido, as dificuldades da aluna apontadas na primeira reunião de Conselho de 

Turma permanecem.” (Excerto do texto anexado à acta da segunda reunião de 

Conselho de Turma) 

 

De modo a tentar inverter esta tendência procurei munir os alunos de 

instrumentos que os levasse a intervir de modo mais contextualizado e mais 

consciente. Elaborei listas de verificação, folhas de registo e ainda fichas com 

directivas para a observação e correcção dos colegas.  

No entanto, estas estratégias não tiveram o efeito desejado em todos os 

alunos, estas fizeram proliferar o comodismo em alguns alunos, já por 

                                                           
7 Os nomes apresentados são nomes fictícios de modo a manter a confidencialidade dos alunos.  
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característica pouco activos. Deste modo, senti necessidade de alterar as 

directrizes de base para a intervenção dos alunos, incrementando os seus 

níveis de responsabilização, tal como está retratado na reflexão da unidade 

didáctica de Natação: 

 

“Partindo do ponto anterior urge destacar o trabalho, ou participação, dos 

alunos dispensados. Na primeira parte da unidade didáctica estes alunos 

manifestaram uma atitude demasiado passiva e apática, na utilização das 

fichas elaboradas. Estes limitavam-se a diagnosticar os erros do colega, 

sem intervirem. Isto é, apercebiam-se, na maioria das situações, dos erros 

dos seus pares, mas por receio ou comodismo não procuravam corrigir. (…) 

Toda esta envolvência proporcionava uma atitude passiva, sendo que 

passavam o tempo da aula sentados no bordo da piscina a anotar aspectos 

relevantes da aula. 

Na segunda metade da unidade didáctica deu-se um ponto de 

viragem na actuação dos alunos nesta condição. Cada aluno ficou 

responsável por um, e somente um dos seus colegas, a sua função 

passou a ser anotar os percursos de nado realizados, controlar os 

tempos de recuperação e as expirações que propiciam a recuperação 

activa dos tutelados. Paralelamente, a correcção deveria continuar a ser 

uma das suas preocupações. Para tal teriam obrigatoriamente de 

acompanhar de forma sistemática os colegas, seguindo-os ao longo do 

percurso de nado. Esta atitude veio a despoletar uma atitude mais dinâmica 

e simultaneamente promover algum exercício físico nos alunos 

dispensados. Adicionalmente, a organização da aula saiu favorecida, deixou 

de se verificar um acumular de alunos nos topos da piscina. (Reflexão da 

Unidade Didáctica de Natação, pp. 3-4). 

 

Acresce que, as funções dos alunos dispensados foram mais além do 

que esta participação. Progressivamente a sua responsabilização pela 

aprendizagem e pelos sucessos dos colegas foi aumentando. O caso mais 

evidente deste comprometimento com a aprendizagem de um colega ocorreu 

na Natação, onde uma aluna ficou incumbida de colocar em prática o plano de 

aula elaborado por mim, tendo completa liberdade para o adaptar, caso 
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necessário. A “protegida” desta aluna demonstrava muitas dificuldades, não 

tendo, ainda, concluída nem a etapa de adaptação ao meio aquático. Não 

podendo focar-me exclusivamente na aprendizagem de uma aluna deleguei 

esta função a uma aluna dispensada, pelo que a desempenhou com bastante 

responsabilidade e sucesso. Percepção patente na reflexão da aula 27 bem 

como na reflexão da unidade didáctica: 

 

“Nesta aula há ainda a realçar a prestação da Joana 7 na orientação da prática 

da Joana 4. Penso que o seu esforço foi notório, as estratégias adaptadas por 

ela foram acertadas e denotaram autonomia e responsabilidade nas tarefas 

que lhe tinham sido atribuídas.” (Reflexão da aula 27, p. 2) 

 

“Observando as personalidades e relacionamentos entre os alunos da 

turma, recorri a uma aluna como agente de ensino, fiz-me valer de uma aluna, 

a Joana 7, para o acompanhamento da Joana 4. Isto é, recorri ao ensino inter-

pares para potenciar as qualidades existentes em ambas as alunas. Deste 

modo, inicialmente forneci um plano de aula específico, transmitindo a 

informação que este poderia ser reformulado face às dificuldades ou 

evoluções da Joana. Com o desenrolar das aulas e ao certificar-me da 

qualidade da sua intervenção deixei o plano de aula ao critério da Joana 

7, pelo que respondeu prontamente, com um desempenho bastante 

positivo. A evolução da Joana4 veio, por si só, corroborar este dado. Esta 

aluna só não viu a sua evolução ampliada numa escala superior devido ao 

número de faltas cometidas e à porção de aulas em que não esteve em prática. 

A função da Joana7 chegou a ser delegada a outras alunas no entanto a sua 

actuação não teve o mesmo efeito comparativamente à primeira. Daqui se 

pode concluir que a personalidade e a predisposição para a cooperação são 

competências fundamentais para o ensino. O designado tacto pedagógico é 

um elemento fundamental para quem pretende educar e formar outrém. 

Não basta ter conhecimento do conteúdo, é necessário colocar a 

personalidade em jogo, estabelecer uma relação de confiança, pautando a 

actuação segundo os objectivos estipulados. Assim, com esta opção 

metodológica pude reflectir relativamente aos cuidados que devem estar 

inerentes à selecção de um aluno para trabalhar com outro.” (Reflexão da 

Unidade Didáctica de Natação, p. 4) 
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Conseguir o envolvimento destes alunos foi sem dúvida um dos 

problemas em que me concentrei durante este ano de Estágio Profissional. 

Com estratégias diversificadas sinto que fui progressivamente alcançando este 

objectivo, percepcionando inclusivé influências positivas na performance dos 

colegas. 

 

4.1.1.10 A árdua tarefa de avaliar 

 

Antes do início deste trajecto já detinha o entendimento que a avaliação 

era uma das tarefas centrais do professor. Percepcionava-a em estreita ligação 

com o planeamento e a realização, mas nunca pensei que além da importância 

que tinha, se revelasse uma tarefa de tão elevada complexidade. Confesso que 

de todas as tarefas, a avaliação foi aquela em que senti mais dificuldades.  

 Estas dificuldades foram oriundas de um conjunto de factores que se 

inter-relacionam no processo ensino-aprendizagem.  

 Uma primeira contrariedade foi a acumulação de tarefas a cumprir numa 

aula. Carreiro da Costa et al  (1996) reitera esta afirmação, realçando que “o 

exercício profissional de um professor exige o desempenho de muitas funções” 

(p.12). Esta evidência foi especialmente perceptível logo nas primeiras aulas 

destinadas à avaliação da performance dos alunos. No final de uma dessas 

aulas recordo-me de reflectir sobre este tema, tal como explícito no seguinte 

excerto: 

 

 “A principal questão alvo de reflexão após leccionar esta aula é a dificuldade 

de resposta o todas as tarefas, que o professor tem de desempenhar, 

durante uma aula, nomeadamente numa aula como esta de Avaliação. 

Com efeito, organizar a aula, corrigir os alunos e transmitir feedbacks, 

aliado à necessidade de avaliar os alunos é uma tarefa bastante exigente. 

Esta, foi mesmo a grande dificuldade encontrada ao leccionar esta aula, 

conseguir coordenar todas as tarefas sem prejudicar o desenvolvimento 

da aula. Porém, penso que esta é uma capacidade que só é adquirida e 
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desenvolvida com a exercitação. Talvez nas avaliações do final do período ou 

do período seguinte já não sinta tanta dificuldade.” (Reflexão da aula 15, p.1) 

 

 Estes obstáculos foram sendo minimizados com o decorrer da minha 

prática lectiva. A experiência adquirida, os constantes diálogos com a 

professora cooperante e com os companheiros do núcleo de estágio acerca da 

avaliação associadas à retrospectiva realizada às aulas leccionadas, 

assumiram-se como importantes pilares para que fosse melhorando a minha 

actuação e para que fosse recorrendo a outras metodologias de avaliação. 

Neste sentido, evoco Carreiro da Costa et al (1996), quando este afirma que a 

própria prática (exercitação) se assume como um processo fundamental para 

ampliar e aperfeiçoar habilidades e conhecimentos e habilidades dos 

professores. Deste modo, fui sempre incitada a realizar registos sistemáticos 

relativos o desempenho dos alunos aula a aula, valorizando a avaliação 

contínua e a criação de momentos de avaliação mais formais em diversas 

aulas. Esta estrutura avaliativa permitiu-me preparar de forma continuada para 

os momentos de avaliação mais complexos: a avaliação sumativa. Percepção 

essa que está plasmada na reflexão 15: 

 

 “Nesta aula, tomei ainda mais consciência do quão importante são os 

registos relativos ao desempenho dos alunos durante as diferentes aulas. 

Neste caso, em que as tarefas do professor parecem intermináveis e a turma é 

numerosa, podem, por vezes, ficar alguns parâmetros por avaliar, sendo que 

com esses registos se cria um recurso. Ou no caso de algum aluno não 

comparecer, o que não foi o caso, o registo, já existente, para me auxiliar na 

atribuição da classificação a esse mesmo aluno.” (Reflexão da aula 15, p.1) 

 

No entanto, a preocupação para que a avaliação não se constituísse 

somente como um momento de observação esteve presente. Neste sentido, 

procurei que a avaliação não fosse somente um momento isolado, mas sim 

uma tarefa que me permitisse compreender o nível dos alunos, para poder 

realizar um planeamento congruente e adequado, perspectivando objectivos 

atingíveis mas simultaneamente desafiantes. 
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Daí que, a multiplicidade de tarefas a dar resposta fizesse aumentar os 

meus níveis de ansiedade. Contudo, é de realçar que o grau de autonomia e 

responsabilidade, progressivamente crescente, dos alunos, libertaram cada vez 

mais a minha atenção para a avaliação.  

A segunda dificuldade merecedora de realce prendeu-se com a delicada 

tarefa de classificar os alunos. Mesmo consciente que a avaliação permite 

situar os alunos face aos objectivos pedagógicos, podendo assim ajustar o 

processo de ensino, é inevitável ligar a avaliação à classificação dos alunos. 

Neste sentido, Siedentop (1991) realça que apesar de avaliação e classificação 

serem aspectos distintos estão relacionados, contudo, em contexto escolar, 

não raras vezes, estes conceitos são utilizados de forma indiferenciada. Isto é, 

a avaliação não serve somente como pedra basilar para a garantia da 

congruência dos objectivos face à especificidade dos alunos, mas também 

como um modo de os qualificar e quantificar, o que se assume como uma 

tarefa sempre consternante. Classificar os alunos, atribuindo-lhes níveis, 

assume-se como algo deveras complicado, principalmente numa turma 

numerosa, onde é requerido a avaliação de muito, em pouco tempo.  

Efectivamente conseguir observar a prestação de todos os alunos, 

remetendo as ilações aos critérios de avaliação previamente estipulados não 

se desvendou uma tarefa fácil. Nesse sentido, várias foram as questões que 

surgiram: Estaria eu preparada para passar da condição de avaliada para 

avaliadora? Conseguiria distanciar-me o suficiente para cumprir esta 

tarefa sem lhe impregnar de subjectividade? Mais, ainda, os critérios 

estabelecidos seriam suficientemente objectivos? 

Todas estas inquietações permaneciam no meu consciente. Mas a que 

mais me preocupava era a justiça da avaliação. Os critérios estabelecidos e 

a estrutura da avaliação seriam as mais adequadas para avaliar com 

justiça os alunos? As diferenças individuais conseguiriam ficar 

plasmadas? 

Não querendo esquecer as restantes funções, a avaliação também serve 

para classificar os alunos. Daí que qualquer incoerência possa resultar numa 

incompreensão e desmotivação posterior dos alunos. Algo que eu não 
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desejava. Foi nesta angústia e incerteza que vi imbuída a tarefa avaliativa. 

Como era possível que uma tarefa inerente ao ser professor permanecesse no 

meu pensamento por tanto tempo, mesmo após o seu término? Como era 

possível que esta amargura se mantivesse em combustão permanente no meu 

consciente, como se nunca acabasse o comburente nunca terminasse? Esta 

tarefa assombrou, mesmo, parte dos meus dias… 

Deste modo, para tentar inverter, ou minorar esta realidade, tentei pr imar 

toda a minha actuação pelo princípio do rigor. Em todas as minhas 

intervenções procurei sublinhar o valor da Educação Física e a necessidade do 

esforço e do trabalho para a obtenção dos bons resultados. Resultados que 

não se remetiam somente à área das habilidades motoras e condição física, 

mas que se estendiam pela área da cultura desportiva e dos conceitos psico-

sociais. Deste modo, foi efectuada uma ficha de avaliação de cada modalidade 

por período, de modo a aferir os conhecimentos que os alunos tinham. A área 

dos conceitos psico-sociais foi igualmente contemplada, sendo que para isso 

foi elaborada uma grelha de registo de comportamentos e atitudes, que eram 

objecto de avaliação pelos alunos todas as aulas. Caso a auto-avaliação de 

cada aluno não correspondesse com o meu juízo de valor acerca da sua 

prestação, desenrolava-se um diálogo até se chegar à concordância. Esta 

metodologia além de estimular a responsabilização dos alunos incitava-os a 

analisarem e a reflectirem acerca das suas próprias práticas.  

Esta última, parecendo uma área de significância menor veio a revelar-

se bastante influente nas classificações dos alunos, especificamente no 

primeiro período do ano lectivo. Alguns dos alunos da turma, com bastante 

potencial a nível motor, não alcançaram classificações superiores dadas as 

suas atitudes nas aulas e falta de pontualidade. Apesar de algumas 

contestações iniciais, considero que este descontentamento foi o impulsionador 

para uma mudança positiva na postura dos alunos. No segundo período o nível 

de empenhamento vivenciou uma ascensão notória. De resto, este ponto foi 

alvo de reflexão na segunda aula do segundo período: 
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 “Esta foi a aula de Natação em que contei com mais alunos em prática, o que 

pode, desde já, espelhar uma reflexão por parte dos alunos relativa às 

suas classificações e à conversa tida na última aula sobre as mesmas. 

Provavelmente , após as classificações do 1º período concluíram que de facto 

a participação e empenho nas aulas tem uma ponderação importante na 

classificação.” (Reflexão da aula 27, p.1) 

 

Findo o ano lectivo penso que os alunos perceberam que as notas têm 

de ser merecidas e não “pedidas”, pois estas são atribuídas e não “dadas”. 

Este foi um ensinamento que a vida e alguns dos professores com quem me 

cruzei no meu percurso de estudante me facultaram, e que fiz questão de 

trespassar para os meus alunos. Tentei mostrar-lhes que tinham de ser 

merecedores, que a ética indolor não tinha lugar no ensino. Procurei acima de 

tudo que valorizassem a Educação Física e o trabalho que é realizado pelos 

docentes desta área, ao que eles responderam positivamente.  

 

 

4.1.2 Os desafios individuais 

 

4.1.2.1 Cada aluno um indivíduo 

 

A sociedade actual, com reflexo nas escolas, é marcada por uma enorme 

heterogeneidade cultural, ética, social e económica. A escola não pode estar 

fechada aos conflitos, às diversidades e até às contradições da sociedade. 

Deve sim, por excelência, ser um espaço de socialização e de inclusão cultural, 

onde professores e alunos estabelecem um compromisso que se baseia na 

coesão social.  

Deste modo, esta diversidade impõe novas responsabilidades à escola e 

concomitantemente aos professores, de tal modo que um dos grandes desafios 

do professor é ensinar os alunos de uma turma, caracterizada pela 

heterogeneidade individual. A esta dualidade entre o ensinar ao “todo” e ao 

“singular”, Diogo (2006) designa de dialéctica do comum e do diferente” 

(p.208).  
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Cada aluno é uma individualidade, possuindo uma determinada 

capacidade de aprender e dificuldades de aprendizagem específicas. O meio 

de que provêm, considerando o nível sócio-económico e cultural, vão 

influenciar as experiências desportivas anteriores, especificamente no contexto 

extra-curricular, o que determina igualmente dissemelhanças inter-individuais. 

Corroborando esta ideia, Correia (2007) defende que o acesso às práticas 

formais de actividade física ou a adesão a actividades espontaneamente 

desenvolvidas está intimamente associado ao estatuto sócio-económico da 

família.  

Se considerarmos todas estas diferenças individuais facilmente 

depreendemos que não fará sentido tratar todos os alunos com base na 

igualdade. Neste contexto, é indispensável promover oportunidades e 

possibilidades que permitam que todos os alunos sejam tratados de modo 

diferenciado, consoante as suas necessidades, capacidades e motivações, 

dotando-os de instrumentos para que estes se tornem produtores e não meros 

reprodutores de conhecimentos e atitudes. Só deste modo estaremos a educar 

os alunos para uma vida em cidadania, assente na compreensão e tolerância, 

premissa esta expressa no Projecto Educativo de Escola. 

 Perante toda esta conjectura a mera formação académica do professor 

não se avizinha como suficiente para a sua actuação. É necessário colocar em 

jogo toda a personalidade, cruzando a dimensão profissional com a pessoal. A 

este respeito, Sêco (1997) afirma que a relação educativa é uma interacção 

entre pessoas, que mesmo visando objectivos educacionais implica ainda mais 

uma dimensão humana, não sendo redutível à mera comunicação de um 

saber. Na realidade, implica o recurso ao tacto pedagógico, na percepção das 

diferenças individuais, na reflexão e entendimento das distintas personalidades 

existentes numa mesma turma, de modo a perspectivar uma forma de actuar 

em cada situação.  

 No processo vivenciado em sede de Estágio Profissional, e com o 

crescente contacto com a prática profissional, percebi que todo este panorama 

genérico estava presente na minha turma. Desde os primórdios do meu Estágio 

que me vi confrontada com múltiplas personalidades, preferências e ambições. 
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No decurso do ano foram ocorrendo problemas das mais diversas índoles, com 

os quais tive de lidar e dar resposta. Neste seguimento, apresento três casos 

muito específicos e deveras marcantes em toda a minha aprendizagem, 

comprovando, eles próprios, a importância que o conhecimento que o professor 

desenvolve relativamente aos alunos e do seu envolvimento em todo o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

 

4.1.2.2 Como sou “Pequena” 

 

Neste ano lectivo, o desenvolvimento dos conhecimentos pedagógicos e 

didácticos foi algo indubitável, no entanto um dos maiores ensinamentos 

prendeu-se, também, com o meu crescimento pessoal. 

