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Resumo 

 

 O Relatório de Estágio assume-se como o documento que retrata de 

forma consistente o Estágio Profissional, no ano lectivo 2010/2011, o qual é 

composto pela prática de ensino supervisionada e pelo próprio relatório. O 

Estágio profissional decorreu na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, onde estive inserido num núcleo composto por 3 estudantes-

estagiários, a professora cooperante e a professora orientadora da faculdade. 

 O presente documento procura relatar de forma fidedigna o processo de 

crescimento como professor, realizado ao longo do ano lectivo, onde o 

professor estagiário esteve responsável por uma turma, e por todas as 

decisões relativas ao planeamento, realização e avaliação de ensino. 

 O relatório encontra-se organizado em 6 capítulos: após a “Introdução”, 

o segundo capítulo, está destinado ao “Enquadramento biográfico”, onde 

caracterizo as minhas vivências e a influência que tiveram na escolha do meu 

percurso de vida. O terceiro retrata o “Espaço intercontextual de realização da 

Prática Profissional”, nomeadamente os contextos legais, institucionais e 

funcionais. O quarto capítulo refere-se à “Realização da Prática Profissional”, 

colocando em destaque o processo de desenvolvimento do professor num 

contexto que se verificou potenciador de aprendizagens, assim como a 

importância da aprendizagem em grupo, como potenciador do desenvolvimento 

profissional. O quinto capítulo analisa a “Participação na Escola”, 

nomeadamente nas actividades em que participei. Por fim, o último capítulo 

está destinado à “Conclusão e perspectivas para o futuro”, onde é enaltecida a 

experiência no ano de estágio e as perspectivas como futuro professor. 

 Resultam deste Relatório de Estágio, um conjunto de experiências que 

se reflectiram essenciais e potenciadoras de desenvolvimento, transmitindo a 

ideia de que o processo de desenvolvimento profissional é mais do que 

conduzir a turma no seu processo ensino-aprendizagem.  

  

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, 

FORMAÇÃO INICIAL, INSTRUÇÃO, COMUNIDADE PRÁTICA. 
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Abstract 

 

The Report is assumed as the document that consistently exposes the 

Practicum in the school year 2010/2011, which consists of the supervised 

teaching and the report itself. The Practicum in Secondary School took Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, which was integrated into a core composed of 

three students, interns, Cooperating Teacher and University Professor, named 

Supervisor. 

This paper seeks to report reliably the growth process as a teacher, held 

during the school year where the student teacher was responsible for a class, 

and for all decisions related to planning, implementation and evaluation of 

teaching.  

The report is organized into six chapters: after the “Introduction”, the 

second chapter is designed to "Biographical fitting," which characterizes my 

experiences and the influence they had in choosing my path in life. The third 

depicts the "Intercontextual Space Realizations of Professional Practice", in 

particular legal contexts, institutional and functional. The fourth chapter refers to 

"Realization of the Professional Practice", highlighting the whole process of 

teacher development that occurred in a context-enhancing learning, as well as 

the importance of group learning as professional development enhancer. The 

fifth chapter analyzes the "Participation in School", including the activities and 

tasks in which I participated. Finally, the last chapter is aimed at the "Conclusion 

and future prospects", where experience is echoed in the practicum and the 

prospects as a future teacher.  

Report of this result, a set of experiences that are essential and reflected 

development potential, conveying the idea that the process of professional 

development is more than lead the class in their learning process.  

 

KEYWORDS: PRACTICUM, TEACHER, INICIAL TRAINING, EDUCATION, 

COMMUNITY OF PRACTICE. 
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1. Introdução 

 

 O Relatório Final pretende representar de forma concreta e clara, um 

conjunto de experiências sentidas e vivenciadas ao longo de um ano lectivo em 

contexto real. 

O ano de Estágio é um ano em que o estudante-estagiário progride no 

seu conhecimento e onde progressivamente tem a oportunidade de tomar 

decisões autónomas, em resultado do seu crescente entendimento que 

vislumbra acerca do que é ser professor. Tal como refere Caires (2001), em 

contexto real, surge a oportunidade de aplicar o conhecimento e as 

experiências adquiridas na faculdade. Neste sentido, a possibilidade de 

aprender em contexto real de ensino permite que o estudante-estagiário se 

desenvolva profissionalmente, pois, de uma forma geral, aprende-se e exerce-

se na prática (Roldão, 2007). 

Acresce que o facto das experiências ocorridas em contexto de estágio 

serem alvo de reflexão, impulsiona o estudante-estagiário na construção de um 

testemunho escrito, representativo do seu percurso, que no término se revela 

um instrumento para o seu crescimento enquanto professor.  

O ano de Estágio é também o culminar de um percurso, onde o 

estudante-estagiário usufrui de uma experiência distinta, porquanto acontece 

numa escola concreta, afastada da Faculdade. Neste espaço de confluências 

de exigências, recorri a um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo dos 

4 anos que precederam o estágio e que me permitiram uma tomada de decisão 

mais sustentada ao longo deste ano tão importante. Este é um ano de grandes 

e contínuas aprendizagens, sobretudo ao nível da transformação de 

conhecimentos (passagem da teoria à prática) adquiridos anteriormente. Como 

lembra Bento (1995), é de real importância uma prática mais consciente, 

esclarecida e iluminada com os meios da teoria, isto é, deve existir uma 

transformação do conhecimento teórico de acordo com as necessidades 

práticas, bem como as tomadas de decisão, progressivamente mais 

sustentadas, revelando-se aspectos em que a evolução foi notória.  
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O Estágio representou, para mim, o momento da emancipação 

progressiva, uma autonomização resultante do confronto com o mundo 

complexo e exigente da actividade profissional, em contexto real de ensino. 

Neste contexto, a diferença entre a concepção e a realidade, entre o ideal e o 

possível, entre o querer e o poder é bem concreta e visível. Neste quadro, a 

incerteza que nos “assalta” acerca do modo adequado de actuar, constitui-se 

como um grande desafio que me permitiu adquirir uma ferramenta essencial 

que só poderia ser desenvolvida na prática: a tomada e decisão perante o 

imprevisto, o incontrolável, visto que o ensino é marcado não apenas pela 

complexidade mas também pela contingência. Esta característica, a 

imprevisibilidade, própria de todos os contextos de ensino, consegue ainda 

estar mais patente na aula de Educação Física, visto que, não raras vezes, o 

planeado não pode ser realizado, basta pensarmos nas condicionantes 

climatéricas que, usualmente, condicionam o próprio planeamento. 

Na tentativa de ultrapassar algumas situações passíveis de 

imprevisibilidade, fui-me munindo de um conjunto de estratégias e rotinas que 

me permitiram responder mais rapidamente às situações concretas, que me 

permitiram não comprometer a organização da aula e os propósitos pré-

definidos. No entanto, mesmo assim, o estágio é propício em situações onde o 

estudante-estagiário sente a necessidade de analisar, decidir e (re)formular 

ideais, através de reflexão que se assume como transversal a todas as áreas. 

Através desta reflexão, foi possível modificar e desenvolver o meu olhar sobre 

o que é a escola e o seu envolvimento na comunidade em geral, aspecto que 

se tornou fundamental ao meu processo de evolução e construção do “ser” 

professor. 

Por último, importa reportar-me a um aspecto essencial no meu 

desenvolvimento enquanto professor ao longo do ano de Estágio, isto é, o facto 

de ter “pertencido” a comunidades dentro do contexto escola. Que 

comunidades? Partindo do específico para o geral, posso afirmar que a 

aprendizagem no seio do núcleo de estágio, assim como a pertença e a 

cooperação com o grupo disciplinar de Educação Física, me permitiu, pela 

partilha, alcançar novos conhecimentos e competências, assim como um 
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conjunto de novas perspectivas resultantes da confluência de visões distintas 

acerca da escola ou mesmo de situações específicas do contexto escolar. Esta 

interacção social no seio do núcleo e/ou do grupo é referida por Vygotsky 

(1987) como sendo fundamental para a obtenção de aprendizagem 

significativas.  

Deste modo, o presente documento é um documento reflexivo que 

pretende ilustrar o processo reflexivo acerca da minha vivência como 

estudante-estagiário, ao longo do ano lectivo 2010/2011, e que partiu de um 

projecto inicial consubstanciado no Projecto de Formação Individual (PFI) 

elaborado no início do ano. Este documento foi o ponto de partida que me 

permitiu reflectir acerca das minhas principais dificuldades e a forma como as 

poderia ultrapassar. Este foi um documento que orientou o meu processo de 

crescimento como professor. Assim, o Relatório de Estágio representa uma 

sequência dessa sistematização, na qual estão expostas as minhas 

experiências, avanços e retrocessos no meu processo relativo à evolução 

enquanto professor ao longo do ano lectivo. 

O Relatório de Estágio está organizado em 6 capítulos. O capítulo 1 é a 

“Introdução”. O capítulo 2, “Enquadramento Biográfico”, comporta o percurso 

pessoal e as expectativas para este ano de estágio. Neste relato o percurso 

que realizei até ao estágio e aquilo que perspectivava que fosse acontecer 

neste ano. No capítulo 3, designado “Espaço Intercontextual de Realização da 

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. O capítulo 4, 

“Realização da Prática Profissional”, reporta-se à realização e à vivência da 

prática experienciada na escola. Assim, neste capítulo é analisado o trajecto, 

com particular ênfase nas aquisições percepcionadas nas diferentes áreas em 

que fui chamado a intervir. De realçar a inclusão de duas temáticas que tiveram 

especial relevância neste processo: a aprendizagem em comunidade de prática 

e a análise do processo instrucional. No capítulo 5, “A Participação na Escola”, 

caracteriza um conjunto de actividades que o estudante-estagiário deve dar 

resposta, para que o seu processo de formação se torne mais rico e completo. 
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Por último, no capítulo 6 são apresentadas as “Conclusões e as Perspectivas 

para o Futuro”, efectuando uma análise a questões relativas ao 

desenvolvimento profissional e perspectivas para o futuro. 

Este conjunto de descrições de relatos procura representar de forma fiel 

um conjunto de vivências representativas do papel do professor na escola, 

assim como a (re)construção da concepção do que é ser professor. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO PESSOAL
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2. Enquadramento pessoal 

2.1 O passado como alicerce do presente 

 

O relato aqui apresentado procura ilustrar a Biografia do meu percurso até 

ao trilhar do caminho na área do Desporto e da Educação Física. Nele procuro 

evidenciar aquilo que de mais importante ocorreu neste percurso de vida e me 

direccionou para o ensino da Educação Física. Até porque é neste resgate do 

passado que encontro algumas explicações do presente. Na realidade, o 

presente é o reflexo do passado e uma perspectiva do próprio futuro! 

Desde que me recordo, a minha resposta à pergunta: “o que queres ser 

quando fores grande?”, tal como a grande maioria das crianças do sexo 

masculino, foi sempre a mesma: “Quero ser jogador de futebol”. No entanto, 

após esta resposta seria inevitável outra pergunta, “mas não podes ser jogador 

toda a vida, e depois?” Foi neste processo de questionamento que teve início a 

decisão de querer ensinar, não porque quisesse mas porque representava a 

continuidade daquilo que não poderia fazer toda a vida. A minha resposta era: 

“depois, quando já não puder jogar, ensino os outros a jogar”.  

Foi a primeira vez, por volta dos 7 anos, que mencionei a vontade de 

ensinar, ou seja, a vontade de ser professor. A partir desse momento, a minha 

resposta passou a ser mais completa: “Quero ser futebolista e depois quero ser 

professor de Educação Física”.  

Tenho a certeza de que esta vontade de estar ligado ao desporto, está 

intimamente relacionada com as vivências que tive ao longo da infância. Por 

esta razão, considero que tais vivências tiveram uma grande influência na 

construção da minha forma de ver o desporto, daí referir que o presente revela 

o passado e perspectiva o futuro.  

Analisando o meu percurso de vida, quase posso referir que nasci com o 

desporto, pois para além de viver num concelho (Santa Maria da Feira) que 

apresenta uma enorme variedade de oferta a nível das modalidades 

desportivas, os meus familiares e amigos mais próximos sempre estiveram 

ligados ao desporto. Assim, posso afirmar que vivo próximo do desporto desde 

muito cedo. As práticas desportivas foram várias. Passei pelo Atletismo 2 anos, 
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com bons resultados na velocidade; depois experimentei o Karaté. Mas o 

futebol foi a modalidade com que mais de identifiquei, acabando por manter 

esta minha ligação ao Futebol até aos dias de hoje (sou atleta no SC São João 

de Ver), sendo que tenho vontade e a esperança que esta ligação permaneça 

ainda por muitos anos. 

Para além desta prática de carácter mais formal, participei em várias 

actividades do âmbito do desporto escolar ao longo dos Ensinos Básico e 

Secundário, nomeadamente no Atletismo, no Voleibol e no Ténis de mesa. 

Desse tempo guardo a motivação que ainda hoje me invade e me leva a 

participar em torneios de Verão de outras modalidades. Neste quadro, 

aproveito as férias do Campeonato de Futebol e procuro divertimento e 

descontracção praticando este tipo de actividades. Na verdade, necessito do 

desporto para me sentir bem comigo próprio! 

Transportando este sentimento de bem-estar para o meu percurso 

escolar, interpreto que a infância activa que tive me proporcionou um enorme 

leque de experiências desportivas que me possibilitaram a aquisição de um 

reportório de habilidades motoras, transformando-me num bom aluno em 

Educação Física ao longo dos Ensinos Básico e Secundário, e mais tarde no 

Ensino Superior. Esta formação eclética transportou-me para a percepção de 

que o meu futuro permaneceria ligado ao Desporto e à Educação Física, 

porquanto o meu sonho era, e é, viver no desporto, com o desporto e do 

desporto. 

Estas vivências desportivas fizeram com que gradualmente passasse a 

pensar no desporto de uma forma distinta. Assim, a partir do 5º ano do Ensino 

Básico, a Educação Física passou a ser a minha disciplina favorita, embora a 

maioria dos meus professores que tive nesta disciplina não me tivessem 

marcado particularmente. Tive, inclusive, alguns professores que em nada 

serviram para me motivar para as aulas e para a disciplina, estes limitavam-se 

a deixar jogar e não intervinham no sentido de proporcionar aprendizagens. 

Não obstante estas vivências menos positivas, próximo do final do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, dei por mim a pensar qual seria a alteração 

que faria na aula de Educação Física para que determinado exercício pudesse 
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ser mais produtivo ou mais motivante para mim. Na verdade, comecei a “olhar” 

as aulas de Educação Física de forma distinta. O meu entendimento crítico 

acerca do modo como eram leccionadas as aulas conduziu-me a pensamentos 

vários, designadamente se o modo como eram organizados os grupos era o 

mais adequado (pois na maioria das vezes não funcionavam), se os exercícios 

faziam sentido (pois sentia que pouco aprendia e a motivação também era 

pouca porque esta não representava qualquer desafio). Dei por mim a pensar 

como se estivesse do lado oposto, o de ser professor! 

Este modo de estar fez com que a decisão de seguir para o Ensino 

Superior para o curso de Desporto se fosse construindo ao longo do tempo. 

Contrariamente a vários colegas, não tive um momento chave que me fizesse 

tomar a decisão de vir para este curso e, por isso, considero que foi algo 

construído, resultante muito mais das vivências ligadas ao Desporto que 

sempre tive junto da minha família e dos meus colegas, que das vivências tidas 

no contexto da Educação Física. Aí, o que aconteceu, como já referi, foram 

aulas pouco motivantes que levaram a questionar-me. 

A consciência da dificuldade que encontraria no mercado de trabalho 

esteve presente, no entanto, sempre assumi perante os meus familiares que só 

me candidataria à Faculdade de Desporto, e que outro curso superior não era 

sequer opção. Nunca me vi a fazer algo que não me desse prazer, apenas para 

ter uma melhor posição sócio-económica, por isso, era irreversível a minha 

decisão de me candidatar exclusivamente para o curso de Desporto e 

Educação Física. Assim, o meu boletim de candidatura ao Ensino Superior teve 

apenas uma candidatura, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A entrada na Faculdade de Desporto foi um acontecimento muito 

importante no meu percurso de vida. Foi a partir desse momento que comecei 

a rumar em direcção ao meu sonho de criança: ser professor de Educação 

Física. 

Fiz os anos do curso com relativa facilidade, até porque estudei aquilo 

que mais gosto. Ao longo do percurso, mais especificamente no 3º ano, fui 

confrontado com a necessidade de fazer uma opção, aqui escolhi o ramo do 
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Treino Desportivo, na modalidade de Futebol, visto que é a modalidade à qual 

estive e continuo ligado na minha pratica desportiva. 

Contrariamente a muitos alunos que, quando entram na faculdade, 

abandonam a prática desportiva, eu não me afastei do Futebol e continuei o 

meu percurso como praticante. Actualmente faço parte do plantel do Sporting 

Clube São João de Ver, que disputa o campeonato da 3ª Divisão Nacional de 

Futebol. De referir que ao longo do meu percurso académico joguei na União 

Desportiva Oliveirense duas épocas (2006/2007 e 2007/2008), tendo sido 

Campeão Nacional da 2ª Divisão em 2008. Estive também no Fiães Sport 

Clube nas épocas 2008/2009 e 2009/2010.  

Quase no término deste percurso de formação inicial, considero que 

adquiri conhecimento que, juntamente com as vivências desportivas obtidas 

fora dos muros da faculdade me permitiram ir obtendo, gradualmente, 

entendimento mais holístico sobre o Desporto, nomeadamente no que se refere 

à intima ligação entre a técnica e a táctica, bem como dos valores inerentes à 

sua prática que se consubstanciam na superação, empenho e colaboração, 

entre outros. O conhecimento mais aprofundado adquirido em cada uma das 

modalidades abordadas ao longo do plano de estudos da Licenciatura, deu-me 

a possibilidade de conhecer de um modo mais aprofundado um conjunto de 

modalidades, possibilitando-me a sua análise de um ponto de vista diferente 

daquele que tinha anteriormente.  

Além dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas com as 

modalidades desportivas, as outras áreas das Ciências do Desporto 

proporcionaram um entendimento mais aprofundado do fenómeno desportivo, 

dando-me bases de conhecimento sólidas que antevejo como alicerces do meu 

percurso futuro. 

Ao longo do 1º e 2º ano da Licenciatura, os estudos práticos deram-me 

uma enorme bagagem para o meu futuro como professor, nomeadamente no 

que se refere ao saber-fazer. Dentro deste grupo de estudos práticos, 

considero que a minha maior evolução de conhecimento foi relativamente ao 

Voleibol, pois a Unidade Curricular foi leccionada partindo de „zero‟ evoluindo 

até ao 6x6, o que possibilitou obter um entendimento dos diferentes níveis que 
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poderia encontrar em contexto escolar e a forma de trabalhar com todos eles. 

Já na Ginástica e na Natação evolui ao nível da execução das suas diferentes 

disciplinas, pois eram as modalidades em que me sentia menos apto no 

momento da entrada na Faculdade. 

No último ano da Licenciatura, a Unidade Curricular de Metodologia de 

Futebol, juntamente com o centro de treino, permitiram-me obter uma visão 

totalmente diferente daquilo que pensava ser o Futebol. Para além disto, o 

professor Vitor Frade, permitiu-me reflectir sobre um conjunto de aspectos 

aparentemente extra-futebol, mas que se relacionam intimamente com esta 

modalidade, nomeadamente ao nível da sua organização e reorganização em 

função do jogo. Como é que conseguiu fazê-lo? Com a sua experiência 

possibilitou-nos contactar com várias individualidades relacionadas com a 

modalidade e, através dos seus relatos, permitiu aceder a um conhecimento 

mais concreto e mais real. 

Esta possibilidade de aceder ao conhecimento de outras individualidades 

mais experientes através da partilha de conhecimentos, tal como se verificou 

nas aulas de Metodologia, levou-me a pensar acerca da importância de 

aprender em grupo.  

Então, qual a importância desta ocorrência? Porque a aprendizagem „em 

comunidade‟ é fundamental para a construção e evolução do que é ser 

profissional, nomeadamente ser treinador. A partilha de sentimentos, 

conhecimentos e opiniões relativamente a um conjunto variado de temas 

relacionados com a modalidade foi extremamente enriquecedor, até porque, 

sendo os contextos do Futebol singulares e específicos, o processo formativo 

de treinadores deve incorporar a componente da partilha de conhecimentos 

entre os actores, isto é, os treinadores, os coordenadores ou outras pessoas 

intimamente ligadas ao Futebol. 

Em suma, a formação tida ao longo da Licenciatura e do primeiro ano do 

Mestrado forneceram-me um conjunto de ferramentas que ao longo deste ano 

de confronto com a prática profissional, em contexto real de ensino, revelaram 

ser de extrema utilidade. Para além destas aprendizagens específicas, alcancei 

outras aprendizagens do ponto de vista pessoal, pois o contacto com vários 
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professores ao longo da minha formação, permitiu-me crescer como pessoa, 

além de me conduzir a uma construção conceptual acerca do que é ser 

professor. Na realidade, fui seleccionando os aspectos com que mais me 

identifiquei com cada professor, construindo o meu modo de actuar que 

esperava colocar em acção no contexto educativo. 

Após a licenciatura, candidatei-me ao 2º ciclo de estudos. Nesta nova 

etapa, considero que as Unidades Curriculares do 1º semestre me permitiram 

obter um conhecimento mais aprofundado (embora teórico) sobre a escola, 

permitindo-me ter uma ideia da forma como está organizada. Este 

conhecimento foi um elemento facilitador da compreensão e integração no 

contexto escolar, no ano de Estágio. 

Outro aspecto importante da formação académica foi a Unidade Curricular 

das Didácticas Específicas, pois apesar de serem pequenas experiências em 

contexto simulado de ensino e em contexto real “modificado”, possibilitaram 

obter uma visão do que é a escola, permitindo-nos também cometer alguns 

erros que nos fizeram crescer. Estas experiências acabaram por ser uma 

antecipação (adaptada) do que seria o ano de Estágio. Para além destas 

pequenas experiências, o facto de me manter no mesmo grupo de trabalho nas 

diferentes didácticas permitiu-me discutir com os elementos do meu grupo 

sobre as nossas experiências, motivações, anseios, dificuldades e possíveis 

estratégias para enfrentar cada etapa. Desta forma, os debates intra-grupo 

contribuíram para o alcançar de uma visão sobre a escola com mais 

completude e, sobretudo, permitiram-nos evoluir enquanto professores, 

porquanto ao longo das discussões (re)vivíamos os nossos conhecimentos e 

aumentávamos o leque de estratégias para lidar com determinados problemas. 

Nesta vivência aprendi a valorizar a aprendizagem em grupo, enquanto 

importante fonte de conhecimento no processo de crescimento enquanto 

professor. 

Também o conhecimento adquirido na Faculdade me tornou um 

observador distinto das várias modalidades e do deporto. Até mesmo na 

posição de espectador, a minha postura é a de procurar uma explicação para o 

sucedido, fugindo, assim, do olhar do adepto comum que, por vezes, tende a 
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centrar-se exclusivamente no resultado. Agora observo o processo, procurando 

entender a organização de uma equipa num jogo desportivo colectivo, ou a 

estratégia utilizada em todo o tipo de competições, pois para além de ver 

desporto, quero compreender o porquê das decisões em função do contexto 

específico. 

Independentemente de todos os ganhos que a Faculdade me trouxe, 

considero que existiu um momento decisivo no meu percurso na Faculdade, 

que definiu a minha forma de ser e de estar. Resgatando o momento, refiro-me 

às aulas de História do Desporto no 1º ano da licenciatura, aquando da 

abordagem do Desporto na Grécia, a professora Zélia Matos referiu que o 

„aretê‟ dos gregos, significava a busca pela perfeição, e concluiu com um frase 

que me fez pensar: “Se vocês tivessem o culto do „aretê‟, não se contentavam 

em passar de ano…preocupavam-se em estudar para tirar 20 a tudo!‟ Esta 

afirmação marcou-me, e levou-me a pensar que tudo o que fazemos deve ser 

realizado tendo como o objectivo a perfeição. Assim, no Desporto como na vida 

deve-se procurar a excelência, mesmo sabendo que esta só é possível de 

atingir por alguns. A partir deste momento, o meu lema passou a ser o que tão 

bem ilustra as palavras de Poussin1: “O que vale a pena ser feito, vale a pena 

ser bem feito”. 

Após este percurso inicial em contexto formativo, surge o ano de Estágio 

e todos os desafios inerentes a ele, a começar pelo facto de ser fora do espaço 

da Faculdade, isto é, em contexto real da prática profissional, aportando, 

assim, a possibilidade de transferir o conhecimento adquirido nos anos 

anteriores de formação. Este vislumbrou-se como um ano de exigência onde 

seria necessário articular e adequar os conhecimentos às exigências 

específicas, às situações concretas, pois o conhecimento para ser útil tem que 

ser situado. Desta forma, a possibilidade de continuar a aprender e a partilhar 

conhecimentos em grupo (com o núcleo ou com grupo de Educação Física), 

apresentou-se como um elemento estabilizador e de segurança, porquanto 

seria um percurso que não seria realizado sozinho. Este último passo em 

direcção à “emancipação” seria assim acompanhado e orientado. Se em vários 

                                                             
1 In http://fraseseversos.com/celebres/o-que-vale-a-pena-ser-feito-vale-a-pena-ser-bem-feito/ 
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(senão em todos) contextos, a aprendizagem em grupo poderá ser uma mais-

valia, considero que na escola esta é estritamente necessária pois o sucesso 

depende não apenas de esforço individual de cada um (eg. professores, 

alunos, auxiliares de acção educativa), mas da capacidade de trabalho em 

grupo. 

 

2.2 Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Quando me reportava ao Estágio, o meu pensamento transportava-me 

para duas sensações distintas. De um lado, as dificuldades que possivelmente 

iria enfrentar, associadas à noção de que um imenso trabalho me esperava. No 

outro, a noção de que esta seria a etapa final, que representava o centro da 

construção do que é ser professor. 

Inicialmente, confesso que me senti amedrontado. Esta era uma situação 

completamente nova e totalmente diferente dos anos anteriores. No entanto, e 

não obstante este ser, possivelmente, o ano mais exigente de formação, 

também seria, simultaneamente, o mais propício à aprendizagem, porquanto o 

processo se desenvolveria em contexto real de ensino. O facto de termos a 

possibilidade de contar com o apoio da Professora Cooperante e da Professora 

Orientadora, funcionava como um factor de segurança que, obviamente, sentia 

que necessitava. Com certeza, muitos seriam os dilemas com que me iria 

debater. Independentemente deste sentimento avassalador, olhei o Estágio 

como uma oportunidade para aprender com o apoio de outros elementos, 

designadamente, os colegas do Núcleo. Esperava, também, que a interacção 

com outros professores e a aprendizagem em comunidade, contribuísse para o 

aumento da visão e do conhecimento sobre o que é „ser professor‟ (Vygotsky, 

1978), sobre as capacidades a desenvolver e sobre as necessidades no meu 

crescimento como professor. Perspectivava também que as reuniões e os 

debates entre todos os intervenientes me permitissem uma aprendizagem mais 

completa, em resultado da troca de ideias e de opiniões. Vislumbrei esta 

partilha de conhecimento como um elemento indispensável à vivência deste 
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ano que se aproximava, pois cada elemento é detentor de uma visão diferente, 

o que aporta benefícios a todos. 

Assim, o ano de Estágio afirma-se como uma oportunidade do estudante-

estagiário utilizar e transformar os seus conhecimentos e, simultaneamente, 

procurar adquirir novas competências, resultantes do confronto com a prática e 

partilha com outros elementos. Esta representa uma emancipação progressiva, 

cujo resultado deveria ser a construção de um professor autónomo, 

responsável e detentor dos requisitos de competência, sob o ponto de vista do 

conhecimento, elemento essencial ao desempenho competente. De acordo 

com a conceptualização de Grossman (1990), o professor deve dominar um 

conjunto de conhecimentos para poder exercer com eficácia a sua função. 

Grossman vai mais além e apresenta uma categorização do conhecimento 

profissional, para o ensino em: 

  Conhecimento pedagógico geral, que comporta o conhecimento de 

princípios gerais de instrução, de gestão da aula, de definição de 

objectivos, dos alunos e dos propósitos educacionais; 

 Conhecimento da matéria de ensino, que inclui conhecimentos de 

conceitos específicos da área, bem como das relações existentes entre a 

matéria de ensino;  

 Conhecimento pedagógico do conteúdo, reporta-se à capacidade de 

tornar o conteúdo compreensível ao aluno, exigindo um conhecimento de 

exemplos, demonstrações e explicações que auxiliem na representação do 

conteúdo; 

 Conhecimento do contexto, que inclui conhecimentos sobre 

oportunidades, expectativas e constrangimentos do sistema educativo, 

assim como o conhecimento sobre a comunidade educativa. 

O mesmo autor afirma, ainda, que o professor competente possui uma 

estrutura muito sólida e consistente de conhecimento que pode ser facilmente 

utilizada e adaptada em ambientes familiares. Tomando como referência este 

aspecto, assume-se como fundamental que o estudante-estagiário procure 

desenvolver estes requisitos de competência, que é individual, no sentido de 

desenvolver a sua prática docente.  
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No entanto, paralelamente a esta competência individual, essencial à 

eficácia, a literatura e a prática concreta começam a fazer emergir a 

necessidade de um desenvolvimento da competência colectiva. Neste sentido, 

e segundo Le Boterf Guy (1994, citado por Batista, 2008, p. 112), “a 

competência profissional já ultrapassou em muito a competência individual, 

esta engloba a competência colectiva”. O mesmo autor refere que a 

competência colectiva não é apenas a soma das competências individuais, pois 

a competência colectiva depende largamente da qualidade das interacções que 

se estabelecem entre as competências individuais de cada um. 

 Face a este entendimento de competência colectiva, é possível afirmar 

que as interacções que são realizadas pelos estudantes estagiários 

pertencentes ao mesmo Núcleo de Estágio e/ou ao mesmo Grupo de 

Educação Física, são propiciadoras de uma competência colectiva que, por sua 

vez, permitirá aceder a novos níveis de conhecimento, bem como a uma 

competência auto e hetero percepção mais adequada relativamente à sua 

acção como membro de uma comunidade educativa, tanto no Núcleo como no 

Grupo de Educação Física. Mas o que é que consuma a competência 

colectiva? Segundo Le Boterf Guy (2003, citado por Batista, 2008), a 

competência colectiva revela-se essencialmente em 4 componentes, a saber: 

 Saber elaborar representações partilhadas - o objectivo é convergir os 

referenciais individuais em prol de um referencial colectivo. Este tipo de 

dinâmica é uma vivência muito presente no seio do núcleo de estágio, 

porquanto o modo como o núcleo se organiza permite que cada um 

apresente as suas perspectivas sobre determinado assunto e que se procure 

chegar a uma decisão que sirva todos os elementos do núcleo. 

 Saber comunicar – implica encontrar uma linguagem comum que 

permita „operar‟ em conjunto. Esta é outra competência que, desde os 

primeiros momentos em sede de núcleo de estágio, teve que ser 

conquistada por todos os elementos, conquista esta que foi facilitada pelo 

facto da tipologia de formação ser igual, sendo que a adaptação efectuada 

reporta-se ao nível da aquisição da linguagem presente no contexto 
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profissional, designadamente da escola e grupo de Educação Física. Foi 

neste espaço que foram muitas as novidades. 

 Saber cooperar – reclama o ser capaz de colocar ao serviço da 

equipa a competência individual. Esta rentabilização das potencialidades de 

cada elemento do grupo revelou-se crucial à sua eficácia enquanto grupo. 

Esta competência foi essencial nos momentos em que foi necessário realizar 

tarefas diversificadas e em grande volume. Aí, a distribuição de acordo com 

as competências de cada um, para que fosse garantida a sua correcta 

realização, foi essencial ao funcionamento do grupo. 

 „Saber colectivamente da experiência‟ – este saber reporta-se à 

competência da equipa que existe quando esta é capaz de tirar ilações 

colectivas da experiência. Esta componente é evidente em várias situações 

ao longo do estágio, sendo que as situações mais visíveis são os debates 

e/ou reflexões acerca das aulas observadas dos colegas, sejam elas formais 

ou informais, assim como nas correcções que vamos efectuando, entre 

outros, nomeadamente na exercitação dos conteúdos para a aula, ou seja, 

exercitar para poder realizar uma demonstração correcta que possibilite aos 

alunos um bom exemplo do conteúdo.  

Tomando como referências estas noções acerca da competência, e para 

que exista um desenvolvimento a competência colectiva, é necessário que o 

núcleo de estágio ou o grupo de Educação Física sejam mais do que a soma 

das partes. É fundamental que exista entre os elementos interacções que 

permitam a mobilização e rentabilização dos saberes de cada um dos 

elementos em prol da aprendizagem em grupo. De acordo com Batista (2008, 

p.115), “a competência colectiva é essencialmente um problema de gestão dos 

recursos humanos”, pois “nem a competência individual resulta da soma das 

competências, nem a colectiva da soma das competências individuais”. Esta 

noção torna evidente a necessidade das interacções entre os membros do 

núcleo de estágio serem de qualidade e em prol de todos, pois só assim 

poderá haver “criação” de conhecimento e desenvolvimento de competências. 

Tendo em conta o conjunto de conhecimentos e competências que o 

professor tem que possuir para ser competente, importa também analisar o 
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papel da reflexão na aquisição de requisitos da competência, e 

consequentemente, no próprio desenvolvimento do “ser” professor. Partindo 

desta perspectiva, e já desde John Dewey (1959), a noção de pensamento 

reflexivo, a reflexão tem vindo a ser progressivamente investigada, 

designadamente no contexto da função do professor (Schon, 1983; Silva, 2009; 

Zeichner, 1993).  

Façamos, assim, um breve preâmbulo acerca da reflexão. Dewey (1959), 

acerca da reflexão, refere que apenas reflectimos quando nos deparamos com 

um problema real e sentimos necessidade de o resolver. O autor acresce, 

mencionando que reflectir é também realizar uma avaliação contínua sobre 

crenças, princípios e hipóteses. Deste modo, a reflexividade na formação 

assume-se como uma possibilidade de tomar consciência das tomadas de 

decisões anteriores, possibilitando a invenção de novos caminhos que 

possibilitem a descoberta se soluções (Silva, 2009), o que evidencia a reflexão 

como uma ferramenta importante para o professor (Zeichner,1993). Deste 

modo, é visível que a reflexividade assume um papel fundamental. Schon 

(1983) transmite a ideia de que a reflexão é um processo que permite 

enriquecer o reportório do professor, conduzindo-o a melhorias que se 

materializam em evoluções e modificações na prática. Assim, a reflexividade 

sobre o processo de desenvolvimento profissional do professor, pode e deve 

assumir-se como uma ferramenta importante na procura do desenvolvimento 

de requisitos de competência ao longo do ano de estágio. 

Por outro lado, o processo de desenvolvimento profissional no ano de 

estágio, ao colocar o estudante-estagiário em contexto real de ensino, numa 

escola concreta à qual o estudante-estagiário se candidatou, faz com que este 

procure desenvolver um conhecimento alargado sobre o processo de ensino e 

da escola, concorrendo assim para o desenvolvimento da sua competência 

como profissional do ensino.  

Deste modo, o conhecimento prévio da escola e da função de professor, 

assim como as expectativas criadas em relação ao estágio profissional, 

funcionam como pontos de partida na projecção acerca do que seria o ano de 

estágio. 
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Relativamente à escola em que estou inserido, as expectativas com que 

parti foram as melhores, pois fiquei colocado na minha primeira opção, sendo 

que já tinha algum conhecimento (embora insuficiente) do contexto em que 

esta se encontrava inserida. Tendo conhecimento que a escola foi remodelada 

no ano lectivo anterior, perspectivei que a remodelação efectuada nas 

instalações da escola permitisse aos alunos e professores, trabalhar em 

melhorar as condições e, consequentemente, conseguir melhorar a qualidade 

de ensino manifestadas. 

Quanto aos professores, antecipei que estes me ajudariam na integração 

na escola, num clima de trabalho cooperativo, principalmente entre os 

professores do Grupo de Educação Física. Na verdade, perspectivei que dentro 

do grupo disciplinar de Educação Física, a construção de uma relação 

profissional com os restantes professores do Grupo, me permitiria criar 

sinergias em que o desenvolvimento e a aprendizagem marcariam presença. A 

possibilidade antecipada de partilhar conhecimentos com professores mais 

experientes, nomeadamente sobre as múltiplas funções que o professor 

desempenha na escola, como as funções de Director de Turma, Coordenador 

de Departamento ou de Coordenador do Grupo Disciplinar, entendia-a como 

relevante para a minha formação. 