Foi um choque quando nos finais de Setembro tive conhecimento que um 

aluno meu se encontrava no hospital internado em estado grave em como 

resultado de um acidente de viação. Nesta altura do ano lectivo o meu contacto 

com os alunos ainda era algo ténue, resumindo-se à mera leccionação das 

aulas, que não tinham sido muitas. No entanto, algo era perceptível para mim 

desde as primeiras aulas: este era um aluno muito activo, amante do Desporto, 

impulsivo, alegre e um pouco rebelde.  

 Durante meses fui-me inteirando do seu estado junto dos seus colegas de 

turma, verificando que este ia evoluíndo positivamente, o que me deixava mais 

confortável e feliz. Quando se começou a perspectivar o seu regresso, a meio 

do ano escolar, ainda que condicionado, o meu contentamento foi crescendo, 

não só por saber que isto traduzia uma recuperação notável do aluno, como 

também por ter consciência do que a sua presença significava para a turma, tal 

como referi na reflexão 26: 

 

“O regresso do João28, ainda que condicionado a nível motor, penso que 

será uma mais valia para a turma e para o próprio aluno. Assim, para as 

aulas terei de preparar actividades orientadas para este aluno de modo a que ele 

                                                           
8 8 Os nomes apresentados são nomes fictícios de modo a manter a confidencialidade dos alunos. 
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aprenda e simultaneamente se sinta integrado e útil na actividade, contribuindo 

igualmente para a sua recuperação a nível psicológico”. (Reflexão 26, pp. 1-2). 

 

O que eu desconhecia era a força de vontade e o espírito vencedor deste 

aluno. Como praticante federado de Voleibol terá desenvolvido este espírito no 

Desporto? Verdadeiramente, considero que este terá sido um factor essencial 

na sua recuperação, tanto a nível físico como psicológico. Tal como Bento 

afirma, o Desporto “faz parte da luta contra a ideologia da impotência que nos 

sussurra que na vida não há nada para fazer, que não podemos fazer nada por 

nós (…) que nos devemos omitir e entregar nos braços de um destino de 

derrotados e vencidos da existência.” (Bento, J., 2004, p.225). Neste mesmo 

sentido, o mesmo autor identifica o acto desportivo como um meio de 

construção e revelação do homem, do seu interior e do seu exterior. (Bento, J., 

2004, p.47). 

Neste caso concreto, as frases acima transcritas não podiam 

corresponder mais fidedignamente à realidade. O desejo de superação, a ânsia 

da perfeição, a preocupação com a excelência encontravam-se plasmadas no 

desempenho do aluno, nas poucas aulas práticas que realizou. Foi assim que 

superando obstáculos e transpondo barreiras fez do lema do desporto o lema 

da sua vida.  

Com o início do segundo período deu-se também o regresso do aluno à 

rotina escolar. Não vou negar que me senti algo inquieta e preocupada. Como 

reagir? Deveria atender à sua condição e deixar a sua participação nas 

actividades ao seu critério? Ou seria mais benéfico estimular a sua 

participação, de modo a potenciar a sua auto-superação? Todas estas 

inquietações se desvaneceram quando me deparei com o aluno na sua 

primeira aula. O seu desejo de envolvimento nas actividades estava espelhado 

no seu olhar e na sua fala. Contudo, sendo uma aula de Badminton restringiu-

se às tarefas delegadas aos alunos dispensados, exercendo a função de 

treinador e de árbitro dos seus colegas em prática.  
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Aquando da leccionação da segunda aula do segundo período, aula de 

Natação, o meu espanto não podia ser maior, como se pode constatar na 

reflexão 27: 

 

“Ainda deslocando-se com o auxílio de muletas, este aluno manifestou 

vontade e desejo de realizar a aula prática de Natação, ao que eu acedi. A 

satisfação com que entrou na água, nadou e participou na aula mostrou-me o 

que é a força de viver realmente.” (Reflexão 27, p.2) 

 

Onde foi este aluno resgatar tanta força de vontade? Sabendo que 

possuía atestado que justificaria a sua dispensa da aula prática, o que é que o 

motivou tanto para que ainda que debilitado quisesse participar activamente na 

aula? Só desfrutando de um grande espírito de superação é que tal era 

possível.  

Após esta conquista do aluno que me deixou surpreendida eis que o 

vejo realizar aula prática de Badminton, que implicavam forças de impacto 

superiores, porquanto se realizava em meio terrestre. Nenhum destes 

obstáculos o fez esmorecer na sua luta interior. 

No entanto, as vitórias do aluno não se resumiram ao domínio da 

participação nas aulas. Em simultâneo, constatei que este se mantinha 

envolvido em várias iniciativas autónomas, conjuntamente com outros colegas 

da turma. Uma das actividades está ligada com uma iniciativa de 

empreendedorismo, afirmando-se como um dos alunos mais efusivos na 

dinamização do projecto. 

Quantas pessoas não teriam desistido? Ou pelo menos esmorecido? No 

caso deste aluno penso que este incidente o fez (re)nascer para uma vida 

nova. A sua atitude perante a vida foi transformou-se, vivendo-a com mais 

intensidade mas, simultaneamente, com mais responsabilidade.  

Esta atitude do aluno poderá estar relacionada com o conceito de 

resiliência. Neste sentido a resiliência “caracteriza-se pela capacidade do ser 

humano responder de forma positiva às demandas da vida quotidiana, apesar 

das adversidades que enfrenta ao longo de seu desenvolvimento” (Silva et al., 

2003, p.147). Segundo Rutter (1999), “resiliência é o termo usado para 
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descrever a resistência relativamente a experiências psico-sociais de risco.” 

(Rutter, M., 1999, p. 119). Esta capacidade não tem inerente o esquecimento 

da situação adversa vivenciada, pelo contrário, o sujeito preserva as marcas da 

adversidade que enfrentou. Elas prevalecem na sua memória, nos seus 

sentimentos. Os episódios adversos que marcam a sua história residem na sua 

memória, contudo a pessoa á capaz de recuperar, encontrando pilares que o 

ajudam a prosseguir, delineando um trilho que pode ser considerado como 

positivo.   

 Neste sentido, urge perceber como será que esta capacidade se 

desenvolve. Indubitavelmente a resiliência é algo que parte das características 

intrínsecas do sujeito, da sua personalidade e da forma como encara a vida. 

Não obstante, a família, a rede de relações que nela se estabelecem e as 

experiências adquiridas ao longo da vida são factores que incitam o sujeito a 

responder de forma positiva às situações potencialmente provocadoras de 

crise.  

 O Desporto poderá ter sido uma das experiências que se assumiram 

como factores de protecção face à ocasião adversa. O suporte mútuo e o 

sentimento de pertença a um grupo poderão ter sido alicerces de suporte nesta 

fase crítica do ciclo vital do aluno. Ademais, a capacidade de desenvolver o 

entendimento subjectivo relativamente a uma contrariedade, promovidos pelo 

Desporto, influenciam a capacidade de ser resiliente. 

 Não duvido que este aluno superou esta etapa da sua vida. Mantendo 

uma postura activa e divertida, sendo que transformou alguma da sua 

impulsividade em capacidade reflexiva e responsabilidade. Recorrendo ao 

discurso da sua mãe na reunião de Conselho de Turma, em que esteve 

presente, esta adversidade obrigou-o a parar para (re)pensar na sua vida, a 

estabelecer objectivos a curto e a longo prazo, o que se reflectiu na sua 

participação nas aulas e no estudo em casa.  

Este aluno mostrou-me o que realmente é a vida e o prazer que ela nos 

traz. Esta vivência, fez-me sentir que tenho muito mais a aprender com os 

meus alunos do que eles comigo. Tenho-lhes a agradecer, nomeadamente 
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a este aluno, porque toda esta conjuntura me fez reflectir no quão 

“pequena” sou e o que ainda tenho de crescer.  

 

4.1.2.3 A escuridão da vida 

 

Poucos meses volvidos eis que me confronto com um novo episódio, 

igualmente inesperado e cruel. Se no caso do acidente de viação do meu aluno 

o choque foi tremendo neste não foi de ordem menor. No entanto, o primeiro 

teve uma origem casual, foi fruto de uma irresponsabilidade e inconsciência. 

Neste caso a origem era-me desconhecida, mas os resultados revelaram-se 

numa destruição pessoal extrema. Sim extrema! E uso este termo sem incorrer 

no risco de o usar em vão ou de modo desadequado.  

Quando me preparava para entregar um teste escrito, uma das alunas, 

que até ao momento se apresentava nas aulas com uma postura serena, 

colaborativa e interventiva, interpelou-me no sentido de não a avaliar no 

primeiro período do ano lectivo, alegando que numa ocasião futura a Directora 

de Turma me explicaria a situação. Confesso que fiquei surpreendida com tal 

declaração, mas o que me inquietou verdadeiramente foi o estado anímico e o 

semblante da aluna. Esta atitude prolongou-se por todo o período da aula o 

que me perturbou ainda mais. Um turbilhão de questões surgiram na minha 

cabeça. A curiosidade era muita e o desejo de intervir ajudando a aluna era 

incalculável. Mesmo sem ter conhecimento do que se passava realmente com 

a aluna pressentia que algo de grave se passava. Contudo, era perceptível que 

este assunto a incomodava e não se sentia confortável para manter um diálogo 

no contexto da aula, com a proximidade dos colegas. Deste modo, esperei pelo 

final da aula para conversar com a aluna, nunca imaginando que a 

circunstância fosse tão grave. Todas estas ansiedades e angústias estão 

retratadas na Reflexão da aula 23: 

 

“(…) apercebi-me que a aluna não se sentia confortável para falar sobre este 

assunto. O motivo deste desconforto não sei se estaria relacionado com a 

situação em si mesma, se com o local onde se encontrava ou simplesmente por 

não ter confiança suficiente comigo para abordar este assunto. Optei por não 
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fazer mais perguntas, deixando-a no seu espaço por me aperceber que não 

estava bem, algo se passava. Com o decorrer da aula a minha percepção de 

mudança de comportamento da aluna, marcada agora por uma apatia e 

desinteresse, foi sendo confirmada. Perante a situação, no balneário tentei 

nova aproximação, sendo bem sucedida. Assim deparei-me com uma aluna 

com esgotamento, a ser acompanhada pelo hospital de Gaia, onde já 

esteve internada, dando-me índicos de ter tentado cometer o suicídio. 

Perante esta notícia, fiquei sem saber o que dizer (…)” (Reflexão 23, pp. 1-2). 

  

Perante esta conjuntura logo emergiram novas interrogações e 

incertezas. Como actuar em aulas futuras? O que poderia eu fazer para 

ajudar a aluna a sair da escuridão em que se encontrava? 

 Era mesmo de escuridão que se tratava, como se uma nuvem negra 

pairasse sobre a aluna, escondendo os raios de sol da sua juventude e da sua 

vida. No entanto, eu tinha consciência que não conseguiria expulsar essa 

nuvem negra que insistia em persegui-la. Talvez tivesse a possibilidade de lhe 

fornecer luzes que a ajudassem a encontrar o caminho de fuga à escuridão.  

Neste âmbito o papel da Directora de Turma tornou-se fulcral, este foi o 

elo de ligação entre os vários docentes da turma e teve um papel crucial na 

explanação do que tinha sucedido, bem como dos factores que poderiam ter 

despoletado tal estado de alma na aluna. Foi, deste modo, que fui adquirindo 

informações relevantes sobre o caso, pelo que concluí que o problema se 

relacionaria essencialmente com a perda de alguém amado.   

 Não obstante, sem possuir muitos conhecimentos no âmbito destas 

doenças de ordem psíquica, nem deste caso concreto, limitei-me a 

disponibilizar-me na condição de professora e “amiga” como uma ouvinte 

compreensiva. Foi neste sentido que procurei pautar a minha actuação, 

lembrando à aluna que me poderia procurar quando necessitasse. Ademais, 

dei total liberdade à aluna para a sua participação nas aulas. Deste modo, 

quando não se sentisse capacitada para realizar a aula ou para intervir como 

aluna dispensada teria consentimento para se “alhear” da aula.  

 Diversas vezes a nossa actuação enquanto professores tem de se 

resumir ao acompanhamento do aluno, disponibilizando-se para escutar, ajudar 
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e amparar. Considerando que ao projectarmos a nossa intervenção é 

imprescindível considerarmos a individualidade dos alunos e a especificidade 

que cada caso encerra. É exactamente isso que define o ser educador 

profissional, unir o ser professor ao ser pessoa, indagando a 

personalidade de cada aluno e actuando com base nas suas 

características individuais.  

 .  

4.1.2.4 Uma vida sem luz 

 

O constante e progressivo distanciamento do exercício físico é algo 

indubitável e cada vez mais estudado por estar intimamente relacionado com o 

aparecimento de patologias. Corroborando este entendimento, Bento (2004) 

afirma que esta tendência actual de inactividade acarreta profundas 

implicações, tanto no domínio da saúde, como na qualidade e estilos de vida e 

nos valores adjacentes.  

Tendo em consideração o anteriormente exposto parece uma contradição 

existirem Encarregados de Educação que fomentem estilos de vida 

sedentários. Contudo, este caso reporta-se à aluna Joana 1, aluna dispensada 

das aulas práticas durante todo o ano lectivo, tal como foi mencionado 

anteriormente neste relatório. O que motivará os educadores mais próximos 

de uma adolescente, provavelmente os mais preocupados com o seu 

bem-estar e com a sua educação, a solicitarem um atestado médico (sem 

fundamento, dado que a bronquite Asmática, por si só não impede a 

prática desportiva) com a finalidade da sua educanda não realizar aulas 

práticas de Educação Física?  

Numa era onde cada vez mais os benefícios da actividade física são 

realçados parece-me paradoxal alguém querer desviar uma jovem da rota dos 

estilos de vida activos. Esta concepção torna-se ainda menos compreensível 

quando nos deparamos com uma adolescente com alterações músculo- 

esqueléticas, com transtornos ao nível da composição corporal, registando um 

Índice de Massa Corporal superior ao considerado saudável.  
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No entanto, os resultados desta inactividade não se restringem aos 

prejuízos físicos. Os valores e virtudes desenvolvidos no Desporto e pelo 

Desporto estão também colocados em causa. A apatia e a preguiça, seja de 

índole física como mental, eram características marcantes desta aluna. O 

espírito de iniciativa, o sentido de partilha e pertença a um grupo são 

competências promovidas pelo Desporto que se encontram submissas na sua 

actuação. Ademais, esta aluna evidenciava constrangimentos notórios ao nível 

da comunicação, seja verbal como corporal, na cooperação e socialização. 

Contudo, a característica deveras mais evidente residia na ausência de alegria 

e paixão com que vivia. 

No meu entender, existe uma desvalorização, por parte dos Encarregados 

da Educação, da Educação Física e do seu potencial educativo, o que 

agravava, ainda mais, a falta de motivação intrínseca da aluna para a sua 

prática.  

De tal modo que, contemplando a aluna, afigurei a sua existência a uma 

vida sem luz, a uma fogueira sem chama e calor. Pelas minhas vivências, ou 

simplesmente pela minha personalidade não considero possível viver sem 

traçar um rumo, sem delinear objectivos e sobretudo sem lutar afincadamente 

pelo seu alcance. Não considero viável viver com tais índices de relaxamento e 

de comodismo.  

Durante o período de tempo decorrido do ano lectivo apenas consegui 

motivar a aluna para a prática da Dança, o que me deixou imensamente feliz, 

tal como referi na reflexão da aula número 41: 

 

“Nesta aula não houve alunos dispensados, facto que foi uma novidade na 

minha turma. Nunca tive todos os alunos em prática, ao atingir este feito, 

após uma conversa com a aluna que apresenta atestado médico, senti-me 

realizada, senti que tinha alcançado uma premissa dos Programas 

Nacionais, no que se reporta ao comportamento da aluna “participar 

activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros 

(…)”. (Reflexão da aula 41, p. 2) 
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Reflectindo sobre este caso em particular e relacionando-o com outros já 

retratados considero que os educadores, e especificamente os pais e 

Encarregados de Educação, desempenham um papel fulcral no 

desenvolvimento e formação dos seus filhos. Tendo em linha de conta que a 

educação não se desenrola somente através da transmissão intencional, mas 

também por observação e imitação de atitudes, valores e posturas, os 

educadores servirão, certamente, de modelos às novas gerações. No entanto, 

não há uma fronteira entre o bem e no mal que se transmite.  

Deste modo, a diferença de atitudes dos pais terá certamente 

repercussões na formação dos seus educandos, podendo fomentar atitudes 

lutadoras e vencedoras, ou pelo contrário derrotistas e conformadas, nos 

cidadãos que povoarão as sociedades futuras.  

 

 

4.2 Alunos com Índice de Massa corporal (IMC) elevado 

 

4.2.1. Introdução 

 Os acontecimentos da nossa evolução enquanto seres humanos, que 

determinam a nossa vida e o nosso quotidiano actual, dada a sua extensão, 

são de difícil mensuração. Contudo, foi com a Revolução Industrial que a nossa 

existência conheceu um ponto de ruptura. Os progressos, maioritariamente 

tecnológicos e científicos daí advindos contribuíram (enormemente) para a 

proliferação do sedentarismo, arrastando consigo uma imensidão de doenças. 

Neste sentido, Mota (1997) realça que o sedentarismo é um dos factores mais 

adversos que influenciam a integridade bio-psico-social dos sujeitos.  

 Partindo deste entendimento, foi com especial apreensão que, no início 

do ano lectivo, me deparei com uma escola, em geral, e com uma turma em 

particular, marcada pela prevalência de excesso de peso e, em alguns casos, 

pela obesidade, doença que é considerada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como a “epidemia do século XXI”. Esta organização, define o 

excesso de peso e a obesidade como uma acumulação anormal ou excessiva 

de gordura, que pode ter efeitos nocivos para a saúde dos indivíduos afectados 
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(WHO, 2006). Doenças crónicas como diabetes, doenças cardiovasculares, a 

hipertensão, lesões músculo-esqueléticas e certos tipos de cancro lideram uma 

vasta lista de problemas de saúde, relacionados com problemas de excesso de 

peso. Corroborando esta ideia Gouveia et al. (2010) refere que “as crianças e 

adolescentes obesos desenvolvem uma série de complicações clínicas e 

apresentam um risco elevado para a morbilidade e mortalidade adultas” (p. 3). 

Neste aspecto, a WHO (2011) refere que o sobrepeso e a obesidade são o 

quinto maior factor de risco de morte, a nível mundial.  

 Neste sentido, e considerando que a causa fundamental da obesidade é 

um desequilíbrio entre o aporte e o dispêndio energético, (WHO,2011) a prática 

desportiva reveste-se de importância primordial no combate, ou regressão, da 

tendência cada vez mais vigente deste “ambiente obesogénio” (Bento, 2003). 

Por outro lado, Maia et al. (2009) defende que “quanto maiores forem os 

valores de sobrepeso e obesidade, maior a taxa de insucesso nas provas de 

aptidão física” (p.83). No mesmo sentido, Gouveia et al (2010) afirma que o 

sobrepeso e a obesidade exercem uma influência negativa nos itens de aptidão 

física que requerem o deslocamento, projecção e elevação do corpo” (p. 4).  

 Tendo e conta o exposto anteriormente, e sabendo que a valores de IMC 

elevados apresentam uma relação com a aptidão física dos sujeitos, e 

consequentemente com o rendimento na aula de Educação Física, assumi 

como fundamental efectuar um estudo sobre o IMC.  

Por conseguinte, este estudo, partindo dos valores de IMC detectados 

no início do ano na minha turma, teve como propósito verificar quantos alunos 

com excesso de peso, ou obesidade, alteraram esta condição no decorrer do 

ano lectivo. Adicionalmente, foram ainda definidos como objectivos: 1) 

determinar a influência que os valores do IMC detêm nos resultados dos testes 

de Aptidão Física; 2) verificar os efeitos da aplicação de Planos Individuais de 

Condição Física na melhoria da Aptidão Física dos alunos. 
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4.2.2. Materiais e Métodos 

 

Amostra 

A amostra do presente estudo inclui vinte e cinco sujeitos (14 do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino), com idades compreendidas entre 17 e os 20 

anos. A média de idades situa-se nos 17,72 anos, sendo o desvio padrão de 

±0,678. Estes sujeitos são alunos de uma turma do 12º ano de escolaridade, 

na qual realizei a minha prática pedagógica.  

 

 

4.2.3. Procedimentos de recolha 

 Os dados deste estudo foram recolhidos no dia 17 e 22 de Setembro de 

2010 (início do primeiro período) e nos dias 1 e 3 de Junho de 2011 (final do 

terceiro período e do ano lectivo).  

As avaliações foram realizadas pelos três estudantes-estagiários do 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física, da Faculdade de Desporto - Universidade 

do Porto, do ano lectivo 2010/2011, a realizar o Estágio Profissional na Escola 

Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

De forma a manter o anonimato e confidencialidade foram atribuídos 

nomes fictícios aos alunos.  

 

Altura, peso e composição corporal 

 O peso corporal e a altura, foram avaliados de acordo com o protocolo 

da bateria de testes do Fitnessgram. Ambas as avaliações foram realizadas 

com os sujeitos vestidos com o equipamento desportivo, descalços e sem 

adereços.  

 O peso corporal foi avaliado numa balança, em duas repetições, tendo-

se calculado a média das duas, reduzindo deste modo o erro de medida. A 

altura foi medida recorrendo a uma fita métrica, aproximada ao centímetro.  

 Foi estabelecida a relação entre o peso corporal e a altura, através do 

IMC, que resulta do quociente entre o peso (expresso em quilogramas) e a 

altura ao quadrado (expressa em metros). Posteriormente, foram estabelecidos 
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três pontos de corte para os valores do IMC (peso normal, excesso de peso e 

obesidade), correspondendo aos valores sugeridos pela WHO para os pontos 

de corte com a mesma denominação (WHO, 2004). (ver Quadro 2) 

 

Quadro 2: Classificação IMC segundo WHO (2004) 

 

 

 

  

 

 

 

Aptidão Física 

 A aptidão Física foi avaliada através de três testes da bateria de testes 

do Fitnessgram: o teste do Vai-Vem (aptidão aeróbia), Extensões de Braços 

(força superior), e Abdominais (força média), consoante o protocolo definidos 

pela bateria de testes.  

 

Actividade Física 

 Os níveis de Actividade Física dos alunos foram avaliados através do 

questionário de Baecke et al. (1982). Trata-se de um questionário composto 

por dezasseis questões referentes a três componentes distintas: um grupo de 

questões visa determinar o Índice de Actividade Física Escolar (IAFE), um 

segundo grupo procura avaliar o Índice de Actividade Desportiva (IAFD), e um 

último grupo de questões que visa determinar os Índices de Actividade Física 

nos tempos de lazer (IAFL). As respostas aos vários itens do questionário são 

quantificadas numa escala de 1 a 5, excepto para a profissão e para a 

modalidade desportiva. As modalidades desportivas foram categorizadas em 

leves (custos energéticos de o,76 MJ/h), de intensidade média (1,26 KJ/h), e de 

intensidade elevada (1,76 KJ/h), de acordo com a tipologia da actividade. O 

somatório dos três Índices de Actividade Física permite estabelecer o valor do 

Índice de Actividade Física Total, o qual varia entre o valor três e quinze. Para 

analisar os resultados concernentes ao índice de actividade física total foram 

IMC Classificação 

18,5 - 24,99 Peso Normal 

25,0 – 29,9 
Excesso de 

Peso 

30,0 – 
34,99 

Obesidade 
grau I 
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estabelecidos três pontos de corte: Leve (valores de 3 a 6), Moderada (valores 

compreendidos entre 7 e 11) e Alta (valores compreendidos entre 12 e 15).  

 

4.2.4. Procedimentos de análise 

 Os dados no que concerne à composição corporal foram submetidos a 

uma análise quantitativa tendo por referência a distribuição do número de 

alunos pelos três cortes. 

 No que respeita à aptidão física e à actividade física os dados serão 

sujeitos a uma análise descritiva recorrendo à frequência absoluta e relativa,  

com recurso ao SPSS 17.0.  

 

4.2.5. Resultados e Discussão 

IMC 

  A variação dos valores de IMC após um ano lectivo é evidente. No início 

do ano lectivo, dos 25 alunos que constituem a turma, 14 apresentavam peso 

normal, 6 tinham excesso de peso, e 5 eram classificados como obesos grau I. 

Isto é, apenas 56% dos elementos da turma apresentavam valores de IMC 

considerados dentro dos padrões normais.  

 Na segunda medição, 5 alunos denunciaram excesso de peso e 3 com 

obesidade grau I. Deste modo, verificou-se um aumento do número de alunos 

com peso normal, passando de 14 para 17 os alunos nesta condição, isto é, 2 

alunos com obesidade perderam peso de forma e transitaram para a categoria 

do excesso de peso, e 3 alunos deste último grupo passaram a apresentar 

peso normal.  

 Perante os resultados, posso inferir que os alunos que apresentaram 

valores de redução de peso mais significativos coincidem com aqueles que 

mantiveram uma prática mais consistente e sistemática ao longo do ano lectivo. 

Contudo, considero que, não apenas um, mas um vasto conjunto de factores, 

concorreram para a evolução positiva dos valores do IMC. Nomeadamente, o 

planeamento da condição física consubstanciado na construção do plano 

anual. Este, fundamentou-se nos níveis de aptidão física dos alunos aquando a 

primeira avaliação de desempenho nos Testes do Fitnessgram. A este nível 
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procurou-se o desenvolvimento das capacidades físicas, tanto de modo 

específico como de modo integrado com as modalidades leccionadas, partindo 

de um objectivo inicial e de um objectivo final, existindo, entre estes dois 

momentos, uma progressão que permitisse um desenvolvimento planeado e 

dirigido.  

Outro factor que provavelmente teve influência no alcance destes 

resultados foi o planeamento individual da condição física (PICF). Na sua 

elaboração atendeu-se a um conjunto de aspectos, nomeadamente: o nível de 

desempenho individual inicial dos alunos aquando da avaliação diagnóstica e 

os objectivos finais da Bateria de Testes do Fitnessgram. O PIDC previa e 

exercitação dos alunos em diferentes dias, fora do tempo de aula, o que 

permitiu uma consciencialização superior relativamente à importância da 

prática de exercício físico, algo que pode ter influenciado de forma positiva 

estes resultados. 

 Comparando os valores das duas medições é possível observar que o 

valor do peso corporal de três alunos sofreu um incremento.  

Em dois casos, este aumento do IMC é justificado. Pois, uma das alunas 

nesta condição apenas realizou aulas de cariz prático na unidade didáctica de 

Dança (Cha-Cha-Cha), que é uma modalidade de baixo impacto em termos de 

intensidade. Neste sentido, a exercitação ao longo do ano lectivo por parte 

desta aluna foi quase nula, sendo por si só uma justificação plausível para o 

aumento dos valores do IMC. 

No segundo caso, e apesar de numa primeira fase a aluna ter realizado 

as aulas práticas com regularidade, mais tarde veio a apresentar problemas 

psicológicos durante o ano lectivo, nomeadamente de depressão. Esta doença 

levou a um afastamento da aluna por um período de tempo prolongado, 

aquando do seu internamento. Este afastamento físico da aula e a 

consequente inactividade, juntamente com a medicação administrada fez com 

que os valores do IMC tivessem um incremento.  

 Houve contudo, um caso (João3) onde este aumento do IMC carece de 

uma justificação plausível. No caso deste aluno, esta ausência de evolução 
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positiva é de difícil caracterização, tendo em conta o aluno se mostrou 

consistente no seu desempenho durante as aulas.   

Apesar das razões apontadas como eventuais justificações, tanto para 

aqueles alunos que manifestaram uma diminuição do IMC, ou por outro lado, 

aumento do mesmo, serem pertinentes e ajustadas, contudo, jamais 

suficientes, uma vez que a panóplia de circunstâncias experienciadas por estes 

alunos ultrapassa, em muito, o meu âmbito de intervenção. Assim sendo, 

existiram certamente alguns casos que não se coadunam com as justificações 

elencadas. Esta percepção pode ser comprovada através da leitura do excerto 

do “Diário de Bordo” do dia 12 de Janeiro de 2011: 

 

“ De facto a minha turma evidencia alguns problemas ao nível da aptidão física 

e mesmo da composição corporal e sinto que como professora de EF é minha 

responsabilidade ajudá-los a superar estas dificuldades. Apesar de ter 

elaborado um Plano Individual de Condição Física não tenho a certeza se 

conseguirei alcançar os meus objectivos. Ainda assim, acho que se não tentar 

jamais saberei.  

Tento falar com os alunos e perceber se estes cumprem, ou não, o plano por 

mim elaborado. Mas tendo em conta que a minha acção cessa assim que os 

alunos saem dos muros da escola é impossível não me interrogar acerca da 

veracidade daquilo que eles me dizem.”  

 

Os resultados expostos podem ser comprovados na Quadro 3. 
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Quadro 3: Prevalência de Excesso de Peso e Obesidade Grau I, nas duas medições 

 

 

 

Aptidão Física 

Os resultados referentes à aptidão física constam no Quadro 4, sendo 

que o mais relevante é a confirmação de que o IMC influencia negativamente a 

aptidão aeróbia.  

  



Realização da Prática Profissional 
 

107 
 

Quadro 4: Prevalência de insucesso nas provas de Aptidão Física em função do estatuto 

ponderal. 

IMC 

Número de alunos fora da 
zona saudável de aptidão 

física no teste Vai-Vem 

Número de alunos fora da 
zona saudável de aptidão 

física no teste Extensões de 
Braços 

Número de alunos fora da zona 
saudável de aptidão física no 

teste de Abdominais 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Peso Normal 10 ≈71,4% 3 ≈21,4% 5 ≈35,7% 

Excesso de Peso  5 ≈83,3% 3 50% 4 ≈66,7% 

Obesidade Grau I 5 100% 0 0% 2 40% 

 

 No que respeita ao teste do Vai-Vem os dados apresentados mostram 

uma relação directa entre o IMC e os resultados do teste. Deste modo, a 

percentagem de alunos obesos fora da zona saudável de aptidão física (ZSAF) 

no teste do Vai-Vem é de 100%, percentagem que vai decrescendo consoante 

vamos passando para o corte do Excesso de Peso e do Peso Normal, sendo 

as percentagens de aproximadamente 83,3% e 71,4%, respectivamente. De 

acordo com Moller et al (2006) e Mota et al (2006), citados por Aires (2009) os 

indivíduos com excesso de peso ou obesidade, na generalidade, evidenciam 

menor aptidão física, nomeadamente no que à capacidade cárdio-respiratória 

diz respeito, corroborando assim os resultados encontrados.  

Contudo, no caso do teste de Extensões de Braços o cenário não é 

coincidente. Nenhum dos alunos situados no corte da Obesidade Grau I ficou 

fora da ZSAF, enquanto que, aproximadamente 21,4% dos alunos com peso 

normal e 50% dos alunos com Excesso de Peso não realizam o número 

mínimo de repetições de modo a ingressarem na ZSAF.  

Perante os resultados obtidos não posso deixar de manifestar algumas 

reservas, uma vez que estes resultados podem ser mascarados por um 

conjunto de factores, já que, usualmente estes testes são realizados em pares, 

sendo que os alunos são cruciais na obtenção destes resultados, tornando-se, 

também eles, responsáveis por esta etapa da avaliação da aptidão física.   

Mencione-se a título de exemplo, algum desconhecimento e falta de 

prática no cumprimento de todos os trâmites do protocolo da bateria de testes, 

já que frequentemente estes testes são efectuados no mínimo duas vezes por 

ano, não sendo, portanto, uma actividade usual. Por outro lado, várias vezes 
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verificámos comportamentos onde são privilegiadas as relações sociais 

estabelecidas entre os alunos de uma turma, em detrimento da avaliação 

objectiva do número de repetições obtidas. Por último, é de realçar a 

dificuldade que o professor sente no controlo de toda a turma e das actividades 

que decorrem em simultâneo. Ou seja, é extremamente difícil equilibrar as 

funções de responsável pela aula (professor) e por outro lado de observador e 

avaliador de um teste de avaliação. Desta forma, uma das sugestões que 

poderia fazer para melhorar a qualidade de futuros testes neste âmbito seria, 

eventualmente, a presença de mais do que um avaliador, efectuar sessões de 

esclarecimento e até de experimentação prévia dos testes, gravar a execução 

do teste recorrendo ao vídeo, de modo a identificar os erros presentes e 

elaborar, posteriormente, um plano estratégico que me levasse a ultrapassar 

estas dificuldades. Por outro lado, esta gravação poderia ajudar a 

consciencializar e a fornecer outra perspectiva aos alunos acerca da postura a 

adoptar para tornar a avaliação mais objectiva.  

No que concerne ao teste dos Abdominais, a percentagem mais 

significativa de alunos fora da ZSAF é coincidente com o corte do Excesso de 

Peso (66,7%), seguindo-se a Obesidade Grau I (40%) e o Peso Normal 

(35,7%). Neste âmbito, algumas das justificações para estes resultados 

poderão ser as enunciadas no ponto anterior, aliado ao facto dos alunos com 

peso superior ao estipulado como dentro da ZSAF manifestarem mais 

dificuldade em mover o peso do próprio corpo.  

 

Actividade Física 

 Actividade Desportiva 

No que concerne à actividade física, a análise efectuada permitiu 

verificar que 13 dos 25 alunos que constituem a turma mantêm uma prática 

desportiva regular, o que corresponde a uma percentagem de 52% da amostra. 

Contrastando com estes alunos, os restantes 12 têm estilos de vida 

sedentários.  

 Relativamente ao Deporto Escolar, os resultados foram claros, 

comprovando que nenhum aluno da turma participa activamente nas 

actividades desportivas desenvolvidas na e pela Escola. 
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Estes resultados, por si só, podem relacionar-se com os valores de IMC 

já discutidos anteriormente.  

 No Quadro 5 estão apresentados os dados relativos ao número de horas 

semanais que os alunos se mantêm em prática desportiva.  

 

Quadro 5: Prevalência de horas de prática desportiva semanais 

  Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1-2 horas 2 7,7 15,4 15,4 

2-3 horas 1 3,8 7,7 23,1 

3-4 horas 4 15,4 30,8 53,8 

>4 horas 6 23,1 46,2 100,0 

Total 13 50,0 100,0  

Missing System 13 50,0   

  

 

Perante os dados presentes no Quadro acima exposto, é possível 

verificar que aproximadamente metade dos alunos (46,2%) que praticam 

regularmente exercício físico (13), o fazem mais de 4 horas semanais. 

Praticando entre 3 e 4 horas por semana apresentam-se 4 alunos, sendo que, 

1 aluno participa nestas actividades 2 a 3 horas semanais e 2 alunos, entre 1 e 

2 horas por semana.  

 Analisando os índices de actividade física extra aula dos alunos que 

aumentaram o seu IMC, é possível verificar que em dois dos casos não há 

qualquer tipo de actividade física. 

 No caso do João 3 o panorama é distinto, pois o aluno pratica uma 

modalidade desportiva por um período superior a 4 horas semanais.  

 

Actividade diária 

 Como foi mencionado anteriormente, a amostra é composta 

exclusivamente por sujeitos cuja ocupação é estudante. Contudo, a sua 

actividade diária, quer em contexto escolar como fora dos muros da escola, 

diverge de aluno para aluno. Pese embora esta constatação, o sedentarismo 

foi um comportamento identificado no quotidiano da maioria dos alunos, 
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através das fichas biográficas preenchidas no início do ano lectivo e, 

comprovada agora, pelas respostas no questionário de Beacker.  

 Assim sendo, posso concretizar, afirmando que os dados relativos ao 

hábito de se manter de pé, sentado e o meio de deslocação casa-escola, são 

reveladores destes estilos de vida sedentários.  

Tal como se pode comprovar na Figura 3, sentar no recreio da escola é 

um hábito muito frequente para 4% dos alunos, frequente para 16% e repetido 

algumas vezes por 56% dos alunos (14). A resposta raramente foi 

seleccionada por 24% dos alunos.   

 No que concerne ao hábito de estar de pé no recreio da escola, a maior 

percentagem regista-se na resposta “frequentemente”, perfazendo um total de 

36% da totalidade da amostra. 28% dos alunos reponderam algumas vezes e 

16% afirmaram que se mantinham de pé no recreio da escola. Apenas 20% da 

amostra, isto é, 5 alunos revelaram que muito frequentemente ocupavam os 

tempos do recreio estando de pé.  