Relativamente aos alunos, oscilei entre um misto de esperanças e de 

receios. Tinha a esperança de encontrar uma turma com predisposição para a 

prática desportiva, aberta ao conhecimento com que fosse possível edificar um 

processo de ensino-aprendizagem propício à sua evolução.  

Quantos aos receios, materializavam-se essencialmente no receio de 

encontrar uma turma indisciplinada, em que não conseguisse controlar os 

alunos, pois deste modo seria muito difícil realizar experiências distintas e ricas 

ao longo do ano lectivo, porquanto teria que estar centrado nas questões da 

disciplina. Por outro lado, a necessidade de adoptar uma postura autoritária 

impedir-me-ia de construir um relacionamento próximo com os alunos, algo que 

considero fundamental para a criação de um compromisso efectivo professor-

aluno. 
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Adicionalmente a este receio mais concreto, existia outra dificuldade 

relacionada com os alunos, concretamente, o seu empenhamento na 

aprendizagem da cultura do movimento. Porquê? Analisando os jovens que 

actualmente “habitam” na escola, percebe-se facilmente que este receio tinha 

raízes para existir, pois as probabilidades de encontrar alunos desmotivados 

para a prática desportiva e com níveis de literacia motora baixa era muito 

elevado, pois enquanto no passado se viam crianças e jovens a exercitar-se 

em plena rua, sendo a correr, a jogar futebol, ou noutra actividade, hoje isso 

pouco acontece. Este afastamento gradual das práticas livres e espontâneas 

de natureza distinta, tem aportado consequências graves ao nível do 

desenvolvimento motor dos jovens, designadamente ao nível das Capacidades 

Motoras. Esta noção fez antever dificuldades acrescidas na condução do 

processo ensino-aprendizagem, isto porque para além de ter como missão 

ensinar habilidades motoras, teria de ser capaz de planear, tendo em conta o 

défice de capacidades dos alunos. 

Por fim, e relativamente à matéria de ensino, este ano vislumbrava-se 

como um ano de aprofundamento de conhecimentos relacionados com as 

diferentes matérias. Neste concreto tinha a noção que além da aplicação de 

(re)novados conhecimentos, designadamente anteriores à formação inicial, 

teria que ir resgatando e adaptando os conhecimentos às exigências 

específicas com o que me iria deparar. 

Em suma, perspectivei o ano de Estágio como um ano exigente, que me 

permitiria aprofundar e adquirir novos conhecimentos, em que estaria presente 

a relação entre a teoria e a prática. Acreditava também que o alcançar de um 

conhecimento útil só seria possível se este ocorresse em partilha e cooperação 

com os professores mais experientes. Por conseguinte, e tendo em conta que 

uma „comunidade de prática‟ é um grupo de pessoas que partilham 

preocupações comuns e que aprofundam os seus conhecimentos e 

experiências através da interacção contínua (Wenger et al., 2002), tinha como 

esperança que a vivência no contexto escolar, nomeadamente no seio do 

grupo de Educação Física, me possibilitasse um conjunto de aprendizagens e 

partilha de experiências, relativamente à actuação do professor no contexto 
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geral do funcionamento da escola. Neste sentido, tinha a convicção que seria 

importante aproveitar todas as oportunidades para aprender com aqueles com 

quem iria trabalhar, tanto com os professores mais experientes, como com os 

colegas do núcleo de estágio, como com as professoras orientadoras.  

Assim, parti para o estágio com vontade de experienciar o que é ser 

professor, na certeza de que a prestação individual e colectiva marcariam 

presença neste processo que vislumbrava rico em aprendizagens. 
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3. ESPAÇO INTERCONTEXTUAL DE REALIZAÇÃO DA 

PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 A escola actual 

 

O papel do professor e da escola está, obviamente, intimamente 

relacionado com a sociedade. Neste sentido, a escola necessita de 

acompanhar as mudanças sociais, mantendo-se actualizada e, 

consequentemente, com a capacidade de intervir junto das crianças e jovens 

que constituem a micro sociedade que é a escola. Por contraponto, assume-se 

como importante conhecer a sociedade geral (macrocontexto) como forma de 

poder intervir melhor na escola (microcontexto). 

Ao longo dos tempos a evolução natural das sociedades tem vindo a 

modificar-se. A sociedade está cada vez mais marcada pela diversidade, 

resultante do processo interacção de culturas, e das modificações que vão 

acontecendo ao longo do tempo. Tal como refere Rocha, (1998, p.40) “ninguém 

hoje duvida de que o homem integra um forte dimensão cultural.” Assim, é 

natural considerar que a escola espelha a dimensão cultural do homem. 

Hoje a sociedade tem características diferentes do passado, 

características essas que os professores e responsáveis pela escola têm que 

ter em consideração. Na verdade, são constantes as notícias sobre a violência 

na escola, sobre as exigências dos pais, nomeadamente no que se refere às 

classificações dos filhos. Independentemente de todos os professores e áreas 

disciplinares terem de ter encontra o conjunto de todas estas características, 

existem outros aspectos que têm uma influência determinante na disciplina de 

Educação Física, como é o caso da diminuição da capacidade física e do 

aumento de peso entre os jovens. Neto (2004) valida este facto referindo que 

uma elevada percentagem dos jovens tem uma vida sedentária. É assim, uma 

realidade que os alunos de hoje tendem a apresentar níveis de aptidão física 

muito baixos (e obesidade em alguns casos), em parte como sendo 

consequência das alterações de hábitos alimentares e estilos de vida, que 

tendencialmente são pouco activos. 
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Face a estas alterações sociais, a escola e o professor têm que ter a 

capacidade de se adaptar e ser capaz de intervir nos problemas concretos 

desta geração, porquanto são eles, e não outras crianças e jovens, que estão 

no contexto educativo. 

Tal como refere Rocha (1998, p.40) “a escola não pode deixar de ter 

uma dimensão cultural integral”. Acresce que face ao facto de a escola tender a 

reflectir fielmente a sociedade e as suas mudanças, e que estas têm ocorrido a 

uma velocidade vertiginosa, é difícil prever a direcção e a forma de evolução da 

escola, sendo por isso também impossível formar para ensinar num 

determinado contexto perfeitamente definido. Assim, é necessário dotar os 

profissionais de capacidade de adaptação e pensamento flexível de forma a 

dar resposta às novas e (re)novadas exigências profissionais. Deste ponto de 

vista, é fundamental que o estudante estagiário se “forme” num contexto 

profissional que lhe permite aprender noções como a diversidade, a 

flexibilidade, a adaptação, e até a volatilidade, na medida em que estas são 

contributos que coexistem e caracterizam a sociedade actual, pois as 

identidades estão em constante processo de construção, a partir das práticas 

sociais (Liberali, 2004). 

Tomando como referência esta breve reflexão acerca do que é hoje a 

escola, fica bem visível que o professor já não pode ser apenas alguém que se 

limita a ensinar, e que a exercer a sua profissão de forma estandardizada, visto 

que actualmente, o professor assume um vasto conjunto de funções 

relacionadas com a escola (Cunha, 2008a).  

O professor, hoje, tem um papel muito mais exigente e complexo. As 

situações com que este se depara na escola, são cada vez mais exigentes e 

imprevisíveis. Ao professor é exigida grande capacidade de análise, adaptação 

e ajustamento bem mais exigente do que seria necessário anteriormente. A 

necessidade de detectar problemas, de os analisar e de encontrar soluções 

para a sua resolução exige que o professor seja um profissional com grande 

capacidade de reflectir acerca da sua acção e na própria acção, acrescendo 

uma capacidade de analisar e interpretar o envolvimento. Em suma, este tem 

que ser capaz de ser um „Professor Reflexivo‟ (Cunha, 2008a).  
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A nova necessidade de adaptação, de (re)configura o aprendido que é 

exigida ao professor deve ser construída na prática enquanto elemento gerador 

de teoria. A acção prática, surge como elemento tão importante como a teoria, 

pois se a teoria tem a capacidade de dar uma base sólida (mas ao mesmo 

tempo moldável) de conhecimentos, a prática fornece a oportunidade de 

aplicação dessa base teórica. Esta perspectiva de conjugação da teoria e 

prática vai de encontro à ideia de Perrenoud (1999), que considera que a 

prática reflexiva se apresenta de duas formas: a prática reflexiva espontânea 

de quem enfrenta um obstáculo ou uma decisão a tomar, e a prática reflexiva 

metódica e colectiva, que os profissionais usam face ao insucesso na sua 

acção e à vontade de elevar a sua competência profissional, implicando a 

mobilização de uma diversidade de saberes. 

O professor, na sua acção, necessita de renovar o seu conhecimento e 

de se adaptar aos diferentes contextos onde actua. A reflexão torna-se, assim, 

essencial visto que o conhecimento do professor depende “de um contexto de 

acção, que exige constantes actualizações e adaptações, orientando-se numa 

perspectiva prática, reflexiva, tendo sempre como questões inerentes “o que 

ensinar?”, “em que sentido?”, “como?”, “a quem?”, “onde?”, “porquê?” (Cunha, 

2008b). Neste âmbito, Liberali (2004) refere que a reflexão crítica se baseia 

numa postura de autoconhecimento, num posicionamento em relação ao 

mundo, numa confrontação da acção e numa oportunidade de reconstrução de 

si e da própria acção. Assim, a reflexão é indispensável ao professor, 

porquanto é o elemento que possibilita que o professor reflicta e modifique a 

sua actuação em função dos dados que recolheu no seu campo de acção.  

Paralelamente a esta necessidade de reflectir as constantes mudanças 

que caracterizam a sociedade actual, exigem que o professor tenha 

capacidade de se adaptar, o que, por sua vez, obriga a uma (re)construção da 

sua identidade profissional.  

Transportando estas concepções para o estágio e mais especificamente 

no que concerne ao estudante-estagiário, surge como fundamental que 

professor orientador e o cooperante exerçam as suas funções, de forma a 

estimularem estagiário, no sentido de este compreender a sua acção, isto é, 
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retirar significado da prática, e construir assim novos esquemas e quadros de 

referência, de modo deliberado e racional (Cunha, 2008a).  

Neste quadro, o Estágio Profissional surge como uma peça fulcral no 

processo formativo do futuro professor, pois para além de este se configurar 

como a primeira experiência do estudante em contexto real, é uma experiência 

que reflecte de forma quase que fidedigna a profissão de professor, permitindo 

que o estudante-estagiário retire significado prático de um conjunto de 

questões do que é ser professor (funções e papéis). 

Do exposto, depreende-se que a vivência do estudante-estagiário em 

prática de ensino real, com características semelhantes à sua profissão futura, 

é fundamental para o seu processo formativo.  

Partindo desta perspectiva, isto é, de que o estágio surge como um 

processo de adaptação à realidade escolar, importa aqui efectuar um breve 

parêntesis na procura de caracterizar a escola como uma organização que 

revela um conjunto de características próprias, num contexto próprio. 

Deste modo, e segundo a classificação de Costa (2003), a escola como 

organização, pode ser caracterizada recorrendo a 6 imagens organizacionais: 

 A escola como empresa - reflecte-se numa escola baseada numa 

organização economicista e administrativa, procurando enfatizar os 

processos de produção, e vendo nestes o sucesso da organização.  

 A escola como burocracia - assume-se como a imagem organizacional 

mais utilizada, visto que tem como características a previsibilidade de 

funcionamento assente num modelo centralizado, tendo também como 

características o constante registo das suas acções. 

 A escola como democracia - organiza-se tendo como ideia central a 

substituição da descentralização da tomada de decisão do indivíduo, 

colocando ênfase no conceito social que reside na comunidade escolar.  

 A escola como arena política - aparece como um local onde a procura 

pelo poder e a necessidade de liderança assumem um papel fundamental 

na organização da mesma. 

 A escola como anarquia – caracteriza-se pela ambiguidade de 

objectivos, assim como pela falta de uma definição um caminho lógico a 
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percorrer, evidenciando tomadas de decisão em função dos problemas 

momentâneos que surjam. 

 A escola como cultura - possibilita a criação de uma organização escolar 

com características próprias, diferentes de escola para escola, construindo 

assim a própria cultura escolar. 

Costa (2003) acrescenta que, partindo destas 6 imagens, é possível 

classificar cada escola de acordo com os seus traços dominantes, 

possibilitando a sua identificação enquanto organização. 

De um modo geral, fica evidente que a escola actual é portadora de um 

conjunto de características próprias, algumas bem diferentes das 

características escolares do passado o que, por si só, evidencia a necessidade 

de um contacto próximo com a escola, no processo de formação inicial. No que 

concerne à ESMGA, escola onde realizei o estágio, a imagem de organização 

da escola que prevalece são a de burocracia e cultura. O contacto tido no 

decorrer deste ano de formação, foi extremamente enriquecedor, porquanto me 

permitiu atingir um conhecimento mais aprofundado e aproximado do que é a 

escola actual. 

 

3.2 Enquadramento legislativo  

 

 A análise da forma como o Estágio Profissional está inserido na 

formação inicial de professores assume-se como fundamental, no sentido de 

compreender a essencialidade deste concreto para o desenvolvimento da 

profissão de professor é um aspecto que importa abordar. 

 Este espaço escolar que acolhe a etapa final do processo de formação 

inicial de professores, encontra-se regulamentado pelos Decreto-Lei nº 43/2007 

de 22 de Fevereiro e pelo Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março. 

Analisando agora a legislação específica do Estágio Profissional, 

verifica-se que o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que regulamenta a 

obtenção do grau de Mestre conducente à habilitação para a docência. 

Analisando o Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, pelo seu artigo 4º, é 

possível verificar que “têm habilitação profissional para a docência nos 
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domínios a que se referem os números 5 a 17 do anexo, os titulares do grau de 

mestre na especialidade correspondente obtido nos termos fixados pelo 

presente decreto-lei.” É, assim visível que, a legislação define como titulares de 

habilitação para a docência os titulares do grau de Mestre (na sua 

especialidade), entre os quais se encontra a Educação Física e o Desporto, 

sendo que este grau é indispensável para o desempenho da actividade 

docente.  

O acesso e ingresso ao ciclo de estudos conducente à habilitação para a 

docência só poderá ser realizado se os estudantes forem titulares de uma das 

habilitações que constam no Artigo nº 17 do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

Março. Por outras palavras, é necessária ser licenciado (ou outra equivalente) 

para poder ingressar neste ciclo de estudos. 

 

3.3 Contexto institucional  

 

As escolas cooperantes, são instituições que acolhem o estágio 

profissional, que, por sua vez, está superiormente regulamentado de acordo 

com normativas legislativa e organizativa, elaboradas pela FADEUP. 

Deste ponto de vista, a Unidade Curricular de Estágio Profissional está 

inserido no segundo ciclo de estudos referente ao Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto (FADEUP), mais 

especificamente nos terceiros e quartos semestres. 

 No que concerne à Universidade do Porto, a regulamentação do 

segundo ciclo de estudos2, no seu Artigo nº 3, refere que “confere o grau de 

Mestre aos que tenham obtido o número de créditos fixado no regulamento 

específico de cada segundo ciclo, através da aprovação em todas as unidades 

curriculares que integram o plano de estudos do curso de mestrado e 

aprovação no acto público de defesa de uma dissertação, de um trabalho de 

projecto ou de um relatório de estágio.” 

Segundo o mesmo documento, no seu Artigo nº 7, “o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre tem 90 a 120 créditos e uma duração normal 

                                                             
2 In :Regulamento dos segundos ciclos da Universidade do Porto 
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compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos 

alunos, quando em regime de tempo integral.” Analisando o segundo ciclo de 

estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da 

FADEUP, verifica-se que a duração do ciclo de estudos é de 4 semestres, 

sendo que cada semestre é composto por Unidades Curriculares que perfazem 

30 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), num 

total de 120 crédito ECTS. Dos 120 créditos, 48 correspondem ao Estágio 

Profissional, sendo este constituído pela Prática de Ensino Supervisionada e 

pelo Relatório Final. 

Reportando-se especificamente à Unidade Curricular do Estágio 

Profissional, esta é superintendida por um Regulamento3, que define as 

directrizes fundamentais que o estudante estagiário deve cumprir no decurso 

do ano de estágio. Efectuando uma análise mais pormenorizada do seu 

conteúdo, é visível que no Artigo 1º está definido a macroestrutura da Unidade 

Curricular, em que o Estágio Profissional, contempla a Prática de Ensino 

Supervisionada e o correspondente Relatório de Estágio.  

O Regulamento, no artigo 2º, contempla ainda os objectivos do Estágio 

Profissional, através do seu Artigo 2º, referindo que “o Estágio Profissional visa 

a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da 

Educação Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

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

Agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

 I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II. Participação na Escola 

 III. Relação com a Comunidade 

 IV. Desenvolvimento Profissional”. 

                                                             
3 In: 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 
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 O mesmo Regulamento, clarifica cada uma das áreas de desempenho, 

designadamente as tarefas e competências a desenvolver no seu 

cumprimento, com o objectivo final de propiciar o desenvolvimento do 

estudante-estagiário.  

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. Esta área tem como 

objectivo fundamental a aprendizagem através da relação teórico-prática, por 

parte do estudante estagiário, pois para além da leccionação das aulas, prevê 

um conjunto de tarefas com o objectivo de aprender a caracterizar o contexto 

em que se insere, a sua actuação, a actuação dos colegas, entre outras tarefas 

que permitirão uma evolução e crescimento como professor.  

A área 2, designada Participação na Escola, engloba um conjunto de 

actividades não lectivas que o estudante estagiário ou Núcleo de Estágio, deve 

participar como membro cooperante ou como dinamizadores, tendo como 

objectivo fundamental a integração na comunidade escolar e o conhecimento 

do funcionamento da escola. 

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

contribuam para uma construção de sinergias entre a comunidade escolar e a 

comunidade local, no sentido de investigar, analisar e explorar as 

possibilidades de criação de pontes entre a escola e a comunidade. 

Por fim, a área 4, Desenvolvimento Profissional, encerra um conjunto de 

actividades e/ou situações capazes de propiciar aprendizagens. Este tem como 

propósito centrar a aquisição, por parte do estudante-estagiário, de requisitos 

da competência enquanto futuro profissional de Educação Física e do 

Desporto. Esta área apela a uma reflexão e análise do próprio estagiário, no 

sentido de procurar identificar as suas necessidades enquanto professor, de 

modo a procurar meios que lhe possibilitem ultrapassar dificuldades 

percepcionadas. A noção de formação continuada é sustentada nesta área de 

desempenho. 
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3.4 Contexto funcional  

 

O enquadramento é importante, contudo importa também perceber o 

modo, como, do ponto de vista funcional, o estágio está estruturado na 

FADEUP.  

O contexto de acção em que decorre a Unidade Curricular Prática do 

Ensino Supervisionado (PES) acontece em escolas concretas, designadas de 

escolas cooperantes, que recebem os estudantes-estagiários. 

Em cada Escola, a orientação do núcleo de Estágio é da 

responsabilidade de um docente da FADEUP, designado Professor Orientador, 

em colaboração com um professor da escola, designado de Professor 

Cooperante. 

Na PES, o estudante-estagiário é responsável pela condução do 

processo de ensino-aprendizagem, visto que assume a condução de uma 

turma cujo professor titular é o professor cooperante. Deste modo, durante o 

ano lectivo, o estudante-estagiário tem uma experiência semelhante à prática 

profissional que terá que enfrentar no futuro. Neste processo tem o apoio e a 

presença da responsável pela turma, o(a) professor(a) cooperante. 

No que se refere à classificação do desempenho do estudante-estagiário 

na PES, o Artigo 10º do Regulamento de Estágio da FADEP, refere que a 

avaliação é “realizada pelos professores orientadores do núcleo de estágio, 

orientador da FADEUP e professor cooperante, sob proposta do orientador da 

FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da Escola onde 

decorre o EP”.  

Em suma, o estudante-estagiário, no decurso na Prática de Ensino 

Supervisionado, tem a possibilidade de experienciar a função de professor em 

contexto real de ensino, o que lhe permite (à partida) alcançar uma 

aprendizagem mais efectiva, conducente a uma construção profissional à luz 

dos requisitos da competência. Tal como refere Caires (2009, pp. 49-50), “o 

contacto com o real (…) podê-lo-ão ajudar a melhor compreender as tarefas, 

responsabilidades e as próprias expectativas edificadas.” Deste modo, fica bem 

evidente que a realização do estágio profissional em contexto escolar, permite 
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uma construção profissional mais adequada, proporcionando uma experiência 

directa durante o ano lectivo (Júnior et. al, 1982; Wenger, 1998).  

 

A descoberta de um mundo novo 

No dia 1 de Setembro iniciou-se um novo caminho na minha formação. 

Apesar de ser a continuação de um percurso iniciado há já 4 anos, este ano 

surgiu como sendo uma experiência totalmente distinta, pois far-se-ia, em 

grande parte, fora dos muros da faculdade. Esta nova realidade, a escola, com 

que me iria deparar, fez-me reflectir acerca do papel da escola e dos 

professores na construção da sociedade. 

A escola e os professores, hoje talvez mais que nunca, são muito 

importantes no processo formativo da criança e do jovem, visto que uma 

grande parte do tempo da infância e adolescência é passada na escola, 

nomeadamente nas salas de aula. Na realidade, os professores têm a 

possibilidade de actuar na formação da criança, no sentido de os fazer adquirir 

um conjunto de comportamentos, atitudes, valores e normas que, em última 

instância, visam permitir-lhes a integração na sociedade, isto é, fora dos muros 

da escola. 

Face à necessidade da escola formar jovens em consonância com os 

valores sustentados do bem individual e social, é necessário que esta se 

estruture construindo o seu Projecto Educativo de Escola e o seu Projecto 

Curricular de Escola. Neste contexto, importa que estes sejam congruentes 

com a cultura e o contexto em que a escola está inserida. Deste modo, é 

possível definir e determinar estratégias prioritárias de intervenção, no sentido 

de submeter as crianças e jovens a um processo educativo pensado e 

orientado em função daquilo que se percepcionam para o seu futuro. 

O processo de conversão do Projecto Educativo de Escola e do Projecto 

Curricular de Escola, deve ser efectuado pelos diferentes Departamentos 

Curriculares, e por sua vez, os Grupos Disciplinares deverão ajustar os 

objectivos do Projecto Educativo de Escola e do Projecto Curricular de Escola à 

sua disciplina, no sentido de promover estratégias que lhes permitam atingir as 

metas propostas nos respectivos documentos. 
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Neste quadro, o Grupo de Educação Física, atendendo à sua 

especificidade, deve utilizar as suas características exclusivas para promover, 

desenvolver e potenciar nos alunos aspectos relevante para a sua vida futura. 

O facto da Educação Física possuir características distintas das restantes 

disciplinas, permite-lhe potenciar um conjunto de aspectos relacionados com o 

corpo e o movimento, que não se verificam nas „disciplinas de sala de aula‟.  

Deste modo, possibilidade da Educação Física estimular nos alunos um 

conjunto de comportamentos que poderão facilmente ser transferíveis para a 

vida social, emerge como um contributo exclusivo da nossa disciplina para o 

currículo escolar. Tal como refere o documento das competências essências da 

disciplina de Educação Física 4, esta “materializa um conjunto de contributos e 

de riquezas patrimoniais específicas, que não podem ser promovidas por 

qualquer outras área ou disciplina do currículo escolar”. Nesta perspectiva, o 

combate ao analfabetismo motor, a promoção de estilos da vida saudáveis, 

assim como a promoção do gosto pela actividade física, sugerem o valor 

pedagógico da disciplina. Por outro lado, a cooperação e o relacionamento 

interpessoal que se estabelece na lutar por um objectivo comum ao longo das 

tarefas, assim como a estimulação pela responsabilização e autonomia, 

permitem o desenvolvimento e a transferência de um conjunto de 

características que serão úteis na vida social.  

De facto, o reconhecimento que a Educação Física é uma disciplina impar 

no currículo escolar, reflecte-se na sua presença em todos os anos da 

formação, desde o 1º ano de escolaridade até ao 12º ano. 

 

A Escola Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida 

A importância da existência do conhecimento acerca do contexto em que 

estamos inseridos é inegável. Deste modo, revela-se pertinente apresentar a 

Escola onde fiquei colocado para a realização do Estágio Profissional, a Escola 

Secundária Manuel Gomes de Almeida, em Espinho.  

                                                             
4 In: Curriculo da EF – http://www.dgidc.min-edu-
pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/89/comp_essenc_EducacaoFisica.pdf 
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Desde logo, uma característica que sobressaiu foi o facto de a Escola ter 

sido remodelada recentemente, mais especificamente nos dois anos anteriores. 

Esta tem uma “cara” bem lavada e, posso mesmo afirmar, atractiva. 

A remodelação proporcionou uma melhor organização da escola, 

nomeadamente no que se refere às especificidades e ao posicionamento de 

cada bloco. Assim, o bloco Administrativo, onde se encontram os Serviços 

Administrativos, a biblioteca e as salas de trabalho dos professores, assume 

um posicionamento central, estando assim próximo dos restantes blocos.  

Quanto aos blocos periféricos, em contraponto com os 3 blocos 

anteriores, existem agora 4 blocos (A1, A2, A3 e A4) com salas de aulas,. A 

grande mais-valia nesta nova organização foi a criação de um bloco destinado 

às artes visuais, às ciências e às oficinas de ensino profissional, possibilitando 

a concentração das disciplinas com carácter mais prático num bloco concebido 

especificamente para esse efeito. Por fim, existe o bloco A5, no qual se 

encontram o Refeitório, Bufete e um Espaço Polivalente (onde funciona o 

Auditório).  

Também os espaços de Educação Física obtiveram melhorias com a 

remodelação. Existe agora, um Pavilhão Desportivo que também engloba um 

pequeno ginásio, dois campos exteriores e uma caixa de saltos. As estruturas 

de ápio para os recintos desportivos são quatro balneários masculinos mais 

quatro balneários femininos e o respectivo material desportivo para a 

leccionação das aulas, que é em quantidade e qualidade satisfatória.  

No processo de reestruturação da escola foi construído mais um campo 

exterior, o que veio possibilitar que 4 turmas possam ter aulas 

simultaneamente. No entanto, e não obstante as melhorias, esta tipologia dos 

espaços é manifestamente insuficiente para as necessidades, pois nos dias em 

que as condições climatéricas são desfavoráveis, obriga as turmas que têm 

aulas nos espaços exteriores ficam sem espaço de aula, havendo necessidade 

de dar aula teórica numa sala. Tal facto aporta graves prejuízos ao normal 

planeamento das aulas, bem como ao cumprimento do programa.  

Acresce a esta dificuldade uma limitação específica no que diz respeito a 

abordagem do Atletismo, visto que o único espaço formal construído para o 
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efeito é uma caixa de saltos. A alternativa de leccionação das disciplinas desta 

modalidade é realizá-las em espaços improvisados, mas apenas as disciplinas 

de saltos e corridas. Outra possibilidade é deslocar os alunos para a NAVE de 

Espinho, que fica a uma distância considerável da escola, cerca de dois 

quilómetros. Contudo, para que esta deslocação seja possível, é necessário 

transporte, o qual só se obtém como a licença da Câmara Municipal, o que 

nem sempre é fácil. 

Ainda relativamente às instalações, há a possibilidade de haver aulas na 

Piscina Municipal de Espinho, que fica a pouco mais de 200 metros da escola. 

Esta oportunidade é uma mais-valia, pois permite o cumprimento do programa 

curricular de Natação. Esta proximidade física com a Piscina Municipal, é 

rentabilizada de forma categórica pelo Grupo de Educação Física que, 

enquadra a modalidade de Natação em todos os anos lectivos, o que permite a 

possibilidade de os alunos contactarem com a modalidade desde o 6º ano, 

tornando-se uma mais-valia na formação dos alunos da escola. 

A remodelação trouxe, não apenas rejuvenescidas instalações, mas 

também material novo. Assim, existe um número significativo de materiais de 

várias modalidades, o que permite, por exemplo, ter uma bola de voleibol, de 

basquetebol, de futebol, de andebol ou uma raquete de badminton para cada 

aluno. Este é um aspecto fundamental, visto que facilita bastante o processo de 

concepção e planeamento do professor de Educação Física. Esta é uma 

melhoria real que é reconhecida pelo corpo docente da escola. 

A breve análise aqui apresentada permite-me afirmar que na ESMGA 

existem condições para a leccionação da generalidade das modalidades 

contempladas no Programa Nacional de Educação Física, exceptuando apenas 

algumas das disciplinas do Atletismo. Neste sentido, é reconhecido entre os 

professores da ESMGA que esta modalidade carece de um espaço mais 

adequado para atender às suas reais necessidades. No entanto, e apesar 

desta limitação, existe a garantia de que existem, de facto, condições 

necessárias para proporcionar experiências potenciadoras de aprendizagens 

aos alunos, na grande maioria das modalidades. Deste modo, o material 
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existente, assim como as infra-estruturas disponíveis, admitem que o processo 

ensino-aprendizagem seja desenvolvido na sua plenitude. 

De um modo geral, este alargado leque de possibilidades de 

leccionação das várias modalidades, revelou-se, também, como um contributo 

importante para a formação dos estudantes-estagiários, pois a oportunidade de 

usufruir das condições da escola e dos espaços utilizados para a leccionação 

das aulas de Educação Física contribuíram grandemente para a nossa 

formação e desenvolvimento profissional enquanto estudantes-estagiários, 

visto que tivemos acesso a um conjunto de experiências num vasto leque de 

modalidades e espaços, que se revelaram ajustadas e características do que é 

exigido ao professor de Educação Física. 

 

O Grupo de Educação Física 

O Grupo de Educação Física, onde estou inserido, foi naturalmente, 

aquele com o qual me relacionei mais ao longo do ano lectivo. Desta forma, a 

construção de uma relação profissional com os professores do Grupo permitiu-

me não só a criação de sinergias, mas também o desenvolvimento de uma 

aprendizagem que em muito contribuiu para o meu desenvolvimento como 

futuro profissional. 

O Grupo Disciplinar é mais do que um conjunto de professores da mesma 

disciplina, mostrando-se como uma organização prática, em que a cooperação 

e a partilha de conhecimentos, permite obter melhores resultados ao nível da 

sua intervenção na escola, designadamente junto aos órgãos de gestão e dos 

alunos. Mas de que modo esta partilha e esta cooperação em prol de um fim 

comum foi sendo visível ao longo deste ano de estágio?  

  O trabalho cooperativo entre os professores do grupo é uma evidência. 

A realização de várias actividades da responsabilidade do grupo coloca em 

relevo um verdadeiro sentido cooperativo entre os diversos elementos. O 

maior exemplo desta organização foi o facto de a partir de Fevereiro, todas 

as terças-feiras às 13h30, os professores de EF procurem reunir-se no 

pavilhão para ensaiar a coreografia do dia do „Mexe-te‟ para o dia 7 de Abril; 
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 O contacto através de e-mail é frequente, sendo que assumiu 

funcionalidades distintas, desde a recolha de opiniões, à transmissão de 

informação. Este ligação constante evidenciou a dinâmica do grupo, assim 

como a validade das ideias de todos os elementos; 

  A partilha de conhecimentos no seio do grupo foi uma constante, tendo 

representado um aspecto grande relevância na minha formação. Menciono a 

título de exemplo a partilha dos professores „especialistas‟ de determinadas 

modalidades, o que se revelou uma grande vantagem, tendo em conta eu os 

professores acabaram por ser „formadores‟ uns dos outros. Assim, à 

professora C. foi solicitado na modalidade de Voleibol, o professor A. deu-

nos Desportos da Natureza (embora não tivéssemos de leccionar esta 

modalidade), a professora S. ficou responsável por construir a coreografia do 

„Mexe-te‟ e „ensaiar-nos‟ às terças-feiras, enquanto o núcleo de estágio 

procurou o professor V. para as aulas de cha-cha-cha, visto que 

leccionamos esta modalidade no 2º período e não tínhamos formação nesta 

dança de salão latino-americana. 

Em suma, considero que a forma como o Grupo de Educação Física se 

organiza, coopera e partilha conhecimentos, possibilita a aquisição de novos e 

(re)novados conhecimentos, o desenvolvimento de competências motoras, 

assim como a resolução de questões, dilemas e problemas relacionados com 

situações da prática por parte dos professores (Jones, 2006). Dentro desta 

partilha, o aprofundamento do conhecimento do conteúdo, verificou-se também 

como uma importante aprendizagem, tendo em conta que professor deve ter 

um conhecimento da matéria, não só para si, mas sobretudo para os alunos 

(Graça, 2004), proporcionando uma maior possibilidade de aumentar a 

qualidade das aulas, através de experiências potenciadoras de aprendizagem.  

 

O Núcleo de Estágio 

 O núcleo de estágio é constituído por mim, por duas colegas (A. e T.) 

pela Professora Cooperante e pela Professora Orientadora, sendo que esta se 

assumiu desde o primeiro dia, como uma mais-valia.  
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O facto de conhecer as minhas colegas de estágio garantiu-me a 

segurança de que os trabalhos cooperativo e em grupo seriam potenciadores 

de aprendizagens, facto que se veio a revelar verdadeiro no decorrer de todo o 

ano lectivo. Este foi um aspecto que se verificou constantemente ao longo de 

todo o processo, pelo que considero que uma grande parte do contributo para o 

desenvolvimento profissional e para a aprendizagem em contexto escolar foi da 

responsabilidade do núcleo de estágio. 

Por outro lado, a experiência da Professora Cooperante, mostrou-se 

como uma mais-valia para que a nossa evolução enquanto professores de 

Educação Física. O seu papel e a sua acção intencional ao longo do processo, 

contribuíram de forma expressiva para que tivéssemos um ano repleto de 

aprendizagens significativas, enriquecendo o nosso reportório de requisitos 

necessário para o futuro.  

Por fim, a professor Orientadora garantiu-nos também a evolução num 

conjunto de aprendizagens específicas. A sua perícia e competência na e 

construção dos documentos, assim como na orientação do próprio processo 

ensino-aprendizagem, verificou-se como um importante contributo para a 

formação profissional, enquanto futuro professor. 

Face a estas constatações, considero que o núcleo de estágio não 

poderia ter sido melhor. Estou convicto de que, a sua constituição, assim como 

a forma como decorreram as interacções ao longo do ano lectivo foram 

potenciadores de aprendizagens e de um desenvolvimento profissional 

adequado. 
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4. Realização da prática profissional 

4.1 O contexto real de ensino – articulação entre a “teoria” e a 

“prática” 

 Eis que chegou o ano lectivo em que o estágio profissional assume um 

relevo especial na minha formação. Nele, tal como refere Caires (2001), surge 

“a oportunidade de aplicar, em contexto real, o conhecimento e experiências 

adquiridas na Universidade” (118-119).  

Na realidade, a inserção na escola contribuiu para desconstruir algumas 

concepções adquiridas ao longo do percurso académico anterior, pois todos os 

estudantes desenvolvem, durante a sua formação, “uma sensibilidade muito 

crítica para a relação teórico-prática, encarnando-a como relação de oposição” 

(Bento, 1995). Algumas dessas concepções que assumia como fixas e 

imutáveis, estavam fundadas em crenças ou vivências anteriores, contudo, 

foram sendo (re)construídas ao longo do ano lectivo. Posso mesmo afirmar que 

a experiência vivenciada ao longo deste ano foi ao encontro da ideia de Caires 

(2001), que refere que um dos desafios dos estagiários consiste em desmontar 

algumas crenças ou teorias, à medida que se vai confrontando com a realidade 

escolar. 

Simultaneamente a esta desconstrução de crenças, a confrontação com 

a prática permitiu-me também obter um novo entendimento relativamente ao 

conhecimento designado teórico e prático, assim como da importância de 

ambos. Neste quadro, é necessário reconhecer os contributos da formação 

inicial, pois o saber profissional tem de ser construído na formação (Roldão, 

2007). Segundo o mesmo autor, para que o professor saiba actuar, é 

necessário dominar esse saber teórico, convergindo-o e ajustando-o a cada 

situação. Também Bento (1995) refere a importância de tornar a prática de 

ensino mais consciente, esclarecendo-a e iluminando-a com os meios da 

teoria. Por outras palavras, a teoria sustenta a prática e, deste modo, o 

professor decide em função da especificidade do contexto, o que revela a 

importância da não-separação entre o saber e a prática de ensino. Assim, no 

confronto com a prática, o professor procura na teoria as respostas para os 

seus problemas, procurando ultrapassar as diferentes situações com sucesso. 
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De uma forma geral, aprende-se e exerce-se na prática, mas essa prática tem 

de ser informada pelo conhecimento formal (Roldão, 2007). 

A relação entre os conhecimentos teóricos e prático é assim evidente. 