  As Figuras 3 e 4 ilustram a frequência com que os alunos se mantêm 

sentados ou de pé no recreio escolar.  

 

Figura 3 e 4: Representações gráficas das prevalências de respostas relativamente aos hábitos 

no recreio 

 

 

 

 

 

 

 No que respeita à deslocação casa-escola (Figura 5), o somatório dos 

alunos que assumiram que nunca ou raramente realizam este trajecto a pé, 

perfazendo um total de 56%. Ou seja, mais de metade da amostra tem por 

hábito recorrer aos meios de transporte nas deslocações casa-escola. Apenas 

4 alunos (16%) afirmaram que efectuam muito frequentemente estes trajectos a 

pé.  
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Figura 5: Representação gráfica da frequência de deslocação (casa-escola) a pé 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Relacionado com estes dados estará certamente o tempo que os 

elementos da amostra andam a pé diariamente . Pese embora, não haja registo 

de nenhuma resposta referente a um tempo inferior a 5 minutos diários a pé, a 

grande percentagem de alunos anda a pé apenas 5 a 30 minutos diários. 

Apenas 4 alunos se deslocam a pé por um período de tempo superior a 45 

minutos por dia. A Figura 6 ilustra a percentagem de alunos que caminha 

diariamente, distribuída pelos diferentes intervalos de tempo.  

 

Figura 6: Representação gráfica da distribuição do tempo que os alunos dedicam a andar a pé 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Estes dados sugerem uma relação com os hábitos dos alunos nos seus 

tempos livres. Senão vejamos, à questão relativa ao hábito de ver TV nos 

tempos livres, em que 40% dos alunos referiu este hábito como frequente, 

sendo que 36% revelou ver TV algumas vezes. A secção relativa ao nunca e 

ao muito frequentemente não foi mencionada por nenhum dos alunos. (Figura 

7) 
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Figura 7: Representação da prevalência de alunos que vêem TV nos seus tempos livres 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De modo clarificar os dados, seguidamente, são apresentados o Quadro 

6 e o Quadro 7 que contemplam, respectivamente, a distribuição dos alunos 

segundo os diferentes intervalos de tempo que passam nestas actividades 

sedentárias (ver TV e estar no PC) e a frequência com que praticam actividade 

desportiva nos tempos livres: 

 

Quadro 6: Prevalência de alunos que ocupam os seus tempos livres em actividades 

sedentárias, por intervalos de tempo 

Tempo 
Tempo ver TV/dia Tempo no Computador/dia 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

<30‟ 2 8% 1 4% 

30‟-1h 7 28% 4 16% 

1h-1h30‟ 8 32% 8 32% 

1h30‟-2h 5 20% 5 20% 

>2h 3 12% 7 28% 

 

 

Quadro 7: Prevalência de alunos que praticam actividades desportivas nos tempos livres 

Tempo Andar a pé nos tempos livres 
Andar de bicicleta nos tempos 

livres 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Nunca 0 0% 4 16% 

Raramente 1 4% 13 52% 

Algumas vezes 14 56% 5 20% 

Frequentemente 8 32% 3 12% 

Muito 

frequentemente 
2 8% 0 0% 

0%

24%

36%

40%

0%

Ver TV nos tempos livres
Nunca

Raramente

Algumas vezes

Frequentemente

Muito 
frequentemente
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 Tal como expressa o Quadro 6, os alunos que compõem a amostra 

ocupam uma quantidade de tempo considerável em actividades sedentárias, 

tais como ver TV e usar o computador. Assim sendo, a percentagem de alunos 

que despende menos de 30 minutos diários nestas actividades é quase 

residual. Por seu turno, 32% dos alunos ocupam entre 1 hora a uma 1 hora e 

30 minutos a ver TV e a usar o computador. De ressalvar, ainda, que 7 dos 25 

alunos que compõem a amostra consagram mais de 2 horas diárias ao uso do 

computador. Estes dados vêm reiterar a concepção de Andersen et al (1998, 

cit. por Gomes, 2004) quando afirma que as actividades de lazer e tempo livre 

são cada vez mais marcadas pelo sedentarismo, destacando-se o ver TV, a 

utilização de consolas de jogos e do computador.  

 Consumando, igualmente, os hábitos sedentários que caracterizam a 

vida dos alunos, no Quadro 7 estão representados os dados referentes à 

prática desportiva dos alunos nos seus tempos livres. Neste sentido, a maioria 

dos alunos (68%) revelou que algumas vezes desempenha uma prática 

desportiva nos seus tempos livres. Em contraponto, 5 alunos (20%) ocupa 

muito frequentemente os seus tempos livres numa prática desportiva. Estes 

resultados emergentes desta questão levam-me a inferir que as aulas de 

Educação Física poderão ser o único momento onde muitos dos alunos da 

turma são fisicamente activos, pelo que o meu papel enquanto professora na 

mudança do paradigma vigente pode ser determinante.  

  De modo a poder, mais fidedignamente, comprovar esta assumpção no 

Quadro 8 é colocado em evidência a evolução dos valores do IMC e o nível de 

actividade física total dos alunos.  
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Quadro 8: Níveis de actividade física total 

 

 

 

 

  

  

Alunos  
Valor IMC  

(peso/altura) 
1ª medição 

Actividade 
Física Total 

Valor IMC  
(peso/altura) 
2ª medição 

João 1 19,84 Moderada 19,84 

Joana 1 28,3 Leve 28,7 

Joana 2 35 Leve 33,87 

Joana 3 32,05 Leve 28,04 

João 2 25,99 Moderada 25,69 

João 3 21,22 Alta 22,35 

Joana 4 22,59 Moderada 21,87 

Joana 5 20,55 Moderada 20,55 

João 4 31,07 Moderada 30,07 

Joana 6 27,01 Leve 24,69 

Joana 7 21,34 Alta 19,81 

Joana 8 21,83 Moderada 21,45 

Joana 9 31,14 Leve 31,49 

Joana 10 21,6 Leve 20,83 

Joana 11 21,16 Moderada 19,36 

João 5 23,84 Moderada 20,24 

João 6 32,28 Moderada 28,73 

Joana 12 25,95 Leve 23,53 

João 7 24,28 Alta 23,12 

João 8 26,42 Moderada 25,76 

João 9 21,63 Moderada 21,63 

Joana 13 23,11 Leve 22,76 

João 10 25,14 Leve 23,18 

Joana 14 20,05 Moderada 19,71 

João 11 24,44 Moderada 23,12 



Realização da Prática Profissional 
 

115 
 

 Apesar do papel da Educação Física ser cada vez mais premente na 

redução do IMC, os dados obtidos revelam que a melhor forma de diminuir este 

índice será a conjugação da Educação Física e do exercício físico extra-

escolar. Neste sentido, Pereira (2007) afirma que a escola, em particular a 

disciplina de Educação Física, se assume como um espaço de excelência na 

promoção e criação de hábitos de vida saúdáveis. Reiterando esta ideia, Sá 

(2009) afirma que a escola é um lugar onde os estilos de vida saudáveis  se 

podem desenvolver ao longo da infância e adolescência.  

 Contudo, face à conjectura actual, no que concerne às condições sócio-

económicas do país, a possibilidade dos alunos acumularem uma experiência 

desportiva fora do horário escolar é cada vez mais diminuta, devendo-se este 

facto ao pagamento de quotas, à necessidade de constante deslocamento, à 

conjugação dos horários dos treinos com os horários laborais dos pais e 

Encarregados de Educação. Desta forma, a aula de Educação Física constituir-

se-á, para muitos alunos, como a única oportunidade de praticarem actividade 

desportiva, exponenciando a nossa responsabilidade, enquanto professores 

desta área disciplinar, na alteração do paradigma vigente.  

 

4.2.6. Conclusões 

 A análise comparativa dos valores do IMC, em dois momentos distintos 

do ano lectivo, deixou transparecer que a Educação Física assume um papel 

preponderante na evolução positiva da composição corporal dos alunos.  

 No que concerne à possível influência dos valores de IMC nos 

resultados dos testes de Aptidão Física os resultados foram inconclusivos, 

dado que num teste os resultados obtidos evidenciam uma relação directa com 

o IMC, contudo nos restantes o cenário é díspar, não havendo uma relação 

manifesta entre estes dois indicadores. Deste modo, a resistência aeróbia 

parece apresentar-se como a capacidade estudada que mais se relaciona com 

os valores de composição corporal do sujeito, enquanto que a força, tanto a 

nível superior como médio, não demonstrou estar relacionada com os valores 

do IMC.  
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 Relativamente ao terceiro objectivo do estudo, os planos individuais de 

condição física revelaram ser um dos factores contributivos para a alteração 

dos padrões da composição corporal e, simultaneamente, para a melhoria do 

desempenho dos alunos nos testes do Fitnessgram.  

 No entanto, aliar a exercitação efectuada nas aulas de Educação Física, 

à prática espontânea, fora do contexto escolar, assumiu-se, de facto, como um 

factor potenciador da diminuição do IMC.  

 Uma das limitações deste estudo, reside no facto do IMC não distinguir o 

percentual de Massa Gorda (MG) e de Massa Isenta de Gordura. Ou seja, 

alguns alunos que evidenciaram o aumento do IMC podem não ter tido 

cumulativamente o aumento da MG, realce-se a título de exemplo o caso do 

João 3.  

 No entanto, esta amostra não é suficientemente alargada nem tão pouco 

significativa, para poder extrapolar os resultados obtidos a uma população mais 

abrangente. Ainda assim, considero importante realizar esta análise, com vista 

a uma adequação dos planos de condição física, anuais e individuais, à 

realidade presente na turma e no contexto escolar, ambicionando assim mudar 

o paradigma do sedentarismo e da obesidade que tende a caracterizar a 

população discente que “habita” as escolas actuais.  
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5.1 Multiplicidade de funções do professor 

 

Aprofundar as questões relativas ao “ser professor” assumiu-se como 

uma necessidade desde o início do Estágio Profissional, porquanto, desde 

logo, me deparei com uma multiplicidade de funções inerentes ao “ser 

professor” aquando da minha integração no contexto real de ensino. Neste 

sentido, e como refere Silva (2009, p.9) esta diversidade de tarefas a cumprir 

pelo professor visam dotar os alunos de “competências que lhes permitam dar 

resposta às também múltiplas tarefas que a sociedade lhe exige e o processo 

de realização pessoal impõe”. Num mundo cada vez mais complexo e marcado 

pela diversidade, a escola tem adstrita uma responsabilidade acrescida, por 

forma a capacitar os alunos para uma vida em sociedade. Considera-se assim, 

que “à educação cabe fornecer, de algum modo, a cartografia dum mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que 

permita navegar através dele.” (Delors, 2001, p. 77).  

Deste modo, o professor, na sua intervenção, tem como funções 

primordiais transmitir saberes, saberes-fazer e saberes-ser, adaptados à 

civilização cognitiva, pois estes são as bases das competências futuras. O 

mesmo é dizer que a sua actuação não se restringe apenas às tarefas de sala 

de aula. A sua capacidade profissional terá de ultrapassar as meras tarefas 

didácticas do planear, realizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.  

Apanágio da minha participação nos conselhos de turma, nas reuniões 

de departamento e do grupo de Educação Física, de outras reuniões 

institucionais e de outras tantas de índole informal, pude comprovar essa 

mesma condição multifacetada do professor. De tal modo que posso afirmar 

que ser professor é ter uma notória capacidade de gerir. Pois, tal como refere 

Silva (2009), além de gestor da aula, o professor tem de ser um gestor de 

relações pessoais e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas 

de interacção entre os vários elementos da comunidade escolar, e ainda gestor 

de interacção com a comunidade.” (p.9) 

 Ser professor ultrapassa, assim, a mera preparação técnica e científica. 

Ser professor, reclama também qualidades pessoais. O Professor não 
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transmite apenas saberes constantes no currículo mas também saberes-estar e 

saberes-ser através de todas as interacções interpessoais na escola e das 

relações desta com a família e a sociedade.  

Numa sociedade onde a Escola é, cada vez mais, vista como uma 

obrigação e não como uma oportunidade, o professor tem uma função 

imprescindível na motivação dos alunos e respectivos encarregados de 

educação. Para tal, as funções não lectivas comportam uma importância 

capital. As conversas informais travadas em contexto escolar, a participação 

em actividades desenvolvidas pelos alunos, a permanência em espaços 

partilhados com eles são comportamentos que poderão tornar-se essenciais 

para cativar os alunos. No caso da Educação Física, a organização de 

actividades desportivas assume-se como outra tarefa do professor, que além 

de providenciar contacto directo com os alunos contribui para fomentar a 

criação de estilos de vida saudáveis.  

Neste sentido, a prática orientada, providenciada pelo Estágio 

Pedagógico, foi sem dúvida um grande pilar na descoberta desta “multidão de 

ofícios, como designa Bento (2003, p.45).  

O envolvimento e a compreensão da pluralidade e complexidade das 

tarefas que o ser professor tem inerentes foi um processo progressivo, para o 

qual contribuiu a participação nas reuniões, já mencionadas anteriormente, e 

nas actividades desenvolvidas pelo grupo de Educação Física. Neste âmbito 

destaco o “Dia D”, por ser a actividade da responsabilidade do Núcleo de 

Estágio, mas contemplo igualmente o Corta-Mato Escolar, o “Mexe-te” e o 

Sarau. A participação em todas estas actividades incrementou o meu 

conhecimento relativamente aos trâmites que eventos desta tipologia têm 

inerentes.  

Numa outra vertente, procurei ainda perceber a função do Director de 

Turma, como responsável por um grupo de educandos, como um líder, mas 

sobretudo como uma personalidade imprescindível no processo educativo.  
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5.2 O Director de Turma 

“Sou professor! Sou uma maneira de andar por aí transfigurado numa 

multidão de lembranças e ofícios.” 

(Bento, 2004) 

 

 Contrastando com a ideia que fui construindo, enquanto aluna, as 

funções do professor não se resumem à mera leccionação das aulas. No 

decorrer do Estágio pude constatar isso mesmo. As tarefas relacionadas 

directamente com o processo de ensino-aprendizagem são somente uma 

pequena porção do vasto trabalho, muitas vezes de ordem burocrática, que 

hoje em dia o professor tem de desempenhar. Neste sentido, Nóvoa (1992, p. 

24) refere que existe a «tendência no sentido da intensificação do trabalho dos 

professores, com uma inflação de tarefas diárias», ou seja, cada vez mais, a 

escola, reclama ao professores, um conjunto crescente de tarefas que 

ultrapassam largamente o domínio da leccionação de aulas.  

Consciente desta realidade, e de modo a dar resposta a uma das tarefas 

da área de desempenho 2, foram agendadas reuniões com os Directores de 

Turma (DT) responsáveis pelas turmas onde eu e os meus colegas 

desenvolvemos o nosso processo de ensino-aprendizagem. Por sabermos que 

a escola é “povoada” de pessoalidades únicas, com personalidades e 

perspectivas distintas, que interagem com vista a um fim comum, 

consideramos mais enriquecedor para o nosso desenvolvimento participarmos 

os três estagiários nas três reuniões.  

Estes contactos proporcionam-me uma visão mais contextualizada das 

tarefas a cumprir pelos DT, bem como a influência recíproca existente entre 

estas e o tempo disponível para as desempenhar. Ademais, a reunião com a 

directora de turma que rege a turma que leccionei este ano, permitiu-me 

aprofundar o conhecimento relativamente às características e necessidades de 

cada um dos meus alunos, tendo em vista o desenvolvimento de um processo 

ensino-aprendizagem mais apropriado e congruente com as especificidades de 

cada aluno da turma.  
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No contexto do Conselho de Turma, o DT é apresentado como um líder, 

que lidera um conjunto de docentes e alunos da turma, estabelecendo 

simultaneamente uma ligação com os encarregados da educação. É nesta 

encruzilhada de seres e saberes que o director de turma exerce todas as suas 

funções, seja no âmbito pedagógico-didáctico, como no domínio da gestão 

administrativa ou dos recursos humanos. Assim, e corroborando com a ideia 

chave do discurso dos três directores de turma, esta função exige um claro 

investimento humano. Pese embora cada um tenha realçado mais uns 

aspectos em detrimento de outros, foram unânimes ao destacar que o DT é um 

interlocutor e um intermediário dos agentes educativos, cabendo-lhes a 

responsabilidade de gerir as diversas relações estabelecidas entre os 

professores e os alunos e entre a escola, os pais e o meio. Daí que um dos 

DT tenha mesmo afirmado que é necessário que quem acumula esta função 

possua capacidades e características peculiares, nomeadamente ao nível do 

relacionamento. O DT deve então ser uma pessoa que consegue ser parte 

integrante da turma, sem deixar de ser professor e sem abdicar da sua 

personalidade. Dito de outro modo, deve saber aproximar-se e distanciar-se 

nos momentos oportunos.  

Inerente às funções consagradas ao DT como mediador entre a escola e 

os Encarregados e Educação, é inevitável a existência de um conhecimento 

mais profícuo e aprofundado de cada aluno, que está plasmado na 

caracterização da turma, presente no respectivo dossier. Para a elaboração do 

mesmo, o DT recorre às informações constantes nas fichas biográficas e às 

informações recolhidas aquando das reuniões de Conselho de Turma, tal como 

retrato no excerto da reflexão da primeira reunião de Conselho de Turma. 

 

“Segundo o artigo 44º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, nas reuniões 

de Conselho de Turma deveriam estar presentes os professores da turma, dois 

representantes dos pais e Encarregados de Educação e um representante dos 

alunos. No entanto, nesta reunião os representantes dos pais e encarregados de 

educação não compareceram. Porém, considero que esta reunião foi muito 

profícua, uma vez que adquiri mais conhecimento sobre a turma em geral e 

de determinados alunos em particular, informações estas que não tinha 
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conseguido recolher com as fichas biográficas. Esta informação foi 

percebida após a divulgação e interpretação conjunta de dados pessoais, 

recolhidos pela Directora de Turma. Deste modo, foi traçado o perfil da turma 

e o perfil educacional da mesma. Simultaneamente foram projectadas diversas 

estratégias, que em grande parte dos casos passaram por uma separação de 

elementos da turma que mantêm um comportamento menos adequado, ou que 

apresentam dificuldades de concentração. Alguns destes dados já tinham sido 

objecto de percepção da minha experiência prática com os mesmos, no entanto 

é sempre enriquecedor obter outras pontos de vista.” (Reflexão da primeira 

reunião do Conselho de Turma, p. 1) 

 

A função de intermediário entre estes agentes educativos, a escola e os 

Encarregados de Educação, nem sempre está revestida de facilitismos. 