Importa também referir que nem a teoria se desenvolve unicamente na 

faculdade, nem a prática se desenvolve apenas em contexto real, visto que o 

professor necessita de ambos os conhecimentos no exercício da sua acção. No 

entanto, o entendimento que tinha acerca deste tema, nem sempre foi tão 

esclarecido. Na realidade, a concepção que tinha era da ligação da teoria à 

faculdade e da prática à escola. 

Foi no confronto com a prática de ensino em contexto real, muito 

especificamente no decurso do estágio profissional, que alcancei outro 

entendimento, isto é, se até ao momento o meu pensamento relacionava 

exclusivamente a teoria com os anos de formação anteriores ao estágio, a 

partir do momento em que me confrontei com o contexto real de ensino, houve 

uma percepção radicalmente diferente. Esta percepção que o estágio propicia 

o desenvolvimento de novos entendimentos, encontra eco na ideia de Caires 

(2001), quando menciona que o contacto mais aprofundado com o contexto 

real de ensino pode constituir um marco importante na exploração, clarificação 

e resolução de algumas questões, com vista à reformulação das teorias 

teórico-práticas. Assim, posso afirmar que uma das aprendizagens mais 

significativas que tive neste ano de estágio, foi a percepção de que a relação 

entre a teoria e a prática surge como fundamental na acção do professor, 

havendo, por isso, uma impossibilidade de as separar. Deste modo, a 

compreensão da necessidade de integrar e mobilizar os conhecimentos 

adquiridos durante a formação inicial foi determinante no processo de estágio, 

o que, por si só, revela a importância que a simultaneidade do conhecimento 

teórico e prático têm para o professor.  

Tendo em conta o desenvolvimento do meu entendimento relativamente 

ao conhecimento teórico e prático, a ideia de Caires (2001, p. 119) passou a ter 

mais significado para mim. Este autor refere que o professor deve “pôr em 

prática os conhecimentos que adquiriu nos primeiros anos de formação, (…) 

relacionar os conhecimentos teóricos com as práticas e a construir um estilo 
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pessoal de actuação”. Esta relação entre o conhecimento teórico e prático, 

proporciona ao professor um exercício das suas funções mais flexível e 

espontâneo, com maior capacidade de improviso e de adaptação às possíveis 

situações (Alarcão, 1996). Na realidade, o professor deve procurar na teoria 

fundamento para refazer a prática (Marcon, 2010). 

De um modo geral, este confronto com a prática assumiu-se como 

fundamental na compreensão da importância do conhecimento teórico, assim 

como na necessidade da prática se informar na teoria. Simultaneamente, a 

interligação da teoria com a prática surge também naturalmente na construção 

do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC), onde o professor necessita 

de um conjunto de informação sobre um alargado conjunto de conhecimentos 

sobre o ensino em geral, sobre o contexto específico e sobre a modalidade em 

causa, sendo este o ponto de partida para a construção de um documento que 

se quer como um importante auxiliar, ao longo do processo ensino-

aprendizagem. 

 

4.2 O domínio da matéria de ensino e o ensino eficaz – contributo 

do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) 

O contexto escolar assume-se como um local complexo, sobre o qual o 

professor deve possuir um conhecimento aprofundado. Neste quadro, 

Grossman (1990) refere que o conhecimento profissional do professor 

competente materializa-se numa estrutura sólida e consistente que deriva do 

cruzamento de várias dimensões, nomeadamente o conhecimento pedagógico 

geral, conhecimento da matéria de ensino, conhecimento pedagógico do 

conteúdo e conhecimento do contexto.  

Também Shulman (1986, citado por Graça, 1997) considera o 

conhecimento como essencial na construção da competência do professor, 

visto que no decurso do processo ensino-aprendizagem é exigido ao professor 

capacidade na tomada de decisões, que é fundamentada num vasto leque de 

conhecimentos inerente ao processo. Segundo as categorias de conhecimento 

de Shulman (1987), o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico 

geral e do conteúdo, o conhecimento curricular, o conhecimento dos contextos 
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educativos, o conhecimento dos alunos e o conhecimento dos objectivos 

surgem como categorias importantes que o professor deve dominar. Face a 

estes autores de referência, fica evidente a importância que o conhecimento 

assume na eficácia do processo ensino-aprendizagem.  

Deste modo, a capacidade de estruturar o conhecimento é fundamental 

para o bom desempenho do professor, ainda mais num professor iniciante. 

Assim, a construção de um documento que reúne um conjunto de 

conhecimentos necessários e que serve de suporte ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem, é uma estratégia a utilizar. Neste sentido, a construção 

do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) surge como um instrumento 

indispensável a uma melhor estruturação, e consequentemente, uma melhor 

planificação da Unidade Didáctica de cada modalidade. 

A análise de cada um dos módulos do MEC, deixa evidente que os 

conhecimentos considerados essenciais por Grossman (1990) e Shulman 

(1987) estão presentes no documento em causa. Este documento, constituído 

por 8 módulos, incorpora as fases de análise (conhecimento da matéria de 

ensino, do contexto e dos alunos), a fase das decisões (conhecimento da 

extensão e sequência dos conteúdos, dos objectivos, da avaliação e das 

progressões pedagógicas) e a fase das aplicações, nos diferentes níveis de 

planeamento (plano anual, unidade didáctica, plano de aula). Estes, em última 

instância, possibilitam ao professor a estruturação de um conjunto de 

conhecimentos considerado indispensável ao processo ensino-aprendizagem.  

De um modo geral, a pesquisa efectuada aquando da construção do 

MEC permite sistematizar um conjunto de conhecimentos relacionados com as 

especificidades do contexto e dos conteúdos da matéria de ensino, bem como 

uma compreensão mais aprofundada das ligações entre eles. A importância do 

que acabo de referir mostrou-se ainda mais evidente no início do ano lectivo, 

quando, devido à multiplicidade das tarefas que tínhamos que realizar, a 

leccionação das primeiras Unidades Didácticas teve início antes da finalização 

da construção do MEC. Tal facto acabou por conduzir a alguns equívocos no 

processo de planificação, nomeadamente na utilização de exercícios analíticos 

em modalidades onde a vertente táctica é acentuada, sendo que, deste modo, 
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as tarefas propostas não se adequaram aos objectivos planeados. Este foi um 

dos aspectos que condicionaram grandemente a abordagem das primeiras 

aulas das Unidades Didácticas de Voleibol e de Basquetebol. No entanto, com 

o decorrer do estágio, os documentos começaram a ser construídos 

atempadamente e de forma articulada, o que se reflectiu de forma decisiva na 

planificação das aulas que, por sua vez, garantiu que os conteúdos do 

documento passassem a centrar-se no essencial. O excerto seguinte coloca 

bem em evidência a evolução que aconteceu ao nível da sistematização do 

conteúdo em estruturas de conhecimento. 

 

“Quanto à concepção dos documentos surge a dificuldade natural na realização 

dos primeiros documentos, porque é algo novo. No entanto, após a realização 

dos primeiros documentos e a consequente correcção, a construção destes 

tornou-se mais fácil e sobretudo mais centrada no essencial, permitindo que 

todo o seu conteúdo fosse útil para o professor.” (Reflexão final do 1º período) 

 

A construção dos diferentes MEC‟s revelou-se fundamental, porquanto 

implicam a familiarização com um conjunto de conhecimentos relacionados 

com a modalidade, sendo fundamental à sua sistematização. Acresce, que 

também foi essencial no estimular a minha investigação relativamente aos 

conteúdos das modalidades em causa. Aspecto este que é visível nos 

seguintes excertos:  

 

“A partir desse momento (aulas com o professor V. e construção do MEC), senti 

que o domínio do conteúdo começava a ficar progressivamente mais consistente 

(…) Nesta perspectiva, é visível a importância que o conhecimento do conteúdo 

e o conhecimento pedagógico do conteúdo tem na leccionação das aulas, visto 

que, por si só, dão uma certa segurança ao professor.” (Reflexão final da UD 

Dança) 

 

“Relativamente à minha prestação como professor, considero que esta Unidade 

Didáctica me fez crescer bastante (…) o facto de não ser uma modalidade com a 

qual eu tivesse um conhecimento aprofundado fez-me estudar de uma forma 

consistente os conteúdos a abordar. (…) No entanto, à medida que as aulas iam 
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passando sentia-me mais confiante e sobretudo mais competente na minha 

acção.” (Reflexão final da UD Natação) 

 

Os excertos apresentados deixam bem claro que o conhecimento da 

matéria de ensino, assim como o conhecimento pedagógico do conteúdo, 

constituem-se como instrumentos pedagógicos que o professor deve dominar. 

Deste modo, a necessidade do professor dominar a matéria a ensinar, assim 

como a necessidade de aprofundar o modo de tornar essa matéria 

compreensível para os alunos, são dois conhecimentos fundamentais que o 

professor deve possuir sem, contudo, negligenciar os restantes. Tal como 

refere Silva (2009), o conhecimento da matéria a ensinar é essencial, visto que 

não é possível ensinar aquilo que não se sabe, sendo necessário conhecer a 

matéria em si.  

No entanto, é também indispensável que o professor torne essa matéria 

de ensino compreensível para o aluno (Graça, 1997). Neste sentido, o 

professor deve também dominar o conhecimento pedagógico do conteúdo, 

realizando o tratamento didáctico da matéria, sabendo-a representar aos outros 

de forma mais simplificada (Graça, 1997). 

Esta noção de que o conhecimento pedagógico do conteúdo é essencial 

ao professor já remonta a anos anteriores ao estágio, no entanto, foi no 

decorrer deste ano lectivo que me deparei com a absoluta necessidade de o 

dominar, pois foi neste contexto que fui confrontado com a necessidade de 

utilizar estratégias distintas de forma a tornar o conteúdo compreensível aos 

alunos.  

Simultaneamente, foi também em sede de estágio que me apercebi da 

importância e da indispensabilidade do Modelo de Estrutura de Conhecimento 

(MEC). Este permitiu-me a concentração numa estrutura ajuizada e 

sequenciada de um conjunto de conhecimentos indispensáveis para o 

processo de ensino-aprendizagem das diferentes modalidades. Este 

conhecimento aprofundado, relativamente aos conteúdos da modalidade, 

permitiu a construção dos módulos de forma encadeada, sequenciando todo o 

conhecimento de forma lógica. Por sua vez, a construção do módulo 8 (Anexo 
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A) permitiu-me percepcionar o modo como os conteúdos dos diferentes 

módulos poderiam ser articulados e agregados, tornando a consulta do 

documento mais acessível e simples e, simultaneamente, com maior 

completude. 

Após a construção deste documento, é inequívoca a funcionalidade e o 

auxílio que este oferece ao professor. O aprofundamento do conhecimento na 

sua construção, assim como a inclusão dos vários tipos de conhecimentos 

referenciados por Shulman (1987) e Grossman (1990) na sua constituição, 

fazem do MEC um instrumento de planeamento absolutamente necessário 

para o domínio dos conteúdos da matéria de ensino. 

Após a construção do MEC, surge a necessidade de colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos na sua elaboração. Deste modo, o professor 

dever seguir o planeamento efectuado, procurando uma progressão lógica ao 

longo das aulas da Unidade Didáctica. Para que isto seja possível, em muito 

contribui a definição de objectivo central para cada uma das aulas, sendo que 

este deve ser congruente com o que foi planeado aquando da estruturação do 

MEC. 

 

4.3 O planeamento da aula como forma de garantir o sucesso – à 

procura dos objectivos fundamentais 

O planeamento da aula é um dos níveis de planeamento fundamentais 

no processo ensino-aprendizagem, sendo que a definição dos objectivos da 

aula assume, também, uma importância significativa. Segundo Bento (2003, p. 

27), “a concentração no essencial afirma-se como uma exigência didáctica 

particularmente relevante.” 

 Apesar da definição dos objectivos ser um aspecto basilar do 

planeamento e da condução do processo ensino-aprendizagem, a minha 

percepção desta utilidade não se verificou imediatamente. Deste modo, os 

objectivos da aula nos planos realizados no início do ano lectivo 

caracterizavam-se pela existência de uma multiplicidade de objectivos, pouco 

centrados em determinado(s) conteúdo(s), o que, por sua vez, reflectia a 

natureza ambígua do próprio objectivo. Assim, esta dispersão, acabava por me 



Realização da Prática Profissional 
 

52 
 

impedir de verificar o progresso ocorrido na aula, tendo em conta que tinha 

dificuldade em centrar a minha atenção num único objectivo. 

A percepção da impossibilidade de ensinar tudo ao mesmo tempo ficou 

para mim evidente, no decorrer da primeira reunião após a observação da 

professora orientadora, visto que a ausência de um objectivo central para a 

aula, acabou por fazer dispersar a minha actuação, não tendo sido capaz de 

incidir sobre um comportamento específico. Neste confronto, acabei por 

detectar um problema ao nível do meu planeamento, com o qual ainda não me 

tinha deparado. Esta constatação fez com que assumisse este aspecto como 

uma lacuna a superar na realização dos planos de aula seguintes. 

 A verificação da necessidade de centrar a minha atenção em aspectos-

chave no sentido de direccionar os alunos para a aprendizagem de 

determinados aspectos, tornou-se manifestamente necessária. Assim, o passo 

seguinte consistiu em averiguar quais as necessidades reveladas pelos alunos 

ao longo da aula, no sentido de definir o objectivo para a aula seguinte. 

Começa aqui o ciclo reflexivo que me permitiu encadear de forma mais 

consciente, isto é, mais intencional o meu processo de planeamento. 

O seguinte excerto revela esta preocupação: 

 

“No entanto, por não ser possível ensinar tudo ao mesmo tempo, considero ser 

fundamental iniciar o processo pela transmissão do ritmo, de modo a que os 

alunos consigam realizar a figura nos tempos correctos. Só depois do ritmo e 

da realização das figuras estar consolidada é que será propício a passagem 

para as correcções posturais, visto que os alunos têm dificuldade em controlar 

a postura e o ritmo de forma simultânea, pelo que se torna fundamental 

consolidar primeiro o ritmo e só depois exercitar a postura.” (Reflexão da Aula 

nº 44) 

 

 A incorporação das necessidades dos alunos, tendo em conta a aula 

anterior, permitiu-me planear de forma diferente do que tinha feito até então. 

Assim, passei a definir objectivos desafiantes mas que fossem possíveis de 

atingir na aula. Paralelamente, passei a centrar a minha atenção naquele 

objectivo, sem que, com isso, descurasse o processo geral de evolução, ou 

seja, o todo. 
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 Acresce que a definição de um objectivo central por aula possibilitou-me, 

ainda, reflectir sobre a adequabilidade das tarefas para o fim, visando assim 

como verificar se, no final da aula, os alunos conseguiram atingir o objectivo 

pré-definido ou não.  

 Este aspecto é facilmente evidente na reflexão da aula, a seguir 

apresentada: 

 
“Considerei fundamental que o Rui1 e a Marta1 conseguissem realizar, nesta 

aula, a viragem fechada, nem que para isso eu estivesse que estar com eles 

uma parte considerável do tempo de aula. (…) para tentar que o Carlos e a 

Adriana exercitassem mais vezes as viragens fechadas, sempre que estes 

alunos chegavam aos 25 metros e tentavam realizar a viragem, eu chamava-os 

e procurava que eles realizassem mais duas ou três viragens, corrigindo os 

erros fundamentais de cada um.” (Reflexão da Aula nº 36) 

  

Neste excerto, é visível a preocupação tida em proporcionar aos alunos 

experiências que os ajudassem a atingir o objectivo fundamental daquela aula. 

Mais uma vez, ficou evidente a necessidade do professor ser capaz de centrar 

a sua atenção no essencial, possibilitando a evolução dos alunos com maior 

dificuldade e, simultaneamente, garantir progressão no conteúdo em causa.  

Por sua vez, nas aulas em que os alunos demonstravam dificuldades em 

atingir os objectivos fundamentais, a alteração do planeamento no decorrer da 

própria aula foi a solução encontrada para que o processo ensino-

aprendizagem não fosse prejudicado. O seguinte excerto elucida bem esta 

adaptação do plano de aula: 

 
“Esta é uma figura que é bastante complexa (…) Por esta razão, o tempo de 

exercitação para esta figura excedeu o tempo previsto para o exercício. No 

entanto, tendo em conta que este era o objectivo fundamental da aula de hoje, 

não era adequado avançar na aula, sem que os alunos entendessem como se 

realiza esta figura.” (Reflexão da Aula nº 47) 

 
 

Outro aspecto relacionado com a centração no essencial reporta-se à 

contínua observação que o professor deve efectuar na aula relativamente ao 

nível dos alunos, no sentido de detectar as suas dificuldades. Deste modo, 

quando percepcionava que o objectivo central da aula estava em causa, 
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procurava reformular o planeado, de forma a tentar superar a dificuldade 

detectada. Emergiu, assim, outra característica importante que o professor 

deve possuir: a capacidade de reformular o planeado. 

A tomada de decisão inter-activa revelou-se decisiva para alcançar dos 

objectivos referidos. Este comportamento é bem evidente nos seguintes 

excertos:  

 

“Após algumas tentativas, a Marta1 já conseguiu realizar a viragem fechada, 

mas o Rui1 estava com a alguma dificuldade em realizar a parte final da 

viragem, porque não matinha o corpo fechado (…) percebi que o Rui1 

precisava (…) sentir, no próprio corpo (…) a necessidade de manter o corpo 

engrupado durante a mesma. Assim pedi à Marta5 que o ajudasse a realizar o 

rolamento ventral, para ele percepcionar como o corpo se deve manter 

engrupado. Foi o ponto-chave que o (me) fez atingir o objectivo essencial para 

esta aula, pois a partir dai o Rui1 conseguiu realizar a viragem fechada.” 

(Reflexão da Aula nº 36) 

 

“Penso também que a minha decisão de jogar, acabou por ser bastante 

positiva, visto que permitiu-me centrar a minha atenção nos alunos que ainda 

não tinham adquirido o comportamento táctico (identificar o espaço vulnerável 

do adversário) que era o objectivo fundamental da aula de hoje.” (Reflexão da 

Aula nº 41) 

 

A tomada de decisão na acção, no sentido de criar novas soluções, 

possibilitando aos alunos com mais dificuldade, progredir na execução de 

determinado conteúdo, ganhou relevo na minha actuação. 

Por fim, e não menos importante, a emissão de feedback revelou-se uma 

das ferramentas essenciais que o professor tem que utilizar para fazer chegar 

aos alunos uma mensagem que lhes possibilite identificar potenciais erros, ou 

que lhe estimule a procura da solução mais indicada para as suas dificuldades 

sentidas. 

Assim, a utilidade do feedback no alcance do objectivo fundamental da 

aula, foi também alvo de reflexão, por parte de uma das colegas do núcleo de 

estágio, tal como evidencia o excerto.  

 

“O feedback foi o aspecto mais positivo da aula, e que contribuiu largamente 

para o alcançar dos objectivos delineados para a mesma. Este objectivo nunca 
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foi esquecido, nem mesmo nos jogos onde o professor esteve em prática com 

os alunos, visto que procurou sempre jogar com os alunos que demonstram 

mais dificuldades, enfatizando estas componentes críticas.” (Reflexão de 

observação nº 7) 

 

 Este conjunto singular de aspectos realçados anteriormente, foi 

fundamental para o aperfeiçoamento do plano de aula. Esta evolução no 

planeamento permitiu-me evoluir de um patamar, onde os objectivos 

delineados para as aulas eram ambíguos e gerais, para um patamar superior, 

onde estes se tornaram específicos e congruentes com a evolução planeada 

na construção da Unidade Didáctica. 

 Assim, a definição de objectivos desafiantes, mas alcançáveis, permitiu 

proporcionar aos alunos um conjunto de tarefas que lhes trouxesse a 

possibilidade de evoluir na execução ou interpretação dos conteúdos de 

determinada modalidade. 

 Por fim, e tendo em conta que o processo de planeamento requer uma 

continuidade da observação do desempenho dos alunos no decorrer das aulas, 

este facilitou a determinação de novos objectivos de aula para aula, 

possibilitando aos alunos um processo ensino-aprendizagem progressivo e 

evolutivo, no sentido de atingir os objectivos terminais para a modalidade 

(Módulo 5 do MEC). 

 A constatação de que a mudança ao nível do planeamento possibilitou 

alcançar resultados melhorados no processo ensino-aprendizagem, está bem 

espelhada no excerto seguinte: 

  

 “É então possível afirmar que a melhoria da definição dos objectivos definidos 

para as aulas de Natação (centrando-me primeiro nas distâncias e ultimamente 

nas viragens), permitiu que todos os alunos atingissem os objectivos definidos.” 

(Reflexão da Aula nº 36) 

 

O ano de estágio mostrou-me que a concentração no essencial se 

afigura como a questão indispensável no sucesso da aula. Esta necessidade 

assumiu-se como indispensável, tendo em conta que queremos formar alunos 

com conhecimentos e capacidades consistentes, sendo necessário aproveitar o 

escasso tempo disponível (Bento, 2003).  
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Paralelamente a este aspecto do planeamento, verifica-se a importância 

de possibilitar experiências que permitam o sucesso dos alunos na aula. Aqui, 

a gestão da aula assume-se também como um papel essencial no que se 

refere à possibilidade de conduzir os alunos a aprendizagens de qualidade. 

Assim, a gestão da aula, designadamente dos espaços, materiais, além das 

tarefas de aprendizagem, mostram-se também indispensáveis no sucesso da 

aula. 

 

4.4 Gestão da aula: chave da rentabilização do tempo 

A gestão da aula assume-se como um elemento essencial na condução 

eficaz do processo de ensino-aprendizagem no contexto das actividades físicas 

e desportivas (Carreiro da Costa, 1995). Siedentop (1983) e Rink (1985) 

reiteram esta noção ao referir que uma das características que o professor 

deve possuir está relacionada com as habilidades de gestão no local onde é 

leccionada a aula. 

Mas o que significa a gestão da aula? Por gestão da aula entende-se um 

conjunto de comportamentos que o professor domina, tendo como objectivo 

controlar as variáveis que influenciam a realização das tarefas das aulas, tais 

como o tempo, o espaço, os materiais, as actividades e o comportamento dos 

alunos (Sarmento, 1994).  

Do ponto de vista da gestão do tempo, o professor procura aumentar o 

tempo de actividade motora específica (Rosado & Ferreira, 2009), 

“aumentando o tempo em tarefas ajustadas e pertinentes, tendo em conta os 

objectivos e os níveis de dificuldades desafiantes” (Metzler 1979, citado por 

Rosado & Ferreira, 2009, p.190). 

Sabendo da importância que a gestão da aula assume, após 

ultrapassado o 1º momento de observação, relativo ao controlo da turma, a 

gestão assumiu-se como o objectivo seguinte a alcançar.  

Assim, procurei de forma intencional gerir a aula, rentabilizando o tempo 

disponível para que as oportunidades de exercitação assegurassem o alcance 

dos objectivos de aprendizagem determinados para cada aula.  
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A gestão adequada da aula assumiu-se como um dos aspectos que 

considerei mais importantes para que esta fosse rentável. Talvez esta 

concepção encontre raízes na minha experiência no Futebol. De facto, é algo 

que considero fundamental, visto que o pouco tempo disponível para as aulas 

de Educação Física é uma realidade, havendo a necessidade de o rentabilizar 

maximamente. 

No entanto, a falta de experiência inicial condicionou o modo como fazia 

a gestão da aula. Esta constituiu-se como uma dificuldade inicial. Qual a 

melhor forma de gerir as tarefas da aula, nomeadamente na rentabilização e 

aproveitamento do tempo de exercitação de cada tarefa? 

A falta de conhecimento relativamente às estratégias adequadas para 

rentabilizar o tempo de aula, foi uma das lacunas que procurei ultrapassar. 

Neste aspecto, a experiência da professora cooperante foi importante para 

alcançar estratégias que permitiram diminuir as perdas de tempo aquando do 

início dos exercícios ou na transição entre eles.  

Outro aspecto que também permitiu obter melhorias ao nível da gestão 

do tempo, do espaço de aula, do material, dos alunos e da sua própria 

distribuição, foi o facto de no processo de planeamento da aula, estas questões 

serem tidas em conta. Também a forma como seriam efectuadas as transições 

dos exercícios, foram aspectos analisados e planeados. Assim, as rotinas 

implementadas foram importantes auxílios na gestão da aula, nomeadamente 

para definir o modo de iniciar as tarefas, e também nas transições entre elas. 

Neste sentido, tive a preocupação na utilização adequada do espaço 

disponível, assim como na criação de várias rotinas, que me permitissem 

rentabilizar maximamente o tempo de aula. Rotinas estas que merecem ser 

aprofundadas. 

 

4.4.1 O espaço da aula como ponto de partida 

A utilização adequada do espaço da aula é um dos aspectos essenciais 

que contribui para uma melhor organização e gestão da aula. Deste modo, a 

análise do espaço, juntamente com a especificidade da turma, revela ser um 

dos factores determinantes na gestão da aula.  
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O facto de ter leccionado seis modalidades ao longo do ano lectivo, cada 

uma delas com características próprias, fez com que existisse a necessidade 

de analisar o espaço, de modo a encurtar a forma mais adequada de leccionar 

a modalidade, isto é, que possibilitasse experiências que levassem os alunos a 

atingir os objectivos das tarefas em causa. Assim, procurei adaptar as 

características da aula, aos espaços disponíveis, tendo sempre em conta o 

número de alunos da turma e as tarefas propostas. 

Nas aulas de Badminton este aspecto fica bem evidente, através da 

leitura deste excerto: 

 

“Naturalmente que as características específicas da minha turma, me 

permitiram esta abordagem próxima da realidade do jogo de Badminton, visto 

que, em todas as aulas, havia sempre a possibilidade de realizar jogos em 

campo formal, permitindo que todos os alunos vivenciassem essa situação.” 

(Reflexão Final da UD de Badminton) 

 

 Este excerto representa a importância de analisar o espaço de aula, de 

forma a garantir no processo de planeamento, a organização mais adequada. 

Neste caso, fica evidente que o número de alunos da turma e o espaço 

disponível, possibilitaram a abordagem ao jogo formal de Badminton ao longo 

de todas as aulas da Unidade Didáctica. 

De um modo geral, a gestão do espaço da aula afigura-se como 

determinante para a estipulação e criação de rotinas em cada uma das 

modalidades, visto que estas só podem ser implementadas se foram úteis à 

gestão adequada da aula. Deste ponto de vista, o espaço da aula, mas 

também as rotinas, constituem-se como elementos fundamentais na gestão da 

aula. 

 

4.4.2 Rotinas – fundamentais nas transições 

As rotinas permitem aos alunos conhecer os procedimentos a adoptar na 

diversidade de situações de ensino, aumentando o dinamismo da aula e 
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reduzindo significativamente os episódios e os tempos de gestão (Rosado & 

Ferreira, 2009). 

As rotinas, quando implementadas e ajustadas de forma coerente e 

organizada, contribuem de forma clara para uma melhor gestão da aula. Estas 

contribuem para um aumento do controlo da aula, assim como para o aumento 

da sua organização.  

O uso de rotinas específicas em cada modalidade possibilitou-me a 

obtenção de um conjunto de comportamentos por parte dos alunos, 

fundamentais na diminuição de perdas de tempo, principalmente nas transições 

entre tarefas. Deste modo, as rotinas permitiram dar alguma responsabilidade 

aos alunos, ao mesmo tempo que me permitiam libertar a atenção para 

aspectos essenciais da aprendizagem. 

Para verificar a importância das rotinas utilizadas, torna-se importante 

concretizar algumas delas. Assim, nas modalidades colectivas, as rotinas de 

iniciar e terminar o jogo ao som apito e de realizar uma contagem decrescente 

para reunir com o professor, possibilitou a diminuição do tempo entre tarefas.  

No Badminton, cada aluno ficou responsável pela sua raquete, levantando-a no 

início da parte fundamental da aula e colocando-a no mesmo local, logo no final 

desta. Também foram implementadas rotinas aquando das trocas de alunos de 

um campo para o outro, sendo que a rotina criada consistiu em deixar o volante 

no campo, de modo a que o jogo seguinte pudesse ser iniciado logo após os 

alunos chegarem a terreno de jogo. Já na Natação, as rotinas mais importantes 

consistiram em realizar 10 respirações no final de cada dois percursos, 

evitando tempos de espera nos topos das piscinas. Ainda nesta modalidade, a 

colocação de uma ficha informativa no topo da piscina permitiu que os alunos 

após as 10 respirações iniciassem nova tarefa, sem haver perda de tempo na 

explicação da mesma. 

Através da implementação e utilização destas rotinas, as principais 

vantagens estiveram relacionadas com a rápida reunião dos alunos, a 

organização dos alunos para utilizar e arrumar o material, e a diminuição dos 

tempos de transição na formação de grupos para a tarefa seguinte. 
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Através destas rotinas, os alunos foram também estimulados a ter um 

conjunto de comportamentos adequados com o que se pretende na aula de 

Educação Física, o que resultou no entendimento, familiarização e respeito 

pelas condições exigidas pelo professor, para um desenvolvimento adequado 

da aula. 

Os excertos seguintes comprovam a importância das rotinas na aula de 

Educação Física: 

 

 “Relativamente à organização da aula, considero que as rotinas já estão 

criadas, visto que os alunos durante a exercitação já se comportam segundo o 

pretendido, ou seja, exercitam todas as figuras de nível 1, e de seguida passam 

às figuras com maior dificuldade. Este aspecto remete para a importância da 

criação de rotinas, que permite não só um maior tempo de exercitação, assim 

como uma diminuição dos tempos de transição.” (Reflexão da Aula nº 22) 

 

“Tal como já referi em reflexões anteriores, as rotinas já estão implementadas, 

sendo visíveis nas respirações no final de cada percurso (…), e na sequência 

dos exercícios, visto que os alunos iniciam o exercício seguinte sem a ordem 

do professor.” (Reflexão da Aula nº 28) 

 

“Quanto à rotina de o volante ficar no campo, a maioria dos alunos já tem 

atenção a esse facto, (…) penso que nas próximas aulas ficará consolidada.” 

(Reflexão da Aula nº 37) 

 

Através da leitura dos excertos anteriores, verifica-se a importância da 

implementação das rotinas nas diferentes modalidades. Apesar de os excertos 

serem de reflexões pertencentes a modalidades distintas, verifica-se que há um 

aspecto transversal a todas: a procura do aumento do tempo de exercitação, 

através da diminuição das transições. 

Deste modo, a implementação das rotinas contribuiu de forma 

significativa para uma diminuição dos tempos de transição, assim como 

auxiliou os alunos na responsabilização pelo cumprimento das regras definidas 

pelo professor. Estas alterações permitiram aulas mais organizadas e mais 
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seguras, isto é, com uma melhor gestão, quando comparadas com o início do 

ano lectivo. 

Conjuntamente à gestão da aula, a formação de grupos por parte do 

professor, possibilitou também uma melhor organização da aula, concorrendo 

simultaneamente para uma melhor gestão da aula, assim como para o 

cumprimento dos objectivos definidos. 

 

4.5 A formação de grupos 

A experiência tida durante este ano lectivo, permitiu-me verificar que a 

formação de grupos se assume como importante no processo ensino-

aprendizagem. A configuração que o professor dá aos grupos, de acordo com o 

objectivo que pretende, poderá conduzir os alunos a atingir os objectivos da 

aula. Atendendo às possibilidades, procurei agrupar os alunos tendo em conta 

as vantagens que determinada divisão poderia trazer à aprendizagem do aluno 

e do tema no seu todo. 

Inicialmente, a falta de conhecimento acerca dos alunos, e 

designadamente do modo como se relacionavam, assim como o 

desconhecimento do seu nível de desempenho fez com que as primeiras 

formações dos grupos fossem realizadas sem um critério evidente. Contudo, a 

partir do momento em que passei a ter um conhecimento mais aprofundado 

das capacidades dos alunos, assim como da sua socialização como turma, a 

formação de grupos passou a ser criteriosa e realizada tendo em conta estas 

características, nomeadamente o nível de desempenho e o nível de afinidade 

entre os alunos. Estes foram os principais critérios que assumi para a formação 

de grupos. 

 

4.5.1 A natureza dos grupos - homogéneos vs heterogéneos 

 A formação de grupos, tendo em conta o nível dos alunos, é uma 

condição indispensável no ensino da Educação Física. Assim, esta formação 

de grupos deve ir ao encontro das necessidades e especificidades dos alunos 

e da turma. Sejam grupos constituídos por alunos do mesmo nível, ou grupos 
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constituídos por alunos de níveis diferentes, o essencial desta organização tem 

a ver com a possibilidade de promover o desenvolvimento dos alunos nas 

diferentes modalidades 

De modo a colocar em evidência a experiência tida ao longo deste ano 

lectivo, procurei relatar as vantagens e desvantagens de cada tipo de formação 

de grupos, recorrendo à análise da formação de grupos nas 6 modalidades que 

leccionei ao longo do ano lectivo.  

 Iniciando a análise aos grupos heterogéneos, estes foram utilizados em 

5 modalidades: Basquetebol, Voleibol, Ginástica Acrobática, Dança e 

Badminton. 

 A base para esta decisão esteve sempre relacionada com a vantagem 

mais evidente na utilização dos grupos heterogéneos, isto é, a aprendizagem 

cooperativa. Deste modo, assumi como verdade, que no relacionamento de 

alunos de nível superior com alunos de nível inferior poderia proporcionar 

evolução de todos, desde que os objectivos definidos para cada um fossem 

distintos. Por esta razão, a divisão da turma em grupos heterogéneos teve 

resultados positivos na maioria das modalidades em que foram utilizados. Os 

excertos seguintes reflectem esta vantagem da divisão por grupos de 

desempenho heterogéneo:  

 

“É possível verificar a potencialidade da Ginástica Acrobática, visto que 

deste modo, aqueles alunos que realizam apenas uma das funções, sentem-se 

integrados e importantes na realização das diferentes tarefas. Assim, a criação 

de grupos heterogéneos é um factor positivo e potenciador da percepção 

de inclusão por parte do aluno tecnicamente mais fraco, sentindo-se útil, 

podendo mesmo os efeitos desta forma de organização ser comparada com os 

efeitos presentes no MED, onde os alunos menos hábeis não se sentem 

excluídos, muito pelo contrário.” (Reflexão Final da UD de Ginástica) 

 

“Por outro lado, o par Marta9/Marta1, deu-me uma enorme alegria. Pela 

prestação da Marta9 ao longo das aulas, era evidente que a sua avaliação seria 

próxima do excelente, no entanto, fiquei também muito surpreendido com a 

prestação da Marta1. Apesar de ter a consciência de que ter a Marta9 como 
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par ajuda imenso, também tenho a noção que a Marta1 tem vindo a evoluir 

na sua forma de estar, e não é só na Dança.” (Reflexão da Aula nº 51) 

 

“Organizei os pares, de forma heterogénea, visto que deste modo, os 

alunos com mais dificuldade podem beneficiar da qualidade dos alunos 

mais aptos. Penso que esta foi a decisão acertada, visto que assim pude 

verificar que a Marta1 não é assim tão má como eu pensava, apesar de ter 

alguns erros técnicos e falta de dinâmica. Assim, a Marta1 teve a possibilidade 

de ter mais oportunidades de resposta, visto que a Marta5 (par) é uma aluna 

com um nível elevado, ajudando-a na realização das sequências.” (Reflexão da 

Aula nº 37) 

 

Uma característica transversal a todos os excertos relaciona-se com a 

riqueza que a aprendizagem cooperativa pode ter. Na Unidade Didáctica de 

Ginástica Acrobática, a diferença de desempenho entre os alunos não se 

verificava, no entanto foi inevitável a formação de grupos heterogéneos, visto 

que a existência de um aluno com um peso acima da média, assim como 

alunos que não têm estrutura física para assumir a função de base, colocavam 

dificuldades (senão impossibilidades) na formação de grupos homogéneos. Por 

conseguinte, a opção foi a formação de grupos heterogéneos, sendo que em 

cada grupo, existiam dois alunos com características de bases e dois alunos 

com características de volante. 

Já nas Unidade Didácticas de Dança e de Badminton, a formação de 

pares e grupos heterogéneos também esteve presente. A aprendizagem por 

imitação (no caso da Dança) e a possibilidade de os alunos menos evoluídos 

exercitarem com os colegas mais evoluídos (no caso do Badminton) foram as 

principais razões desta opção.  

No entanto, próximo do final da Unidade Didáctica de Badminton, 

compreendi que a opção de realizar a abordagem desta modalidade 

estruturada em grupos heterogéneos, talvez não tenha sido a mais correcta. 