Efectivamente são vários os factores que perturbam esta sinergia que se 

ambicionava ser perfeita. Para tal contribuíu a própria especificidade da turma 

e dos seus elementos, considerando os seus problemas, necessidades e 

personalidades. Acresce ainda as resistências impostas, não raras vezes, 

pelos educandos e respectivos Encarregados de Educação na edificação de 

amarras robustas que fomentem uma resolução de problemas mais eficiente. 

Isto é especialmente preocupante quando a DT compreende Encarregados de 

Educação que exteriorizam uma despreocupação, diria mesmo 

despreocupação desmedida, pelo percurso escolar dos seus educandos, ao 

ponto de receberem os avisos provindos do DT e não se manifestarem, tal 

como sucedeu na minha turma.  

A resolução destes problemas torna-se ainda numa tarefa mais 

complexa se considerarmos que a sobrecarga burocrática com que os DT se 

deparam dificilmente é passível de ser cumprida nos dois tempos semanais de 

componente não lectiva previstos no horário, conforme o estabelecido no 

Despacho 19117/2008, de 17 de Julho art.º 7º, nº7. Tal constrangimento 

explica a incapacidade sentida pelos DT, que nos forneceram o seu 

testemunho, em deixar os assuntos da direcção de turma no espaço físico da 

escola. Ou seja, diversas vezes os problemas da turma transpõem os muros da 
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escola, acompanhando o dia-a-dia das pessoas que desempenham o papel de 

DT.   

Deste modo, o empenho, a dedicação, a persistência e a coragem são 

qualidades indubitáveis a um DT. Só com estas características pessoais, o DT 

se consegue envolver e perseguir a “utopia” de fundir, como se um só corpo se 

tratasse, os dois elementos que funcionam como pedra angular na formação 

dos alunos: a escola e a família.  

O acompanhamento de proximidade que é imputado em relação aos 

Encarregados de Educação e alunos delega no DT um papel fulcral na 

prevenção do abandono escolar. Nestes casos, a sua intervenção passa 

muitas vezes por uma sensibilização de educadores e educandos no que 

concerne às vantagens e benefícios da escolarização, bem como às 

dificuldades que a escassez de formação acarreta aquando da inclusão no 

mercado de trabalho. Ademais, a instituição de relações de confiança com 

estes agentes do processo educativo podem exercer um papel de extrema 

importância na construção da ponte que se pretende cada vez mais ampla e 

facilitadora de uma caminhada rumo ao sucesso escolar dos alunos. Em 

consonância com esta afirmação apresento um excerto do Decreto 

Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, no qual estão definidas as 

competências do DT, designadamente a de “articular as actividades da turma 

com os pais e Encarregados de Educação promovendo a sua participação”. 

Reiterando esta orientação, uma directora de uma escola lançou um apelo aos 

pais, o qual passo a transcrever: “A escola não é constituída apenas pelo 

edifício. Ele resulta do trabalho simultâneo de pais, professores e alunos. Deve 

haver uma cooperação educativa entre a família e a escola.” (Vieira, 2004, 

p.13). As frases apresentadas são reveladoras da importância que os pais 

detêm no processo ensino-aprendizagem dos seus educandos, pelo que, 

devem pautar a sua postura por uma intervenção activa, com vista ao alcance 

do sucesso educativo.  

As contendas relativas à aprendizagem dos alunos são, de resto, um 

dos assuntos que mais inquietam os DT, indo assim de encontro ao artigo 5 

disposto no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário. Neste 
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documento pode ler-se que o DT “é particularmente responsável pela adopção 

de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 

promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a 

intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados de educação 

e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem.” Ou seja, ao DT é demandado que 

proporcione um ambiente de aprendizagem que atenda às especificidades dos 

alunos, e que seja, simultaneamente, desafiador e tangível, garantindo 

aprendizagens profícuas para os alunos. 

 No entanto, esta relação antagónica entre as tarefas mais valorizadas 

pelos professores e aquelas que lhes reivindicam mais tempo, é o que confere 

ao cargo de Director de Turma alguma desmotivação e frustração. Neste 

sentido, o elevado número de alunos por turma, o crescente aumento de 

tarefas burocráticas e o déficite de formação neste âmbito assumem-se como 

alguns dos embaraços que caracterizam a actuação do Director de Turma.   

 Em síntese, posso inferir que um Director de Turma tem a seu cargo um 

conjunto quase infindável de tarefas burocráticas e administrativas, que, por 

vezes, comprometem a sua intervenção pedagógica. Independentemente dos 

constrangimentos, este cargo é vital para o funcionamento da escola e no 

assegurar da qualidade do processo ensino-aprendizagem, na medida em que 

o DT se assume como um mediador entre os diversos agentes educativos, na 

ânsia de promover aprendizagens duradoiras e significantes para os alunos. 

 
 

5.3  “Dia D” – Desporto para todos! 

 

De modo a dar resposta às exigências nas áreas de desempenho 2 e 3, o 

Núcleo de Estágio realizou uma actividade subordinada ao tema do Desporto 

Adaptado, designada de “Dia D”. A organização desta actividade fundamentou-

se primeiramente no Projecto Educativo de Escola, onde está expresso que a 

mesma tem como função “educar os alunos que a frequentam, numa perspectiva 

de formação integral, crítica e aberta, potenciadora do desenvolvimento da 
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personalidade do aluno e da sua integração bem sucedida na sociedade (…)”, 

(p. 17), ainda neste documento está exposto que um dos princípios orientadores 

da acção desta escola é promover uma atitude de interiorização dos valores de 

autonomia e respeito pelos outros. Já no Projecto Curricular da disciplina de 

Educação Física, aquando da definição dos critérios de avaliação no domínio 

sócio-afectivo, um dos pressupostos é o respeito e a cooperação com todos os 

colegas e professor.  

Ademais, nenhum dos estagiários do núcleo possuía formação ou 

experiência na área do Desporto Adaptado, o que despertou, desde logo, 

interesse pelo tema, no sentido de ser mais um acrescento ao nosso 

desenvolvimento como professores, pois cada vez mais se torna crucial ter 

formação no domínio da Educação Física Especial, visto que poderá ser uma 

realidade a enfrentar na nossa futura carreira docente. Contudo, há que realçar 

que a realização do dia destinado ao Desporto para Populações Especiais já era 

uma intenção do Grupo de Educação Física, no entanto, seria realizado num 

âmbito mais restrito, circunscrevendo a participação a um número diminuto de 

alunos. Deste modo, decidimos rentabilizar a ideia, alterando os moldes da sua 

realização, de forma que a comunidade escolar do Ensino Secundário pudesse 

usufruir deste evento, contribuindo para responder a um dos objectivos da 

escola que era o de promover a formação integral e interiorização do respeito 

pelos outros, inclusivé pela diferença. 

À semelhança do que caracterizou todo o trabalho do Núcleo de Estágio, 

esta organização foi igualmente pautada por uma enorme partilha e cooperação. 

Nele funcionávamos servindo-nos mutuamente como pilares ao trabalho 

edificado, conforme refiro na reflexão do “Dia D”: 

 

“Visto que esta era a actividade do Núcleo toda a organização foi pensada e 

levada a cabo pelos três estagiários. Desde a idealização das actividades, 

calendarização das mesmas, pedidos de mecenato, divulgação da actividade, 

todas as tarefas foram partilhadas. Esta opção foi tomada tendo em conta a 

nossa inexperiência na organização de actividades como esta.” (Reflexão “Dia D”, 

p.1) 
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Esta ausência de experiência acabou por se reflectir em diversos 

aspectos, nomeadamente nos pedidos de patrocínio. Perante a conjectura 

económica actual acreditávamos que os bens de cariz material seriam o mais 

difícil de conseguir, enquanto que os produtos alimentares, pela diversidade de 

entidades existentes no meio circundante, seria uma tarefa facilitada. Contudo, 

com o passar do tempo, logo compreendemos que a realidade não coincidia 

com o expectável, sendo que, face ao aproximar do dia da actividade nos vimos 

obrigados a comprar alguns bens alimentares para complementar os lanches a 

entregar aos alunos. Efectivamente, conseguimos garantir os lanches, no 

entanto, se tivéssemos partilhado esta contrariedade com os demais professores 

e funcionários talvez tivéssemos obtido uma solução que evitasse as despesas 

monetárias. Esta contrariedade  está retratada na Reflexão do “Dia D”: 

 

“Eis que em conversa com uma das funcionárias do pavilhão, esta veiculou a ideia 

de que poderíamos ter solicitado a ajuda dos fornecedores do bar da escola, e 

que, possivelmente, teríamos tido mais sucesso. Foi então que percebi que 

tínhamos tido falta de sentido prático. Como é que procuramos apoios no 

meio exterior escolar e não nos lembramos dos recursos mais próximos? 

Numa próxima organização um dos primeiros passos seria efectuar uma lista de 

recursos existentes, considerando a proximidade de cada um de modo a 

podermos seleccioná-los mais conscientemente.” (Reflexão do “Dia D”) 

 

 Neste momento, apraz-me descrever aquilo que foi a nossa actividade. 

Na realidade, o “Dia D” contemplou um conjunto alargado de actividades, 

englobando o Voleibol sentado, o Basquetebol em cadeira de Rodas, o Boccia e 

o Goalball. Cada uma das actividades foi desenvolvida num espaço 

predeterminado, nas instalações desportivas da escola.   

 Neste sentido, uma das tarefas mais complexas de todo o processo de 

organização foi estruturar a actividade conjugando os recursos espaciais e 

materiais, aliados à conjugação dos horários das duas modalidades que os 

alunos seleccionaram para a sua participação. Esta dificuldade e o número de 

inscrições diminuto numa das actividades disponíveis motivaram-nos a 

reformular a organização do evento. Neste ponto urge discorrer acerca da 
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importância da colaboração dos restantes professores do grupo de Educação 

Física, como elementos complementares à divulgação efectuada pelo núcleo e 

no estímulo à inscrição dos seus alunos. Foi graças a estes docentes que as 

inscrições disponíveis esgotaram e que tivemos uma assistência elevada ao 

evento. Mesmo aquando a realização da actividade, a colaboração dos 

professores presentes foi fulcral. Estes desempenharam funções de fotógrafo, 

para que a actividade ficasse registada, funções organizativas, no 

encaminhamento dos alunos ou de puro encorajamento e preocupação. Neste 

domínio da colaboração, importa também destacar a disponibilidade, empenho e 

motivação com que os funcionários do pavilhão nos auxiliaram na actividade, 

chegando mesmo a apresentarem-se mais cedo no seu posto de trabalho. A sua 

ajuda na colocação e posterior arrumação dos materiais utilizados foi importante, 

mas a sua ajuda na preparação dos lanches, para todos os participantes, foi 

essencial.  

 É nestes gestos se vê o espírito colaborativo presente na escola, mais 

especificamente no espaço da Educação Física. Na verdade, penso que não 

seria possível exigirmos cooperação e colaboração entre os alunos se não as 

cultivássemos entre nós: professores e funcionários. “Uma imagem vale mais do 

que mil palavras”, assim, pelos nossos gestos também podemos educar os 

alunos numa vertente psico-social.  

 Fruto da divulgação ou da mensagem/causa que ambicionávamos difundir 

foram diversas as presenças que nos honraram. Destaco assim a presença da 

comunicação social, nomeadamente o jornal “Defesa de Espinho”, 

demonstrando que o evento teve impacto e que a marca da nossa actividade 

ficou registada, podendo, mesmo, ser um marco, ou mais uma gota num oceano 

na tentativa de dinamização e apoio ao Desporto Adaptado. Por outro lado, a 

comparência de alunos que não estavam inscritos, a presença de docentes de 

outras áreas e de funcionários da escola confirmou que a divulgação realizada 

surtiu o efeito desejado. Ademais, o envolvimento destas personalidades veio 

atestar o cumprimento de uma das tarefas da área dois, constante no 

Documento de Normas Orientadoras do Estágio Profissional, onde está 

expresso o estagiário deve “promover pelo menos uma Acção, no âmbito das 
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actividades físicas, que facilite a integração e sociabilização dos alunos” (Matos, 

2010, p.6). Simultaneamente veio refutar o cumprimento de um dos propósitos 

da área três elaborando “um projecto que promova sinergias entre a comunidade 

e a escola” tendo em conta a caracterização efectuada da escola e da 

comunidade. (Matos, 2010, p.7) 

 No que concerne à realização da actividade, e tal como já anteriormente 

mencionado, o número de equipas passíveis de inscrição foi completamente 

preenchido. No entanto, nos primeiros dias a adesão não foi muito elevada, só 

com o desenrolar do tempo é que o entusiasmo foi incrementado. Este 

crescendo de predisposição para a participação foi tão evidente que no dia da 

actividade existiam mais três equipas a querer cooperar activamente. Com o 

desenrolar do evento foi ainda perceptível, por conversas informais, que mais 

desejavam ter participado. Neste aspecto, posso inferir que se o evento se 

repetisse, ou se futuramente se realize um evento com actividades semelhantes, 

a adesão seria superior. Pois, as hesitações iniciais foram transformadas em 

entusiasmo. Normalmente, temos medo do desconhecido. No meu entender foi  

precisamente isto que sucedeu. Pela falta de apoios e visibilidade que é dada ao 

Desporto Adaptado a sociedade não está sensibilizada para estas actividades e 

para com a diferença. Se os alunos já apresentam índices de prática desportiva 

e de interesse pelo Desporto reduzidos, o seu desconhecimento e desinteresse 

por estas práticas adaptadas são, ainda mais, assinaláveis.  

 Contudo, e ainda relativamente às inscrições dos alunos, verificámos que 

duas equipas, na globalidade, e alguns alunos de outras equipas isoladamente 

compareceram de manhã mas não se apresentaram no pavilhão no período da 

tarde. Este aspecto poderá ser indiciador de imprecisões ou falhas na 

comunicação da actividade, e/ou da irresponsabilidade dos alunos. Na minha 

perspectiva este último factor é o mais preponderante na actuação dos alunos. A 

falta de responsabilização da sociedade pelos seus actos reflecte-se nestas 

atitudes dos alunos. Estes agem sem pensar nas consequências e tendem a não 

ponderar quais os processos que estão subjacentes a organizações como estas. 

A elaboração dos calendários, os lanches, o providenciar dos prémios, são 
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aspectos que parecem acessórios mas que são o resultado de muito tempo e 

trabalho investido, e que, usualmente são desvalorizados pelos alunos.  

 Vivemos numa sociedade e leccionamos numa Escola que se diz 

inclusiva, no entanto, não estão criadas condições para que tal seja exequível. 

Os apoios a estas populações são “míseros”, sendo que uma das muitas provas 

disso são as barreiras arquitectónicas existentes nos espaços públicos, com que 

estas populações se deparam diariamente. Ademais, a divulgação destes 

Desportos segue os mesmos traços, sendo que mesmo havendo uma CERCI na 

cidade de Espinho o Desporto Adaptado não é divulgado como seria desejável. 

No entanto, esta é a realidade a nível nacional, mesmo os atletas de topo, que 

representam a nossa pátria além fronteiras não possuem níveis de apoio 

comparáveis com os atletas sem deficiência. Todos estes factores são entraves 

à sensibilização da população.  

 No meu entender, o “Dia D” foi uma actividade que pelos moldes com que 

foi idealizada conseguiu sensibilizar muitos dos presentes. Isto foi especialmente 

verídico no Basquetebol em cadeira de rodas e no Boccia, pelo facto de estarem 

integradas pessoas com deficiência na actividade, tal como referi na reflexão 

relativa a este evento. Daqui se depreende que a receptividade e sensibilização 

da população face a pessoas com deficiência cresce proporcionalmente com o 

aumento do contacto e interacção com estes. Imagem esta plasmada na 

reflexão do Dia D: 

 

“O Basquetebol em cadeira de rodas foi a actividade que despertou mais interesse 

e curiosidade aos alunos. (…) No Boccia as circunstâncias foram semelhantes 

dado que estavam presentes um atleta e um professor entendido na modalidade. 

(…) Alunos e professores disputaram alguns jogos num clima informal e 

agradável, com bastante boa disposição.” (Reflexão do “Dia D”, p. 4). 

 

O Voleibol sentado avivou alguma atenção mas penso que o facto de se 

jogar Basquetebol no campo ao lado descentrou a atenção dos participantes, 

além de que jogar sentado no chão provoca algum desconforto e, 

consequentemente, acabou por diminuir a motivação dos alunos. Mais uma vez 

comprovamos que esta geração está intimamente ligada ao comodismo e 
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facilitismo, tudo o que potencie o desconforto é evitado. Por fim, o Goalball 

assumiu-se como uma novidade, bem aceite, mas onde as regras não foram 

totalmente respeitadas. A premissa principal deste jogo é mesmo o silêncio, 

dado que é jogado por invisuais, no entanto, tanto os jogadores como 

espectadores não o respeitavam, o que acabou por retirar alguma veracidade à 

modalidade.  

 Em suma, o número de participantes e o número de espectadores 

presentes fez-me pensar que a actividade cumpriu com os objectivos com que 

foi idealizada, mobilizando a comunidade escolar e sensibilizando os presentes 

para a deficiência e para a força de vontade que estes atletas apresentam ao 

fazerem das dificuldades virtudes, e usarem o Desporto como forma de 

emancipação. Quem sabe se os princípios de superação pelos quais estes 

atletas regem a sua vida não trespassaram para os demais presentes.  

 Assim, e como já foi mencionado, o trabalho de equipa e o desejo de 

superação foram as amarras no triunfo da actividade. Sucesso este percebido 

por toda, ou pela maioria, da comunidade escolar, que passaram, de forma mais 

efectiva, a encarar-nos como parte integrante da escola como organização, e 

não como meros “aprendizes de professor”. Deste modo se depreende que a 

organização do “Dia D”, além de ter sido importante do ponto de vista do 

desenvolvimento de capacidades organizativas, também me proporcionou a 

socialização e interacção com um infindável número de pessoalidades, tanto no 

contexto escolar como na comunidade local. Comunidade que, apesar da crise 

em que vivemos, prestou um contributo enorme a esta organização, 

estabelecendo uma dinâmica com a escola e com os seus intervenientes, 

prestando um serviço educativo conjuntamente com a escola na sensibilização 

dos seus educandos.   