Pensamento plasmado no excerto do final da Unidade: 

 

“Se houvesse a possibilidade de reiniciar a Unidade Didáctica, optaria por 

uma organização diferente. Inicialmente, manteria as equipas heterogéneas e o 
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treino por equipas, tal como aconteceu na „pré-época‟. No entanto, nos torneios, 

(…) a opção seria bem diferente, optando por uma organização que cumprisse 

os mesmos objectivos, mas que promovesse mais competições entre alunos 

com um nível de jogo aproximado.” (Reflexão Final da UD de Badminton) 

 

Após a reflexão das aulas em que se realizaram as competições em 

Badminton, verifiquei que a falta de competitividade nos jogos entre alunos com 

nível diferente foi uma evidencia que prejudicou a competitividade dos torneios. 

Deste modo, seria mais adequado que as aulas correspondentes à exercitação 

e consolidação fossem realizadas em grupos heterogéneos, visto que, tal como 

evidência um dos excertos anteriores, trouxe vantagens aos alunos. No 

entanto, nos torneios, para que a que a competitividade fosse maior deveria ter 

considerado grupos de competição constituídos por alunos com níveis de 

desempenho semelhantes (grupos homogéneos). 

Depois desta ponderação das vantagens de uma ou outra formação de 

grupos, fica evidente que cada formação tem vantagens e desvantagens, 

consoante a especificidade da modalidade em causa, bem como o tipo de 

alunos. Deste modo, ficou patente que a formação de grupos heterogéneos, 

pode não ser a mais adequada em determinadas modalidades ou organizações 

de aula. 

 A divisão por níveis de desempenho assume-se também como uma 

estruturação válida. Nesta formação, a tarefa planeada é, normalmente, 

ajustada a todos os alunos do grupo, permitindo que a competição dentro do 

grupo será mais equilibrada, porquanto existe um nível similar de desempenho 

entre alunos. Neste contexto, o exemplo do Badminton, assim como o ensino 

da Natação com diferentes níveis dentro da turma (excerto seguinte), colocam 

em evidência a necessidade de em algumas modalidades e situações 

concretas, formar grupos homogéneos, no sentido de proporcionar aos alunos 

experiências que lhes possibilitem a progressão no processo ensino-

aprendizagem. 
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“Analisando agora as características da turma relativamente à Natação, 

considero que existem níveis diferentes dentro da turma, pelo que será 

necessário separar os alunos por níveis.” (Reflexão da Aula nº 17) 

 

Após toda esta análise sobre a formação de grupos, fica evidente que a 

formação de grupos deve ser utilizada em consonância com os objectivos 

pretendidos. Se até aqui não tinha uma ideia fixa de qual das divisões seria a 

mais adequada, após este ano lectivo, passei a ter uma certeza: todas as 

estruturas organizacionais aportam vantagens e desvantagens, sendo 

necessário decidir em função da situação concreta. 

  

4.5.2 A socialização como factor decisor na formação de grupos 

Ainda dentro da prática da formação de grupos, a socialização dos 

alunos assume um papel importante, visto que as afinidades entre alunos 

podem influenciar o ambiente de aprendizagem (Rosado & Ferreira, 2009). 

Segundo os mesmos autores, as “ligações emocionais” e a gestão das 

emoções destacam-se como aspectos nucleares da gestão dos ambientes de 

aprendizagem. 

A necessidade de compreender as diferentes formas de socialização dos 

alunos, assim como as afinidades ou incompatibilidades entre eles, foi 

determinante no processo decisivo relativo à divisão de grupos ou pares, ao 

longo das aulas. 

Na formação dos pares ou grupos, uma das minhas preocupações foi a 

manutenção de um clima propício à obtenção de um elevado sucesso no 

desempenho das tarefas por mim propostas. Assim sendo, as amizades entre 

alunos, assim como as quezílias estiveram presentes no momento de definir os 

grupos ou os pares de trabalho.  

Segundo Rosado & Ferreira (2009), a relação entre alunos pode ser 

percebida como hostil ou amigável, bem como competitiva ou colaborativa, 

pelo que os professores devem prestar atenção a estes relacionamentos. Por 

esta razão, uma das minhas preocupações foi não colocar, no mesmo grupo, 

alunos que tivessem algum tipo de incompatibilidade. Tendo o referido em 
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conta, ao longo do ano lectivo tive a preocupação de não colocar no mesmo 

grupo a Marta3 e a Marta4, pois apercebi-me que a relação delas não era a 

melhor, e deste modo, não se vislumbrava adequada, quando o objectivo da 

tarefa era a aprendizagem em cooperação. Por outro lado, a forte relação 

existente entre a Marta4 e a Marta6, assim como a Marta5, a Marta7 e o Rui3, 

foram tidas em conta no momento em que era necessário atingir um objectivo 

em grupo. 

Na modalidade de Dança, esta preocupação foi ainda mais evidente, 

visto que o facto de nenhum dos alunos estar familiarizado com o cha-cha-cha, 

fez com que estivesse num nível aproximado de desempenho. Deste modo, a 

formação de grupos homogéneos ou heterogéneos não teve tanta implicação 

na definição dos pares, sendo que estes foram definidos em função da 

afinidade dos alunos entre si, como é referido no excerto seguinte: 

 

“Foi vantajoso a manutenção dos pares ao longo das aulas, visto que os 

pares foram construídos tendo em conta a afinidade e o relacionamento entre os 

elementos. Esta relação construída pelos pares, fez com que os alunos se 

mantivessem empenhados, enfatizando o trabalho de cooperação, no sentido de 

evoluírem como pares.” (Reflexão Final da UD de Dança) 

 

 Em suma, para além das habilidades motoras, a natureza dos 

relacionamentos entre os diferentes alunos é uma fonte de conhecimento 

importante a utilizar no momento da tomada de decisão acerca da formação de 

grupos de trabalho. No entanto, independentemente do critério utilizado, o 

importante é possibilitar aos alunos experiências de qualidade que lhes 

permitam a obtenção de aprendizagem ao longo do ano lectivo. Por 

conseguinte, cabe ao professor ponderar a relação entre o tipo de 

aprendizagem, o nível dos alunos, a relação entre eles e os objectivos a 

alcançar. É da correcta conjugação destes factores que a tomada de decisão 

deve surgir. Importa também referir que o jogo entre os diferentes tipos de 

constituição de equipas deve ser uma realidade no contexto de ensino-

aprendizagem. Para além de todas as características referidas anteriormente, 

no decorrer deste ano lectivo, deparei-me com outra especificidade da turma, 
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que me fez tomar um conjunto de decisões específicas para o resolver: o baixo 

nível de aptidão física dos alunos.   

 

4.6 O baixo nível de aptidão física – que consequências para as 

aulas? 

A escola assume-se como uma microsociedade que tende a reproduzir 

as características manifestadas na sociedade actual. Esta relação entre a 

escola e a sociedade é perceptível em comportamentos da comunidade 

escolar, verificando-se a reprodução de alguns dos problemas existentes na 

sociedade. 

Tendo em conta que um dos problemas emergentes na sociedade é a 

alteração dos estilos de vida e dos hábitos (Neto 2004), esta „nova 

característica da sociedade‟ aporta consequências para as aulas de Educação 

Física. Neste sentido e como refere Pereira (2007), os professores de 

Educação Física detectam uma diminuição das competências motrizes dos 

alunos. 

Esta diminuição da condição física resulta em parte da revolução 

determinada pela evolução tecnológica e pelos hábitos de vida sedentários, 

que, por sua vez, se traduz numa redução do esforço físico quer no trabalho 

quer nas actividades diárias (Sá, 2009). Neste quadro, Neto (2004) é 

categórico quando afirma que cerca de 45% dos adolescentes têm um estilo de 

vida sedentário. 

 Tomando em consideração estes aspectos, importa que o professor de 

Educação Física se preocupe em indagar sobre os hábitos dos alunos da turma 

fora da escola, especificamente no que se refere às actividades desportivas 

extracurriculares, como um elemento importante a incorporar aquando da 

caracterização da turma.  

Neste sentido, a análise das fichas biográficas distribuídas aos alunos na 

aula de apresentação, verifiquei que nenhum dos alunos praticava actividade 

desportiva na escola (à excepção da Educação Física) e apenas 30% dos 

alunos praticava algum tipo de actividade desportiva fora da escola, sendo que 
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a maioria dos restantes alunos raramente praticou algum tipo de actividade 

desportiva. 

Outro aspecto que permitiu caracterizar os alunos do ponto de vista da 

aptidão física foram os testes Fitnessgram. Nestes, verificou-se que quase 50% 

dos alunos tem 3 ou mais testes abaixo da Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF), havendo apenas duas alunas com o resultado de todos os testes 

acima da ZSAF. De realçar ainda que estas duas alunas são as únicas que 

praticam desporto federado, o que lhes permite alcançar estes resultados 

positivos. 

 Estes resultados colocam em evidência a existência de um nível de 

aptidão física baixo, que poderia condicionar o desenvolvimento da aula de 

Educação Física. 

A percepção que parte dos problemas que os alunos apresentam ao 

nível motor encontravam justificação na alteração dos estilos de vida, foi 

equacionada em várias aulas, designadamente a falta de noção do corpo que 

se relaciona com o esquema corporal, aquisição fundamental em idades mais 

baixas que traz repercussões no desenvolvimento das crianças e jovens.  

 

“(…) ajudei apenas em alguns momentos os alunos que estavam na estação 

do apoio facial invertido. Considero que os alunos precisavam de ajuda, visto 

que para além de terem medo, não tem a noção dos apoios acima da bacia. 

Mais uma vez este aspecto está relacionado com a falta de noção do corpo 

que caracteriza a geração ‘internet’, que permaneceram em frente ao 

computador ao longo do seu desenvolvimento. Assim, a ausência de 

brincadeiras como subir e pendurar-se de diferentes formas nas árvores ou nos 

baloiços (…) reflecte-se agora na dificuldade dos alunos utilizarem e terem a 

consciência do seu o próprio corpo para a realização de exercício que adoptem 

posições contra-natura.“ (Reflexão da Aula nº 16) 

 

“Através deste exercício, voltei a verificar aquilo que já sabia: alguns alunos 

não têm consciência do seu corpo, visto que não têm a noção se estão ou 

não em posição de prancha.” (Reflexão da Aula nº 22) 

 

“Esta é uma das consequências da diminuição do tempo disponível para 

„brincar‟ que as crianças e jovens vão tendo ao longo da infância e 

adolescência. Hoje, na aula, verifiquei várias vezes que os alunos não 

conhecem o seu próprio corpo (…).” (Reflexão da Aula nº 47) 

 



Realização da Prática Profissional 
 

69 
 

“A geração actual de jovens, tem características que são resultado do seu 

processo de aculturação. Desse modo, destacam-se a utilização (exagerada) 

das novas tecnologias, havendo como consequência um défice de tempo 

passado em actividade física. Esta característica particular resulta num dos 

maiores problemas que os professores de Educação Física (e não só) vão ter 

de enfrentar…o défice de condição física.” (Reflexão da Aula nº 50) 

 

  

 As dificuldades motoras, designadamente a fraca resistência foi 

apanágio de muitos alunos, sendo que muitas vezes tive de alterar a estrutura 

do exercício, ou diminuir o tempo de exercitação. Os excertos seguintes 

ilustram estas situações:  

 

“os alunos revelam pouca resistência para jogar um jogo completo com um 

ritmo elevado, e apesar de estarem melhores do que no início, o ritmo 

imprimido no jogo, não foi o desejável em algumas situações.” (Reflexão da 

Aula nº 48) 

 

 “Isto evidencia a necessidade de realizar torneios mais curtos ou com maior 

frequência de troca de funções entre os alunos. Por outro lado, o baixo índice 

de aptidão física faz com que alguns alunos não consigam realizar a aula 

completa a competir (…) na sua intensidade máxima.” (Reflexão da Aula nº 50) 

 

O défice de condição física denunciado pelos meus alunos fez com que 

procurasse aumentar os níveis de aptidão física. Esta necessidade não se 

justifica exclusivamente pelo baixo défice da condição física, mas também pela 

razão de que a escola é um lugar onde os hábitos se podem desenvolver ao 

longo da infância e adolescência (Sá, 2009). Nesta perspectiva, como 

professores de Educação Física, devemos acreditar que é possível conseguir a 

promoção e criação de hábitos de actividade desportiva, através da actuação 

próxima que temos com os alunos, aumentando a probabilidade de se 

tornarem adultos activos e saudáveis. Assim sendo, cabe aos professores de 

Educação Física valorizar a própria Educação Física, assim como o tempo de 

recreio, nos currículos escolares. (Neto, 2004).  

 Tendo em conta as razões enumeradas anteriormente, recorri a 

diferentes níveis de intervenção, no sentido de aumentar os níveis de aptidão 

física dos alunos, como mostra o quadro seguinte. 
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Quadro 1- Planeamento relativo ao aumento da Condição Física dos alunos 

Tipo de trabalho Nível de Planeamento Objectivos 

Trabalho Anual Planeamento anual 
Elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e 

coordenativas 

Trabalho Específico Planeamento da Unidade Didáctica 
Elevar as capacidades 

fundamentais para 
determinada modalidade 

Trabalho Individual 
Planeamento da aula e plano 

individual 

Atingir os objectivos finais do 
Fitnessgram; Aumento da 
rotina de actividade física 

 

A forma como a condição física seria desenvolvida, no decorrer das 

aulas, foi um dos primeiros pressupostos a ser definido. Numa fase anterior à 

realização do planeamento anual, o planeamento das séries de condição física 

na aula foi definido tendo em conta os resultados da avaliação diagnóstica dos 

testes Fitnessgram. Por conseguinte, o objectivo foi conceber a possibilidade 

de trabalhar a condição física, partindo do ponto em que os alunos se 

encontravam na avaliação diagnóstica dos testes Fitnessgram, de modo a 

procurar o desenvolvimento progressivo que lhes permitisse manter a 

motivação, pois estes conseguiam cumprir a série definida pelo professor. 

 A partir do momento em que foi construído o planeamento anual 

relativamente à estruturação das tarefas de condição física, procurou-se a 

definição de um plano que potenciasse o desenvolvimento das capacidades 

coordenativas e condicionais (Anexo B), tanto de forma específica como de 

forma integrada nas modalidades a abordar. Este planeamento foi concebido 

em função do objectivo inicial e de um objectivo final, havendo, entre ambos, 

uma progressão que possibilitasse aos alunos o desenvolvimento das suas 

capacidades de forma planeada e orientada. 

No seguimento do exposto, a aplicação do planeamento anual surgiu de 

forma mais específica no planeamento de cada uma das Unidades Didácticas 

(Anexo C). Nesta configuração mais particular de planeamento, existiu uma 

preocupação em desenvolver as capacidades que são exigidas pela 

especificidade da modalidade em causa. Neste sentido, o planeamento da 

condição física foi perspectivado em função do planeamento anual, mas 



Realização da Prática Profissional 
 

71 
 

também em função da realização de tarefas que possibilitassem o 

desenvolvimento dos conteúdos das habilidades motoras, mas também o 

progresso das capacidades coordenativas e condicionais de forma integrada. 

No entanto, apesar destas tarefas, o planeamento de tarefas específicas para a 

condição física foi também tido em atenção, sempre que se verificasse a 

possibilidade de realização dessas tarefas. 

Por fim, a terceira etapa, surgiu no planeamento da aula e dos planos 

individuais de cada aluno. No que se refere à aula, os alunos tinham que 

realizar uma série de condição física no início e outra no final da aula, mais 

direccionada para os objectivos do protocolo de testes Fitnessgram. 

No planeamento relativo aos exercícios, fui aumentando o número de 

repetições por série ao longo do ano lectivo, de modo a possibilitar a adaptação 

das cargas após o incremento da mesma, sendo este um factor importante na 

garantia do desenvolvimento da condição física nos alunos. No que se refere à 

corrida, o aumento do tempo foi uma das variáveis modificadas. No entanto, a 

intensidade também foi alvo de alterações, visto que a partir do meio do 2º 

período a corrida passou a ter variações de velocidade, no sentido de poder 

desenvolver a resistência dos alunos, assim como permitir a aproximação à 

intensidade verificada no teste do vaivém.  

No que se refere ao trabalho individualizado, este consistiu na 

construção de planos individuais de condição física, com vários exercícios 

distribuídos pelos diferentes dias da semana, permitindo aos alunos realizar a 

condição física na aula, mas também em casa (Anexo D). Esta construção dos 

planos individuais teve como objectivo central a criação de rotinas de 

exercitação autónoma, e responsabilização dos alunos pelos resultados 

alcançados nos testes Fitnessgram. 

Nesse sentido, e tendo como propósito desenvolver a autonomia dos 

alunos e a aquisição de rotinas de exercitação, a minha postura na condução 

dos exercícios de condição física ao longo das aulas, foi-se modificando. 

Assim, enquanto inicialmente controlava as duas séries de condição física, 

modifiquei a minha postura quando entreguei os planos individuais, passando a 
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controlar apenas uma série, sendo que a outra era realizada em autonomia. Na 

parte final do 2º período, dei total autonomia aos alunos. 

Com o objectivo de poder ratificar se os alunos cumpriam com o plano 

prescrito realizei testes de balanço no final do 2º período em 3 testes 

Fitnessgram, de modo a verificar se tinham havido melhorias. Os resultados 

destes testes „intermédios‟ foram positivos, denunciando que os alunos 

estavam a cumprir as instruções relativas aos planos de condição física. 

Verificaram-se melhorias substanciais dos alunos nos exercícios de 

flexibilidade (senta e alcança), na força superior (extensões de braços) e na 

força média (abdominais). De realçar os resultados do testes de extensões de 

braços, visto que é um teste com um nível de dificuldade elevada, mas que os 

alunos conseguiram superar com êxito. Estes testes deixam boas perspectivas 

para o alcançar dos objectivos do protocolo de testes Fitnessgram pela maioria 

dos alunos, no final do ano lectivo5.  

Em forma de balanço relativamente ao planeamento da condição física e 

aos seus resultados, considero que a estratégia como o processo foi conduzido 

possibilitou a obtenção de resultados satisfatórios, sendo que a maioria dos 

alunos atingiu (ou atingirá) os objectivos determinados. Uma das razões que 

conduziu a este sucesso foi a realização atempada do planeamento, 

possibilitando um planeamento adequado à realidade, com um aumento 

progressivo das cargas, dando tempos aos alunos de sucessivas adaptações, 

culminado na obtenção dos objectivos finais. Por outro lado, também a forma 

como foi planeado trouxe vantagens. A realização de um planeamento 

específico centrado nos objectivos do Fitnessgram, assim como a realização de 

tarefas nas quais a condição física foi desenvolvida de forma integrada, 

mostrou-se importante no desenvolvimento da aptidão física dos alunos. Tendo 

em conta estas razões, verifico que a progressão e a continuidade se 

assumiram como fundamentais na obtenção do sucesso. 

Após este confronto com o défice de aptidão física dos alunos, 

desenvolvi um novo entendimento relativamente à sua importância para as 

                                                             
5 O facto da entrega do Relatório Final ser efectuado a 3 de Junho, não permite a análise dos dados da 
avaliação final dos testes Fitnessgram, que se realizarão nos dias 31 de Maio, 2 e 7 de Junho. 
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aulas de Educação Física. O facto de, durante a minha formação como 

estudante, nunca ter sentido esta dificuldade, não me possibilitou verificar a 

dificuldade que o défice de aptidão física pode trazer à aula de Educação 

Física. No entanto, depois da experiência deste ano lectivo, considero que a 

aptidão física é essencial para a nossa disciplina, visto que possibilita a 

realização das tarefas a um ritmo adequado com o que se pretende. Assim, 

para que exista a possibilidade de os alunos terem uma aptidão física 

adequada, torna-se necessário que o professor invista no desenvolvimento da 

condição física, planeando-a de forma atempada, para que possa vir a atingir 

os objectivos determinados. 

Este problema relativamente ao défice de condição física não se 

verificou nas turmas das minhas colegas de núcleo. No entanto, outros 

problemas poderiam surgir. Assim, a especificidade de cada turma faz com que 

seja importante a observação das aulas dos colegas de núcleo ao longo do 

estágio, possibilitando um melhor desenvolvimento do ser professor, visto que 

a observação e análise de outras experiências se assumem como 

fundamentais no processo de formação. 

 

4.7 Observação de aulas – que função? 

 A observação de aulas dos colegas estagiários e do professor 

cooperante é uma tarefa presente nas normas do estágio, mais 

especificamente da área da Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem. Um dos aspectos que nos questionam é o porquê desta tarefa? 

Do ponto de vista da literatura, vários autores referem o benefício desta tarefa. 

A título de exemplo, menciono Caires (2001, p. 128) que revela a importância 

que a observação das aulas dos colegas de núcleo tem na percepção das 

dificuldades: “A possibilidade de observar a actuação de um colega, 

confrontando-se com situações análogas àquelas com que tem que lidar na 

sua prática, permite-lhe tomar consciência da complexidade de tarefas e papéis 

que lhe estão inerentes, bem como, das dificuldades que poderá sentir na sua 

gestão.” 
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 Este processo de aprendizagem advogadas por Caires foi vivenciado no 

núcleo de estágio, porquanto a observação de aulas entre nós foi muito rica. 

Esta tarefa observacional de alguém com um nível semelhante de desempenho 

fez com que nos deparássemos com situações similares, o que facilitam o 

reconhecimento de erros e necessidades, que enquanto leccionamos as aulas 

não nos apercebemos. 

 A aprendizagem resultante da observação de aulas não é exclusiva para 

os observadores, mas também para o que é observado, pois sermos 

observados na actuação enquanto professores, permite-nos obter uma 

perspectiva diferente daquela que perspectivamos, enquanto líderes da aula.  

A observação torna-se ainda mais pertinente, quando a discussão das 

observações ocorre na presença da professora cooperante, porquanto se 

focam os pontos essenciais a melhorar e a manter, em cada uma das 

actuações, ajudando na capacidade de observação e na percepção dos erros. 

Para mim, ficou evidente que a análise centrada nos aspectos-chave das aulas 

observadas me permitiu crescer progressivamente e de forma orientada, sendo 

que considero que as minhas colegas também conseguiram. Esta vivência vem 

ao encontro de Caires (2001, p. 28) que refere que “a exploração, interpretação 

e reconstrução de um dado episódio que um dos alunos (ou o próprio 

supervisor) traz à discussão, leva o grupo a encontrar os constructos ou 

modelos teóricos subjacentes a tais episódios, a lê-los de acordo com as lentes 

dos diferentes modelos aprendidos e a averiguar os planos de acção das 

alternativas mais eficazes, constituindo, pois, um espaço de interface entre a 

teoria e a prática, e de construção de conhecimento.”  

De realçar que este processo observacional e, consequentemente, a 

discussão das aulas, foi uma ferramenta muito importante na melhoria que fui 

tendo na condução do processo ensino-aprendizagem. Até porque nos 

aspectos referidos pela observação das minhas colegas de núcleo, quer 

positivos, quer negativos, me permitiram superar pontos menos bons e 

simultaneamente, potenciar os aspectos positivos. 

 Analisando a minha prestação no início do ano lectivo, considero que 

existiram um conjunto de dificuldades que se evidenciavam na minha acção, de 
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tal modo, que foram assinaladas nas observações das minhas colegas de 

estágio. As dificuldades detectadas foram assinaladas ao longo das 

observações das colegas do núcleo de estágio, estando enumeradas em 3 

situações.  

1) Comunicação (controlo de voz, posicionamento); 

2) Instrução (apresentação das tarefas, feedback); 

3) Intervenção (entusiasmo). 

Naturalmente que estas dificuldades não foram assinaladas de forma 

simultânea, visto que os diferentes momentos de observação fazem com que 

as colegas de estágio centrem a sua atenção nos aspectos específicos de cada 

momento. 

 Numa primeira fase, as observações centraram-se nos parâmetros 

relativos às questões do controlo e do clima comunicacional, como ilustram os 

excertos das minhas colegas de estágio nas primeiras observações. 

 

“Relativamente à comunicação com os alunos, acho que ainda pode melhorar, 

nomeadamente ao nível da colocação de voz, mas considero que esteve 

bastante melhor que nas aulas anteriores.” (Reflexão nº 2, 12 de Outubro de 

2010; Estudante-estagiária T.) 

 

“Só na exposição das regras é que o posicionamento do professor não foi o 

melhor (…) Nas próximas aulas deve procurar ter os alunos no seu campo 

visual, mesmo nestas situações de transmissão de conteúdos em situações 

estáticas.” (Reflexão nº 2, 12 de Outubro de 2010; Estudante-estagiária T.) 

 

O posicionamento e a comunicação foram os aspectos mencionados 

como aspectos a melhorar. Agora, depois de toda a vivência considero que 

estas dificuldades iniciais se prenderam com as dificuldades tidas em realizar 

várias tarefas em simultâneo. Na realidade, a minha capacidade, deste ponto 

de vista, era nula. Deste modo, a preocupação em controlar a turma fez com 

que me descentrasse do meu posicionamento e da comunicação com os 

alunos. No entanto, com as chamadas de atenção e as discussões das 

observações, rapidamente me apercebi das falhas, o que me permitiu procurar 

soluções para evoluir na minha acção.  
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Não obstante, com um aumento da experiência, passou a existir uma 

descentração dos processos organizativos, o que possibilitou a evolução nos 

aspectos relativos ao controlo e ao clima comunicacional. Adicionalmente, a 

criação de metas intrínsecas, nomeadamente em ver toda a turma em todos os 

momentos, ou projectar a voz para que fosse audível em todo o espaço, 

possibilitaram uma evolução ao nível destes aspectos. Assim, com uma maior 

concentração sobre a colocação de voz e posicionamento, consegui evoluir, tal 

como revela o excerto seguinte: 

 

“Relativamente ao posicionamento da aula, considero que esteve bem, uma 

vez que se movimentou por todo espaço, estando próximo de todos os grupos 

e mantendo o seu campo visual em toda a turma.” (Reflexão nº3, 26 de 

Outubro de 2010; Estudante-estagiária T.) 

 

Ainda dentro deste processo de hetero-formação, mas numa fase mais 

adiantada do ano lectivo, em que as questões organizacionais já tinham sido 

ultrapassadas, o foco passou a estar mais direccionado para a instrução e o 

feedback. 

Inicialmente, a minha instrução demasiado rápida ou, por vezes, 

demasiado detalhada, impedia que os alunos se centrassem no essencial da 

tarefa. Por esta razão, ocorrerem situações em que foi necessário voltar a 

apresentar novamente a tarefa para que os alunos compreendessem. 

Paralelamente à instrução, também os feedbacks necessitavam de 

melhorias, nomeadamente na necessidade de serem mais pertinentes e 

apenas restringidos ao essencial.  

Tendo em conta estas lacunas na instrução, procurei uma solução que 

me possibilitasse a sua melhoria. Assim, a solução mais adequada foi realizar 

uma pesquisa na literatura que me possibilitasse verificar a forma como o 

professor deve apresentar as tarefas e emitir o feedback. Considero que esta 

pesquisa foi bastante produtiva, visto que me possibilitou uma melhor 

percepção da forma como a instrução deve ser realizada, podendo comprovar 

a minha evolução no decorrer das aulas.  

Neste contexto, considero que as observações das minhas colegas me 

foram ajudando a verificar se as dificuldades evidenciadas na instrução tinham 
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sido superadas. Neste caso, a observação foi extremamente útil, tal como 

referem os excertos: 

 

“Constatei uma melhoria ao nível do feedback (…). Em algumas aulas 

anteriores, este parâmetro tinha sido alvo de apreciação.” (Reflexão nº 8, 15 de 

Março de 2011; Estudante-estagiária T.) 

 

“A instrução das tarefas focou os pontos essenciais de habilidade motora a 

realizar. Isto porque, foram referenciados os parâmetros fundamentais, com 

uma comunicação curta e concisa, facilitando a compreensão e a retenção da 

informação. Esta é também uma evolução que denoto no Rúben, uma vez que 

nas primeiras aulas, a instrução era muito demorada e focava muitos tópicos 

informativos, levando a que grande parte do que era comunicado se perdesse”. 

(Reflexão nº 9, 24 de Março de 2011; Estudante-estagiária T.) 

 

 “À semelhança da última aula de Badminton observada, o ponto mais positivo 

da aula reside na instrução e nos feedbacks fornecidos pelo professor. 

Continuam bastante pertinentes e restringidos ao essencial.” (Reflexão nº 9, 24 

de Março de 2011; Estudante-estagiária A.) 

 

 A análise dos excertos permite constatar que se verificou uma evolução 

na minha instrução. Considero que consegui ultrapassar o erro referente ao 

excesso de informação ao nível da instrução das tarefas, assim como passei a 

consciencializar-me que o feedback deve ser restringido ao essencial. 

 Por fim, o último aspecto assinalado pelas minhas colegas, no que 

concerne à minha forma de actuar, relacionou-se com a necessidade de 

aumentar a intervenção na aula, sendo mais entusiasta. Os excertos seguintes 

elucidam este aspecto. 

 

 “Considero que houve uma certa apatia do professor no decorrer desta, uma 

vez que esteve pouco interventivo.” (Reflexão nº 4, 29 de Outubro de 2010; 

Estudante-estagiária T.) 

 
Este registo revelou-se essencial para que eu pudesse evoluir neste 

aspecto, pois não tinha a noção que adoptava este tipo de postura na aula. O 

que foi mais difícil, foi tomar consciência que me faltava entusiasmo, isto 

porque me sentia envolvido e motivado para as aulas e pensava que isto era 

visível para os alunos. Puro engano! Após o decurso de observações e 
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discussões em grupo, finalmente percebi que estas pretendiam dizer, o que me 

possibilitou uma evolução gradual na forma de actuar, tal como reflectem os 

excertos seguintes: 

 

“Ao contrário do que se sucedeu na última aula observada, considero que 

houve uma intervenção bastante positiva (…) Este facto permitiu que a aula 

tivesse muito mais dinâmica, pois a acção permanente do professor exigia que 

os alunos se mantivessem em movimento constante.” (Reflexão nº 8, 15 de 

Março de 2011; Estudante-estagiária T.) 

 

“Por último, saliento o facto de a aula ter cumprido os seus objectivos e 

sobretudo ter sido caracterizada pelo entusiasmo, evidenciado no rosto dos 

alunos ao longo da aula. Tal facto é bastante relevante pois o objectivo, 

mencionado no Programa Nacional de Educação física, de motivar os alunos 

para uma prática duradoura ao longo da vida apenas se torna possível se estes 

obtiverem prazer na prática desportiva.” (Reflexão nº 8, 15 de Março de 2011; 

Estudante-estagiária T.) 

 

Este processo simultâneo de observação e discussão através de 

reuniões/reflexões de grupo, possibilitou a detecção das lacunas, assim como a 

definição de estratégias que permitissem ultrapassar essas carências. O 

excerto seguinte, denota essa importância, sendo registada por uma das 

colegas do núcleo. 

 

“Numa fase já avançada do estágio profissional denota-se os benefícios que 

esta experiência tem trazido ao Rúben, na medida em a sua intervenção na 

aula, ao nível da postura, comunicação, instrução e feedback é agora muito 

mais intencional e dirigida às particularidades dos alunos.” (Reflexão nº 8, 15 

de Março de 2011; Estudante-estagiária T.) 

 

De um modo geral, este processo de desenvolvimento profissional no 

seio do núcleo, vai ao encontro das ideias de Alarcão (1996), ao referir que a 

observação, a acção e a reflexão sobre o processo, possibilitam ao aluno 

alargar o seu leque de competências, reformulando (e flexibilizando) o seu 

modo de pensar, interpretar e agir sobre o real! 

Importa ainda referir que no processo de discussão em núcleo, a 

intervenção da professora cooperante assumiu um papel essencial na 

condução do processo, estimulando a nossa reflexão. Este dado vem 
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comprovar o referido por Caires (2001), que refere que o orientador é um dos 

aspectos-chave na qualidade do processo de estágio. Estudos com licenciados 

concluem que a acrescida qualidade da supervisão é habitualmente apontada 

como o factor mais determinante de qualidade desta experiência. 

Neste processo de orientação conduzido pela professora cooperante, no 

qual as minhas colegas de núcleo também exprimiram a sua opinião nos 

períodos de observação, foi detectada uma necessidade em evoluir na 

comunicação, na instrução e na intervenção, tal como foi referido. Neste 

sentido, e como os aspectos apontados estavam relacionados com a instrução, 

procurei analisar o meu processo instrucional, de forma a poder intervir na sua 

melhoria. 

 

4.8 Analisar para evoluir - A instrução como aspecto-chave do 

processo de ensino-aprendizagem? 

A formação inicial, nomeadamente o estágio profissional, caracteriza-se 

por ser uma estação de confronto com desafios, que colocam à prova as 

nossas capacidades e que nos permitem verificar quais as nossas lacunas no 

confronto com as nossas necessidades (Alarcão, 1996). Assim sendo, e sendo 

a instrução um dos instrumentos de intervenção pedagógica que o professor 

deve dominar, percepcionei que tinha a necessidade de analisar de forma mais 

profunda o modo como a realizava para poder determinar com exactidão, 

estratégias que me permitissem evoluir nesta vertente. 

Assumindo que a necessidade de transmitir aos alunos os aspectos mais 

relevantes da tarefa, nomeadamente através da emissão de feedbacks, é 

fundamental no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, verifica-se 

que também é necessário conhecer as características específicas dos alunos 

aos quais é transmitida a informação, de modo a possibilitar um melhor 

planeamento da informação a transmitir, com vista ao alcance dos objectivos 

da tarefa. Assim, início esta tarefa com a caracterização da turma leccionada 

durante o ano de estágio. 

A turma pela qual fui responsável pertence ao Curso Cientifico-

Humanístico de Línguas e Humanidades. Analisando os alunos da turma, é 
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possível verificar que cerca de 80% dos alunos da turma não praticam desporto 

federado, sendo que apenas cerca de 30% praticam algum desporto 

regularmente. Também no seu passado, as actividades desportivas regulares 

não fizeram parte dos seus hábitos.  

Neste contexto, é possível verificar que a maioria dos alunos apenas teve 

contacto com a prática nas aulas de Educação Física. Deste modo, a possível 

falta de familiarização com alguns conceitos específicos das modalidades, 

poderia dificultar ou mesmo impedir a correcta interpretação de uma instrução 

pouco cuidada ou com terminologia muito específica. Assim, surgiu como 

necessário transmitir uma instrução clara e simples, que permitisse aos alunos 

compreender o que pretendia que fosse realizado. A necessidade de utilizar um 

processo institucional cuidado, no qual o feedback assumiria um papel central, 

revelou-se um objectivo por mim enunciado. O objectivo seria ser capaz de 

transmitir informação útil para que os alunos compreendessem os objectivos de 

cada tarefa proposta no decorrer das aulas. 

 Tendo em conta os aspectos referidos anteriormente, tomei a decisão de 

efectuar uma reflexão aprofundada acerca da minha instrução, no sentido de a 

analisar, caracterizar e definir estratégias, com vista à sua melhoria, permitindo 

aos alunos uma melhor compreensão daquilo que pretendia e, 

consequentemente, tornar a minha intervenção mais eficaz. Em última 

instância, vislumbrei, com esta tarefa, melhorar a minha prestação enquanto 

professor de Educação Física.  

Como referem Rosado & Mesquita (2009), o feedback é considerado 

uma das variáveis que mais influencia a eficácia do professor e do ensino, 

assumindo-se como uma etapa básica que garante a qualidade da transmissão 

de informação dentro da instrução. Por conseguinte, procurei analisar a 

tipologia do feedback que utilizava na condução das aulas, no final do 2º 

período, de modo a poder definir estratégias de melhoria a introduzir no final do 

estágio (3º período). Nesta última fase do estágio, o 3º período, o principal 

aspecto em avaliação é o refinamento da instrução, e nesse sentido, seria 

fundamental caracterizar o feedback, no sentido de poder intervir na sua 
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melhoria, com vista a obter um melhor desempenho durante fase final do 

estágio profissional. 

 

Enquadramento teórico 

O crescimento em investigações sobre a eficácia do ensino, no âmbito 

da Educação Física, deu-se nos anos 70. Segundo Carreiro da Costa (1995), a 

principal finalidade da investigação na eficácia do ensino consiste em 

identificar, clarificar e especificar a “natureza” das interacções que ocorrem nas 

aulas de Educação Física, visto que a comunicação professor-aluno é um 

aspecto fundamental a ter em conta durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Mesquita (1998), fazem parte da comunicação todos os 

comportamentos verbais e não verbais, como a explicação, a demonstração, o 

feedback, o uso de palavras-chave, entre outras formas de comunicação que 

se relacionam com os objectivos da aprendizagem. Estes devem constar no 

repertório do professor para poder comunicar informação substantiva, estando 

relacionada com conteúdos e objectivos de aprendizagem (Pereira, 2009), pois 

ensinar bem é resultado de boas comunicações (Rosado & Mesquita, 2009).  

Do ponto de vista dos resultados, os estudos permitiram identificar um 

conjunto de variáveis consideradas críticas no desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. Neste quadro investigativo e segundo Batista (2009), o 

facto do processo de ensino-aprendizagem ser complexo e transformável, 

devido a factores intrínsecos (a própria matéria de ensino) e extrínsecos 

(condições) ao processo, faz com que seja necessário investigar o modo como 

estes factores influenciam o processo de aprendizagem. 

O feedback (FB) é considerado uma das variáveis que influencia a 

eficácia do professor, condicionando o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem quando não é utilizado de forma adequada. Segundo Rink 

(1993), este é uma das variáveis da investigação directamente relacionadas 

com a eficácia de ensino, que consiste na informação que o professor fornece 

ao aluno, após a observação do seu comportamento na tarefa. 
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Analisando a importância da instrução, nomeadamente do feedback, 

existe uma elevada utilidade em realizar a sua análise no decorrer do Estágio, 

pois sendo um ano de formação em contexto real de ensino, assume-se como 

fundamental para melhorar a capacidade de comunicar, procurando aumentar 

a eficácia no contexto do ensino das actividades físicas e desportivas. Por sua 

vez, o timming de realização (final do 2º período) possibilita a definição de 

estratégias a aplicar ao longo do 3º período, até porque este corresponde ao 3º 

momento de avaliação, que está mais centrado no processo instrucional do 

estudante-estagiário. 

Tendo em consideração que o FB se assume como uma etapa básica 

que garante a qualidade da informação dentro da Instrução (Rosado & 

Mesquita, 2009), importa analisar se o feedback é fornecido de forma 

específica, correctiva e congruente com a matéria de ensino, no sentido de ser 

eficaz. Assim, dentro do quadro apresentado, assumi como objectivo central 

desta análise e reflexão caracterizar a tipologia dos feedbacks por mim 

emitidos, durante a parte fundamental de uma aula de Dança e outra de 

Badminton. Na tentativa de verificar se a direcção do FB se altera em função 

do objectivo com que é emitido, procedeu-se à análise da conjugação dos 

resultados da categoria objectivo e direcção.  

Por fim, após a análise, coloquei como propósito definir estratégias no 

sentido de melhorar a qualidade da minha intervenção nas aulas do 3º período. 

 

Material e Métodos  

Participante 

O participante desta reflexão, foi o próprio autor (Eu), estudante-

estagiário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto do ano lectivo 

2010/2011. O estudante-estagiário pertencia ao núcleo de escola cooperante 

(Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida) situada na região de Espinho.  

A primeira parte do corpus do estudo foram os feedbacks transmitidos 

durante a parte fundamental de 2 aulas no término do 2º período: uma de 

Dança e outra de Badminton. A segunda parte do corpus do estudo foram os 
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feedbacks transmitidos durante a parte fundamental de 2 aulas no decorrer do 

3º período: uma de Voleibol e outra de Basquetebol.  

 

Procedimentos de recolha e de análise  

As aulas foram objecto de gravação em áudio, em dois períodos 

distintos: durante a penúltima semana do 2º Período e durante a segunda 

semana no 3º período do ano lectivo de 2010/2011. Posteriormente, procedeu-

se à transcrição integral das gravações. Para a análise das transcrições foi 

utilizada categorização adaptada de um colectivo de autores (Fishman e 

Tobey, 1978; Piéron &Delmelle, 1983; Mesquita et al., 2008 e Hastie, 1999, cit. 

por Batista et al., 2009), como se comprova no Quadro 2. Os feedbacks foram 

registados e submetidos a análise, tendo por referência o Objectivo e a 

Direcção dos mesmos, e a relação entre ambos. 

 

Quadro 2 – Categorias relativas ao feedback pedagógico quanto ao objectivo e à direcção 

Feedback pedagógico  

Objectivo 

Prescritivo – o professor dá indicações, estabelece uma solução que o aluno 

deve cumprir. Ex. “Passa e corta para o cesto”  

Descritivo - o professor descreve a forma como o aluno executou 

determinada acção. Ex. “Fizeste o remate com o braço flectido”  

Interrogativo - o professor questiona o praticante acerca do seu desempenho. 

Ex. “Na cobertura o ataque, onde tens que estar?” 

Positivo avaliativo/encorajamento - o professor avalia de forma positiva o 

desempenho do aluno e encoraja-o.  Ex. “Isso mesmo, bom bloco”  

 Negativo avaliativo/reprimenda – o professor avalia de forma negativa o 

desempenho do aluno, desaprovando-o ou punindo-o. Ex. “Não, está mal!”  

Informação de “atenção” - o professor dá indicações para que o aluno preste 

atenção. Ex.“Atenção, estou a falar.”  

Direcção 

Individual – informação transmitida pelo professor dirigida a um único aluno. 

Grupo - informação transmitida pelo professor dirigida a dois ou mais alunos.  

Turma - informação transmitida pelo professor dirigida a toda a turma. 
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Resultados 

No Quadro 3 pode ser observado o número total de FBs emitidos pelo 

estudante-estagiário durante a parte fundamental das aulas em análise. De 

evidenciar que o número de feedbacks transmitidos foi de 137 em Dança e 73 

em Badminton.  

 

Quadro 3: Número total de FBs por aula 

 Aula de Dança Aula de Badminton 

N 137 73 

 

Análise dos FB por dimensões 

Dimensão Objectivo 

Como podemos verificar no Quadro 4, a categoria de FB prescritivo teve 

maior percentagem de emissão na aula de Dança (61%), enquanto a categoria 

FB positivo avaliativo/encorajamento teve maior percentagem de emissão na 

aula de Badminton (55%). A categoria menos utilizada foi o FB interrogativo e 

chamada de atenção na aula de Dança (1,5%), enquanto na aula de Badminton 

foram os FB chamada de atenção e negativo avaliativo/reprimenda (1,5%).  

 

Quadro 4: Número e percentagem de FBs da dimensão Objectivo 

 Aula de Dança Aula de Badminton 

Dimensão Objectivo N % N % 

Prescritivo 84 61 17 23 

Descritivo 16 12 3 4 

Positivo Avaliativo/encorajamento 25 18 40 55 

Negativo Avaliativo/reprimenda 8 6 1 1,5 

Interrogativo 2 1,5 11 15 

Chamada de atenção 2 1,5 1 1,5 

Passando agora para uma análise mais pormenorizada, constatou-se 

que os feedbacks com maior percentagem (prescritivo em Dança e 

encorajamento em Badminton), representaram mais de metade dos feedbacks 

emitidos no decorrer dessa aula. 
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De realçar ainda que o feedback descritivo teve uma baixa percentagem 

na aula de Badminton, enquanto o feedback interrogativo teve uma baixa 

percentagem na aula de Dança. 

Em síntese, é de realçar a diferença de categorias de feedbacks com 

mais percentagens em cada uma das aulas. No entanto, verifica-se que as 

categorias de feedbacks com menor percentagem são a mesma em ambas as 

aulas (chamada de atenção). 

 

Dimensão Direcção 

Tal como está expresso no Quadro 5 verificou-se uma predominância do 

FB individual em ambas as aulas (63% e 96%, respectivamente).  

Na aula de dança, os feedbacks dirigidos ao grupo e à turma foram também 

consideráveis (32 e 19, respectivamente). 

Quanto à aula de Badminton, o FB individual foi o mais emitido, num 

total de 70, correspondendo a 96% dos FB emitidos. Nesta aula, foram 

emitidos 3 feedbacks ao grupo, e nenhum à turma. 

 

Quadro 5: Número e percentagens de FBs da dimensão direcção 

 Aula de Dança Aula de Badminton 

Dimensão Direcção N % N % 

Individual 86 63 70 96 

Grupo 32 23 3 4 

Turma 19 14 0 0 
 

 

Relação entre as duas dimensões: dimensão objectivo e direcção 

A Figura 1, relativa à aula de Dança, revela uma tendência para a 

emissão de FB individuais, independentemente do objectivo com que este é 

emitido. No entanto, a única excepção a esta tendência surge no único 

feedback interrogativo, que foi direccionado para o grupo. 
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Figura 1 – Relações entre as duas dimensões: objectivo e direcção (aula de Dança) 

 

De realçar que, apesar de os FB prescritivos individuais serem 

predominantes, o número de FB prescritivos ao grupo e à turma, registaram 

também um número relativamente elevado, quando comparado com as 

restantes categorias. 

 Numa análise mais específica de cada tipo de FB (Quadro 6), é visível 

que os FBs prescritivos são, na sua grande maioria, dirigidos individualmente, 

sendo que correspondem a mais de 50% do total dos feedbacks prescritivos. A 

mesma tendência ocorre nos FBs descritivos, encorajamento e reprimenda, 

representando aproximadamente 50% do número de emissões, em cada uma 

destas categorias. 

 Quanto ao FB chamada de atenção, os dois feedbacks foram 

direccionados individualmente, o que representa a totalidade das emissões. 

 

Quadro 6: Relação entre as dimensões objectivo e direcção (aula de Dança) 

  Prescritivo Descritivo Interrogativo Encorajamento Reprimenda „Atenção‟  TOTAL 

Turma 15 2 0 2 0 0 19 

Grupo 16 4 2 6 4 0 32 

Individual 51 9 0 14 10 2 86 

 

Quanto à Figura 2, representativa da aula de Badminton, é visível uma 

tendência para a emissão de FB individuais, independentemente do objectivo 
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com que é emitido. O facto de apenas terem sido emitidos 3 feedbacks ao 

grupo, evidencia a predominância dos feedbacks individuais. 

 

 

Figura 2 – Relações entre as duas dimensões: objectivo e direcção (aula de Badminton) 

 

Dos 3 feedbacks direccionados ao grupo, dois foram interrogativos e outro 

de encorajamento. De realçar ainda que, não existiram feedbacks 

direccionados à turma, em qualquer uma das categorias (Quadro 7). 

 

 Quadro 7: Relação entre as dimensões objectivo e direcção (aula de badminton) 

  Prescritivo Descritivo Interrogativo Encorajamento Reprimenda „Atenção‟  TOTAL 

Turma 0 0 0 0 0 0 0 

Grupo 0 0 2 1 0 0 3 

Individual 17 3 9 39 1 1 70 

 

Discussão 

Os feedbacks emitidos ao longo das duas aulas que representam o 

corpus desta análise, foram predominantemente prescritivos e dirigidos ao 

aluno a título individual. A emissão dos feedbacks revelou-se maioritariamente 

individual, não diferindo em função do objectivo com que foram transmitidos, 

pois a conjugação da direcção e do objectivo do FB, colocou em evidência que, 

independentemente do objectivo, este tende a ser individual. 

Assim, verificou-se uma semelhança com outros estudos relativos ao 

feedback, designadamente de Graça & Serra (2004) e Rosado & Mesquita 

(2009), que revelam a tendência para a emissão de feedbacks prescritivos e 

positivos. 
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Estes resultados corroboram estudos da área do treino, que demonstram 

uma reduzida preocupação na utilização de estratégias de instrução que 

encoraje os atletas a explorar diferentes soluções (Chambers & Vickers, 2006; 

Mesquita et al., 2008). Este aspecto foi visível no número reduzido de FB 

interrogativos, nomeadamente na aula de Badminton, talvez por ser uma 

modalidade com uma componente táctica acentuada, o que vem corroborar 

dados de estudos anteriores (e.g., Piéron e Delmell, 1983; Piéron, 1999). Tal 

como referem Batista et al. (2009), o questionamento aos alunos deveria 

ocorrer com maior frequência, visto que é através do FB interrogativo que o 

professor estimula os alunos a tomar decisões em função do contexto, 

procurando respostas para os seus „problemas‟ o que, por sua vez, os 

responsabiliza mais no seu próprio processo de aprendizagem. Assim, o FB 

interrogativo é um aspecto que deve ser melhorado, nomeadamente em 

modalidades onde é enfatizada a componente táctica. 

Analisando especificamente cada dimensão, no que concerne ao 

objectivo, os FBs prescritivos foram os mais emitidos em ambas as aulas. Esta 

constatação vem ao encontro de estudos como os de Silverman et al. (1993) e 

Batista et al. (2009), que revelam que os professores tendem a emitir mais 

feedbacks prescritivos. 

Quanto aos FB descritivos, não foi evidente a sua utilização, visto que 

apenas foram emitidos 3 vezes ao longo da aula de Badminton. No entanto, na 

aula de Dança, foi emitido com mais regularidade, sendo a segunda categoria 

mais referenciada. Este registo comprova parcialmente as indicações de 

Rodrigues (1997), que refere que professores com menos experiência 

profissional utilizam preferencialmente o FBP descritivo, pois tendem a 

descrever a natureza do erro.  

Quanto à elevada percentagem de FB avaliativo/encorajamento, este 

dado coloca em evidência a existência de um bom clima nas aulas, porquanto 

os alunos demonstravam um grande envolvimento na aquisição dos conteúdos 

abordados. Estes resultados corroboram parcialmente os estudos de Piéron 

(Piéron et al., 1997 e Piéron et al., 1998 cit. por Piéron, 1999, p.138), em que 

este tipo de FBs representava quase 50% das intervenções. Neste estudo, 
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apenas foi evidente na aula de Badminton, justificada a natureza da aula, que 

consistiu num torneio entre as 3 equipas da turma, em que os FBs avaliativos 

tiveram como objectivo motivar os alunos no decorrer dos jogos. 

Quanto à reduzida utilização dos FB negativos avaliativo/reprimenda 

poderá dever-se ao bom clima existente nas aulas.  

Os FB descritivos e interrogativos foram utilizados com mais frequência 

(apesar de terem percentagem pouco significantes) na aula de Dança (12%) e 

Badminton (15%), respectivamente.  

Quanto à dimensão direcção, verificou-se uma predominância do FB 

individual em ambas as aulas. Esta constatação vem de encontro à ideia de 

Siedentop (1991), que refere que o feedback é tipicamente dirigido a um 

indivíduo, em detrimento do grupo ou turma. Esta predominância de FBs 

dirigido aos alunos reflecte a preocupação em dar resposta às necessidades 

concretas de cada aluno. Na aula de Badminton, poderá ser reflexo da 

individualidade da modalidade, visto que nestas aulas foi abordado o jogo de 

singulares. 

No entanto, como referem Rosado & Mesquita (2009), se os níveis forem 

semelhantes e os erros comuns, os feedbacks podem ser dirigidos ao grupo ou 

à turma. Apesar de não ter acontecido de forma consistente, este aspecto 

verificou-se na aula de Dança, nomeadamente através de correcções 

efectuadas à turma ou aos pares. 

 

Conclusão 

 A presente reflexão destacou que a instrução, nomeadamente o 

feedback, foi maioritariamente do tipo prescritivo, e dirigidos ao aluno, 

individualmente. Na aula de Badminton ficou evidente a individualização dos 

FBs, no entanto, na aula de Dança, apesar de continuar a haver uma 

predominância do FB individual, os feedbacks ao grupo e à turma atingiram um 

número considerável. 

 Outro aspecto que ganhou relevância foi a pouca utilização do 

questionamento, ou seja, do FB interrogativo, sendo que este aspecto deve ser 

melhorado. 
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 Assim sendo, este estudo teve como objectivo analisar e caracterizar o 

feedback, de modo a poder definir estratégias de intervenção que permitam, no 

3º período, melhorar o meu processo instrucional. Partindo deste ponto, 

procurei tornar a minha intervenção mais adequada ao conteúdo e ao contexto. 

Neste sentido, torna-se inevitável referir que a utilização do questionamento foi 

determinada como um dos aspectos a incrementar, até porque as modalidades 

a abordar neste período têm uma componente táctica muito acentuada 

(Voleibol e Basquetebol). 

 

A projecção do próximo passo 

Após esta reflexão sobre a instrução, nomeadamente sobre o feedback, 

nas aulas de Dança e Badminton, torna-se agora pertinente identificar os 

aspectos a melhorar, e definir as estratégias a utilizar para a sua melhoria 

durante o 3º período. No 3º período, as modalidades abordadas serão o 

Voleibol e o Basquetebol, pelo que há uma necessidade de compreender a 

natureza distinta dos Jogos Desportivos Colectivos (JDC), comparativamente 

com a Dança e o Badminton. No entanto, esta análise torna-se pertinente, visto 

que há a possibilidade de verificar quais as características do feedback 

registado, permitindo fazer uma detecção do que poderá ser melhorado na 

emissão de feedbacks, nas aulas de Educação Física. 

Analisando a natureza do Basquetebol e do Voleibol, verificam-se 

algumas semelhanças entre elas, nomeadamente na imprevisibilidade do 

contexto do próprio jogo, nas quais a existência de diferentes respostas 

motoras é uma constante (Mesquita, 1998). Por conseguinte, a impossibilidade 

de prescrição de soluções devido à origem diversificada dos problemas, remete 

para a importância que a instrução e o feedback têm no desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Neste contexto, torna-se pertinente verificar na literatura quais as formas 

mais adequadas de emissão de feedback na leccionação dos JDC, de modo a 

que seja possível criar estratégias que permitam melhorar a emissão de 

feedbacks. O objectivo é, partindo dos resultados verificados nas aulas 
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anteriormente analisadas (Dança e Badminton), aproximar o meu processo 

instrucional ao que será uma emissão mais adequada do feedback nos JDC. 

 

A instrução (feedback) nos JDC 

Apesar do propósito desta reflexão se centrar essencialmente no 

feedback, considero também pertinente a existência de uma pequena 

abordagem à apresentação das tarefas (ou explicação), visto que esta 

componente instrucional é fundamental ao desenvolvimento da aula, pelo que a 

sua caracterização assume uma importância elevada. 

Assim, a explicação constitui o principal meio através do qual é 

comunicado o conteúdo dos exercícios aos alunos, permitindo que estes sejam 

capazes de construir um entendimento da tarefa a exercitar (Mesquita, 1998). 

Na explicação da tarefa existem alguns pontos que não devem ser descurados. 

No caso do JDC (visto que foram as modalidades abordadas no 3º período), a 

explicação das tarefas requer a contextualização das habilidades técnicas nas 

situações de aplicação. Neste caso, o professor deve levar o aluno a entender 

a aplicabilidade da habilidade técnica em jogo ou em formas jogadas. Segundo 

Mesquita (1998), para que tal seja possível, o professor deverá:  

 Explicar a habilidade de forma contextualizada no próprio jogo, ou 

em situações similares ao jogo (o facto de as habilidades serem 

realizadas num contexto de imprevisibilidade, nas quais a existência de 

diferentes respostas motoras é uma constante, confere à demonstração 

uma importância adicional no processo de ensino-aprendizagem) (Rink, 

1993); 

 Referir as componentes críticas (focalizar 2 ou 3) que compõem a 

habilidade técnica, pois a apresentação de muitos detalhes faz com que o 

aluno não se lembre da maioria; 

 Recorrer a uma linguagem simples e clara, de forma pousada e 

utilizando poucas palavras, dando ainda particular atenção à 

paralinguagem; 
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 Por fim, deverá atender sempre às reacções dos alunos, através das 

suas expressões faciais, elucidando acerca da compreensão e 

receptividade da informação emitida.  

 

Após uma apresentação adequada ou explicação da tarefa, existe a 

necessidade do professor reagir à resposta motora do aluno, tendo como 

objectivo modificar essa resposta (Fishman & Tobey, 1978). Assim, o feedback 

é uma mais-valia do professor no processo de interacção pedagógica, pois tal 

como já foi referido anteriormente, é uma das variáveis com maior valor 

preditivo sobre os ganhos de aprendizagem (Carreiro da Costa, 1995; Graça & 

Serra, 2004). 

No entanto, para que o feedback pedagógico seja eficaz, é necessário 

destacar a importância da congruência entre a informação do feedback e a 

apresentação das tarefas, sendo essencial que o conteúdo informativo 

transmitido durante a apresentação das tarefas seja replicado na emissão do 

feedbacks (Mesquita, 1998).  

Por outro lado, as questões da quantidade e da frequência do feedback, 

merecem especial atenção. O feedback deve ser relativamente frequente, 

sendo desejável que cada praticante receba uma “quantidade apreciável de 

informação (naturalmente de qualidade) acerca das suas acções motoras” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 89). No entanto, essa informação não deverá ser 

realizada após cada repetição, mas sim sob a forma de síntese de várias 

repetições, pois é mais eficaz do que a realizada após cada resposta motora 

(Mesquita, 1998). Aconselha-se ainda que, após cada emissão de feedback, o 

professor verifique o efeito produzido, “para novamente diagnosticar e 

prescrever (fecho do ciclo do feedback)” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 90). 

Para além destes aspectos particulares, o feedback deve ainda estar 

relacionado com o que o praticante pode controlar, visto que só é útil se ele 

conseguir controlar as características do movimento que foram assinaladas 

(Vasconcelos, 2002).  

Após a análise das características gerais do feedback, torna-se pertinente 

investigar sobre as particularidades que o feedback deve conter, quando se 
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enquadra nos JDC. Assim, sabendo que nos JDC a realização das habilidades 

técnicas é condicionada pelos constrangimentos dos factores exteriores 

(adversários, colegas, trajectória da bola, etc.), é conferido ao feedback um 

carácter multidimensional (Rink, 1993), tornando-se necessário que o professor 

contemple tais características na sua instrução. 

No seguimento do exposto, tendo em conta este carácter 

multidimensional, o conteúdo do feedback pode ser classificado em duas 

grandes categorias: o conhecimento de performance(CP) e o conhecimento de 

resultado(CR). Enquanto a primeira remete para a informação centrada na 

execução dos movimentos, ou seja, para o processo, a segunda referencia-se 

à informação relativa ao resultado pretendido através da execução da 

habilidade, ou seja, ao produto (Arnol, 1982, citado por Mesquita, 1998). 

Esta necessidade, facilmente perceptível nos JDC, em que as habilidades 

técnicas são realizadas de acordo com o modelo correcto de execução 

(eficiência), aliada à necessidade de obter resultados através da sua realização 

(eficácia) e ainda a exigência de adaptar as respostas às situações-problema 

que surgem no jogo (adaptação), exige que a instrução seja simultaneamente 

centrada no conhecimento da performance e do resultado (Mesquita, 1998) 

No entanto, a pertinência no tipo de feedback utilizado, depende também 

das características das tarefas e dos seus objectivos. Assim, em exercícios que 

procuram a aquisição das habilidades, o feedback centrado no conhecimento 

da performance assume especial relevo ao focar as componentes essenciais 

da execução. Por sua vez, nos exercícios destinados à aplicação das 

habilidades, o feedback centrado no conhecimento do resultado revela-se mais 

vantajoso, pois incide na intenção da acção motora (Scmidt, 1991, citado por 

Mesquita, 1998). 

Relativamente ao feedback, existe outra necessidade que se apresenta 

especialmente importante, que está relacionada com a necessidade de emitir 

informação relevante para o aluno poder centrar a sua atenção nos aspectos a 

modificar ou a manter. Por sua vez, a pertinência em emitir feedbacks curtos e 

específicos para determinado conteúdo, assume-se como uma das 

características fundamentais do feedback. Assim sendo, a utilização de 
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palavras-chave torna-se relevante para aumentar a qualidade do feedback. Por 

conseguinte, as palavras-chave incluem apenas uma ou duas palavras, 

adequadas ao nível do praticante, com finalidade de focar a atenção sobre 

aspectos do exercício (Landin, 1994). As utilizações de palavras-chave 

mostram-se ainda essenciais em modalidades de natureza aberta, levando o 

aluno à identificação de estímulos relevantes, de forma a desencadear a 

resposta motora pretendida (Rosado & Mesquita, 2009) e ao seu entendimento 

táctico do jogo. 

Neste contexto, a aplicação das palavras-chave revela-se particularmente 

pertinente numa fase inicial de aprendizagem de um novo conteúdo, em que o 

praticante necessita de reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo (o 

que fazer) para que, com base nele, construa o conhecimento processual. 

Particularmente, na fase inicial, o rigor e a adequação do conteúdo informativo 

transmitido é decisivo para a focalização da atenção os alunos (Vasconcelos, 

2002). 

Assim, através das palavras-chave é proporcionado ao aluno o acesso a 

uma informação filtrada e dirigida para o essencial (Mesquita, 1998).  

Em suma, é possível afirmar que o conteúdo informativo do feedback, 

para induzir efeitos positivos nas aprendizagens, deve possuir algumas 

características, de onde se destacam:  

 Referenciação aos propósitos do exercício focados durante a 

apresentação (congruência); 

 Informação emitida em consequência da observação de um conjunto 

de acções motoras; 

 Direccionamento da informação para a especificidade do exercício e 

respectivos conteúdos (curto e específico); 

 Focalização de critérios orientados para a qualidade de execução, ou 

para o resultado a obter (conhecimento da performance e/ou do resultado) 

tendo em conta o objectivo da tarefa; 

 Utilização de palavras-chave de acordo com o nível dos alunos. 
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Objectivos a atingir no 3º período 

Após a análise do feedback em duas aulas do 2º período, e depois de 

uma investigação sobre as características fundamentais para a realização de 

uma instrução clara e eficaz, nomeadamente no feedback, importa agora 

enumerar o conjunto de estratégias a utilizar com o objectivo de melhorar a 

minha qualidade instrução como professor de Educação Física. 

Deste modo, assumi como objectivos ao nível da direcção e objectivos 

dos FBs: 

 Diminuir o número de feedbacks prescritivos; 

 Aumentar o número de feedbacks interrogativos; 

 Aumentar o número de feedbacks direccionados ao grupo e à 

turma. 

Já ao nível da apresentação das tarefas propus-me a:  

 Realizar a apresentação das tarefas de forma simples e clara; 

 Apresentar as tarefas falando pausadamente e enfatizando os 

seus aspectos essenciais. 

Na procura da detecção e alcance dos objectivos definidos, procedi à 

gravação de duas aulas no decorrer do 3º período, uma de Voleibol e outra de 

Basquetebol, elaborando o mesmo tipo de análise ao nível dos FBs, isto é, 

analisar a direcção e o objectivo dos FBs emitidos. Adicionalmente, procedi à 

análise da apresentação das tarefas. 

 

Análise da instrução, nas aulas do 3º período 

Resultados 

No que se refere à apresentação das tarefas, esta foi realizada de forma 

simples, através de um discurso pausado, com referências aos aspectos 

essenciais. De realçar ainda que a inexistência de dúvidas por parte dos alunos 

revela a forma explícita como as tarefas foram apresentadas, mesmo as que 

eram novas no planeamento da aula. 

O excerto seguinte, demonstra a apresentação de uma tarefa na aula de 

Voleibol:  
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“Vamos jogar 3x3. É obrigatório jogar a 3 toques, a recepção é para o 

distribuidor, o segundo toque para a zona 2 ou 4, e depois o 3º toque 

para o adversário, mas sempre em cooperação. O objectivo é fazer 

muitas passagens por cima da rede ok?” (Apresentação da tarefa na 

aula de Voleibol) 

 

Por outro lado, a explicação decorreu de forma contextualizada, ou seja, 

os alunos ocuparam as posições específicas em campo, sendo explicada a 

tarefa para que os alunos compreendessem a importância da própria tarefa em 

situação de jogo. 

 No que se refere ao FB, no Quadro 8, pode ser observado o número 

total de FBs emitidos durante a parte fundamental das aulas analisadas, 

evidenciando-se os seguintes resultados relativamente ao número total de FBs 

transmitidos: 109 em Basquetebol e 105 em Voleibol.  

 

Quadro 8: Número total de FBs por aula 

 Aula de Basquetebol Aula de Voleibol 

N 109 105 

 

 

Analise dos FB por dimensões 

Dimensão Objectivo 

Como podemos verificar no Quadro 9, a categoria de FB prescritivo 

obteve uma percentagem superior na aula de Basquetebol (39%). No entanto, 

na aula de Voleibol, a categoria que teve uma percentagem mais elevada foi o 

FB positivo avaliativo/encorajamento (41%).  

A categoria menos utilizada em ambas as aulas foi o FB negativo 

avaliativo/reprimenda e chamada de atenção, com um resultado de 1% na aula 

de Basquetebol, enquanto na aula de Voleibol não foram utilizados na emissão 

de FB. 
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Quadro 9: Número e percentagem de FBs da dimensão Objectivo 

 Aula de Basquetebol Aula de Voleibol 

Dimensão Objectivo N % N % 

Prescritivo 43 39 32 30 

Descritivo 16 15 9 9 

Positivo Avaliativo/encorajamento 30 28 43 41 

Negativo Avaliativo/reprimenda 1 1 0 0 

Interrogativo 18 16 21 20 

Chamada de atenção 1 1 0 0 

 

Passando agora para uma análise mais pormenorizada, verificou-se uma 

distribuição de percentagem considerável entre os restantes tipos de 

feedbacks, sendo um aspecto comum a ambas as aulas.  

Na aula de Basquetebol, os FB positivo avaliativo/encorajamento, 

interrogativo e descritivo tiveram percentagens de 28%, 16% e 15%, 

respectivamente. 

Na aula de Voleibol, os FB prescritivo, interrogativo e descritivo 

registaram percentagens de 30%, 20% e 9%, respectivamente. 

Em síntese, é de realçar o registo da distribuição de percentagens que 

ocorreu nos diferentes tipos de FB, à excepção das categorias das negativo 

avaliativo/reprimenda e chamada de atenção. 

  

Dimensão Direcção 

Tal como se verifica através da análise do Quadro 10, existe uma 

predominância do FB individual em ambas as aulas (63% e 64%).  

No entanto, verifica-se também um número considerável de feedbacks 

dirigidos ao grupo e à turma, quer na aula de Basquetebol (n=27 e n=13, 

respectivamente), quer na aula de Voleibol (n=22 e n=16, respectivamente). 
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Quadro 10: Número e percentagens de FBs da dimensão direcção 

 Aula de Basquetebol Aula de Voleibol 

Dimensão Direcção N % N % 

Individual 69 63 67 64 

Grupo 27 25 22 21 

Turma 13 12 16 15 

 

 

Relação entre as duas dimensões: dimensão objectivo e direcção 

A Figura 3, relativa à aula de Basquetebol, revela uma tendência para a 

emissão de FB individuais, quando contabilizado o número total de FB. No 

entanto, através de uma análise individualizada da direcção em função do 

objectivo, verifica-se que os feedbacks prescritivos, descritivos e de 

encorajamento são maioritariamente dirigidos ao aluno, embora exista também 

um número relevante de feedbacks direccionados ao grupo.  

 

 

Figura 3 – Relações entre as duas dimensões: objectivo e direcção (aula de Basquetebol) 

 

No que se refere aos feedbacks interrogativos, verifica-se que são 

maioritariamente dirigidos à turma, havendo também um número relevante de 

feedbacks dirigidos ao aluno e ao grupo. (Quadro 11) 

  Quanto ao FB reprimenda e chamada de atenção, foram direccionados 

individualmente, o que representa a totalidade das emissões. 
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Quadro 11: Relação entre as dimensões objectivo e direcção (aula de Basquetebol) 

  Prescritivo Descritivo Interrogativo Encorajamento Reprimenda „Atenção‟  TOTAL 

Turma 3 1 9 0 0 0 13 

Grupo 14 5 5 3 0 0 27 

Individual 26 10 4 27 1 1 69 

 

Quanto à Figura 4, relativa à aula de Voleibol, o total dos FBs revela uma 

tendência para a emissão de FB individuais.  

Analisando de forma mais pormenorizada a direcção do feedback em 

função do objectivo, verifica-se que os feedbacks prescritivos, descritivos e de 

encorajamento são maioritariamente dirigidos ao aluno, à semelhança do que 

aconteceu na aula de Basquetebol. 

 

Figura 4 – Relações entre as duas dimensões: objectivo e direcção (aula de Voleibol) 

 

No entanto, verifica-se que existe um número relevante de feedbacks 

prescritivos dirigidos à turma e ao grupo. Quanto aos feedbacks descritivos, 

registou-se apenas um feedback ao grupo e outro à turma. (Quadro 12) 

Verifica-se também um número considerável de feedbacks encorajamento 

dirigidos ao grupo. No entanto, neste tipo de feedback não se registaram 

feedbacks direccionados à turma. 

 No que se refere aos feedbacks interrogativos, verifica-se um equilíbrio 

na emissão dos feedbacks, registando-se 8 feedbacks dirigidos à turma, 4 ao 

grupo, e 9 individualmente. 
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De realçar, ainda, que não existiram feedbacks reprimenda e chamada de 

atenção no decorrer da aula. 

 

Quadro 12: Relação entre as dimensões objectivo e direcção (aula de Voleibol) 

  Prescritivo Descritivo Interrogativo Encorajamento Reprimenda „Atenção‟  TOTAL 

Turma 7 1 8 0 0 0 16 

Grupo 6 1 4 11 0 0 22 

Individual 19 7 9 32 0 0 67 

 

Discussão 

Analisando os resultados no que se refere à apresentação das tarefas, 

verifica-se que existiu uma apresentação contextualizada e que possibilitou a 

compreensão aos alunos. Assim sendo, a eficácia da apresentação por parte 

do professor foi atingida no decorrer das duas aulas analisadas. 

Quanto aos resultados obtidos neste segundo estudo, no que se refere 

ao feedback, verifica-se que há uma predominância dos feedbacks prescritivos 

e dirigidos individualmente, tal como se verificou no primeiro estudo. No 

entanto, de um modo geral, existiu uma diminuição do número de feedbacks 

prescritivos, sendo atingido um dos objectivos para este segundo momento. 

Neste segundo estudo, verifica-se também que os feedbacks diferem em 

função do objectivo, mas também em função da direcção, o que reflecte uma 

maior preocupação por parte do professor em atender às necessidades dos 

grupos (equipas) e da turma em geral. Esta alteração na direcção do feedback 

foi também um dos objectivos para este segundo momento do estudo, o que 

evidencia o cumprimento de outro objectivo importante. 

Este segundo momento do estudo, demonstrou outra diferença 

significativa, quando comparado com os resultados do primeiro estudo, 

relacionada com a utilização de estratégias de instrução que estimulem a 

observação e análise dos alunos, para poder decidir em função do contexto 

(Rosado & Mesquita, 2009). Neste sentido, o aumento no número de feedbacks 

interrogativos apresentou um número considerável, registando-se também uma 

preocupação em emitir os feedbacks nas diferentes direcções (individual, grupo 
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e turma). Este aspecto assume-se também como um objectivo importante que 

foi atingido. Tendo o referido em conta, verifica-se que existiu uma 

preocupação com o feedback interrogativo, tendo em conta a importância que 

este tem na abordagem dos JDC, possibilitando uma melhor compreensão da 

componente táctica inerente à modalidade. 

Analisando especificamente cada dimensão, no que concerne ao 

objectivo, neste segundo momento do estudo, verificaram-se resultados 

diferentes em ambas as aulas. Na aula de Basquetebol, os FBs prescritivos 

foram os mais emitidos, enquanto na aula de Voleibol os mais emitidos foram 

os feedbacks encorajamento. Estes resultados, de natureza diferente, reflectem 

as necessidades sucedidas em cada uma das modalidades.  

No asquetebol, há uma necessidade de os alunos organizarem o seu 

jogo e de posicionarem correctamente, o que faz com que, durante o 

desenrolar do jogo, a emissão de feedbacks prescritivos se evidencie em 

situação de jogo, surgindo a emissão de feedback interrogativo, nos momentos 

em que o professor interrompe o jogo para intervir. 

Já no voleibol, as dificuldades evidenciadas por alguns alunos da turma 

levam a que o professor procure encorajar os alunos, nos momentos em que 

há uma tomada de decisão acertada ou a execução de um gesto tecnicamente 

correcto, procurando que a repetição do acontecimento aconteça novamente.  

Quanto ao FB descritivo, foi utilizado em ambas as aulas, mas com uma 

percentagem não muito elevada. O uso deste feedback foi utilizado para 

informar os alunos dos seus erros, sendo maioritariamente dirigido ao aluno. 

Apesar de no estudo de Rodrigues (1997) ser referido que os professores com 

menos experiência profissional utilizam preferencialmente o FB descritivo, este 

facto não se registou nas aulas de Basquetebol e Voleibol.  

Quanto ao FB avaliativo/encorajamento, este assumiu uma percentagem 

considerável em ambas as aulas, o que vem reforçar a ideia da necessidade de 

motivar os alunos através de uma intervenção motivadora e encorajadora. No 

entanto, contrariamente aos estudos de Piéron (Piéron et al., 1997 e Piéron et 

al., 1998, cit. por Piéron, 1999, p.138), estes feedbacks não representam cerca 
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de 50% das intervenções na aula, embora na aula de Voleibol esteja nos 41%, 

pelas razões já referidas anteriormente. 