 Esta organização facultou-me ainda um conhecimento vivenciado de 

todas as exigências e tarefas a cumprir numa organização desta índole, 

assumindo-se assim como mais um acrescento no meu desenvolvimento 

profissional. Simultaneamente, abriu horizontes e permitiu-me adquirir 

experiência/conhecimentos para o trabalho com populações especiais. 

Consciente de que cada vez mais o caminho é no sentido de uma escola 
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inclusiva, esta poderá ser uma realidade com que no futuro me poderei deparar. 

Ademais, facultou-me um leque de directrizes de apoio a um trabalho, 

essencialmente, de sensibilização, que pode e deve ser realizado em todas as 

turmas, de modo a formar Pessoas capazes de viver em cidadania. Deste modo, 

alcancei o entendimento que através de uma sensibilização contextualizada 

poderei promover valores e comportamentos de respeito pela diferença . 

 

5.4 O abraço a uma causa social 

 

Foi com grande agrado e apreço que eu, em conjunto com os meus 

colegas de Núcleo de Estágio, aceitei o desafio colocado pela Professora 

Cooperante e pela coordenadora do Centro Social de Paramos. Este desafio 

consubstanciou-se na promoção e orientação de algumas actividades 

desportivas, em crianças do primeiro Ciclo do Ensino Básico do Centro Social 

de Paramos. Desta forma, operacionalizamos o protocolo existente entre esta 

instituição e a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida. Esta é uma 

instituição particular de solidariedade social, que presta apoio à infância e à 

terceira idade, desempenhando ainda uma intervenção comunitária, sendo 

igualmente um dos parceiros educativos da Escola Secundária Dr. Manuel 

Gomes de Almeida. 

 Sabia que esta intervenção iria conduzir a uma carga adicional de 

trabalho e iria exigir um dispêndio de tempo acrescido, no entanto encarei-a 

como mais um desafio. Um desafio irrecusável. Não poderia desiludir pessoas 

que confiaram na minha capacidade e no meu trabalho, isto apesar da minha 

condição de Estudante-Estagiária. Este contacto evidenciou o crédito dos 

responsáveis da escola na minha competência, bem como na qualidade da 

formação prestada pela entidade formadora, a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, e pela Professora Cooperante, que acompanhou o meu 

processo de desenvolvimento como professora. O que, por si só, me enche de 

orgulho e satisfação. 
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 Aliado a este reconhecimento, a experiência de actuação com uma 

população com que até então não tinha privado directamente, iria assumir-se 

como mais um acrescento no meu desenvolvimento profissional. Pois, cada 

escalão etário tem inerentes características específicas, tanto do ponto de vista 

físico e motor, como psicológico. É consensual que em idades mais baixas os 

níveis motivacionais para a prática de actividades físicas é superior, contudo os 

exercícios devem basear-se em formas jogadas, aludindo, quando possível, ao 

imaginário dos alunos. Pelo que o Núcleo de Estágio procurou primar a sua 

intervenção pelo divertimento, sem descurar o seu papel formador e o papel 

educativo do Desporto, na ânsia de fomentar o gosto pela prática física e pelos 

estilos de vida saudáveis. 

 Deste modo, esta experiência fomentou o conhecimento autêntico e 

empírico das especificidades que marcam os alunos do Primeiro Ciclo, 

contribuindo para o alargar de saberes que poderão vir a ser bastante úteis na 

leccionação de aulas nas Actividades de Enriquecimento Curricular, neste ciclo 

de ensino, uma possibilidade que dada a conjectura actual se torna, cada vez 

mais, uma realidade.  

Estou certa que esta vivência, por toda a riqueza que ela encerra, não é 

possível de retratar por meras palavras. Apanágio da diversidade encontrada, 

concernente às personalidades, gostos, e estatutos sócio-económicos, bem 

distintos dos revelados na minha turma, estes contactos foram sempre 

imbuídos de conhecimento e crescimento, numa dimensão tão exacerbada que 

simples expressões seriam escassas para a descrever. Como professores, há 

alguma recompensa mais valiosa do que o “adorei” de uma criança? Do que o 

“quando voltam?” no terminar das aulas? Não! Certamente não. Pelo gosto que 

nutro pelo ensino e, essencialmente, pelo prazer que ele me confere, este 

vínculo humano e esta felicidade transparecida pelos alunos, foram, sem 

dúvida, a melhor gratificação que poderia ter auferido desta experiência.  
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5.5  A pedra de toque no meu caminho 

 

Pese embora já o tenha feito noutros capítulos deste Relatório de Estágio, 

sinto-me na obrigação de guardar um espaço especial, como se um pedestal 

se tratasse, para aqueles de acompanharam este meu caminho. Isto porque, o 

trabalho cooperativo e toda a partilha experienciada tornou-o mais sereno, 

dotando-o de um significado ímpar e particular. 

 A partilha de conhecimentos, experiências, valores, anseios e desejos 

cimentou um espírito de grupo que fez de mim muito do que sou hoje como 

professora.  

 Começo, assim, por destacar os meus companheiros de Núcleo de 

Estágio, a TF e o RG9. A complementaridade de saberes, competências e 

personalidades marcou constantemente a dinâmica de trabalho e a identidade 

do núcleo. A observação das aulas dos meus colegas e as consequentes 

reflexões, tanto de índole formal como informal, foi deveras um factor que me 

proporcionou aprendizagens significativas. Do mesmo modo, a observação 

realizada às minhas aulas pelo núcleo ajudou-me a detectar algumas lacunas 

na minha actuação como professora e a percepcionar aspectos positivos que 

ainda podia rentabilizar mais. Neste ponto, permito-me apresentar dois 

excertos das reflexões elaboradas pela TF, relativamente ao segundo e terceiro 

momentos de observação, respectivamente: 

 

“Falando agora, mais concretamente, do posicionamento na aula, acho que 

nesta aula houve algumas falhas neste parâmetro, uma vez que a turma se 

encontrava dividida em quatro grupos e a professora, em grande parte da aula, 

esteve muito mais tempo com dois dos grupos, enquanto os restantes não 

tiveram muito supervisionados. (…) Ainda assim, na próxima aula, deve procurar 

gerir melhor o tempo que passa com cada um dos grupos, sendo que para isso 

deve ir circulando pelo espaço, emitindo feedbacks, ao invés de ficar demasiado 

tempo num só local.” (Reflexão da observação 2, p.1) 

 

                                                           
9 Os nomes presentes neste capítulo estão apresentados recorrendo a pseudónimos.  
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 “Nesta aula considero que houve dois aspectos que estiveram em evidência, 

ao nível da prestação da professora, nomeadamente o seu posicionamento 

e a intervenção sobre os alunos. Isto porque a Catarina esteve bastante 

activa, circulando pelo espaço e corrigindo os alunos.” (Reflexão da observação 

3, p. 1) 

 

 Perante o conteúdo dos excertos é possível inferir que as percepções 

dos meus colegas foram um ponto crucial para a minha evolução, pois reflectia 

sobre as mesmas (re)construindo as minhas concepções e procurando 

melhorar a minha actuação. Este é apenas um dos exemplos constantes na 

multiplicidade de situações onde o trabalho cooperativo foi imensamente 

profícuo. 

No entanto, a eles não agradeço somente pela colaboração e partilha. A 

eles estou-lhes grata pela companhia e companheirismo, pelo divertimento, por 

sempre terem estado LÁ e por me incentivarem a ir MAIS ALÉM. Por termos 

funcionado como um todo, como uma unidade na descoberta deste longo e 

acidentado caminho. Quantas vezes servimos de apoios uns aos outros? 

Muitas! Bem mais do que as que são perceptíveis. Sem dúvida que esta equipa 

foi responsável por parte significativa do meu crescimento e desenvolvimento 

profissional e humano.  

 Contudo, esta equipa teve ao leme a Professora Cooperante, que 

fazendo usufruto dos seus conhecimentos e experiências assumiu um papel de 

facilitadora de entendimentos e concepções, incitando sempre à descoberta e 

ao pensamento crítico e reflexivo. O seu contributo foi ainda inquestionável na 

minha integração no meio escolar, contribuindo para que eu fizesse parte do 

universo de outros grupos.  

 Um destes grupos é o Grupo de Educação Física, um agregado que 

reúne um conjunto de personalidades, individualidades, saberes e vivências. 

Neste enquadramento, durante este ano estive inserida num contexto 

extraordinário para aprender. Cada professor, pela sua formação ou 

experiências, tem tendência a tornar-se especialista numa dada área ou 

modalidade. Como realça Onofre (1996), “o envolvimento da sabedoria própria 

de quem está no terreno num processo de formação de professores, deve 
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constituir um meio de colmatar as lacunas que sempre se reconhecerão às 

mais válidas sistematizações teóricas” (p.80). Na realidade, foi precisamente 

neste espírito de partilha que vi imbuído o meu Estágio Profissional. Ao 

deparar-me com a necessidade de leccionar aulas de Dança, modalidade onde 

me sentia menos habilitada, recorri aos ensinamentos do Professor VN. Este 

professor disponibilizou-se para transmitir alguns conhecimentos, tanto teóricos 

como práticos, na área da Dança. Efectivamente, todos os professores, com 

especial realce para a professora Cooperante e para o professor VN, 

constituíram-se como fontes de saber, onde procurei buscar conhecimento, 

dotando-me de competências e habilidades de ensino que foram, e continuarão 

a ser relevantes no decorrer da minha vida.   

 A partilha vivenciada no Estágio Profissional foi incontestavelmente uma 

ponte para o meu desenvolvimento profissional, no entanto, este último foi 

impulsionado pela reflexão.  

  

5.6 A reflexão como elemento impulsionador de novo conhecimento 

 

A reflexão, por ter sido contígua ao desenvolvimento de todas as tarefas 

a dar cumprimento nas quatro áreas de intervenção, foi a grande 

impulsionadora do meu crescimento profissional e pessoal. Todos os temas até 

então retratados, surgiram da necessidade constante de reflectir acerca dos 

distintos episódios decorridos no meu dia-a-dia.  

 Na realidade, a verbalização e a produção escrita referenciadas à prática 

foram decisivas na aquisição de uma maior autoconsciência profissional e 

pessoal. Segundo García (1999), a reflexão visa “desenvolver nos professores 

competências metacognitivas que lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e 

questionar a sua própria prática docente”. Neste sentido, o processo reflexivo 

desencadeado a cada aula, unidade didáctica, avaliação, actividade ou 

interacção permitiu-me desvendar as minhas dificuldades e lacunas, justificar 

as decisões tomadas e estratégias utilizadas, tornando-me simultaneamente 

mais consciente do universo que é “ser professor”.  
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 No entanto, se a verbalização acerca das inquietações surgidas eram 

espontâneas, naturais e uma constante no Núcleo de Estágio, sua redacção foi 

envolta num conjunto de dificuldades. Neste domínio, cabe aqui uma palavra 

de apreço à professora cooperante, pois através das suas constantes 

correcções e orientações fui progressivamente colmatando esta limitação. A 

sua persistência no desenvolvimento da minha capacidade reflexiva incitou-me 

a analisar, questionar e a avaliar a minha prática, confluindo na passagem 

das reflexões de um nível técnico, meramente descritivo, quase exclusivamente 

relacionadas com o próprio ensino, para um nível reflexivo crítico ou 

emancipatório. Este último, entendido pelo mesmo autor, como um tipo de 

reflexão onde o sujeito se centra no modo como as questões éticas, sociais e 

politicas podem influenciar a sua prática, bem como a eficácia das mesmas. Ou 

seja, as minhas reflexões deixaram de se centrar unicamente na realização da 

aula, passando a incorporar outros sistemas circundantes à aula enquanto 

elementos que afectam o seu desenrolar, especificamente no que concerte ao 

valor que a sociedade delega à Educação Física, aos Programas Nacionais de 

Educação Física e a sua adequação face às condicionantes impostas pelas 

instalações da escola ou pelas políticas centrais. Esta evolução percepcionada, 

pode ser comprovada nos excertos de reflexões em que na primeira a 

descrição vigora e na segunda o pensamento crítico emerge: 

 

“O primeiro aspecto alvo de reflexão e de uma futura alteração é a entrega dos 

coletes aquando a definição das equipas. Nesta aula designei equipas, já 

previamente planeadas, distribui-as pelos campos de jogo e só depois me 

desloquei a cada terreno de jogo para entregar os coletes. No meu ver poderia 

ter rentabilizado o tempo se tivesse distribuído imediatamente os coletes.” 

(Reflexão da aula 4, p. 1). 

 

“O tempo de aula é reduzido para a aquisição de tanta informação, ademais 

como já foi realçado o papel da repetição é indubitável, daí que à semelhança do 

que acontece noutras disciplinas, a Educação Física reclama um trabalho extra 

aula aos alunos que ambicionam a excelência. A sociedade actual satisfaz-se 

com o alcançar de metas que lhe são decretadas por outros. O tentar ser e fazer 
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sempre mais e melhor não se assumem como preocupações primordiais da 

comunidade. A sociedade só trabalha/investe se algo ou alguém exigir um 

determinado limiar a superar. A generalidade dos cidadãos resignam-se a 

cumprir apenas o indispensável, o obrigatório, o mínimo e o medíocre.  

Esta é também a realidade que habita a escola. Sistematicamente os alunos 

trabalham com base nos propósitos definidos para o seu futuro. Muitos investem 

somente o necessário para passar nos testes/ano lectivo, outros há que 

trabalham com as médias de ingresso no curso da sua preferência, no Ensino 

Superior. Raros são os que buscam a excelência e a perfeição, o óptimo em 

detrimento do bom.” (Reflexão da aula número 48, p.2) 

 

Perante o exposto, é verificável que no início do Estágio Profissional as 

reflexões incidiam mais sobre mim, a minha postura e as minhas dificuldades, o 

que tinha corrido menos bem e o que teria de alterar. Progressivamente, fui-me 

descentrando da minha actuação, desenvolvendo simultaneamente a 

capacidade de compreensão do ensino em geral e da Educação Física, em 

particular, e mais minuciosamente ainda as práticas que ia desenvolvendo, as 

metodologias e estratégias de ensino que ia consumando e as irresoluções que 

iam permanecendo.  

Deste modo, as reflexões foram requerendo, cada vez mais, uma atitude 

de interrogação e de confrontação. Confrontação decorrida essencialmente 

entre a teoria e a prática, exigindo de mim uma resposta pronta e adequada. 

Segundo Amaral et al (1996) um modelo de ensino reflexivo apresenta uma 

estreita ligação entre a teoria e a prática. Os mesmos autores defendem que 

“uma prática reflexiva leva à (re)construção de saberes, atenua  a separação 

entre a teoria e a prática e assenta na construção de uma circularidade em que 

a teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria” (p. 99). O mesmo é 

dizer, que os sucessivos episódios ocorridos durante o Estágio Profissional 

serviram de mote para a minha consciencialização da necessidade de elevar 

os meus conhecimentos, e de os contrapor e questionar, sucessivamente, à luz 

de uma prática real. 
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Considero, portanto, que o acto reflexivo se assumiu como o grande 

impulsionador e gerador de novo conhecimento, contribuindo para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Sem um processo reflexivo, continuado e consciente, que nos preceitue 

a um questionamento sistemático, referente às práticas de ensino que 

desenvolvemos, não é possível a expansão do nosso conhecimento nem uma 

optimização das nossas competências pedagógicas. Segundo Vieira (2006) 

“este questionamento toma a experiência educativa como ponto de partida e de 

chegada, conferindo-lhe um lugar central na (re)construção do conhecimento e 

da acção do professor” (p. 17). Corroborando esta ideia estão Amaral et al 

(1996), quando afirmam que “não é (só) com a experiência que se aprende; 

mas com a reflexão sistemática sobre a experiência” (p. 157). Neste sentido, o 

Estágio Profissional foi uma fonte de aprendizagem, dado que se constituíu 

como uma experiência de ensino real, incitando-me simultaneamente a uma 

prática reflexiva adjacente. 
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6. Conclusão e Perspectivas para o Futuro  

   

 Findada mais uma etapa na minha formação rumo à profissão docente, 

apraz realçar que esta experiência foi, deveras, enriquecedora na minha 

evolução enquanto professora. Durante este processo, uma quantidade 

infindável de conhecimentos, experiências e vivências foram emergindo 

continuamente. Na realidade, seria impensável conceber todo o processo de 

formação sem a existência desta poderosa vivência em contexto real.  

 Efectivamente, a prática contextualizada é um lugar de concretizações, 

onde o professor coloca em jogo tudo o que é e tudo o que sabe. Neste 

sentido, a experiência vivida na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida foi repleta de momentos significantes. Conhecimentos e competências 

foram testadas e aprimoradas, reajustadas a um contexto real, dotando, deste 

modo, o conhecimento de mais inteligibilidade, o que se reflectiu no meu 

desenvolvimento enquanto professora de Educação Física. Longe de pretender 

desvalorizar os conhecimentos teóricos, considero que a minha formação 

ficaria empobrecida sem esta oportunidade de experienciar, errar, (re)ajustar, 

enfim, de aprender e (re)aprender. Nenhuma outra disciplina me confrontaria 

com os desmedidos condicionalismos encontrados no contexto real. Nesta 

temática, realço os recentes investimentos realizados nas Escolas, com vista à 

sua requalificação e adequação às necessidades dos alunos e das sociedades 

actuais. Pese embora, o levantamento das referidas necessidades e intenções 

da comunidade escolar ficou evidente que, não raras vezes, estas solicitações 

não são atendidas, saindo prejudicado todo o processo de ensino.  

 Perseguindo continuamente o objectivo de proporcionar aprendizagens 

efectivas e significantes aos alunos, vi-me, então, obrigada a reflectir e 

questionar as minhas práticas à luz da realidade encontrada. Este é, 

inquestionavelmente, um dos pontos mais relevantes em todo este percurso do 

Estágio Profissional, que, no meu entender, me permitiu (re)configurar 

conhecimentos e desenvolver outras características essenciais à profissão 

docente: a análise e a tomada de decisão.  
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 O desenvolvimento da capacidade de análise e de reflexão 

consubstanciou-se, desde logo, na minha inquietação relativa ao excesso de 

peso prevalecente na turma. Reconhecendo nesta condição um risco acrescido 

para a saúde dos alunos, aliado à redução dos índices de aptidão física daí 

advindos, foi com especial atenção que considerei este tema. Ambicionei 

perceber a real influência da Educação Física na evolução dos padrões da 

composição corporal dos alunos. A análise comparativa dos valores do IMC, 

em dois momentos distintos do ano lectivo, deixou evidente a importância que 

a Educação Física assume na evolução positiva da alteração do índice de 

composição corporal dos alunos. 