Quanto à reduzida utilização dos FB negativos avaliativo/reprimenda e 

chamada de atenção, reforça-se a ideia de um bom clima existente nas aulas.  

 

Conclusão 

O segundo momento do estudo verificou que a instrução, nomeadamente o 

feedback, apresentou resultados diferentes, quando comparado com o primeiro 

momento do estudo.  

No seguimento do exposto, neste segundo momento, verificou-se uma 

apresentação da tarefa eficaz, caracterizada pelo discurso pausado e pela 

contextualização da apresentação. 

No que se refere aos feedbacks, verificou-se ainda uma distribuição do número 

de feedbacks pelas diferentes dimensões objectivo, verificando-se também 

uma distribuição do número de feedbacks em função da direcção. 

Esta distribuição pode ser verificada através de: 

 Uma diminuição dos feedbacks prescritivos, quando comparado com a 

aula de Dança do primeiro momento; 

 Um aumento do número de feedbacks interrogativos, em ambas as 

aulas; 

 Um aumento significativo de feedbacks dirigidos ao grupo; 

 Um aumento significativo de feedbacks dirigidos à turma. 

 

Em suma, este estudo permitiu-me obter um entendimento mais 

aprofundado sobre o modo como posso melhorar a minha intervenção na aula, 

nomeadamente a instrução. Assim, ao longo do estudo, a revisão da literatura 

possibilitou-me um aprofundamento do tema, levando-me a identificar e a 

procurar soluções para as minhas lacunas no processo de instrução. 

Este estudo, possibilitou-me uma melhoria no processo de instrução, 

permitindo-me assim potenciar a minha intervenção como professor de 

Educação Física, assim como me permitiu uma melhoria na intervenção nos 
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jogos desportivos colectivos, podendo transportar esta evolução também para 

o treino. 

 

4.9 A avaliação - elemento essencial no processo ensino-

aprendizagem 

A avaliação, no contexto do processo ensino-aprendizagem, assume-se 

como uma necessidade à regulação da qualidade do ensino. Neste sentido, 

Bento (2003) refere que, juntamente com a planificação e a realização, a 

avaliação é uma tarefa central na actividade do professor. Estas estão 

estreitamente ligadas, de tal forma que se avalia a realização para se voltar a 

planear. 

Por conseguinte, a avaliação em contexto escolar, nomeadamente no 

estágio, surge como uma das tarefas com que o estudante-estagiário se 

depara. No que concerne ao decorrer do processo avaliativo, é fundamental 

que o professor avalie não só o produto final, mas sobretudo o processo, pois é 

dessa análise que surgem as necessidades de redefinir as estratégias de 

ensino.  

Assim sendo, o processo de configuração da avaliação, materializada no 

Módulo 6 do MEC Anual, revelou-se um meio muito importante na configuração 

dos 3 tipos de avaliação a utilizar: diagnóstica, formativa e sumativa.  

Analisando cada tipo de avaliação, definiu-se efectuar a avaliação 

diagnóstica na primeira aula de cada Unidade Didáctica. Esta consistiu na 

recolha de informação que possibilitasse determinar objectivos e criar metas 

ambiciosas, que fossem simultaneamente desafiantes e atingíveis pelos 

alunos. Por sua vez, a avaliação formativa decorria em todas as aulas, tendo o 

objectivo de localizar os alunos no processo e identificar as principais 

dificuldades, no sentido de possibilitar a rectificação dos critérios e adequação 

dos métodos e as estratégias em função do nível dos alunos. Por fim, a 

avaliação sumativa, que ocorreria na(s) última(s) aula(s) da Unidade Didáctica, 

tendo como objectivo realizar um balanço final sobre todo o processo ensino-

aprendizagem, para verificar se o desempenho dos alunos tinha sido 

congruente com a definição das metas definidas para cada modalidade. 
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Tendo em conta a complexidade do processo de avaliação, importa aqui 

analisar o modo como este processo se desenvolveu ao longo do estágio. Isto 

porque, como refere Bento (2003), a avaliação deve contribuir para obter 

melhorias no processo de planeamento e realização do ensino. 

Realizando uma retrospectiva desde o início do ano lectivo até ao seu 

término, verifico que as estratégias utilizadas na avaliação formativa me 

possibilitaram uma mais rápida familiarização com o processo, no entanto, não 

posso dizer o mesmo relativamente à avaliação diagnóstica e à avaliação 

sumativa. Enquanto na avaliação formativa, o preenchimento diário da grelha 

dos conceitos psico-sociais, e controlo dos conhecimentos das regras 

demonstradas pelos alunos, associadas à reflexão das aulas no que se refere 

às habilidades motoras, constituíram e facilitaram o processo de avaliação 

formativa. As avaliações diagnósticas e sumativas foram avaliações que se 

revelaram de mais difícil concretização. Esta dificuldade deveu-se ao facto de 

serem realizadas em menor número, o que, por si só, constitui uma limitação. 

Ainda no que se refere às avaliações diagnósticas e sumativas, que se 

reportam às 4 categorias transdisciplinares, a minha dificuldade foi na 

avaliação da categoria das habilidades motoras, porquanto o preenchimento 

das grelhas de avaliação se revelou uma tarefa complexa. Nesta tarefa senti o 

enunciado por Caires (2009), que refere que o confronto com o estágio se 

assume como uma tomada de consciência das limitações do estudante-

estagiário. Este aspecto foi visível no que se refere à avaliação, visto que se 

revelou uma tarefa bem mais complexa que o expectável, pois controlar a 

turma, gerir a aula e simultaneamente registar o desempenho de cada um dos 

alunos, revelou-se uma tarefa de elevado grau de dificuldade. Esta constatação 

é também referida por Caires (2009), quando analisa a simultaneidade de 

tarefas como uma dificuldade inicial do estudante-estagiário. O excerto 

seguinte, referente a uma das aulas iniciais, é também revelador desta 

necessidade de optar: 

 

“Ao longo da aula, adoptei uma postura menos interventiva, procurando 

observar os comportamentos dos alunos. (…) Penso que esta foi a situação 

mais adequada para a aula de avaliação.” (Reflexão da aula nº 14) 
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A dificuldade que senti nas primeiras avaliações diagnósticas, 

nomeadamente a dificuldade em observar e registar o nível dos alunos nas 

habilidades motoras, foi muito evidente na ausência de registos em alguns 

parâmetros da avaliação diagnóstica dos alunos. A inexperiência neste tipo de 

tarefas, assim como a incapacidade de realizar mais do que uma tarefa em 

simultâneo, foi uma das dificuldades iniciais que senti. Na verdade, a realização 

de diferentes tarefas encerrava uma exigência superior às minhas 

capacidades. 

No entanto, a experiência da professora cooperante, materializada em 

indicações preciosas acerca do modo como ultrapassar as dificuldades foi 

crucial. Neste sentido, a professora cooperante sugeriu duas estratégias no 

que concerne à capacidade de avaliar. A primeira relacionou-se com a 

construção de grelhas de observação mais simples com apenas três níveis de 

classificação. Esta indicação foi crucial, visto que possibilitou a realização da 

tarefa de avaliação de uma forma simplificada, sem colocar em causa o 

objectivo da mesma. Por outro lado, de forma a estimular a nossa capacidade 

de observação, a segunda estratégia consistiu em realizar as avaliações 

diagnósticas não apenas na minha turma, mas também nas turmas dos 

restantes estudantes-estagiários do núcleo de estágio. Por conseguinte, foi 

possível exercitar a capacidade de observar, tornando simultaneamente, a 

avaliação mais fidedigna, visto que possibilitava o cruzamento de informações 

entre os dados dos três estudantes-estagiários. 

Esta simplificação dos instrumentos de avaliação e a sua exercitação, 

possibilitou-me uma melhoria substancial na minha capacidade de observar, 

registar e, consequentemente, avaliar. A simultaneidade das tarefas, tão 

complexa no início do estágio foi-se desvanecendo, tornando-se dia após dia 

mais acessível. Estas aquisições permitiram que, sensivelmente a meio do 1º 

período, a avaliação intermédia do Voleibol e do Basquetebol, assim como a 

avaliação diagnóstica da Ginástica e da Natação, fossem realizadas com a 

utilização de grelhas já com cinco níveis de classificação, algo que foi mantido 

até ao final do ano lectivo.  
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Correlativamente a esta melhoria da capacidade de observar, a 

capacidade de controlar a turma e gerir a aula, foi ganhando relevo, 

culminando na quase inexistência de dificuldade na execução simultânea das 

tarefas. Este constatação fica evidente no excerto seguinte: 

 

“Quanto à minha prestação na aula, centrei-me mais na avaliação dos 

conteúdos. No entanto, sinto que estou mais à vontade com a realização de 

várias tarefas ao mesmo tempo (naturalmente que é fruto da exercitação e 

repetição deste tipo de situações), pelo que o facto de estar a realizar 

avaliação, a observar os alunos e a emitir feedbacks, já não me limita nenhuma 

das três tarefas.” (Reflexão da aula nº 27) 

 

Este excerto coloca em evidência que a confrontação com as 

dificuldades, assim como a importância da exercitação das tarefas, surge como 

um caminho consistente para a melhoria das nossas capacidades. Na 

realidade, foi através da exercitação e da recorrência a estas estratégias que 

consegui melhorar o processo de avaliação, elemento fundamental na 

configuração do processo ensino-aprendizagem. 

Importa ainda referir que a avaliação assume um papel primordial na 

acção do professor perante o processo ensino-aprendizagem. A utilização dos 

diferentes tipos de avaliação é essencial para poder analisar as condições 

iniciais para poder determinar objectivos (avaliação diagnóstica), para ajudar o 

professor a verificar se a direcção do ensino está no trilho dos objectivos 

estabelecidos (avaliação formativa) e, por fim, verificar se os objectivos foram 

atingidos pelos alunos (avaliação sumativa). 

Neste contexto, a avaliação está presente no controlo diário que o 

professor realiza sobre os diferentes constituintes do processo ensino-

aprendizagem. No entanto, importa também realçar que há um outro tipo de 

avaliação sobre o próprio processo ensino-aprendizagem: a reflexão diária 

acerca dos acontecimentos com os quais nos vamos deparando ao longo do 

estágio. 
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4.10 A importância da reflexão na (re)construção do ser professor 

A reflexão assume-se com uma ferramenta pertinente na busca do 

conhecimento e da (re)construção dos conhecimentos já adquiridos, assim, é 

fundamental ao desenvolvimento profissional, independentemente do contexto 

de actuação que foi sendo alvo do processo de reflexão.  

O „reflectir‟ é também um dos constituintes do ciclo reflexivo. Neste ciclo, 

a reflexão estabelece um domínio no qual se passa em revista a planificação e 

a realização (Bento, 2003). Segundo o mesmo autor, a reflexão é responsável 

pelo processo de verificação dos objectivos, das intenções e das metodologias, 

permitindo a obtenção de significado através da prática. 

Mas como se processa a reflexão? O processo reflexivo caracteriza-se 

por um vaivém permanente entre acontecer e compreender, na procura de 

significado das experiências vividas (Oliveira & Serrazina, 2002; Schön, 1983; 

Silva, 2009). Graça (1997) salienta ainda que a reflexão é um processo que 

facilita o enriquecimento do repertório do professor e melhora a sua capacidade 

de resolver problemas, conduzindo-o a mudanças da sua prática. 

Schön (1987) alerta para os diferentes tipos da reflexão, mencionando a 

importância da reflexão na acção, da reflexão sobre a acção e da reflexão 

sobre a reflexão na acção. Os dois primeiros tipos de reflexão permitem 

questionar as nossas opções e as nossas crenças sobre o ensino, através de 

uma reconstrução mental da acção, procurando analisá-la, constituindo um 

acto natural quando percepcionamos a acção de modo diferente (Alarcão, 

1996). Por sua vez, a reflexão sobre a reflexão na acção é aquela que ajuda o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma 

pessoal de conhecer, ou seja, analisar o que aconteceu, como observou, que 

significado atribuiu e que outros significados podem ser atribuídos ao que 

aconteceu (Oliveira & Serrazina, 2002). 

Sendo a reflexão um acto que contribui para o desenvolvimento de um 

professor competente (Silva, 2009), fica subjacente a importância da reflexão 

no contexto do estágio profissional. Contudo, o pensamento reflexivo é uma 

capacidade que não desabrocha espontaneamente. Alarcão (1996) advoga que 

é necessário incrementar e estimular a reflexão na formação inicial, nos 
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espaços de supervisão e na formação contínua (Schön, 1992). Ainda neste 

contexto, Zeichener (1993, p. 39) refere que “os supervisores devem 

proporcionar aos formandos a possibilidade de desenvolver a capacidade de 

reflexão sobre a sua prática a fim de a melhorarem, implicando-os e 

responsabilizando-os pelo próprio desenvolvimento profissional.”  

 Tomando como referencia estes pressupostos, a estimulação da 

reflexão no processo de estágio é essencial. Deste ponto de vista, considero 

que estive inserido num contexto onde esse aspecto não foi esquecido, pelo 

contrário, a estimulação à reflexão por parte da professora cooperante foi uma 

constante, o que me possibilitou um desenvolvimento acentuado da 

capacidade de reflectir sobra as várias áreas de desempenho.  

 A sua experiência e o seu conhecimento relativamente ao processo 

reflexivo, assumiu-se como preponderante, tanto ao nível das reuniões, como 

ao nível das conversas informais, possibilitando a descoberta de novos e 

renovados conhecimentos. Nestes encontros, a professora cooperante teve a 

preocupação de utilizar o questionamento e o confronto de perspectivas, 

recorrendo às ideias e opiniões descritas nas reflexões escritas por mim, no 

sentido de estimular o pensamento crítico e a própria reflexão, sendo que este 

processo se mostrou decisivo para o meu crescimento enquanto futuro 

profissional. 

O facto de inicialmente ser um professor inexperiente a todos os níveis, 

limitava-me na observação dos acontecimentos, ou seja, a análise tendia a 

centrar-se apenas em aspectos pontuais e exclusivos da aula, limitava-me a 

efectuar um registo muito descritivo acerca das ocorrências. Esta forma 

limitada de efectuar a reflexão, dificultava a procura de explicações e de 

soluções para os problemas detectados. O excerto que se segue revela o 

modo limitado como efectuava a análise das aulas: 

 “No exercício 4 (técnica de lançamento), foi visível a dificuldade dos alunos em 

executarem o gesto técnico do lançamento, tanto em apoio como na passada. 

No lançamento em apoio, os alunos mostram dificuldade em lançar através da 

extensão do MS, punho e dedos, e também na incapacidade de utilizar os MI 
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para facilitar a técnica de lançamento, o que evidencia falta de coordenação.” 

(Reflexão da Aula nº 9) 

 Na reflexão efectuada na altura, limitava-me a detecção de problemas, 

nomeadamente no planeamento e nos alunos. No entanto,  fui desenvolvendo 

a minha capacidade reflexiva, passando para um patamar em que a reflexão é 

situacional. A melhoria da minha capacidade de interpretar os factos e retirar 

ilações para intervenções futuras permitiu-me aceder a uma reflexão 

progressivamente mais crítica e mais estratégica, prevendo os acontecimentos 

da aula, analisando-os e perspectivando as aulas seguintes. 

 

“O facto de serem dois alunos mais introvertidos fez com que a minha 

abordagem fosse diferente, procurando salientar mais os aspectos positivos e 

respondendo sempre com um gesto que lhes permitisse percepcionar que 

estavam a evoluir, tal como „um piscar de olho‟ acompanhado de um „assim 

está melhor‟.” (Reflexão da Aula nº 36) 

 

 Com o desenvolvimento progressivo da minha capacidade de reflexão, 

percebi que a minha análise poderia ir mais além do que se verificava na 

própria aula. Deste modo, passei a reflectir sobre um conjunto mais largado de 

assuntos, como as questões sociais que possibilitam o entendimento da 

dinâmica da turma, ou a análise do ensino em geral, possibilitando-me a 

compreensão de alguns acontecimentos. No entanto, o maior contributo que a 

reflexão me trouxe relacionou-se com a construção do meu pensamento acerca 

do que é ser professor. 

 Nesta perspectiva, a reflexão acerca das diferentes funções do 

professor, assim como da participação na escola, auxiliou na (re)construção do 

que é ser professor, assumindo-se como um contributo importante no 

desenvolvimento profissional. O excerto seguinte demonstra o pensamento 

reflexivo, relativamente ao processo de construção do que é ser professor. 

  

“As reflexões das reuniões de Grupo, assim como as restantes reflexões de 

todos os acontecimentos em que tenho participado, têm contribuído para elevar 

os meus conhecimentos sobre o funcionamento da escola, assim como têm 

contribuído grandemente para o meu processo formativo. Assim, ao reflectir 

sobre as diferentes situações, verifico uma reconstrução do papel do professor 
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e do meu desenvolvimento profissional.” (Reflexão de grupo nº 7, 18 de Maio 

de 2011) 

  Em forma de síntese, ao longo deste ano lectivo, a reflexão foi um factor 

determinante no meu processo formativo, reflectindo-se num conjunto de 

benefícios relativos ao desenvolvimento profissional. Inicialmente, possibilitou-

me a confrontação entre as minhas crenças e a realidade escolar, mas a maior 

evolução registou-se no próprio processo formativo, nomeadamente na 

reconstrução da concepção sobre o papel do professor na escola e sobre o que 

é ser professor. 

A reflexão revelou-se ainda muito importante no questionamento do 

„porquê‟ das coisas acontecerem, assim como na forma como aconteceram ou 

poderiam ter acontecido. Neste sentido, a reflexão sobre a participação na 

escola, assumiu-se como fundamental na percepção dos erros e das possíveis 

estratégias de mudança, possibilitando-me, simultaneamente, que me 

desenvolvesse profissionalmente. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA
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5.1 O Director de Turma – que importância? 

O Director de Turma é uma função desempenhada por um professor, 

que tem a responsabilidade de assumir a direcção da turma em causa. Neste 

sentido, o Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio, refere que o Director de 

Turma tem a função de coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho da 

turma, agora designado projecto curricular de turma (art.º 36). 

O Director de Turma é, então, um elemento primordial na organização 

escolar, pois é o professor que acompanha, apoia e coordena os processos de 

aprendizagem, de maturação, de orientação e de comunicação entre os 

professores, alunos e pais (Marques, 2002, p. 15). A função de Director de 

Turma assume-se como fundamental na organização escolar, nomeadamente 

na orientação da sua direcção de turma.  

Assim, como futuro professor, o conhecimento das funções e da forma 

como o Director de Turma deve actuar é muito importante no processo 

formativo do futuro professor. Apesar de, através da observação, assim como 

pelo contacto e pela interacção com a Directora de Turma, foi possível obter 

algum conhecimento sobre as funções do Director de Turma. Das vivências 

que tive ao longo do ano lectivo, a articulação entre os diferentes professores 

através do Conselho de Turma foi a experiência mais relevante para a 

obtenção de conhecimento, visto que é possível verificar a forma como os 

professores interagem e procurar a criação de estratégias e soluções para o 

desenvolvimento dos alunos.  

No entanto, havia a necessidade de adquirir um conhecimento mais 

alargado sobre a função.  

De que modo é que adquiri este conhecimento? Face à necessidade de 

concretizar as exigências e objectivos planeados no Estágio Profissional, o 

núcleo de estágio reuniu com os três Directores de Turma responsáveis por 

cada uma das turmas que são leccionadas pelos estudantes-estagiários, o que 

me proporcionou a obtenção de um conjunto de informações que foram 

valorizadas de diferentes modos por cada um dos Directores de Turma, 

permitindo uma compreensão mais alargada sobre o papel inerente à direcção 
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de turma. Para além das reuniões informais, a participação nos Conselhos de 

Turma permitiram-me obter uma visualização, de uma forma mais específica, 

de algumas das funções do Director de Turma. 

Como resultados dos contactos tidos com o Director de Turma, 

compreendi que comporta um conjunto de funções, que têm como objectivo 

fundamental a direcção dos alunos da turma, nomeadamente através da 

ligação à família. As funções mais salientadas pelos Directores de Turma 

podem ser enquadradas em 4 grandes grupos de funções, três de vertente 

mais pedagógica e uma mais administrativa: 1) funções relacionadas com os 

alunos; 2) funções relacionadas com os professores da turma; 3) funções 

relacionadas com os encarregados de educação; e 4) funções relacionadas 

com tarefas organizativas e administrativas. 

As funções do Director de Turma, relativamente à turma e aos alunos, 

materializam-se na orientação do seu processo escolar, nomeadamente o 

acompanhamento próximo dos alunos, intervindo no sentido de ajudar a 

resolver situações do domínio pedagógico e social. Já no que se reporta às 

funções relacionadas com os programas da turma, o Director de Turma tem o 

papel de servir de ligação entre os professores que leccionam na turma. Neste 

aspecto, as reuniões de conselho de turma e alguns encontros informais são 

importantes na difusão da informação e conciliação das estratégias entre os 

diferentes professores que acompanham o processo ensino-aprendizagem da 

turma. 

O estabelecimento de uma relação próxima com os encarregados de 

educação, é também função do Director de Turma. Neste contexto, o Director 

de Turma deve servir de intermediário entre estes e os restantes professores 

do conselho de turma, comunicando a ambas as partes, informações 

relevantes sobre o processo escolar do seu educando.  

Por último, ao nível das Tarefas Organizativas/Administrativas, o Director 

de Turma tem à sua responsabilidade um conjunto de tarefas, cujo objectivo é 

manter actualizados os processos da turma e dos alunos. Nesta função, a 

organização e actualização do Dossier da direcção de turma surge como 

importante. Nele constam todas as informações relativas à turma, como o 
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Projecto Curricular de Turma e a Planificação Anual das Actividades, assim 

como o registo da assiduidade, o aproveitamento escolar e outros aspectos 

relevantes da vida do aluno. Ainda relativamente às funções administrativas, a 

preparação e coordenação das reuniões Conselho de Turma e de Avaliações e 

as respectivas actas, são tarefas administrativas do Director de Turma.  

Tomando como referência o exposto, é visível que o Director de Turma é 

um elemento fundamental na orientação educativa dos alunos, em articulação 

com os demais intervenientes da formação dos alunos. Neste contexto, a maior 

competência do Director de Turma é funcionar como elo entre os encarregados 

de educação e os professores do conselho de turma, visando, em última 

instância, coordenar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, o 

Director de Turma deve ser capaz de compreender os alunos e as suas 

perspectivas e, por isso, tem que ser alguém atento aos pormenores. Deve 

também ter a capacidade de “filtrar” a informação proveniente dos diferentes 

intervenientes da acção, sejam eles encarregados de educação, alunos ou 

professores.  

 

5.2 Um Dia D(iferente) 

Em sede do grupo de Educação Física, a elaboração do Plano Anual de 

Actividades foi uma das primeiras tarefas realizadas. Neste quadro, o 

contributo do núcleo de estágio com a sugestão de uma actividade a realizar 

teve que ser efectuada, porquanto teria de ser incluída no PAA, no sentido de 

dar resposta à área 2 do Regulamento de Estágio. Neste contexto, e após 

alguma troca de ideias acerca do teor da actividade a realizar, tendo em conta 

a realidade daquela escola e das nossas motivações, decidimos que o „Dia D‟, 

seria uma opção ideal, ficando agendada para o dia 4 de Março. 

Mas porquê um „Dia D‟? Pensamos que seria uma actividade distinta do 

realizado naquela escola, e, por isso, sendo uma forma de trazer nova 

informação, e sensibilizar a comunidade escolar para um tema sensível e 

delicado. Assim sendo, uma das principais raízes da escolha da actividade 

relacionou-se com o sentido educador e inclusivo que pretendíamos alcançar, 

aproveitando a Escola como um veículo de intervenção junto das comunidades 



Participação na Escola 

116 
 

mais jovens, pois estas idades são fundamentais na construção de 

concepções/posturas relativamente a temas mais sensíveis. 

Também o facto de nenhum dos estudantes-estagiários ser 

„especializado‟ na área da Reabilitação ou das Populações Especiais, fez com 

que a realização desta actividade fosse sentida como uma forma de 

desenvolvimento profissional, visto que nos permitiria contactar com uma 

realidade diferente, em volta em características especiais. Deste modo, 

considerámos que a realização de um „Dia D‟ na escola seria algo inovador 

(para aquela escola) e, ao mesmo tempo, propiciador do desenvolvimento de 

novas atitudes e valores, visto que para além de haver pouca divulgação do 

desporto adaptado, os alunos passariam a ter a percepção de que as pessoas 

com alguma deficiência também têm a possibilidade de realizar desporto, em 

modalidades que têm semelhanças com as modalidades realizadas por 

pessoas sem deficiência. 

Tomando como referência estes pressupostos, assumiu-se como 

objectivo fundamental da actividade sensibilizar a comunidade escolar para a 

importância do desporto adaptado e dotá-la de conhecimento na área. No 

entanto, os objectivos da actividade também tiveram em conta os princípios 

orientadores de acção expostos no Projecto Educativo da Escola, 

nomeadamente: promover a formação do aluno como cidadão interventivo e 

responsável; e promover uma atitude de interiorização dos valores de 

autonomia e respeito pelos outros. No seguimento do exposto, planeámos para 

o evento a inclusão de quatro modalidades de desporto adaptado: Basquetebol 

em cadeira de rodas, Voleibol sentado, Boccia e Goal-ball. 

Após a definição dos moldes da actividade, o passo seguinte centrou-se 

nas questões organizativas, sendo que recorremos à experiência do Grupo de 

Educação Física e procurámos aprender os aspectos a ter em conta para a sua 

concretização. Deste modo, a participação na organização do „Corta-mato‟, 

assim como as reuniões onde foram abordadas as preparações do „Mexe-te‟, 

serviram como elementos de aprendizagens que nos auxiliou a desenvolver e a 

organizar o „Dia D‟. 



Participação na Escola 

117 
 

A nossa ânsia em querer mostrar ao grupo que podíamos ser úteis, fez 

com que iniciássemos a preparação do nosso evento logo no início do 2º 

período. Começámos por contactar o Gabinete de Populações Especiais da 

FADEUP, de forma a garantir os recursos materiais indispensáveis para a 

organização do evento (cadeiras de rodas, vendas, bola de Goal-ball e set de 

Boccia). Após a garantia do material indispensável à realização das 

actividades, seguiu-se o contacto com várias entidades, com o objectivo de 

angariar patrocínios.  

Neste ponto, a conjuntura económica do país e do mundo acabou por se 

reflectir no elevado número de respostas negativas (nomeadamente das 

grandes superfícies) que fomos recebendo, à medida que procurávamos 

ajudas para a realização do „Dia D‟. Por conseguinte, os patrocínios 

conseguidos resumiram-se a 125 t-shirts estampadas com o logo tipo do „Dia 

D‟ e 130 pães. No entanto, a ambição para que a actividade fosse um sucesso, 

levou-nos (aos elementos do núcleo) a comprar fiambre, águas e medalhas, 

conseguindo, deste modo, garantir os lanches e os prémios que estipulámos 

inicialmente na projecção da actividade, mas que por outras razões não foi 

possível angariar em patrocínios. 

Para além dos recursos materiais e financeiros, outro aspecto que 

considerámos muito importante e fundamental para a sensibilização acerca do 

desporto adaptado, era a possibilidade da comunidade escolar poder contactar 

de forma directa com atletas de adaptado. Por este motivo, a presença de dois 

atletas de Basquetebol em cadeira de rodas, pertencentes à Associação 

Portuguesa de Deficientes do Porto, assim como a presença de dois atletas de 

Boccia pertencentes à CerciEspinho, foram contributos muito importantes ao 

desenrolar das actividades. A sua presença permitiu que os alunos 

contactassem com a realidade da prática do desporto adaptado, ultrapassando, 

e muito, o conhecimento das regras e o modo de jogar nas diferentes 

modalidades.  

Paralelamente, considerámos que a inclusão de um rastreio relacionado 

com alguns tipos de deficiência seria uma mais-valia a incluir neste dia. Assim, 

e tendo em conta que a „represntação‟ de pessoas com deficiência visual 
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estariam presentes através do Goal-ball, contactamos a „Optica Vitó‟, no 

sentido de realizar um rastreio visual à comunidade escolar, durante a 

realização do evento.  

Neste contexto, com a garantia dos atletas da APD e da CerciEspinho, 

assim como a confirmação da pessoa responsável pelo rastreio, finalizámos e 

garantimos os recursos humanos. Finalizados e garantidos os recursos 

humanos, materiais e financeiros necessários para a organização, a divulgação 

do „Dia D‟ foi a etapa seguinte. Esta decorreu em dois contextos distintos, o 

interno e o externo. Para a divulgação externa, contactámos o jornal „Defesa de 

Espinho‟ e a „TVEspinho‟, no sentido de promover, divulgar e efectuar a 

cobertura da actividade no dia da sua realização.  

Relativamente à divulgação interna, esta decorreu de forma progressiva, 

isto é, colocada em locais de paragem estratégia da generalidade da 

comunidade, para de seguida iniciar uma divulgação mais acentuada na 

actividade. Assim sendo, a colocação de mensagens alusivas ao „Dia D‟ 

(Anexo 5) na cantina, na biblioteca, à entrada dos blocos e nos vidros do 

corredor central foi a nossa primeira forma de divulgação, procurando criar 

curiosidade entre os estudantes. De seguida, procedeu-se à afixação dos 

regulamentos e da descrição da actividade, nos mesmos locais. 

O facto de não ser uma actividade comum, fez com que a adesão inicial 

não fosse a que perspectivámos, visto que os alunos não estavam 

sensibilizados para a prática deste tipo de desportos. No entanto, após alguma 

divulgação realizada pelos professores de Educação Física nas suas turmas, 

as inscrições foram aumentando exponencialmente, chegando ao limite de 16 

equipas de 6 elementos, num total de 96 alunos inscritos. Contudo, penso que 

numa iniciativa futura, o impacto tenderá a ser superior, pois a reacção dos 

alunos foi de grande adesão.  

Depois de um longo período de preparação e da consequente ânsia pelo 

dia da actividade, eis que chegaou o „Dia D‟! O impacto inicial da actividade foi 

de facto interessante, sendo que tivemos inclusive alunos a pedir para 

experimentar as actividades sem estarem inscritos. 
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Penso que esta procura acentuada que se verificou no dia da actividade 

esteve também relacionada com a forma como a actividade estava organizada 

(Anexo 6 e 7). A actividade estava organizada para que as actividades mais 

conhecidas estivessem no pavilhão, que seria o centro da actividade. Assim, 

neste espaço estavam o Basquetebol em cadeiras de rodas e o Voleibol 

sentado, mostrando simultaneamente dois desportos que os alunos conhecem 

bem, mas adaptados a uma realidade diferente. No entanto, para chegar ao 

pavilhão, é necessário passar pela porta do ginásio pequeno, onde se 

encontravam duas modalidades menos conhecidas (Boccia da parte da manhã 

e o Goalball da parte de tarde). Neste contexto, todos os membros da 

comunidade escolar que se dirigissem ao pavilhão, observavam o ginásio 

pequeno, acabando por contactar com desportos menos conhecidos. Penso 

que este conjunto de situações possibilitou o sucesso da actividade. Foi com 

uma enorme satisfação que verificámos esse êxito. O objectivo fundamental de 

sensibilizar os alunos para o desporto adaptado foi totalmente cumprido. Ao 

longo das actividades foi visível o envolvimento dos alunos nas actividades, a 

preocupação em cumprir com as regras estabelecidas (horários, regras, etc.), 

assim como a motivação com que participavam nas actividades. 

Relativamente aos aspectos que conduziram ao êxito da actividade, 

penso que a natureza dos desportos, assim como a dinamização feita pelo 

professor e atletas da CerciEspinho na modalidade de Boccia foram contributos 

importantes. De realçar, ainda, o enorme envolvimento que os alunos 

demonstraram relativamente ao Basquetebol em Cadeira de Rodas que, na 

minha opinião, foi a modalidade que teve mais impacto. Outro dado que 

confirmou o êxito da actividade foram os feedbacks dos participantes e da 

restante comunidade escolar que assistiu ao evento. Estes louvaram a 

iniciativa, referindo mesmo que este tipo de iniciativas de divulgação e 

sensibilização para o desporto adaptado são fundamentais. Para além deste 

sucesso interno, a cobertura do evento por parte do jornal „Defesa de Espinho‟ 

foi importante na divulgação destas actividades adaptadas, possibilitando uma 

visão diferente sobre o desporto adaptado (Anexo 8). 
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A nível pessoal, a organização deste evento assumiu-se como uma 

experiência nova e positiva. Esta revelou-se uma mais-valia para a minha 

formação, tanto ao nível da organização de actividades escolares, como ao 

nível do conhecimento desta tipologia de modalidades, que não detinha 

qualquer conhecimento aprofundado. Outro aspecto que também se revelou 

importante, foi a possibilidade de contactar com uma grande diversidade de 

instituições, o que permitiu contribuir para a criação de sinergias entre a 

comunidade espinhense e a escola. 

Em síntese, considero que a actividade foi um êxito, sendo visível no 

envolvimento e satisfação de todos os que participaram no „Dia D‟. Os 

objectivos da actividade foram atingidos, porquanto os alunos ficaram 

sensibilizados para o desporto adaptado, pois o facto de se terem colocado no 

lugar de alguém com deficiência, permitiu-lhes compreender melhor as 

dificuldades inerentes a este tipo de deficiências. Acresce que a nossa imagem 

como professores ficou engrandecida aos olhos da comunidade escolar, tendo 

em conta que o contacto tido ao longo do dia com alunos, professores e 

funcionários, permitiu-me caminhar em direcção à minha afirmação enquanto 

professor pertencente àquela comunidade escolar. 

 

5.3 O Centro Social de Paramos – (mais) uma experiência 

enriquecedora 

 A criação de sinergias entre a escola e a comunidade envolvente é um 

aspecto merecedor de atenção, isto, se no centro destas sinergias estiver a 

tentativa de contribuir para o desenvolvimento da população, designadamente 

de crianças.  

 Partindo desta ideia, sensivelmente a meio do 2º período, recebemos da 

parte do Director da escola e da professora cooperante, uma proposta no 

sentido de dinamizarmos algumas actividades para as crianças do Centro 

Social de Paramos. A proposta constou no seguinte: a partir das férias da 

Páscoa, semanalmente ou quinzenalmente, conforme a nossa disponibilidade, 

dinamizaríamos uma tarde com actividades centradas num conjunto de 

modalidades, no sentido de dar a conhecer àquelas crianças, outras 
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modalidades além do Futebol, visto que é o único a que tem acesso. A escola 

disponibilizaria o material, independentemente do local onde ocorressem as 

actividades, fosse na escola, no centro social, ou nas instalações das piscinas 

municipais. 

Confesso que inicialmente olhei para este convite como „mais trabalho‟ 

num ano já tão intenso e trabalhoso como este. Contudo, ao analisar as 

possibilidades que esta proposta encerrava, acabei por encará-la como uma 

oportunidade e não como uma perda de tempo. 

Assim, o núcleo de estágio aceitou o convite e assumimos esta 

experiência como uma oportunidade de contactar com outra realidade, 

designadamente com uma faixa etária diferente (dos 6 aos 9 anos) daquela 

com que trabalhávamos em contexto de estágio. Acresce que esta experiência 

se revelou bastante importante, se pensarmos que, infelizmente, a maioria dos 

recém-licenciados encontram nas AEC‟s a sua principal ocupação. Por 

conseguinte, e apesar de não ser esta a ambição dos recém-licenciados, esta é 

uma realidade, sendo que esta experiência contribuiu para uma melhoria da 

compreensão do que significa leccionar aulas a crianças desta faixa etária. 

 Se estas razões, por si só, já justificavam a adesão a esta actividade, a 

realidade experienciada no Centro Social de Paramos revelou-se 

extremamente compensatória. A ternura daquelas crianças foi-nos 

conquistando dia após dia. A alegria com que nos recebiam na ânsia de fazer 

coisas diferentes das habituais, foi muito importante para a minha (e também 

das minhas colegas) motivação como professor. 

 Assim, ao longo desta experiência com o Centro Social de Paramos, 

proporcionámos-lhes experiências diversificadas tais como a Natação, Futebol, 

Basquetebol, Andebol e Badminton. Para além desta abordagem a estas 

modalidades, os jogos lúdicos foram utilizados regularmente, contribuindo para 

que os sorrisos das crianças estivessem sempre presentes. 