 Em sequência, urge realçar a importância que todo o trabalho 

colaborativo, instituído nos diferentes grupos, desempenhou neste meu 

desenvolvimento. Na confluência de saberes e de experiências, fui descobrindo 

mais valias, esbatendo lacunas e fragilidades, e retirando o maior usufruto 

possível de cada contacto estabelecido. Efectivamente, a partilha foi um 

aspecto crucial na minha evolução enquanto professora. E, neste domínio, a 

dinâmica que marcou os dias do Núcleo de Estágio assumiu um papel crucial. 

Com eles compreendi o verdadeiro sentido das palavras grupo e cooperação. 

O constante convívio propiciou momentos de reflexão e de análise, ajudando a 

ultrapassar cada dificuldade e cada vicissitude, tornando, assim, esta 

experiência enriquecedora e significante.  

Neste contexto, urge realçar que a inclusão no seio de um grupo me 

permitiu ter um olhar diferente, relativamente à escola, especificamente no que 

ao sentimento de colaboração e de pertença a um grupo de docentes diz 

respeito, visando preferencialmente a formação integral do aluno. Aliado a este 

trabalho em grupo, a partilha de conhecimentos entre os docentes assumiu-se 

como um aspecto crucial ao longo do ano lectivo, evidenciando a vantagem 

que traz a aprendizagem com os professores mais experientes. Este aspecto 

foi especialmente evidente aquando a leccionação da modalidade de Dança, 

onde o contacto com um professor especialista me facultou um conjunto de 

conhecimentos essenciais à leccionação desta modalidade, o que revela a 

importância do professor procurar constantemente novos conhecimentos e 
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competências, nos quais a formação inicial não tenha incidido de forma tão 

aprofundada. 

 Agora, no término do Estágio Profissional posso afirmar, por estar 

plenamente convicta disso, que esta experiência foi uma das mais 

determinantes, mesmo especiais do meu percurso académico. Por todo o 

crescimento, tanto profissional como pessoal que me propiciou só o posso 

apelidar de irrepetível.  

 Neste sentido, realço todas as vivências que me permitiram perceber 

que o “ser professor” trespassa o espaço e o tempo da aula. Além do 

aglomerado de funções a que o professor tem de dar resposta no interior da 

comunidade escolar, o professor é um construtor de Pessoas e Identidades, 

pelo que, não raras vezes, vê a sua condição ampliada ao seu confidente, 

ouvinte, e amigo.  

 Hoje, percepciono que me tornei uma professora mais capaz e 

conhecedora, pelo que, o volume de trabalho, que outrora foi sentido, torna-se 

agora uma mais valia reconhecida. Contudo, estou consciente que ainda há 

muitas realidades a desvendar, muitos mundos de conhecimento a desbravar 

na procura do contínuo desenvolvimento de competências profissionais e 

pessoais.
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O Estágio Profissional assume-se como um local de excelência para o estudante-

estagiário rentabilizar experiências e vivências, colocando em prática um conjunto de 

conhecimentos, marcadamente teóricos, que adquiriu ao longo do seu percurso académico 

(Caires, 2001). Neste sentido, segundo Vieira (2006) é necessário analisar a prática através de 

lentes críticas, de modo a perceber e a criar modos de acção alternativos, estimulando, assim, 

a renovação do conhecimento de modo a adequar a sua prática ao contexto especifico. 

Ademais, o Estágio permite ao estudante-estagiário tomar, progressivamente, decisões mais 

conscientes e autónomas, em virtude do crescente entendimento do que é Ser Professor.  

O Relatório de Estágio pretende caracterizar de um modo fidedigno, um conjunto de 

vivências e experiências ocorridas ao longo de um ano lectivo em contexto real de ensino, 

unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. Este documento assume-se, então, como um testemunho reflexivo, visando ilustrar o 

próprio processo reflexivo vivenciado como Estudante-Estagiária, no que concerne às quatro 

áreas de desempenho: “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, “Participação 

na Escola”, “Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”.  

Na verdade, todo o meu percurso de vida influenciou as minhas escolhas, 

nomeadamente no que concerne à minha opção aquando o ingresso na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Nascida no seio de uma família sem grandes vínculos ao 

Desporto talvez não se perspectivasse, facilmente, que desenvolvesse tanto apreço e numa 

fase tão precoce pelo Desporto. Contudo, as pequenas brincadeiras e jogos com familiares, 

que inicialmente me preenchiam, deixaram de me satisfazer muito cedo, o que fez com que 

tivesse que ir em busca de algo mais: o Desporto. Neste sentido, posso afirmar que todo o 

caminho percorrido serviu de sustentação para o presente. Este entendimento está igualmente 

vigente naquilo que sou enquanto professora. Tal como refere Nóvoa (2009) “a 

profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do 

professor”, pelo que o desempenho desta profissão requer a incorporação de elementos 

pessoais e profissionais (Roldão 2007). Na realidade, a minha formação possibilitou-me um 

conjunto de aprendizagens, conhecimentos e experiências, acerca do desporto e do que é ser 

professor, que ambicionava concretizar num contexto educativo real.  

Com o Estágio-Profissional a avizinhar-se, sendo um momento fundamental para o 

meu crescimento enquanto professora, foram emergindo uma quantidade incomensurável de 

inquietações e expectativas. Consciente que este processo iria exigir bastante trabalho e 

dedicação, logo perspectivei a importância do trabalho cooperativo e da interacção com o 

Núcleo de Estágio e os restantes docentes do Grupo Disciplinar. 

Encarando o Estágio como uma oportunidade de descobrir a minha própria forma de 

ensinar, desde logo procurei dar resposta às exigências da prática adequando os 

conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso académico. 



 

 

Reportando-me ao enquadramento legislativo do Estágio–Profissional, esta unidade 

curricular considera os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as 

constantes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e no Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro que se reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação profissional para a 

docência. No que se refere ao enquadramento do Estágio Profissional, na FADEUP, este 

consubstancia-se como uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Este, estrutura-se de modo coerente com o plano de estudos precedente, a licenciatura 

em Ciências do Desporto, e em consonância com as crescentes exigências requeridas a quem 

tem o privilégio de estudar nesta instituição.  

O Estágio Profissional ocorreu numa das escolas cooperantes, a Escola Secundária Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, sendo o Núcleo de Estágio foi constituído por três estudantes-

estagiários, estando sob a orientação da Professora Cooperante e da Orientadora de Estágio.  

É neste contexto concreto e específico que o Estudante-Estagiário concebe, realiza e 

avalia o processo de ensino. Neste sentido, este envolvimento, vivido em situação real, visa 

primordialmente aquilo que Kulcsar (1991) designa por “integração do saber com o fazer” 

(p.64). Esta vivência permite, assim, (re)construção do conhecimento do Estagiário no que 

concerne às necessidades concretas do programa face à multiplicidade de tarefas que o ser 

professor aporta. 

É nesta convergência entre a teoria e a prática que se percebe a total abrangência da 

escola, encarando-a como um local de partilha, onde o professor adquire soluções para as 

suas inquietações, ao mesmo tempo que forma os seus alunos. Neste sentido, o conhecimento 

do meio e da escola são aspectos cruciais na garantia de uma actuação mais consciente.  

Na realidade vi-me a realizar o Estágio numa cidade com uma cultura desportiva 

alargada, apresentando uma estreita ligação com o Desporto, sendo sede de variados clubes 

desportivos e palco para diversas infra-estruturas desportivas. 

No contexto mais específico, a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, foi 

alvo de uma requalificação recente da Parque Escolar. Logo, a expectativa é que tivesse 

condições privilegiadas para a realização do ensino. Contudo, aquando os primeiros contactos 

com a escola, apercebi-me que esta ânsia de modernização e renovação, concretizadas nas 

obras de requalificação, poderiam não corresponder às verdadeiras necessidades actuais e 

futuras da escola e da sociedade. Imbuída neste contexto, várias questões me surgiram, pelo 

que, me vi obrigada a analisar todo o processo de requalificação verificando o modo como se 

tinha chegado até à realidade presente. Assim, procurei perceber se o investimento realizado 

nas infra-estruturas da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida foi o necessário e se 

corresponderam às intenções manifestadas pela Escola e pelos seus órgãos. Durante todo 

este processo confirmei a citação de Bento (2003), onde este realça que “o ensino é criado 

duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade” (p.16). Neste sentido, desde o início 



 

 

da minha prática pedagógica, e conforme pude constatar no decorrer da mesma, foram 

diversos os factores externos que condicionaram a sua realização.  

A par do conhecimento do contexto, o conhecimento profundo das características dos 

alunos torna-se um ponto crucial. Assim, as considerações relativas à personalidade dos 

alunos, suas preferências e capacidades serviram sempre como ponto de partida mas também 

de chegada. Neste sentido, as minhas tomadas de decisão foram assentes num acumular de 

conhecimentos relativos às questões motoras e comportamentais dos alunos, pelo que posso 

afirmar que a turma foi o mapa do meu trilho. Foram estas especificidades que constituíram a 

bússola e o guia neste longo e enriquecedor caminho. 

O  planeamento,  encarado por Bento (2003) como uma das tarefas centrais do 

professor, foi elaborado procurando articular a teoria e a prática, tendo em consideração a 

especificidade da situação educacional. Neste sentido, o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento, de Vickers (1989) corporizou todo o processo de análise e interpretação, 

servindo de base para as posteriores tomadas de decisão. Contudo, nos meses iniciais a 

elaboração destes documentos foi revestida por enormes dificuldades, progressivamente 

ultrapassadas segundo uma metodologia de tentativa e erro. Todo o conhecimento advindo 

desta análise e interpretação permitiu-se, ainda, conjugar as indicações programáticas centrais 

com as condições e acções locais, conjugando-se assim na edificação do planeamento anual, 

do plano de unidade didáctica e do plano de aula.  

Neste entendimento de que toda a prática de ensino deve ser contextualizada e 

situacional, perspectivei a necessidade de “reconstruir” o currículo emanado a nível nacional, 

tendo em consideração as características do meio e da escola, da sua população, das 

intenções educativas e prioridades do Projecto Educativo de Escola. Foi neste processo de 

planeamento, que me recordei do poema “Cântico Negro” de José Régio, onde diz: “Não sei 

por onde vou, Não sei para onde vou, Sei que não vou (não posso ir) por aí!”. Isto significa 

que perante a especificidade do contexto situacional e dos alunos em causa não é viável a 

existência de uma linha de orientação rígida. 

A organização dos grupos de trabalho, apesar de aparentemente ser uma tarefa 

simples e de importância menor, despoletou, igualmente, várias inquietações e reflexões ao 

longo do ano. No final de todo um percurso conclui que a opção na formação de grupos 

homogéneos ou heterogéneos deve ter por base a análise de um conjunto de critérios 

específicos, nomeadamente, a natureza da modalidade desportiva, o nível dos alunos em 

função da modalidade, os objectivos das tarefas de aprendizagem e as questões 

comportamentais. 

Independentemente de estes aspectos serem essenciais para a qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem, esta depende de uma multiplicidade de factores, que não 

exclusivamente dos aspectos organizacionais. Exemplo disso é a importância delegada na 

comunicação e na instrução. Após rememorar o filme baseado na comunicação e nos sistemas 

de instrução ao longo do Estágio-Profissional, passando pela importância do feedback 



 

 

pedagógico, da demonstração e do entusiasmo evidenciado, posso concluir que nos primórdios 

deste processo se torna essencial estabelecer regras e rotinas que assegurem o correcto 

funcionamento das aulas, pois só a partir deste ponto é que é exequível edificar cadeias de 

comunicação e de instrução abrangentes. Concomitantemente, as relações de confiança 

estabelecidas durante o processo ensino-aprendizagem são o ponto chave para que professor 

e alunos se vejam envolvidos num processo comum: a aprendizagem. Neste sentido, Sêco 

(1997) realça que a eficácia do processo ensino-aprendizagem está dependente da relação 

afectiva. A docência requer, então, do professor a capacidade de chegar a todos e a cada uma 

dos alunos, necessitando para isso de gerir um número incomensurável de variáveis. 

Reiterando esta ideia, Carreiro da Costa (1995) destaca que a gestão da aula se assume como 

um factor fundamental na orientação eficaz do processo educativo, no âmbito das actividades 

físicas, pelo que um professor terá de ser verdadeiramente um gestor. Na realidade, os 

processos de tomada de decisão, relacionados com a gestão, assumem-se igualmente cruciais 

para o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, considero que todo o processo de 

formação vivenciado durante o Estágio profissional me permitiu desenvolver as minhas 

competências no âmbito da tomada de decisão, especialmente no que concerne aos 

pensamentos interactivos, na medida em que, progressivamente, fui conseguindo avaliar as 

situações de ensino e tomar uma decisão no decorrer da aula. Contudo, estou consciente que 

esta evolução se relaciona com o desenvolvimento do pensamento pré-interactivo, dado que o 

conhecimento da matéria de ensino foi aumentando e o planeamento alvo de uma análise mais 

cuidada, estando este pensamento relacionado com a reflexão contínua. 

Parte indispensável para que a aprendizagem efectiva se processe é o envolvimento 

dos alunos na sua própria aprendizagem. No entanto, nem todos os alunos se encontram 

motivados para as aulas de Educação Física, pelo que tive colocar em prática algumas 

estratégias de modo a alterar esta evidência. Recorri, então, à competição como fonte de 

motivação. A competição foi, então, implementada quase na totalidade das modalidades 

leccionadas. Na realidade, este espírito competitivo revelou-se como um meio de optimização 

da motivação, do empenhamento e consequentemente do rendimento dos alunos. Não 

obstante estes evoluções, e talvez por sempre me ter conhecido muito activa, percepcionei 

algumas barreiras na inclusão dos alunos dispensados na competição e na disseminação da 

motivação entre eles.  

Durante todo o ano lectivo deparei-me com um número recorrentemente elevado de 

alunos que solicitavam dispensa da aula prática. Face às estas constantes dispensas vi-me 

obrigada a planificar tarefas que garantissem o envolvimento dos alunos nas actividades da 

aula, e que simultaneamente, os conduzisse a um nível de competência e de conhecimento 

superior. Contudo, não raras vezes verificava que a generalidade dos alunos mantinha uma 

atitude demasiado passiva na aula. Deste modo, foram instituídas várias estratégias, que 

ambicionavam o aumento da participação activa e da responsabilização dos alunos 



 

 

dispensados. No entanto, o envolvimento destes alunos foi sem dúvida um dos problemas em 

que me concentrei durante este ano de Estágio Profissional. 

Paralelamente à condução do ensino, a avaliação é uma tarefa central da actividade do 

professor. Neste domínio, confesso que de todas as tarefas, a avaliação foi aquela em que 

senti mais dificuldades. Importa ainda referir que a avaliação assume um papel primordial na 

acção do professor perante o processo ensino-aprendizagem, pois a utilização dos diferentes 

tipos de avaliação é essencial para poder percepcionar a evolução alcançada por cada aluno, 

reajustando todo o processo de ensino subsequente, caso necessário. Contudo, é 

inquestionável que a avaliação almeja a classificação dos alunos, pelo que comporta uma 

responsabilidade acrescida para o professor.  

Considerando a diversidade cultural, ética, social e económica existente na sociedade 

actual, um dos grandes desafios do professor é ensinar os alunos de uma turma, caracterizada 

pela heterogeneidade individual. No processo do meu Estágio Profissional, e com o crescente 

contacto com a prática profissional, verifiquei que todo este panorama genérico estava 

reflectido na minha turma. Desde os primórdios do meu Estágio que me vi confrontada com 

múltiplas personalidades, preferências e ambições. Foram simultaneamente ocorrendo 

problemas das mais diversas índoles, com os quais tive de lidar e dar resposta. Neste 

seguimento, deparei-me com três casos muito específicos e deveras marcantes em toda a 

minha aprendizagem, comprovando, eles próprios, a importância do conhecimento que o 

professor desenvolve relativamente aos alunos e do seu envolvimento em todo o processo 

ensino-aprendizagem. 

Neste seguimento, foi com especial apreensão que, no início do ano lectivo, me 

deparei com uma escola, em geral, e com uma turma em particular, marcada pela prevalência 

de excesso de peso e, em alguns casos pela obesidade, doença que é considerada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como a “epidemia do século XXI”. Partindo deste 

princípio, procurei verificar quantos alunos com excesso de peso, ou obesidade, alteraram esta 

sua condição, no decorrer do ano lectivo, através de uma comparação dos valores de IMC 

detectados no inicio do ano lectivo e no final do mesmo, na minha turma. Procurei, ainda, 

determinar a influência que os valores do IMC detêm nos resultados dos testes de Aptidão 

Física e verificar os efeitos da aplicação de Planos Individuais de Condição Física na melhorar 

da Aptidão Física. Terminada esta investigação a análise comparativa dos valores do IMC, em 

dois momentos distintos do ano lectivo, deixou evidente a importância que a Educação Física 

assume na evolução positiva da composição corporal dos alunos. 

A pedra de toque no meu caminho durante o Estágio Profissional foi todo o trabalho 

cooperativo de que fruí. A partilha vivenciada no Estágio Profissional, com os colegas do 

Núcleo de Estágio, professora Cooperante e restantes docentes, foi incontestavelmente uma 

ponte para o meu desenvolvimento profissional, no entanto, este último foi impulsionado pela 

reflexão. 



 

 

A reflexão assume-se, assim, também como uma ferramenta pertinente na busca do 

conhecimento e da (re)construção dos já adquiridos, assim, é fundamental ao desenvolvimento 

profissional.  A reflexão, por ter sido contígua ao desenvolvimento de todas as tarefas a dar 

cumprimento nas quatro áreas de intervenção, foi deveras o grande impulsionador do meu 

crescimento profissional e pessoal. Corroborando com esta ideia estão Amaral et al (1996) 

quando afirmam que “não é (só) com a experiência que se aprende; mas com a reflexão 

sistemática sobre a experiência” (p. 157). Neste sentido, o Estágio Profissional foi uma fonte de 

aprendizagem, dado que se constituiu como uma experiência de ensino real, incitando-me 

simultaneamente a uma prática reflexiva adjacente 

 No seguimento desta (re)construção, a participação na escola, nomeadamente na 

organização e realização do “Dia D”, a participação nas restantes actividades do grupo 

Disciplinar, assim como na recolha de informação acerca do Director de Turma, possibilitaram-

me entender que o professor não é apenas dirigir a turma no seu processo de ensino-

aprendizagem. As tarefas inerentes à preparação e realização da actividade foram importante 

para a percepção das possibilidades de criação de sinergias entre a escola e a comunidade. 