  Agora, quase no término, posso afirmar que esta foi uma aposta ganha, 

tanto para mim como para as crianças. A mim, conferiu-me um melhor 

entendimento das características das crianças destas idades e permitiu-me 

desfrutar da sua alegria e reconhecimento. Na verdade, a alegria que estas 
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crianças me transmitiram, foi extremamente gratificante. Para elas foi, também, 

certamente, uma actividade muito enriquecedora, basta pensar nos seus rostos 

para ter a certeza que valeu a pena. Aqui pude reconhecer nos alunos o rosto 

da recompensa! 

 

5.4 A Hetero-formação – essencial no desenvolvimento profissional 

 

O estágio assume-se como uma etapa determinante na preparação dos 

futuros profissionais da função docente, pois como afirmam Pereira (2001) e 

Wenger (1998), aproxima os professores do contexto real de acção. 

Este confronto com a escola e com as suas exigências, possibilitou-me 

também reconhecer a necessidade de uma formação mais específica em 

determinadas áreas, nomeadamente nas modalidades em que a formação 

inicial não incidiu de forma tão aprofundada e que o conhecimento era menor, 

como por exemplo, a Dança.  

Tendo em conta que no ano de estágio o tempo disponível é escasso, 

dificultando a participação em formações extra, a solução de aprofundar 

conhecimentos relativamente à prática profissional surgiu através do contacto 

com outros professores, no interior do grupo de Educação Física. Nesta 

perspectiva, o estágio, para além de todas as vantagens que comporta, 

acontece num contexto em que o contributo dos restantes professores se 

assume como fundamental no desenvolvimento profissional dos estudantes-

estagiários. Assim sendo, a busca de conhecimento no interior do grupo de 

Educação Física, assim como o auxílio e as sinergias criadas com os 

professores mais experientes constituiu-se como uma mais-valia para melhorar 

a qualidade de ensino nas minhas aulas.  

Este contacto progressivo com o mundo real evidencia a necessidade de 

“actualização e aprofundamento dos conhecimentos nas várias áreas 

envolvidas no desempenho profissional” (Trindade, 1992, p.6). Se, no passado, 

a formação de professores era pensada numa qualificação inicial que 

capacitaria o docente para o futuro (Pereira, 2001), hoje, a formação de 

professores assume-se como uma tarefa de complexidade acrescida, visto que, 

actualmente, “o professor assume um duplo papel no sistema de formação, o 
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de formando e o de formador, embora assumidos em tempos e espaços 

institucionalmente distintos” (Pereira, 2001, p. 37). 

 Por este motivo, a constatação da necessidade de formação contínua 

surge como uma possibilidade de obtenção de conhecimento sobre um 

conjunto de temas que não foram aprofundados durante a formação inicial. 

Assim, acreditando que a prática profissional só se transforma pela acção, pelo 

desejo e pela vontade dos professores (Pereira, 2001), surge a 

indispensabilidade de criar processos potenciadores de competência colectiva 

que permitam a aprendizagem e a partilha de conhecimentos (Batista, 2009). 

O exemplo em que esta hetero-formação teve um papel preponderante, 

foi na aprendizagem da modalidade de Dança. Isto, porque no planeamento 

anual estava previsto abordar o cha-cha-cha (uma dança de salão) e como não 

o dominava, precisava de formação específica na área. O facto de haver um 

professor especialista na área da Dança, no seio do grupo de Educação Física, 

foi o auxílio fundamental que me permitiu aprofundar este estilo de dança. 

O pedido dirigido ao professor culminou na realização de dois workshops 

(ou aulas), que além das aprendizagens acerca dos conteúdos do cha-cha-cha, 

que me deu a formação necessária para dançar e ajudar os meus alunos 

durante a Unidade Didáctica de Dança. Esta foi uma experiência enriquecedora 

do ponto de vista pessoal, pelo convívio e interacção com os professores. O 

excerto seguinte é elucidativo quanto a esta aprendizagem: 

 

 “A partir do inicio do 2º período, as duas horas que o Núcleo de Estágio 

passou com o Prof. Vasco, iniciaram o ponto de viragem relativamente à minha 

forma de ver a Dança. A partir desse momento, senti que o domínio do conteúdo 

começava a ficar progressivamente mais consistente, dando-me a primeira, 

embora ténue, sensação de segurança.” (Reflexão final da UD de Dança) 

 

Esta vivência permitiu-me perceber que a formação contínua e 

permanente deve ser uma preocupação sistemática do professor, pois a 

formação inicial não nos capacita para todas as situações da nossa profissão. 

Assim, a formação contínua assume-se como fundamental para melhorar a 

qualidade do ensino e a própria formação dos professores (Arroteia, 1993). 
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No seguimento do exposto, para além da necessidade de procurar 

formação em acções de formação, na biblioteca ou noutro local formativo, o 

desenvolvimento profissional é susceptível de acontecer no seio da 

comunidade escolar desde que haja processos de partilha instituídos entre, 

nestes caso, o grupo de Educação Física. 
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5.5 O papel da comunidade prática no contexto do estágio profissional: 

relatos de um estudante estagiário de Educação Física6 

Trabalho apresentado no Congresso de Pontevedra 2011 (Anexo 9) 

Autores: Rúben Gomes; Teresa Leandro; Isabel Mesquita; Paula Batista; 

 

5.5.1 Resumo 

 

Este trabalho resulta da análise das notas de terreno de um estudante-estagiário 
acerca da sua vivência enquanto elemento pertencente a um núcleo de estágio o qual, 
por sua vez, está inserido num grupo de Educação Física, numa escola concreta. A 
noção aprofundada nos seus relatos encontra eco conceptual no conceito comunidade 
de prática, que encara a aprendizagem como um processo resultante da participação 
social. Segundo Wenger et al. (2002), uma „comunidade prática‟ é um grupo de 
pessoas que partilham preocupações comuns, um conjunto de problemas, ou um 
interesse sobre um tema, e que aprofundam os seus conhecimentos e experiências 
nessa área, através da interacção continua‟.  

Este estudo é uma interpretação efectuada na primeira pessoa que visa clarificar o 
modo como se processa a interacção estabelecida nos diferentes grupos em que o 
estudante-estagiário está inserido durante o estágio, bem como o seu contributo para 
o processo formativo experienciado. O propósito deste estudo foi, assim, efectuar uma 
auto-análise das notas de terreno de um período de duas semanas consecutivas, em 
que o trabalho em diferentes grupos aconteceu de forma sistemática. O corpus do 
estudo foram 6 relatos, num total de 26 páginas que retrataram as vivências de 

estágio, designadamente as ocorridas em reuniões de núcleo, de grupo, em conversas 
informais e observação de aulas. Os registos foram efectuados no decurso do dia e 
completados no final de cada um dos dias.  

O material foi submetido a uma análise de conteúdo tendo por referência os seguintes 
pontos: i) conteúdos; ii) processo de partilha; iii) significados; iv) aprendizagens. 

Da análise efectuada ficou evidente que i) a maioria das interacções potenciadoras de 
aprendizagens ocorrem no Grupo de Educação Física e no Núcleo de Estágio ii) os 
processos de partilha são fundamentais, nomeadamente com os professores mais 
experientes, mas também entre estagiários; iii) o significado atribuído ao ser professor 
reconfigurou-se, assim como a algumas dimensões de intervenção pedagógica; iv) as 
aprendizagens foram diversificadas, nomeadamente sobre o funcionamento da escola, 
do Grupo e do Núcleo, assim como relativamente aos conteúdos específicos de uma 
modalidade, neste caso a dança. 

O recurso às notas de terreno, como elemento complementar à reflexão oral, revelou-
se um instrumento importante no desenvolvimento de uma intervenção que se quer 
mais reflectida. De evidenciar, ainda, que o autor, enquanto estagiário, passou a 
atribuir novos e renovados significados ao processo de partilha, à troca de 
conhecimentos e de experiências, enquanto elementos estruturantes no processo de 
(re)configuração do seu entendimento do que é ser professor.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estagiário; Educação Física; Comunidade Prática; Notas de 
Terreno.  

                                                             
6 Em anexo encontra-se a ‘Planilla de presentación’ refere ao Congresso de Pontevedra 2011 
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The role of a community practice in the context of practicum: reports of a 

Physical Education student  

 

 
5.5.2 Abstract 

 

This work results from the analysis of field notes of a student-intern about his 
experience as a core element belonging to the stage which, in turn, is housed in a 
group of Physical Education, in a real school. The concept depth in their stories is 
echoed in the conceptual concept community of practice, which views learning as a 
process resulting from social participation. 

According to Wenger et al. (2002), a 'community of practice' is a group of people who 
share common concerns, a number of issues, or an interest in a topic and who deepen 
their knowledge and experiences in this area, through  continues interaction ", which is 
congruent with the works inside the practicum group of pre-service teachers.  

This study is an interpretation made in the first person to clarify how the interaction 
takes place in the different groups that the pre-service teacher interact during the 
practicum, as well as its contribution to the educational process experienced. A self-
analysis of the pre-service teacher field notes was applied from a period of two 
consecutive weeks. The corpus of the study derived from six meetings, on a total of 26 
pages, which describe the experiences of the student teacher in the practicum group 
and inside the Physical Education group. It also includes informal conversations and 
classroom observations. The field notes were made during the day and completed at 
the end of each day.  
The data was submitted to the content analysis using the following points: i) content, ii) 
sharing process, iii) meanings, iv) learnings. From the analysis it was evident that  i) 
most of the potential of learning interactions happening within the Physical Education 
group  and in practicum group; ii) the sharing processes are critical, particularly with the 
more experienced teachers, but also among pre-service teachers; iii) the meaning 
attributed to being a teacher is reconfigured, as well as some aspects of the 
pedagogical intervention; iv) learning were diverse, including the learn about the school 
organization, namely the functioning of the Physical Education group and  the 
practicum group. 

It also noticeable that the author, as a pre-service teacher, begins to assign new and 
rekindling meaning to the process of sharing knowledge and experiences, and as 
crucial elements in the (re)configuration of his understanding of what is to be a teacher. 

 

 

KEYWORDS: Pre-service Teacher; Physical Education; Community of Practice; Field 
Notes. 
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5.5.3 Introdução 

O desenvolvimento profissional é um processo contínuo que começa desde os 

primeiros contactos com a profissão. Deste modo, o estágio surge como um 

espaço importante neste processo que visa, em última instância, formar 

profissionais detentores dos requisitos da competência. Por outro lado, a 

pesquisa subordinada à questões da competência tem vindo, ao longo dos 

tempos, a ser objecto de múltiplas investigações (Batista, 2009). Mais 

recentemente, a temática da competência colectiva e aprendizagem em grupo, 

designadamente nos estágios profissionais, tem despertado o interesse e o 

investimento de vários investigadores. Este interesse reporta-se, 

essencialmente à tentativa de obter um entendimento mais acurado do modo 

como a partilha de conhecimento, dentro de um grupo, se pode revelar 

construtiva para todos os elementos que o constituem e para a organização em 

si mesma. Seguindo esta linha de pensamento, e analisando a forma como a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto organiza os estágios 

profissionais no contexto da formação inicial de professores, deparamo-nos 

com um modo operandis que contempla o núcleo de estágio como eixo central 

do processo formativo dos estudantes-estagiários. Deste modo, e tendo em 

conta que cada Núcleo de Estágio é constituído por dois a quatro estudantes-

estagiários, por um professor cooperante e um orientador da Faculdade, este 

pode ser entendido como uma „comunidade prática‟, em que o interesse 

comum vigora e o processo de partilha impera. Por conseguinte, captar o modo 

como o processo de partilha acontece no seio do núcleo de estágio e de que 

forma este contribui para o processo formativo do estudante-estagiário assume 

importância a dois níveis: a) a atribuição de significados aos envolvidos no 

processo, designadamente os estagiários; b)atribuição de significado e aos 

próprios processos de organização funcional do estágio. Neste quadro de 

interacção a noção de comunidade de prática, que encara a aprendizagem 

como um processo resultante da participação social, emerge. Segundo Wenger 

et al. (2002), uma „comunidade prática‟ é um grupo de pessoas que partilham 

preocupações comuns, um conjunto de problemas, ou um interesse sobre um 

tema, e que aprofundam os seus conhecimentos e experiências nessa área, 
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através da interacção continua‟. Partindo deste entendimento é possível inferir 

que o funcionamento do Núcleo de Estágio é congruente com a 

conceptualização de „comunidade de prática‟, porquanto o trabalho do Núcleo 

de Estágio persegue objectivos comuns, isto é, a aprendizagem dos 

estudantes-estagiários, bem como com o grupo de Educação Física quando 

este cumpre, verdadeiramente, a sua função. Neste quadro uma das questões 

que se coloca é de que forma é que esta “comunidade prática” deve funcionar 

para ser geradora de aprendizagens.  

Considerando o núcleo de estágio como uma comunidade prática, esta 

estrutura-se em torno de um elemento, o professor cooperante, que assume 

um papel fundamental no modo como esta funciona. Este no dia-a-dia, no 

contexto de estágio, trabalha de forma sistemática e intencional com os 

estudantes-estagiários, assumindo o papel de facilitador. De acordo com Jones 

(2006), o facilitador tem como função ajudar nas estratégias de resolução de 

problemas, fornecendo orientações para o processo evolutivo dos participantes 

e, sobretudo estimulá-los à reflexão. Pode, assim, considerar-se que o 

professor cooperante assume o papel de facilitador, figura central do constructo 

“comunidade prática”, porquanto é o elemento que organiza e orienta os 

processos no sentido da aquisição dos requisitos da competência. É, assim, 

evidente que o modo como ele orienta o processo condiciona, em muito, o 

desenvolvimento dos estudantes-estagiários, nomeadamente na separação 

daquilo que é fundamental e do que é supérfluo, isto porque os membros de 

uma determinada comunidade prática podem ser influenciados e influenciar as 

interacções provenientes no grupo (Jones, 2006, p. 99).  

Nesta perspectiva em que a aprendizagem no colectivo marca presença, 

importa referir que também ao nível das conceptualizações de competência e 

contrariamente à perspectiva individual que usualmente é implementada, cada 

vez mais surge a necessidade de apostar em processos potenciadores de uma 

competência colectiva que permita a aprendizagem e a partilha de 

conhecimentos (Batista, 2009). Deste modo, a „comunidade prática‟ surge 

como um espaço propício ao desenvolvimento da competência colectiva, 

designadamente pelas interacções que se estabelecem entre os elementos que 
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a constituem que permitem a mobilização e rentabilização dos saberes de cada 

um em prol da aprendizagem em grupo. 

Também Schön (1987) refere que o facilitador tem um papel crucial no 

processo de melhoria da aprendizagem, porquanto é uma parte do ambiente de 

aprendizagem que influencia grandemente outros aspectos desse mesmo 

ambiente de aprendizagem, designadamente os processos de reflexão, neste 

caso dos estagiários.  

Partindo destas noções, mais especificamente no que concerne ao papel da 

partilha no contexto do estágio profissional, acrescida da percepção da sua 

importância que ao longo da minha vivência de estágio se foi materializando de 

forma mais incisiva, surgiu como pertinente perscrutar as minhas notas de 

terreno na tentativa de identificar aspectos que consubstanciassem esta 

percepção. 

Assim, o objectivo deste estudo foi realizar a uma auto-análise das notas de 

terreno elaboradas durante de duas semanas consecutivas, com enfoque nos 

processos de partilha (em grupos distintos) ao longo deste período. Importa 

referir, que este curto espaço de tempo apenas representa uma imagem do 

dia-a-dia das vivências tidas em contexto de estágio.  

 

5.5.4 Material e métodos 

Procedimentos de recolha  

O corpus deste estudo baseou-se nos relatos escritos, em formato de notas de 

terreno, de um aluno estagiário do 2º ciclo em ensino em Educação Física, da 

Faculdade de Desporto - Universidade do Porto, do ano lectivo 2010/2011. Os 

escritos analisados reportam-se às notas de terreno efectuadas de 15 a 24 de 

Março de 2011 (2º período do ano lectivo). Estas foram efectuadas no decurso 

do dia em que se verificavam os acontecimentos e completados no término de 

cada um dos dias em que os episódios formais ou informais entre os 

estudantes-estagiários, núcleo de estágio ou grupo de Educação Física 

ocorreram.  
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Durante as duas semanas em que foram realizados os registos houve três 

reuniões formais: uma reunião de Grupo (22 de Março) e duas de Núcleo de 

estágio (dias 17 e 24 de Março); já os encontros informais foram diversos. 

De forma a manter o anonimato e confidencialidade dos professores 

pertencentes ao grupo de Educação Física e ao Núcleo de estágio foram 

atribuídos nomes fictícios.  

 

Procedimentos de análise  

O material foi submetido a uma análise de conteúdo tendo por referência os 

seguintes pontos: i) os conteúdos registados; ii) o modo como a partilha 

aconteceu; iii) os significados da vivência em grupo; iv) as aprendizagens. 

A categoria de conteúdos incorpora as temáticas emergentes da análise das 

notas de terreno, ou seja, os assuntos relacionados com as vivências tidas nos 

vários grupos em foco. A categoria processos de partilha incorpora a troca de 

experiências e a transmissão de conhecimentos relevantes ao exercício 

profissional. A categoria significados reporta-se ao sentido que o autor atribuiu 

às vivências em contexto real de estágio profissional, nomeadamente as 

experiências resultantes das reuniões formais e informais, do contacto com 

colegas do Núcleo de estágio e com os professores do Grupo de Educação 

Física, entre outros. Por fim, a categoria aprendizagens remete para as 

aprendizagens (do autor) resultantes da participação social nos diferentes 

grupos de relação. 

As notas de terreno efectuadas ao longo das duas semanas, objecto de análise 

neste estudo, possibilitaram recordar os acontecimentos mais relevantes, o 

que, por sua vez, permitiu a atribuição de novos e renovados significados ao 

conjunto de experiências vivenciadas. 

 

5.5.5 Resultados  

Conteúdos 

O trabalho no seio do grupo de Educação Física em prol do desenvolvimento 

integral os alunos ficou bem evidente nas notas de terreno (15 e 22 de Março). 
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Na verdade a ideia de que uma das exigências do exercício da função de 

professor de Educação Física passa pela necessidade de criar condições que 

permitam o desenvolvimento das capacidades dos alunos ( tanto no que se 

refere aos conteúdos da disciplina de Educação Física, como em aspectos 

transversais, necessários à sua integração na sociedade), ficou bem evidente.  

 

“À terça-feira, às 13h30, como tem sido habitual, os professores de 

Educação Física juntam-se no pavilhão para treinar a coreografia para o 

„Mexe-te‟ (evento habitual da escola). Tendo em conta que o „Mexe-te‟ é 

uma actividade da responsabilidade do Grupo de Educação Física, há 

uma grande entrega por parte do Grupo na tentativa de construir algo 

significativo eu marque a actividade. Desse modo, a constante reunião do 

Grupo e a troca de perspectivas entre os seus elementos, permitiu a 

criação da coreografia, assim como algumas decisões fundamentais em 

uma melhor actividade mais rica para os alunos, verificando-se novas 

discussões de decisões a cada reunião.” (15 de Março, página 1, 

paragrafo 1) 

 

“O tema seguinte que surge na reunião resultou do confronto de 

perspectivas. Enquanto um dos professores sugere a obrigatoriedade de 

utilização de capacete e a necessidade de não haver dispersão de 

participantes, outros vêem o BTT como uma actividade que permite 

absorver um elevado número de participantes. A discussão continua…”  

(22 de Março, página 1, paragrafo 7) 

 

“Pela reacção dos restantes professores, penso que foi evidente a 

veracidade desta perspectiva…e deste modo iniciou-se novo tema: o 

confronto fez-se sentir entre a opção „muitas modalidades com poucos 

alunos‟ ou „poucas actividades com mais alunos‟. O professor M., 

coordenador do Grupo, inicia a discussão…” (22 de Março, página 2, 

paragrafo 2)” 

 



Participação na Escola 

132 
 

O núcleo de estágio é outro espaço em que o trabalho de grupo, na procura de 

um bem comum e, simultaneamente individual, é uma constante. Este, 

enquanto um sub-grupo no seio do Grupo de Educação Física, funciona como 

um espaço essencial à realização das tarefas de Estágio. O conjunto de 

interacções e sinergias que se estabelece no seu seio possibilita a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional de todos os intervenientes (17 

e 23 de Março).  

 

“Reunião de Núcleo. Na sala de reuniões da ESMGA (Escola Dr. Manuel 

Gomes de Almeida), os três estagiários e a professora cooperante, 

iniciam a reunião semanal de Núcleo tendo em vista a análise da semana 

e a tomada de decisões nas actividades em que estamos envolvidos.” (17 

de Março, página 1, parágrafo 1) 

 

“No entanto, para a avaliação do cha-cha-cha havia diferentes 

perspectivas: 

- Na minha opinião, penso que é necessário definirmos a organização dos 

pares, vai dar confusão. Imagina que dois querem dançar com o 

mesmo…uí vai ser complicado. Ainda por cima na minha turma… – diz a 

AC.  

- Sim, mas…não sei, também não acho que seja completamente correcto 

escolhermos os pares…olha o que aconteceu hoje na minha aula…o 

Manuel (nome fictício) não tem um bom empenhamento, e pode 

prejudicar a avaliação da outra pessoa. – diz a TF. (…) 

- Olhem eu considero que não é justo que os alunos não possam escolher 

o par, imagina o que é dançares com alguém com quem não te sentes 

bem, por exemplo…ou com quem nunca danças-te… - refiro eu.(…) 

- Ah sim sim, mas não estou a discordar disso, só estou a dizer que acho 

que podemos deixar também um bocadinho ao critério deles…não 

definirmos tudo…por exemplo, podemos dividir a avaliação em dois 

momentos…a primeira parte escolhes os pares e depois de avaliares 

todos, dizes: „ok agora cada um escolhe o par que quiser‟. (…) 
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- Concordo. - diz a TF. 

- Sim, também acho que é o melhor (…). – refere a AC.(…) 

- Pronto, então fazemos dessa forma. Duas divisões, primeiro escolhemos 

nós, depois escolhem eles. – terminei eu. “ (23 de Março, página 1, 

parágrafo 2)  

 

Os excertos anteriores colocam em evidência que as interacções entre os 

elementos, tanto do Grupo de Educação Física, como do Núcleo de estágio 

são uma constante. A participação em reuniões formais ou encontros de Grupo 

faz-se no sentido de definir estratégias, encontrar soluções ou adequar 

decisões com vista a um aumento das possibilidades de sucesso de todos os 

membros que os constituem. Tendo em conta que tanto o Grupo de Educação 

Física como o Núcleo de Estágio têm consciência de que é através da troca de 

ideias e da análise de diferentes perspectivas que surgem novas soluções e 

decisões mais adequadas para atingir os objectivos, as reuniões assumem-se 

como locais ideais para um debate de ideias produtivas entre pares. Acresce 

que, os estagiários ao reconhecerem que estas as discussões são propicias ao 

desenvolvimento de novas perspectivas e novos entendimentos da prática, são 

apologistas de que a periodicidade das reuniões deve ser  mais de uma vez por 

semana, de modo a que a riqueza destes processos possa ser rentabilizada, 

designadamente na análise de diferentes perspectivas do processo ensino-

aprendizagem. Esta preocupação é visível no excerto do dia 23 de Março:  

 

“Nesta semana, a quarta-feira foi o dia escolhido para os estudantes 

estagiários se encontrarem e discutirem algumas das tarefas que são 

inerentes ao estágio. Deste modo, após as observações das aulas da 

parte da manhã, fomos almoçar, e após o almoço, deu-se continuidade ao 

encontro e estivemos reunidos na sala de trabalho dos professores para 

realizar algumas tarefas referentes às próximas semanas, como as 

relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem.” (23 de Março, 

página 1, parágrafo 1)” 
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Partilha 

A partilha no seio do núcleo de estágio e no grupo de Educação Física foi 

relevante para o meu processo de aprendizagem. Nos processos de interacção 

estabelecidos com os vários elementos foi possível adquirir novos 

conhecimento, partilhar experiências, ideias e perspectivas, designadamente 

com os professores mais experientes, que são uma fonte privilegiada de 

aprendizagem para nós que estamos a iniciar os primeiros passos na profissão. 

Esta partilha foi visível nos comportamentos dos professores, enquanto grupo, 

porquanto trocam opiniões sobre os acontecimentos que vão surgindo no seu 

dia-a-dia profissional. Por outro lado, no seio do núcleo de estágio a presença 

de alguém mais experiente (i.e., o professor cooperante, que funciona como o 

facilitador) permite que as discussões sejam mais proveitosas e rentáveis para 

todos. A este é conferido o papel de estimulador, de promotor do debate no 

processo de descoberta de novas e renovadas perspectivas. O excerto 

seguinte ilustra bem esta ideia de partilha de opiniões e de aprendizagem.  

 

“Depois de todos darem a sua opinião relativamente à aula, a professora 

cooperante inicia uma espécie de debate sobre as organizações da aula, 

visto que são aspectos que devem ser melhorados nos três estagiários: - 

Esta reunião era mesmo para fazer um ponto de situação. Acho que 

importa pensar bem, porque a modalidade tem características 

particulares, e não podemos deixar o trabalho cooperativo dos alunos. 

(…) Na Dança também temos de potenciar a aprendizagem de uns com 

os outros. Colocar os alunos mais expostos à frente, para potenciar a 

aprendizagem e a autonomia dos alunos. E as progressões, quando 

pensamos nas progressões, temos de pensar também na forma de 

organização dos alunos, pois também é uma forma de perceber a 

organização…isto tem que ser bem pensado. As aulas de dança podem 

melhorar se forem bem pensadas, de forma a cooperarem os alunos 

melhores e os piores… (…) A organização dos grupos poderá ser muito 

produtiva se for bem pensada. Outra coisa que também podem melhorar 

é a coreografia do Mexe-te, os alunos podem trocar de posição, ou 
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assumir diferentes posições. Passar os A´s para a frente os B´s para trás, 

etc. Assim, faz com que eles dominem o esquema, sem copiar por 

ninguém. É importante que os alunos passem por posições próximas do 

professor. Fazer a coreografia com música ou sem música, ou fazer 

sempre o mesmo movimento ao longo de toda a música, etc. – professora 

cooperante. 

- Eu não concordo muito com fazer o movimento sempre igual ao longo 

de toda a música, por uma razão. (…) Eu relaciono a música com o passo 

que faço (…) E por isso, acho que, com pouco tempo que temos para 

leccionar a Dança, penso que é importante que não confundir estas 

associações dos alunos…permitindo que eles associem determinado 

passo a determinada parte da música…e se fizerem sempre o mesmo 

passo, essa associação deixa de existir… Eu acho que podemos é contar 

os tempos, sem música e eles estarem sempre a repetir, isso sim, é uma 

boa ideia. – justifiquei eu. 

- Também pode ser, desde que o objectivo seja atingido. Quando dás um 

passo novo, deve haver tempo de aprendizagem, e o facto de trabalhar 

por grupo, responsabiliza-os. Vais dar mais dinâmica à aula. (…) Temos 

que colocar maior responsabilidade no grupo, em vez de fazerem por 

imitação. – professora cooperante.” (17 de Março, página 6, parágrafo 5) 

 

Em resultado do debate, no dia seguinte, um dos estudantes-estagiários 

experimentou a organização sugerida em reunião que, por sua vez, deu início a 

um novo debate, mas desta vez informal (18 de Março). 

 

“- Então que diferença verificaram relativamente à última aula? – 

perguntou a professora cooperante. 

- Eu penso que me pareceram mais concentrados na sua função. – 

respondeu a AC. 

- Também acho que estavam menos centrados nos colegas da frente, e 

por isso estão mais concentrados na coreografia, em vez de só copiaram 

pelo colega da frente. -continuei eu. 
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- E mais? O que acham que modificou neles e o que acham que 

melhorar? – perguntou novamente a professora cooperante.  

- (…) não poderem correr o risco de copiar pelo outro grupo e falharem, 

concentram-se no seu próprio trabalho… - continuei eu. 

- Pois, penso que passam a ser mais autónomos e responsáveis pelo seu 

pequeno grupo. completa a TF. 

- Exacto, foi aquilo que discutimos ontem, mesmo que os grupos troquem 

de posições, ou de ordem, faz com que quê? Faz com que os alunos de 

trás já não possam ter sempre a mesma referência…(…) e por isso, cada 

um tem que saber a sua parte da coreografia, senão corre o risco de 

falhar. – comentou a professora cooperante. 

- Pois, e até me pareceu que o empenhamento deles foi diferente, 

principalmente quando estão a fazer a coreografia à frente dos colegas. – 

completou a AC. 

- E isso acontece porquê? - questiona a professora cooperante. 

- (…) fez com que também fossem mais autónomos, porque quando a 

música estava a tocar, eles organizaram-se e começaram a treinar… 

(…)No final, quando eu disse que estavam bem, só faltava marcarem os 

tempos finais com uma palma, eles cumprimentaram-se todos…como 

forma de festejarem o facto de terem atingido o objectivo. – emitindo a 

minha opinião. 

- Também acho que esta organização aumentou o envolvimento deles, tal 

como tínhamos discutido ontem na reunião. – disse a TF. 

- (…) É importante modificar a organização em função daquilo que 

queremos que os alunos atinjam. Estão a ver, apenas divididos em 4 

„equipas‟ foi suficiente para que eles se mostrassem mais 

empenhados…para além da vantagem de podermos corrigir grupo a 

grupo e ser mais fácil verificar os erros de cada um… - professora 

cooperante.” (18 de Março, página 1, parágrafo 2) 
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Outro aspecto que também sobressaiu foi que além dos processos de partilha 

conduzidos pela professora cooperante, os estudantes-estagiários não se 

cingem a esta tipologia de partilha, criando eles próprios novas formas.. Assim, 

detectam problemas, analisam-nos e procuram encontrar as soluções mais 

adequadas às necessidades específicas de cada um, designadamente no que 

diz respeito às questões que se colocam na organização do processo de 

ensino-aprendizagem das suas turmas. A busca de conhecimento entre os 

pares, neste caso os estagiários, é também uma realidade. Daí, a importância 

do estágio ser realizado em grupo. O seguinte excerto é elucidativo desta 

tipologia de partilha:   

 

“- Já que falas nisso, quero-vos perguntar uma coisa. Qual é a vossa 

opinião em passar a coreografia passo a passo ou mais do que um passo 

de cada vez? – pergunto eu. Estou a perguntar isto por duas razões muito 

simples. A primeira é porque vi hoje duas situações diferentes. Na aula da 

TF, ela passou a coreografia passo a passo e avançou pouco. Ok, eles 

fazem correctamente, mas só avançou dois ou três passos. Mas ao 

mesmo tempo que ela estava a dar esses passos, eu fui espreitar a aula 

ao lado e a prof M. deu „prai‟ 5 passos seguidos…Eles no inicio estavam 

mal tecnicamente, mas ao fim de uma ou duas repetições, já estavam 

certos e já tinham avançado bastante… - questionei as minhas colegas 

acerca desta diferenciação de metodologia(…) 

- Oh R., eu até concordo com essa perspectiva, mas só experimentando, 

porque nalgumas turmas pode dar resultado e noutra não… - diz a TF. 

- Pois, pois. Eu também digo isso, porque ontem, na minha aula, como 

eles estavam entusiasmados com o cha-cha-cha, retirei tempo à 

coreografia do „Mexe-te‟, e para conseguir dar os 3 passos que faltavam, 

utilizei essa estratégia…dei os 3 passos seguidos sem música, eles 

exercitaram à minha contagem e correu bem. Por isso é que eu penso 

que podemos ver as vantagens e desvantagens disso…mas na nossa 

situação, em que temos pouco tempo para o final da Unidade Didáctica e 

para o „Mexe-te‟, acho que se calhar a forma que a prof M. adoptou é 
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interessante. Na minha opinião, seria mais fácil partir do global para o 

particular, ou seja, dar a ideia geral aos alunos, relativamente a 2 ou 3 

passos seguidos, depois exercitar sem música e depois introduzir os 

passos na coreografia já dada anteriormente. Penso que, tendo em conta 

o pouco tempo que falta para o „Mexe-te‟, era importante para ganhar 

tempo, mas amanhã falamos com a professora e vemos o que ela diz. – 

digo eu, em forma de conclusão.” (23 de Março, página 2, parágrafo 6)  

 

O confronto de ideias entre os estudantes-estagiários, na tentativa de, cada 

um, tentar encontrar a solução mais adequada para a sua turma foi uma 

constante, revelando-se um aspecto importante na melhoria dos processos de 

reflexão individuais, porquanto obriga a problematizar, a avaliar e a tomar 

decisões.  

Contudo, esta necessidade de partilhar extravasa em muito o núcleo de 

estágio. Pois, a necessidade de trocar experiências e conhecimentos é algo 

incontornável numa organização como a escola, sendo que no grupo de 

Educação Física espelha bem essa necessidade. Mencione-se a título de 

exemplo os workshops entre os professores de EF para a preparação da 

coreografia a apresentar no programa Mexe-te. Note-se que neste exemplo a 

liderança coube ao professor V, especialista na área da dança. Estes 

workshops foram muito importante para nós estagiários, porquanto não 

conhecíamos este estilo de Dança e tínhamos que o leccionar. 

 

 “A TF, que está a ver de fora, complementa a correcção:  

- „Tá melhor, mas vocês têm que ser mais rápidos na transição frente/trás, 

senão perdem o tempo da música e iniciam o „basic movement‟ seguinte, 

fora do tempo…e já sabem que, segundo o professor V., isso é um erro 

grave. Tentem lá outra vez. 

(O professor V., é um dos professores do Grupo de EF. Foi ele que nos 

ensinou a dançar cha-cha-cha. Aproveitamos o facto de ele ter sido 

campeão nacional de danças de salão, e ser formador neste área.) ” (15 

de Março, página 2, parágrafo 6) 
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Significados 

Em anos anteriores do percurso formativo na Faculdade, disciplinas como as 

de Gestão e Organização da Escola permitiram-se aceder a algum 

conhecimento acerca da estrutura escolar e do seu funcionamento. No entanto, 

apenas em contexto real, na escola, foi possível atribuir verdadeiro significado 

aos conhecimentos adquiridos. Mencione-se a título de exemplo, as reuniões 

dos vários órgãos, dos quais conhecia os pressupostos de funcionamento, mas 

só os entendi verdadeiramente na sua vivência; assim, fui descobrindo a sua 

verdadeira forma de funcionamento e papel à medida que o estágio foi 

decorrendo. Inicialmente, o modo como observava tendia a centrar-se na 

organização escola enquanto sistema burocrático; contudo, com o passar do 

tempo, e com a vivência escolar, designadamente nos vários níveis de 

reuniões em que participei (núcleo, grupo EF, departamento, DT, …) fui 

ascendendo a um entendimento mais profundo o que, por sua vez, me permitiu 

adquirir novas perspectivas sobre as actividades inerentes à organização 

escolar. O excerto seguinte é elucidativo desta alteração: 

 

 “O tema seguinte a surgir na reunião é um confronto de perspectivas (…) 

A discussão continua… mas num dos momentos, alguém toca no ponto-

chave:  

- Só faz sentido que a actividade tenha impacto, se a segurança estiver 

garantida a priori, o que não me parece que esteja garantida se não for 

obrigatório usar capacete. Tendo em conta o contexto actual, em que os 

professores são „atacados‟ constantemente, não podemos dar 

possibilidades a que surjam problemas com os alunos. E nesta actividade 

em que as quedas são uma constante, é necessário ter alguma cautela 

na forma como se organiza. – interveio a professora cooperante.(…) 

- Oh Luís, há um número limite de inscrições por actividade e os alunos 

que não se inscreverem nelas tem as mega actividades que poderão 

absorver um maior número de alunos, e desse modo está garantido o 

sucesso de participação de todos os alunos.” (22 de Março, página 1, 

parágrafo 7)  
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Foi através deste tipo de interacções com os professores do Grupo de 

Educação Física que alterei o modo com encarava a actuação do professor na 

escola. A constatação de que ser professor, é mais do que conduzir as turmas 

no seu processo de ensino-aprendizagem, ficou bem patente ao longo dos 

episódios de relacionamento com o Grupo. Para além disso, também adquiri a 

noção de que a tomada de decisão do professor é influenciada grandemente 

pelo modo como é percebida a sociedade bem com o seu papel no rumo dos 

processos educativos.  