Por outro lado, a recolha de informação do Director de Turma, possibilitou o entendimento do 

papel do professor no desempenho de um cargo vital para o funcionamento da escola e no 

assegurar da qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Por fim, a criação de sinergias entre a escola e a comunidade envolvente é, um aspecto 

merecedor de atenção, nomeadamente se veicular a tentativa de levar o Desporto até às 

crianças. A ESMGA, através de um protocolo com o Centro Social de Paramos, possibilitou-me 

uma experiência que se verificou como uma mais-valia na minha formação. Esta experimenta 

conferiu-me um melhor entendimento das características das crianças com uma idade diferente 

daquela com a qual contactamos na escola. Na verdade, para além da experiência que me 

possibilitou desenvolver profissionalmente, a alegria que estas crianças me transmitiram, foi 

extremamente gratificante. Estou certa que esta vivência, por toda a riqueza que ela encerrou, 

não é possível de retratar por meras palavras. Pelo gosto que nutro pelo ensino e, 

essencialmente, pelo prazer que ele me confere, este vínculo humano e esta felicidade 

transparecida pelos alunos, foram, sem a mínima hesitação, a melhor gratificação que poderia 

auferir desta experiência. 
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Anexo 1: Módulo 8 do MEC de Voleibol 

Voleibol 

Níveis de Aprendizagem: Elementar e Avançado 

Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Função Didáctica 
Avaliação 

Diagnóstica 
Introdução    
Exercitação 

Introdução 
Exercitação 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Avaliação 
Intermédia 

Exercitação 
Consolidação 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Exercitação 
Consolidação 

Consolidação Consolidação 
Avaliação 
Sumativa 

Recursos Temporais 
e Espaciais 

Aulas de75', no pavilhão da escola ou nos campo exteriores. 46 bolas de Voleibol;  3 redes de Voleibol; 4 postes de Corfbol; 2 postes amovíveis (exterior); 32 sinalizadores 

Material 2 redes de Voleibol, 2 postes de Cortfbol, 6 bolas de Voleibol, sinalizadores; grelha de avaliação diagnóstica (aula 1), grelha de avaliação intermédia (aula 5) e grelha de avaliação sumativa (aula 10). 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
M

o
to

ra
s 

Acções Técnicas 

Posição 
Fundamental 

  

1 - Posição-base, 
deslocamento e 

passe/ 2- Passe e 
deslocamento 

5, 6, 7 -
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

  

 

  

1, 3, 4 -Integrado 
no jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

2, 4 -Integrado 
no jogo 3x3 e 

6x6 

2, 5, 6- Integrado 
nos jogo 3x3, 4x4 

e 6x6 

1, 2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4, 6x6 

1, 2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4, 6x6 

1- Em situação de 
jogo , 3x3, 4xx4 e 

6x6, o aluno 

realiza as acções 
tácticas ofensivas 

e defensivas, 
servindo-se das 
acções técnicas 
para cumprir os 

objectivos do 
jogo 

5, 6, 7 -Integrado 
no jogo 2x2, 3x3, 

4x4 
  

Deslocamentos 

  

1 - Posição-base, 
deslocamento e 

passe/ 2- Passe e 
deslocamento 

  

  

5, 6, 7 -Integrado 
no jogo 2x2, 3x3, 

4x4 
  

Passe de 
frente 

  

1 - Posição-base, 
deslocamento e 

passe/ 2- Passe e 
deslocamento / 
3 - Manchete e 

passe/ 4- 
Serviço-

recepção-passe-
passe 

2-  Grupos de 
4 - Volta ao 

mundo 
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Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 
  

 

Passe de 
costas 

  

  

3- 3 a 3 -Passe 
costas - passe 
frente- passe 

de frente 

1 - 3a3 -passe 
costas -passe 
frente- passe 

frente 

1 - 3a3 -passe 
costas -passe 
frente- passe 

frente 
 

  

5, 6, 7, - 

Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7- Integrado 
no jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7- 

Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 
 

Passe em 

suspensão 
  

  

  

  

  

 

1- Passe em 
suspensão 

    

 

2, 5, 6 - 
Integrado nos 
jogo 3x3, 4x4 e 

6x6 

Manchete   

3 - Manchete e 
passe 

1- 2 a 2 - 
manchete 

  

 
  

4, 5, 6 - 
Integrado nos 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 e 6x6 

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7- 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

  

 
  

Serviço por 
baixo 

  

4 - Serviço-
recepção-passe-

passe 

4 - Serviço-
recepção-

passe-passe 

4 - Serviço-
recepção-passe-

passe 

4 - Serviço-
recepção-passe-

passe 

  

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7- 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, ,6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, ,6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

Serviço por 

cima 
    

4 - Serviço-
recepção-

passe-passe 

4 - Serviço-
recepção-passe-

passe 

4 - Serviço-
recepção-passe-

passe 

5, 6, 7- 

Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7 - 

Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7 - 

Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

Remate       
2 - Corrida de 
aproximação 

3 - 2 a 2, passe e 
remate 

 

2- passe-passe-
remate 

1 - Serviço-
recepção-passe-
passe/remate 
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3 - 2 a 2, passe e 
remate 

 

1,  3, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

2, 4 - Integrado 
no jogo 3x3 e 

6x6 

Bloco               
 

3 - Serviço, recp-
passe-passe / 

bloco 

 

4 - Serviço- 
recepção-passe-
remate - bloco 

Acções Tácticas 

Diferenciação 
de papéis 

  

4 - Integrado nas 
formas jogadas 

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

  

  

  

  

  

1- Em situação de 

jogo  3x3, 4xx4 e 
6x6, o aluno 

realiza as acções 
tácticas ofensivas 

e defensivas, 
servindo-se das 
acções técnicas 
para cumprir os 

objectivos do 
jogo 

5, 6, 7 - 
Integrado no 
jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

  

  

Ocupação 
racional do 

espaço 
  

1- Integrado nas 
formas jogadas 

  

  

  

  

  5, 6, 7- Integrado 
no jogo 2x2, 3x3, 

4x4 

  

  

Protecção ao 
ataque 

    

  

      

3 - Serviço- 
recepção-passe-
passe/remate 
6x6 

2, 5, 6- Integrado 

no jogo 3x3, 4x4, 
6x6 

2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 

2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 

2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 
  

2, 4 - Integrado 
no jogo 3x3 e 

6x6 

Protecção ao 
bloco 

      

  

      

3 - Serviço- 
recepção-passe-

passe / bloco 
2, 3, 4 - 

Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 

2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 

2, 3, 4 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 

  

  2, 5, 6 - 
Integrado no 
jogo 3x3, 4x4, 

6x6 
  

Sistema 
defensivo em 

            
 4 - Integrado no 
jogo 6x6 

6 - Integrado no 
jogo 6x6 

6 - Integrado no 
jogo 6x6 

6 - Integrado no 
jogo 6x6 

6 - Integrado 
no jogo 6x6 
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W (1:3:2) 
  

 4 - Integrado no 
jogo 6x6 

Fisiologia e Condição Física 

C
o

o
rd

en
aç

ão
 Ritmo 

Estas capacidades são desenvolvidas de forma integrada ao longo de todas as aulas, na realização do jogo de cooperação, oposição, em exercícios critério e/ou formas de jogo condicionadas. 

Orientação 
Espacial 

Velocidade de 
reacção 

Equilíbrio 

C
o

n
d

ic
io

n
al

 Força Explosiva Integrado na realização dos jogos 2x2, 3x3, 4x4, 6x6  

Resistência 
Corrida contínua 5' 

 Corrida 
contínua 6' 

Corrida 
continua 9' 

Corrida continua 10'/12' 

Velocidade Integrado no jogo 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, situações critério e formas jogadas 

Flexibilidade Ao longo de todas as aulas, na parte inicial da aula (isquiotibiais, quadricipete, gémeos, tricípite, grande peitoral, bicípite) 

Cultura Desportiva 

História       

Criador 

  

  

Integração no 
programa 

Olímpico 

  

    

  Ficha de          
avaliação 

Contexto de 
criação 

Ano em que 
surgiu 

Introdução em 
Portugal 

Regulamento     

Faltas 
Tempo de jogo 

    
Constituição da 

equipa de 
arbitragem 

    

  

Pontuação 

Reposição de 
bola em jogo 

Constituição da 

equipa 

Recinto de 

jogo/rede 

Regras de segurança A desenvolver ao longo de todas as aulas, através da arrumação do material no local adequado para evitar 'bolas perdidas'. 

Conceitos Psicossociais - Avaliação Formativa 

Empenho Estar concentrado e demonstrar interesse na aprendizagem e participação activa na aula.  

Fair - play e espírito Respeitar os outros na vitória e na derrota; Sentir-se parte integrante de um grupo que quer atingir um objectivo. 
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de equipa 

Cooperação Trabalhar em equipa, de modo a potenciar a sua aprendizagem e a dos colegas, permitindo atingir os objectivos propostos 

Responsabilidade Ter responsabilidade na sua a aprendizagem, englobando a necessidade de estar atento e empenhado nas tarefas da aula,  assim como nas explicações do professor 

              

  
  Tarefas de Informação 

         

  
  Tarefas de Extensão/Refinamento 

         

  
  Tarefas de Aplicação 

         

  
  Avaliação Sumativa 
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Anexo 2: Plano Anual de Condição Física

    
  Macrociclo 

 
   

Mesociclo 1º Período 2º Período 3º Período 
 

  Capacidades Exercício 
Objectivo 

inicial 
Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Objectivo final 

C
o

n
d

ic
io

n
ai

s 

Força 

Estática Prancha facial 15 segundos 
           

20 s 
    

25 s 
   

30 s 
      

Resistência 
Extensões de braços 

(EB); Abdominais (A); 

EB - 7 raparigas 

e 15 rapazes; A- 

20 raparigas e 

rapazes 
    

EB - 
10/20 

A- 
25/30  

 
    

EB - 
12/25 

A- 
30/40   

EB-
14/28 

A-
32/44 

 

EB- 
15/30 

A- 
35/47  

 
 

EB - 
15/35 

A- 
35/47 

  
   

EB - 15 raparigas e 

35 rapazes; A -35 

raparigas e 47 

rapazes; 

Explosiva 
Pliometria (saltos em 

extensão) 

2x10 saltos em 

extensão            
2 x 15 

        
2 x 
20      

2x 20 saltos em 

extensão 

Velocidade 

Reacção 
Partidas (ao apito) 

                            

INTEGRADO 
                            

Explosiva 

Pliometria (multi-

saltos seguido de 
velocidade) 

5 saltos + 15 

metros de 
velocidade    

7 + 
20                 

10 + 
25      

10 saltos +  25 

metros de 
velocidade 

INTEGRADO 
                            

Execução INTEGRADO 
                            

Flexibilidade 

Estática 
MS; MI; elevações do 

tronco (ET) 

ET - de acordo 
com a 

capacidade 

individual 
                          

ET - 30 cm do solo 

Dinâmica 

Afastamento lateral dos 
MI (AL); Elevação 
frontal do MI (AF); 

Antepulsão/retropulsão 
dos MS; 

10 x repetições 

(AL/AF)       

2x 
10 
rep         

2 x 
15 
rep 

    
2x 20 
rep      

2 x 20 repetições 

(AL/AF) 

Resistência Aeróbia 

INTEGRADO 
                            

Corrida continua; 

Fartlek; 
5 minutos 

   
6' 

  
7' 

    
8' 

     
9' 

    
10' 

 
11' 

 
10/12 minutos 

C
o

o
rd

en
at

iv
as

 Orientação espacial INTEGRADO 
                            

Diferenciação cinestésica INTEGRADO 
                            

Ritmo INTEGRADO 
                            

Equilíbrio INTEGRADO 
                            

Reacção Motora INTEGRADO 
                            

   
  

                            

     
  Voleibol 

 
  Basquetebol 

 
  Natação 

   
  Ginástica   Badminton 

 
  Dança 
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 Anexo 3: Unidade Didáctica de Natação

Alunos 

Conteúdos 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Habilidades Motoras 

Posição Hidrodinâmica 
AD I/E E C 

AI 
C C C C C C  

 
 
 
 

 

 

AS 

 

Técnica de Crol 

Acção dos M.I  

 
 

AD 
 
 

I/E E C  

AI 

C C C C C C 

Acção dos M.S. coordenada 

com respiração 

I/E E C C C C C C C 

Técnica completa I/E E C C C C C C C 

Viragem aberta I/E E C C C C C C C 

Viragem Fechada     I/E E E C C C 

Partida  I/E E C C C C C C C 

 

Técnica de 

Costas 

Acção dos M.I.  

AD 

I/E E C 

AI 

C C C C C C 

Acção dos M.S. I/E E C C C C C C C 

Técnica completa I/E E C C C C C C C 

Viragem aberta I/E E C C C C C C C 

Viragem fechada     I/E E E C C C 

Partida   I/E E C C C C C C C 

Técnica de 

Bruços 

Acção dos M.I  

 

 

AD 

I/E E C AI C C C C C C 

Acção dos M.I. coordenada 

com respiração 

I/E E C AI C C C C C C 

Acção dos M.S. coordenada 

com respiração. 

I/E E C 
AI 

C C C C C C 

Técnica completa  I/E E C C C C C C C 

Viragem  I/E E C C C C C C C 

Partida  I/E E C C C C C C C 

Fisiologia e Condição Física  

Capacidades 

Coordenativas 

Ritmo E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Orientação Espacial E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Reacção Motora E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Diferenciação Cinestésica E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Equilíbrio E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Capacidades 

Condicionais 

Força  E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Resistência E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Velocidade   E  E       E  E  E  E 

Flexibilidade dinâmica E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Cultura Desportiva 

História da Modalidade   H1          

Regras da Modalidade   R1 R2

/3 

 
 

      

Conceitos Psico-Sociais 

Empenho  

Todas as aulas deverão procurar estimular nos alunos o desenvolvimento destas características. 

Assim, a promoção de valores desportivos e sociais vão ser uma exigência constante em cada aluno. 
Responsabilidade 

Autonomia 

Respeito/Disciplina 
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Anexo 4: Plano Individual de Condição Física 

PLANO INDIVIDUAL DE CONDIÇÃO FÍSICA 

 

Nome: João 1 

Foto 

? 

OBJECTIVOS FINAIS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

 
 
 
CC: 12 minutos       
AB: 47                     
EB: 35                    
Senta e alcança: 
20 cm       Ext. 
do tronco: 30 
cm 

 
 
 
CC: 10 minutos    
AB: 35                      
EB: 15                     
Senta e 
alcança:30,5 cm   
Ext. do tronco: 
30 cm 

AB: 2x30                  
PL:  20 segundos 
(cada lado) 

EB:2x30               
AG:3 x 15                  
Flexibilidade 
Posição de sapo e 
ponte: 20 
segundos 

Na aula:                
CC: 8 minutos                
PF:30 segundos          
AB: 2x (2x30)         
EB:2x (2x20 

 Na aula:                                           
AB: 2x(2x30)       
EB:2x(2x20)         
SE: 2x 15 

CC: 12 minutos     
Flexibilidade     
Posição de sapo e 
ponte: 20 
segundos 

Legenda:                                                                                                                                                                                                                                         
Ab:Abdominais                                EB: extensões braços                                SE: Saltos em Extensão                       PF: Prancha Facial                                          
PL: Prancha Lateral                                AG: Agachamentos                                             CC:Corrida Continua                                                                                                                                                                                                          
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Anexo 5: Questionário de Beacker 

Data de aplicação:    

Nome:       Sexo:  Peso:  Altura: 

Questionário sobre actividade física 

1 - Qual é a tua principal ocupação         
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2- Na escola, nos períodos de recreio, costuma sentar-se?           

     
3- Na actividade escolar mantém-se de pé?           

     
4- Desloca-se a pé da sua casa para a escola?           

     
5- Na escola pega em cargas pesadas?           

     
6- Depois do seu dia escolar sente-se cansado?           

     
7- Durante o trabalho escolar diário transpira?           
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8- Em comparação com outros colegas da sua 
idade, pensa que a sua actividade é fisicamente….           

     

           9- Pratica algum desporto? Sim   Não   Qual?       
  Desporto Escolar Sim   Não   

      

           Quantas horas por semana? <1 h   1-2h   2-3h   3-4h   >4h   

Quantos meses por ano? < 1 mês   1-3 meses   4-6meses   7-9meses   > 9 meses   

           Pratica um segundo desporto? Sim   Não   Qual?       
  Desporto Escolar? Sim   Não   

      

           Quantas horas por semana? <1 h   1-2h   2-3h   3-4h   >4h   

Quantos meses por ano? < 1 mês   
1-3 

meses   
4-

6meses   7-9meses   
> 9 
meses   
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10- Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa 
que a sua actividade física, durante os tempos livres, é….             
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11- Durante os tempos livres transpira?           

     
12- Durante os tempos livres pratica desporto?           

     
13- Durante os tempos livres vê televisão?           

     
14- Durante os tempos livres anda a pé?           

     
15- Durante os tempos livres anda de bicicleta?           
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Durante quanto tempo vê televisão por dia?           
     

Durante quanto tempo usa o computador/consola 
por dia?           

     

     

 
 
 
 

     

 

<5
m

 

5-
15

m
 

15
-3

0m
 

30
-4

5m
 

>4
5

m
 

     

16- Quantos minutos anda a pé por dia? (para se 
dirigir à escola, local de treino, compras…)           

      
 
 

          Quantas horas por semana? < 1h   1-2h   2-3h   3-4h   >4h   
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Anexo 6: Planta da actividade do “Dia D” 
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Anexo 7: Mensagens de divulgação do “Dia D” e logótipo 
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Anexo 8: Fotos da actividade “Dia D” 

 

Núcleo de Estágio e atletas APD Alunos da ESMGA com alunos da CERCI 

Espinho 

 

Voleibol Sentado   Basquetebol em cadeira de rodas 

 

Boccia     Goal-ball 
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Anexo 9: Notícia do jornal “Defesa de Espinho” sobre o “Dia D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