 

Aprendizagens 

A imprescindibilidade da tomada de decisão e a sua importância no contexto de 

acção do professor de Educação Física foi uma aprendizagem que ganhou 

relevo, bem como a necessidade de analisar o contexto de actuação 

(condições e intervenientes), de forma a adoptar os métodos de ensino mais 

adequados. Os excertos seguintes são reveladores destas aprendizagens: 

 “A música inicia, e nós realizamos aproximadamente 64 tempos 

repetindo o que estivemos a treinar, saindo tudo na perfeição (para o 

nosso nível claro). O que interessa é que o resultado foi obtido, a maioria 

dos alunos ficaram admirados e pela resposta que deram, também 

querem dançar da mesma forma.” (15 de Março, página 4, parágrafo 6) 

 

 “Outro aspecto que quero lançar para a discussão é a forma como tem 

sido transmitida a coreografia, ou seja, penso que é necessário reflectir 

entre dar um passo de cada vez, ou dar mais passos seguidos, tendo em 

conta que o tempo para o final da Unidade Didáctica e para o „Mexe-te‟ 

está próximo do final. Na minha opinião, será mais fácil partir do geral 

para o particular, ou seja, dar a ideia geral aos alunos, relativamente a um 

conjunto de passos, depois exercitar sem música e depois introduzir os 

passos na coreografia já dada anteriormente. Penso que, tendo em conta 

o pouco tempo que falta para o término da Unidade Didáctica, é 
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fundamental criar este tipo de estratégia no sentido de „ganhar tempo‟ 

para atingir o objectivo final. – disse eu. 

- Eu acho que temos optado por uma abordagem molecular em ambas, 

no entanto acho que no cha-cha-cha é essencial…no inicio…mas penso 

que a introdução mais global permite adquirir o padrão motor dos 

elementos... (…) – concordou a TF. 

A professora cooperante emitiu novamente a sua opinião, após a nossa 

breve discussão: 

 - Não existem metodologia feitas, nem receitas. É importante retirar 

ilações para poder melhorar no futuro. Os pares aumentou os níveis de 

empenhamento…os pares podem e devem ser vistos como o todo, e por 

isso, o trabalho cooperativo entre eles foi fundamental, tanto no cha-cha-

cha como no „Mexe-te‟ (…) Mesmo em modalidades em que o 

desempenho individual é essencial, não nos podemos esquecer da 

integração do todo, porque eleva os níveis de responsabilidade, de 

autonomia…eles sentiram-se mais responsáveis para saber a coreografia. 

É sempre uma ilação a tirar…o trabalho cooperativo é uma mais-valia. A 

estratégia de mudar posições é importante, ainda por cima numa turma 

grande. Quanto à coreografia do „Mexe-te‟, não podemos abordar passo a 

passo, mas uma sequência de passos, para atingir o objectivo final.” (24 

de Março, página 2, parágrafo 3)  

 

O reconhecimento de que as aulas têm que ser minuciosamente preparadas, 

designadamente pela antecipação de situações que possam surgir (tendo um 

plano B), foi outra das aprendizagens mais marcantes que tenho vindo a 

adquirir no Estágio. Assim, tendo em conta que a aula de Dança traria 

dificuldades ao desempenho dos alunos devido à falta de conhecimento da 

modalidade, a demonstração assumia-se como fundamental para desenvolver 

a compreensão dos alunos relativamente às diferentes figuras do “cha-cha-

cha”. Por essa razão, e para que fosse possível a aprendizagem através da 

modelação, seria essencial que eu, enquanto professor, fosse capaz de realizar 

correctamente a figura em causa.  
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A melhoria de competências motoras revelou-se, assim, uma área em que o 

trabalho em grupo também trouxe benefícios. Na realidade na ESMGA a 

cooperação dos professores neste aspecto é usual, havendo situações de 

exercitação e treino, quando necessário de modo a aumentar a qualidade das 

demonstrações e, consequentemente, melhorar a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem.  O excerto que se segue, ilustra a situação em causa:  

 

 “Terminou o ensaio (com o Grupo de Educação Física) e nós, os 

estagiários, ficamos no ginásio para treinar novamente cha-cha-cha.(…) 

- (…) temos que estar bem no tempo e no ritmo, senão dá-mos mau 

aspecto na demonstração aos alunos. – digo eu, já quase a sair do 

ginásio para ir buscar o cd.(…) 

- Espera, espera, espera, agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-

cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha… Espectáculo, 

parece que apanhamos o jeito rápido, mas tem de sair melhor, estamos 

muito centrados nos pés, temos de olhar olhos nos olhos, lembra-te que a 

postura é fundamental na dança. 

- Outra vez? Posso? – pergunta a TF para colocar novamente a música a 

tocar. 

- Espera, espera, espera, agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-

cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha …   (…) 

- É agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, cha-cha-

cha…. (e continua, continua, até acabar a música).” (15 de Março, pagina 

3, paragrafo 5) 

 

5.5.6 Discussão 

As notas de terreno colocaram em evidência diferentes aspectos, desde as 

questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem até ao modo como a 
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escola está organizada. Estas dimensões tão distintas que foram objecto de 

registo, por um lado reflectem a complexidade do espaço escola e, por outro, a 

relevância que o processo de ensino e o modo operandis da escola assume no 

dia-a-dia do professor. Neste quadro, e sendo o estágio um espaço que se 

quer formativo, em que o estagiário passa por um processo de integração no 

contexto real da prática profissional ficou evidente que a escola é uma 

organização composta por diferentes grupos e sub-grupos que estabelecem 

sinergias entre si, sendo que todos concorrem para o mesmo objectivo: 

melhorar a qualidade de ensino que proporcionam aos alunos.  

A emergência de problemas com que o estagiário se debate foi também uma 

evidência; assim, como a importância da troca de opiniões, da discussão de 

ideias e análise das diferentes perspectivas que os diferentes grupos, 

designadamente o núcleo de estágio e o grupo de Educação Física, enfrentam 

no decurso do seu processo de desenvolvimento profissional.  

A percepção que já tinha da riqueza do espaço de partilha da escola, ganhou 

ainda maior relevo após a auto-análise das minhas notas de terreno. Através 

desta análise cuidada pude confirmar que a aprendizagem acontece em 

contexto de prática, através da nossa experiência em situações do mundo real. 

Noção que coloca em evidência o que Wenger (1998) advoga quando defende 

a importância do confronto com o contexto real no processo de construção 

profissional. 

As relações próximas estabelecidas com os professores do Grupo de 

Educação Física ficaram bem evidentes nos registos efectuados. As 

interacções com eles, enquanto professores mais experientes, contribuíram 

grandemente para o meu nosso processo formativo, nomeadamente através da 

discussão e confronto de diferentes perspectivas.  

Outro aspecto que ganhou relevo foi que a realização do estágio no seio de um 

grupo, o núcleo de estágio, que acolhe elementos com níveis similares de 

experiência e formação, concorre para uma aprendizagem mais rica. Ainda no 

seio do núcleo, a presença da professora cooperante, que orienta as sessões, 

estimulando a reflexão, funciona como um elemento essencial ao crescimento 

dos estudantes-estagiários. Deste modo, é facilmente perceptível que o Núcleo 
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reúne todas as características essenciais que definem uma „comunidade 

prática‟, porquanto as preocupações e interesses são comuns, isto é, procuram 

aprofundar os seus conhecimentos e experiências através da interacção 

continua (Wenger et al., 2002). Além do núcleo de estágio também a escola 

procura criar condições para que estes objectivos sejam atingidos. Assim, o 

modo como os professores estão organizados por áreas disciplinares, confere 

um determinado grau de autonomia a cada grupo disciplinar, designadamente 

o de Educação Física, no sentido de procurarem respostas conjuntas às 

necessidades decorrentes do exercício da função de professor.  

O processo de partilha no seio do Núcleo de Estágio, assim como no Grupo de 

Educação Física, como oportunidade de aprendizagem, revelou-se uma 

realidade. Neste sentido, este processo de partilha, designadamente de 

experiências pessoais, de conhecimentos em modalidades que não tinham sido 

aprofundadas durante o período de formação inicial, foi extremamente positivo 

para o meu desenvolvimento profissional e para o dos restantes estudantes-

estagiários. Tal como refere Vygotsky (1978), a aprendizagem ocorre melhor 

quando os principiantes se relacionam com outros (professores) mais 

experientes e conhecedores da tarefa compartilhada.  

De referir também, que a partilha não aconteceu exclusivamente com os 

professores mais experientes; esta também foi intensa entre os próprios 

estudantes-estagiários, nomeadamente no que se refere às experiências 

diárias ao nível do processo de ensino-aprendizagem, assim como de 

conhecimentos relativos à modalidade, em que cada um de nós era 

“especialista”.  

O modo como o núcleo de estágio funcionou assemelha-se ao entendimento 

de Jones (2006) de “comunidade prática”. O autor refere que o facilitador 

(professor cooperante) e os estudantes-estagiários (o Núcleo de Estágio) 

trabalham num ambiente de partilha, desenvolvendo conhecimento sobre 

questões, dilemas e problemas relacionados com situações da prática. Neste 

sentido, as partilhas em contexto de estágio funcionaram COMO uma mais-

valia no meu processo de formação, visto que foram uma fonte de 

aprendizagem e de formação continuada. 
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O conjunto de novos conhecimentos e vivências adquiridas no estágio, 

possibilitaram uma (re)configuração de conceitos inerentes à actividade 

docente. Por sua vez, a percepção do que é ser professor, assim como a visão 

da realidade escolar, foi sendo reconstruída ao longo do tempo, evoluindo de 

uma concepção que estava fundamentalmente ligada ao processo de ensino 

aprendizagem (praticamente centrada na leccionação da aula) para um 

significado mais abrangente, em que a organização de actividades, o trabalho 

de grupo e a partilha de conhecimentos, passaram a fazer parte. No mesmo 

sentido, Caires (2001) considera que a inserção no contexto real, vista noutra 

perspectiva e em interacção com um conjunto de „novos mundos‟, permite 

vislumbrar uma realidade totalmente nova desfasada das representações 

iniciais. 

Nesta perspectiva, e tendo constatado a importância do trabalho em equipa 

realizado no seio do Grupo de Educação Física, é possível inferir que a 

competência individual tem que também ser colocada ao “serviço” da 

competência colectiva (do grupo). Deste modo, a noção de competência 

colectiva emerge no contexto profissional do professor. Na realidade, o 

professor tem que ser capaz de trabalhar em grupo em busca de um bem 

comum. É necessário que o grupo de professores se una e crie sinergias para 

a realização das diferentes tarefas, na procura de um melhor ensino. Neste 

sentido, Le Boter Guy (2003,citado por Batista, 2008) considera que a 

competência profissional já ultrapassou em muito a competência individual, 

verificando-se a existência de uma competência colectiva, que depende 

largamente da qualidade das interacções estabelecidas entre as competências 

dos diferentes indivíduos. Tomada como referência esta noção, e o modo de 

funcionamento do Grupo de Educação Física e o núcleo de estágio em que 

estive inserido, foi visível a emergência desta competência colectiva no seio 

do(s) Grupo(s). 

A necessidade dos professores trabalharem para que os seus alunos possam 

ter vivências positivas, no sentido de obterem dividendos concretos do 

processo ensino-aprendizagem, foi um elemento que ganhou mais significado 

para mim. Deste modo, aspectos como o domínio de algumas habilidades 
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motoras surgem como essenciais ao exercício competente do professor de 

Educação Física. Assim, a possibilidade de em determinadas modalidades (por 

exemplo a dança) exercitar em grupo (de professores) as várias habilidades, 

em que os mais aptos auxiliam os menos aptos revelou-se um aspecto muito 

rico no meu processo de aprendizagem, ao longo do estágio. Neste contexto 

de partilha, as noções de cooperação e trabalho por um fim comum ganharam 

novo significado. Paralelamente a este trabalho conjunto dos professores de 

EF, também o núcleo de estágio, mais uma vez, se revelou um elemento 

essencial na vivência de estágio. Mencione-se a título de exemplo a 

possibilidade de observar a execução dos colegas, aprendendo com eles e, 

simultaneamente, corrigir as suas próprias execuções. Nesta situação o ganho 

é mútuo pois tanto a demonstração como a observação são competências 

fundamentais à condução do processo de ensino-aprendizagem. 

Em termos de aprendizagens foi evidente que as experiências vivenciadas no 

processo de interacção com os restantes elementos do núcleo de estágio, se 

constituíram como uma fonte única do meu desenvolvimento como professor 

de Educação Física. Ainda neste contexto, a forma como a facilitadora 

(professora cooperante) liderou as reuniões formais ou informais, utilizando o 

questionamento, estimulando o pensamento crítico e a reflexão, centrando-se 

nos aspectos fulcrais do processo ensino-aprendizagem, foram decisivos no 

meu processo de crescimento como futuro profissional. Esta (no papel de 

facilitadora), tal como refere Lave e Wenger (1998), proporcionou-nos 

(estudantes-estagiários) a possibilidade de participarmos na “vida” do grupo de 

EF e da escola, num processo de interacção constante. Posso mesmo afirmar 

que esta foi a chave que tornou a aprendizagem mais rica.  

Outra vivência significativa que se constituiu como uma aprendizagem 

importante, foi a possibilidade de poder viver plenamente a dinâmica do Grupo 

de Educação Física. As sinergias criadas no seio do Grupo, permitiram-se 

compreender melhor o papel do professor de EF, que se consubstancia num 

processo de interacções constantes a diferentes níveis. Tal como refere 

Vygotsky (1987), acredita-se que é por intermédio das interacções sociais que 

o significado é construído e muita das aprendizagens concretizadas. Por outro 
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lado, Caires (2001) refere que para além das comunicações entre colegas de 

grupo, também o desenvolvimento de tarefas em conjunto com outros 

profissionais, constitui uma ocasião para conhecer melhor a instituição, sua 

dinâmica e funcionamento, bem como criar um melhor ambiente de trabalho. 

Assim, a inserção do Núcleo no seio do Grupo de Educação Física, foi 

importante, não só para tomar consciência do modo como este se organiza, 

mas também para detectar o modo como deve funcionar em benefício de todos 

e dos alunos.  

Por outro lado, e ainda dentro da dinâmica do Grupo, a aprendizagem 

adquirida relativamente aos conteúdos da modalidade de Dança, 

nomeadamente o “cha-cha-cha”, foi essencial para o sucesso da leccionação 

das minhas aulas de dança, além de ser um elemento que contribuiu para o 

desenvolvimento profissional de todos os estudantes-estagiários. É no 

confronto com as necessidades da prática que Caires (2001) advoga, a 

necessidade do estagiário tomar consciência das suas maiores limitações em 

termos de formação, bem como das áreas que precisa de explorar melhor 

quando confrontado com a realidade escolar. A minha auto-análise, juntamente 

com os colegas do núcleo, fez com que nos deparássemos com as nossas 

lacunas ao nível da Dança, o que nos levou a procurar ajuda num professor do 

grupo de EF especialista na área (o professor V).  

Por conseguinte, a formação de professor engloba um vasto conjunto de 

vivências e partilhas que são cruciais no processo de desenvolvimento 

profissional do estudante-estagiário. Perspectiva esta que vai de encontro à 

ideia defendida por Jones (2006) que afirma que o professor ou treinador 

inexperiente para se tornar um profissional melhor qualificado precisa mais do 

que o simples tempo dispendido na prática em processos de interacção. 

. 

5.5.7 Conclusões 

Os conteúdos que foram objecto de registo, ao longo das duas semanas em 

que efectuei as notas de terreno, consubstanciaram um conjunto diversificado 

de vivências resultantes da interacção com outros, que ocorreram no seio de 
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grupos distintos (núcleo de estágio, grupo de Educação Física, diferentes 

elementos) em espaços formais e informais de reunião.  

Relativamente aos processos de partilha, é de destacar que a interacção com 

professores mais experientes se revelou fundamental ao meu processo 

formativo, nomeadamente em modalidades nas quais a formação inicial não 

incidiu tão aprofundadamente. Neste concreto, a presença de professores 

especialistas de determinada área revelou-se, uma fonte extremamente rica de 

conhecimento. Acresce que o simples diálogo, em conversas mais ou menos 

informais, também se assumiu como um elemento importante de 

aprendizagem.   

Paralelamente a esta partilha com outros mais experientes, a partilha entre os 

membros do Núcleo de Estágio, emergiu como um elemento essencial no meu 

processo de desenvolvimento profissional. Esta partilha materializou-se nas 

experiências diárias com os outros estagiários e com a professora cooperante, 

que assumiu um papel de verdadeira “facilitadora”, orientando e estimulando. 

Quanto aos significados, de evidenciar que os processos de vivência em grupo 

contribuíram, em muito, para o modo como passei a conceber o papel do 

professor. Ficou evidente para mim que ser professor ultrapassa em muito as 

tarefas de leccionação, abarcando o saber trabalhar em grupo, organizando 

actividades para a comunidade escolar, assim como partilhando experiências e 

conhecimentos com os pares em busca da melhoria da qualidade de ensino. 

As aprendizagens foram muitas e diversificadas, sendo que a primeira se 

reporta ao modo como as sessões de trabalho entre os estudantes-estagiários 

devem ser conduzidas. Neste concreto, ficou evidente o papel essencial da 

professora cooperante (facilitador), no sentido de estimular o pensamento 

crítico e reflexivo dos estagiários. A segunda aprendizagem refere-se à 

percepção que adquiri acerca do modo como se deve organizar e funcionar o 

Grupo disciplinar, de forma a dar resposta às diferentes tarefas que estão sob a 

sua responsabilidade. Neste aspecto, ficou evidente a necessidade de um 

trabalho conjunto sério e empenhado. Outra aprendizagem que apesar de mais 

específica, foi muito importante para mim, foi a aquisição de competências na 

dança, pois permitiu-me ministrar aulas com maior qualidade. Também aqui a 
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aprendizagem com outros, designadamente as sessões conjuntas de ensaio, 

dos elementos do grupo de EF, e o apoio do professor especialista foi crucial.  

Em suma, o desenvolvimento profissional no seio da comunidade escolar, é 

sobretudo, um processo de auto e hetero formação, que pode e deve ser 

considerado como uma formação contínua e permanente, em resposta às 

novas e (re)novadas exigências sociais envoltas num processo constante de 

alterações. 

Por último, importa referir que a fotografia tirada deste extracto do estágio, 

materializada nestas duas semanas de estágio, colocou em relevo as 

aprendizagens efectuadas e os significados atribuídos às vivências em grupo e 

para o grupo. Foi possível identificar que as situações vividas em grupo foram 

importantes à (re)construção do conhecimento previamente adquirido, bem 

como à aquisição de novos e (re)novados entendimentos, designadamente do 

que é ser professor. 
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6. Conclusão e Perspectivas para o Futuro  

 Cessado o ano lectivo correspondente ao estágio profissional, é com 

enorme prazer que afirmo que esta experiência se revelou extremamente 

gratificante, contribuindo largamente para a minha evolução como professor. 

 De um modo geral, considero que esta passagem de “estagiário” para 

professor de Educação Física foi um processo mais complexo e exigente do 

que estas palavras deixam transparecer.  

O contacto com a Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida 

assumiu-se como uma experiência repleta de momentos memoráveis, 

propiciando-me um conjunto de práticas que, até então, nunca tinha tido a 

possibilidade de experienciar. Ao longo deste processo, o investimento no 

conhecimento, no planeamento, na própria acção, assim como na reflexão, 

revelou-se fundamental para o meu desenvolvimento enquanto professor de 

Educação Física. 

Numa etapa inicial do estágio profissional, o PFI revelou-se de uma 

importância elevada, visto que me possibilitou realizar uma auto-análise 

relativamente às dificuldades que apresentava e à forma como as poderia 

superar. Nesta perspectiva, a definição de um conjunto de estratégias iniciais, 

assumiu-se como fundamental para me consciencializar da necessidade de 

investir na minha formação. Este foi um processo fundamental no que se refere 

à direcção do caminho tomado ao longo do estágio. 

Sempre com o objectivo de superar dificuldades e de aprofundar o 

conhecimento, ao longo deste ano lectivo recorri frequentemente aos materiais 

de anos anteriores, de forma autónoma, o que revela a importância que os 

anos de formação anteriores têm na realização do estágio profissional. No 

entanto, estes investimentos no conhecimento não se ficaram pela consulta de 

documentos, visto que a realização de um estudo sobre a instrução me 

possibilitou verificar da forma como interajo com os alunos, levando-me a 

detectar os meus erros e a criar estratégias para evoluir no processo de 

instrução, que se revela tão importante na condução das aulas e na evolução 

do processo ensino-aprendizagem. Assim sendo, ficou evidente que, para 
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haver evolução, é necessário que exista também um investimento no 

conhecimento e na procura de soluções. 

Por outro lado, o processo reflexivo também se evidenciou como um 

factor importante, sobretudo na contribuição que trouxe para a aquisição da 

identidade profissional e da compreensão dos fenómenos que influenciam a 

profissão. Neste sentido, a reflexão proporcionou-me o desenvolvimento o meu 

processo formativo, nomeadamente na construção do que é ser professor em 

contexto real.  

Por sua vez, a inserção no seio de um grupo possibilitou-me também 

obter uma visão diferente da escola, nomeadamente na verificação da 

importância de o professor se assumir além da sua individualiadade, isto no 

sentido fazer parte de um grupo de professores da mesma área disciplinar que 

procuram a realização de tarefas que possibilite aos alunos, um conjunto de 

experiências significativas na disciplina de Educação Física. Para além deste 

trabalho em grupo, a partilha de conhecimentos no seio do grupo assumiu-se 

como um aspecto fundamental ao longo do ano lectivo, evidenciando a 

vantagem que traz a aprendizagem com os professores mais experientes. Esta 

formação contínua que foi encontrada no seio do grupo de Educação Física, foi 

fundamental para adquirir um conjunto de conhecimentos essenciais à 

leccionação da modalidade de Dança, o que revela a importância do professor 

procurar constantemente novos conhecimentos, dos quais a formação inicial 

não tenha incidido de forma tão aprofundada. 

Por fim, a dinâmica do núcleo ao longo do ano lectivo, revelou-se como 

fundamental para este ano de estágio. A forma como os estudantes-estagiários 

interagiram no decorrer de todas as tarefas do estágio, e a forma como a 

professora cooperante estimulou a nossa reflexão, permite-me afirmar que a 

dinâmica assumida pelo núcleo foi determinante para que o ano lectivo de 

estágio profissional fosse uma experiência enriquecedora e, sobretudo, 

motivante. 

 Agora, no término do Estágio Profissional posso afirmar que esta 

experiência, em contexto real de ensino, foi uma das componentes mais 

importantes e, sobretudo, a mais marcante do meu percurso académico.   
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É com desmedido orgulho que verifico que o enorme volume de trabalho 

me permitiu aceder a um patamar superior, tornando-me num professor mais 

eficaz e mais capaz no que se refere à minha profissão. 

 Este ano lectivo permitiu-me ainda concluir que ser professor é muito 

mais do que ser responsável pelas suas turmas. Esta experiência em contexto 

real possibilitou-me verificar que o professor assume um conjunto de funções 

no interior da comunidade escolar, contribuindo de vários modos para a 

formação do aluno e para o funcionamento da própria escola! 

 De um modo geral, todas as vivências que este ano lectivo me 

proporcionou, trouxeram-me uma nova visão sobre o funcionamento da escola, 

e sobre o significado da palavra professor. É com um enorme prazer que hoje 

me sinto um professor mais capaz, mais conhecedor do funcionamento escolar, 

sentindo-me preparado para novos desafios neste campo!  
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O Estágio Profissional é, sem sombra para dúvidas, uma etapa fundamental na formação 

inicial dos professores de Educação Física. A acção exercida pelo estudante-estagiário em 

contexto real, ao longo de um ano lectivo, assume-se como uma possibilidade única no 

crescimento profissional. Este é um ano em que o estudante-estagiário progride no seu 

conhecimento e onde progressivamente tem a oportunidade de tomar decisões autónomas, em 

resultado do crescente entendimento que vislumbra acerca do que é ser professor. Tal como 

refere Caires (2001), em contexto real, surge a oportunidade de aplicar o conhecimento e as 

experiências adquiridas na faculdade. Neste sentido, a possibilidade de aprender em contexto 

real de ensino permite que o estudante-estagiário se desenvolva profissionalmente, pois de 

uma forma geral, aprende-se e exerce-se na prática (Roldão, 2007). 

O Relatório de Estágio é então um documento que pretende retratar de forma quase 

fidedigna a experiências ocorridas em contexto real de ensino, sendo elaborada no âmbito do 

Estágio Profissional, 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 (FADEUP). O propósito do Relatório passa por reflectir 

acerca da experiência formativa que se evidenciou ao longo do ano de estágio, reportando-se 

às quatro áreas desempenho: “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, 

“Participação na Escola”, “Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”.  

Na realidade, antes de chegar ao Estágio, e até mesmo à faculdade, há todo um 

percurso consumado que possibilita o entendimento das opções de vida efectuadas. Assim, 

pode-se afirmar que o passado é o alicerce do presente. Assim sendo, ao analisar o meu 

percurso de vida, quase posso referir que nasci com o desporto. O facto de viver num concelho 

(Santa Maria da Feira) que apresenta uma enorme variedade de oferta a nível das 

modalidades desportivas, assim como a ligação dos meus familiares ao desporto, foi 

determinante nesta ligação tão próxima com ele. Assim, posso afirmar que vivo próximo do 

desporto desde muito cedo. 

Esta ligação ao desporto teve continuidade com a entrada na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Ao longo da formação nesta instituição possibilitaram-me um vasto 

leque de aprendizagens e conhecimentos, acerca do desporto, mas também acerca de uma 

construção conceptual, acerca do que é ser professor, nomeadamente no modo de actuar que 

esperava colocar em acção no contexto educativo. 

Com a chegada ao contexto educativo a aproximar-se, formaram-se um conjunto de 

expectativas relacionadas com o estágio. Para além do muito trabalho que me esperava, o 

contexto de ensino, a forma como seria integrado no grupo de Educação Física, era algo que 

me começava a inquietar. Nesta relação com os pares, esperava também, que a interacção 

com outros professores, assim como a aprendizagem em comunidade, contribuíssem para o 

aumento da visão e do conhecimento sobre o que é „ser professor‟ (Vygotsky, 1978).  

Por outro lado, no que se refere às evoluções naturais do processo de estágio, a 

oportunidade de utilizar e transformar os seus conhecimentos adquiridos, e, simultaneamente, 
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procura adquirir novas competências, resultantes do confronto com a prática, era outras das 

minhas expectativas. Assim, parti para o estágio com vontade de experienciar o que é ser 

professor, na certeza de que a prestação individual e colectiva marcariam presença neste 

processo que vislumbrava rico em aprendizagens. 

 Partindo agora para uma análise do Estágio em termos legislativos, esta etapa final do 

processo de formação inicial de professores, está enquadrado sob as orientações legais do 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que regulamenta a obtenção do grau de Mestre 

conducente à habilitação para a docência. Analisando o Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro, pelo seu artigo 4º, é possível verificar que “têm habilitação profissional para a 

docência nos domínios a que se referem os números 5 a 17 do anexo, os titulares do grau de 

mestre na especialidade correspondente obtido nos termos fixados pelo presente decreto-lei.”  

O acesso e ingresso ao ciclo de estudos conducente à habilitação para a docência só poderá 

ser realizado se os estudantes forem titulares de uma das habilitações que constam no Artigo 

nº 17 do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março. Por outras palavras, é necessária ser 

licenciado (ou outra equivalente) para poder ingressar neste ciclo de estudos. 

Quanto ao enquadramento na FADEUP, o Estágio Profissional é uma Unidade 

Curricular que se insere nos terceiros e quartos semestres do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Os documentos que enquadram o Estágio Profissional neste mestrado, são o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclo da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da FADEUP, o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação 

Física, assim como as restantes normativas da unidade curricular do Estágio Profissional. 

O Estágio Profissional ocorreu numa das escolas cooperantes, a Escola Secundária Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, sendo que o núcleo de estágio foi constituído por 3 estudantes-

estagiários, estando sob a orientação da professora e da orientadora de estágio.  

No decurso na Prática de Ensino Supervisionado, o estudante-estagiário tem a 

possibilidade de experienciar a função de professor em contexto real de ensino, o que lhe 

permite (à partida) alcançar uma aprendizagem mais efectiva, conducente a uma construção 

profissional à luz dos requisitos da competência. Tal como refere Caires (2009, pp. 49-50), “o 

contacto com o real (…) podê-lo-ão ajudar a melhor compreender as tarefas, responsabilidades 

e as próprias expectativas edificadas.” Deste modo, fica bem evidente que a realização do 

estágio profissional em contexto escolar, permite uma construção profissional mais adequada, 

proporcionando uma experiência directa durante o ano lectivo (Júnior et. al, 1982; Wenger, 

1998).  

Na realidade, a inserção na escola contribuiu para desconstruir algumas concepções 

adquiridas ao longo do percurso académico anterior, pois todos os estudantes desenvolvem 

durante a sua formação, uma relação de oposição entre a teoria e prática (Bento, 1995). 

Simultaneamente a esta desconstrução de crenças, a confrontação com a prática, permitiu-me 
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também obter um novo entendimento relativamente ao conhecimento designado teórico e 

prático, assim como na necessidade da prática se informar na teoria. 

Esta interligação entre a teoria e a prática afirma-se como muito importante na 

construção do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC). Neste documento, o professor 

necessita de um conjunto de conhecimentos sobre o ensino em geral, sobre o contexto 

específico e sobre a modalidade em causa, sendo este o ponto de partida para a construção de 

um documento que se quer como um importante auxiliar, ao longo do processo ensino-

aprendizagem. A complexidade do contexto escolar cria a necessidade do professor obter um 

conhecimento aprofundado sobre o mesmo. Neste quadro, Grossman (1990) refere que o 

conhecimento profissional do professor competente materializa-se numa estrutura sólida e 

consistente que deriva do cruzamento de várias dimensões, nomeadamente o conhecimento 

pedagógico geral, conhecimento da matéria de ensino, conhecimento pedagógico do conteúdo 

e conhecimento do contexto. Este conjunto de conhecimentos é necessário para a construção 

do MEC, verificando-se que este documento assume uma importância crucial na orientação do 

processo ensino-aprendizagem. O aprofundamento do conhecimento necessário para a sua 

construção, assim como a inclusão dos vários tipos de conhecimentos referenciados por 

Shulman (1987) e Grossman (1990) na sua constituição, fazem do MEC um instrumento de 

planeamento absolutamente necessário para o domínio dos conteúdos da matéria de ensino. 

Após a construção do MEC, surge a necessidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos aquando da sua elaboração. Deste modo, o professor dever seguir o 

planeamento efectuado, procurando uma progressão lógica ao longo das aulas da Unidade 

Didáctica, para que os objectivos finais sejam atingidos. Para que a obtenção desta meta seja 

possível, a definição do objectivo central para cada uma das aulas assume-se como algo 

fundamental, sendo que este deve ser congruente com o que foi planeado aquando da 

estruturação do MEC. Este aspecto deve ser tido em conta aquando do planeamento da aula, 

pois segundo Bento (2003, p. 27), “a concentração no essencial afirma-se como uma exigência 

didáctica particularmente relevante”. O ano de estágio mostrou-me que a concentração no 

essencial se afigura como a questão indispensável no sucesso da aula. Esta necessidade 

assumiu-se como imprescindível, tendo em conta que queremos formar alunos com 

conhecimentos e capacidades consistentes, sendo necessário aproveitar o escasso tempo 

disponível (Bento, 2003).  

Paralelamente a este aspecto do planeamento, a experiência no estágio permitiu-me 

verificar a importância que uma boa gestão da aula tem na condução dos alunos a 

aprendizagens de qualidade (Carreiro da Costa, 1995). Assim, a gestão da aula, 

designadamente dos espaços, materiais e das tarefas de aprendizagem, foram também 

indispensáveis no sucesso da aula. De um modo geral, a gestão do espaço, afigura-se como 

determinante para a estipulação e criação de rotinas em cada uma das modalidades, visto que 

estas só podem ser implementadas se foram úteis à gestão adequada da aula. Nesta 

perspectiva, a implementação das rotinas contribuiu de forma significativa para uma diminuição 
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dos tempos de transição. Estas alterações introduzidas nas aulas, possibilitaram aumentar a 

qualidade da gestão das mesmas, quando comparadas com o início do ano lectivo. 

Conjuntamente à gestão da aula, a formação de grupos de forma criteriosa possibilitou 

também uma melhor organização da aula, concorrendo simultaneamente para um melhor 

cumprimento dos objectivos definidos no planeamento. A experiência tida durante o estágio 

profissional permitiu-me verificar que a configuração que o professor dá aos grupos, de acordo 

com o objectivo que pretende, poderá facilitar e conduzir os alunos a atingir os objectivos da 

aula, porquanto atende às possibilidades, características e relações sociais. Deste modo, fica 

evidente que para além das habilidades motoras, a natureza dos relacionamentos entre os 

diferentes alunos, é uma fonte de conhecimento importante a utilizar no momento da tomada 

de decisão acerca da formação de grupos de trabalho (Rosado & Ferreira, 2009). No entanto, 

independentemente do critério utilizado, o importante é possibilitar aos alunos experiências de 

qualidade que lhes permitam a obtenção de aprendizagem ao longo do ano lectivo. Por 

conseguinte, cabe ao professor ponderar a relação entre o tipo de aprendizagem, o nível dos 

alunos, a relação entre eles e os objectivos a alcançar, pois é da correcta conjugação destes 

factores que a tomada de decisão deve surgir. 

No decorrer do ano lectivo, deparei-me ainda com outra especificidade da turma, que 

me fez tomar um conjunto de decisões específicas para o resolver: o baixo nível de aptidão 

física dos alunos. Deste modo, desenvolvi um novo entendimento acerca da necessidade de 

uma boa aptidão física no desenvolvimento adequado da aula de Educação Física. Depois da 

experiência deste ano lectivo, considero que a aptidão física é essencial para a nossa 

disciplina, visto que possibilita a realização das tarefas a um ritmo adequado com o que se 

pretende. Assim, para que exista a possibilidade de os alunos terem uma aptidão física 

adequada, foi necessário investir no desenvolvimento da condição física, planeando-a de forma 

atempada, para que possa vir a atingir os objectivos determinados.  

Neste sentido, o planeamento da condição física através da construção do plano anual, 

partiu do nível em que os alunos se encontravam na avaliação diagnóstica dos testes 

Fitnessgram. Neste plano, procurou-se a potenciação e o desenvolvimento das capacidades 

coordenativas e condicionais, tanto de forma específica como de forma integrada nas 

modalidades a abordar. Este planeamento foi concebido em função do objectivo inicial e de um 

objectivo final, havendo entre ambos, uma progressão que possibilitasse aos alunos o 

desenvolvimento das suas capacidades de forma planeada e orientada.  

Por sua vez, a aplicação do planeamento anual, surgiu de forma mais característica no 

planeamento de cada uma das Unidades Didácticas, através de um planeamento mais 

específica, de acordo com as capacidades exigidas pela especificidade da modalidade em 

causa.  

Por fim, a terceira etapa, surgiu com o planeamento da aula e dos planos individuais de 

cada aluno, visto que os alunos tinham que realizar uma série de condição física no início e 

outra no final da aula, mais direccionada para os objectivos do protocolo de testes Fitnessgram, 
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mas respeitando o nível de cada um. Ao longo do ano lectivo, houve também um incremento 

no número de repetições por série, assim como a intensidade, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento da condição física nos alunos. Após toda a intervenção, verificaram-se 

evoluções nos alunos, que possibilitaram o cumprimento dos objectivos dos testes 

Fitnessgram, assim como um aumento da dinâmica e do ritmo no decorrer das aulas. 

O défice de condição física, foi assinalado com uma característica específica da minha 

turma, no entanto, existem outras especificidades com as quais não nos confrontamos, e desse 

modo a observação das aulas torna-se fundamental no processo formativo, pois tal como 

refere Caires (2001, p. 128), “a possibilidade de observar a actuação de um colega, 

confrontando-se com situações análogas àquelas com que tem que lidar na sua prática, 

permite-lhe tomar consciência da complexidade de tarefas e papéis que lhe estão inerentes, 

bem como, das dificuldades que poderá sentir na sua gestão.” Para além disto, a possibilidade 

de ser observado no decorrer da leccionação das minhas aulas, assumiu-se como importante 

na minha evolução como professor. Importa referir que o processo de discussão em núcleo, 

assumiu um papel essencial na condução do processo de desenvolvimento como professor, 

visto que a professora cooperante ia estimulando a nossa reflexão. Este dado vem comprovar 

o referido por Caires (2001), que refere que o orientador é um dos aspectos-chave na 

qualidade do processo de estágio. No seguimento destas observações, as dificuldades 

detectadas pelas minhas colegas na minha acção, estiveram relacionadas com a comunicação, 

a intervenção e a instrução.  

Neste sentido, este confronto com esta dificuldade, natural no processo de estágio 

(Alarcão, 1996), fez com que percepciona-se que tinha a necessidade de analisar de forma 

mais profunda o modo como a realizava de forma a poder determinar com exactidão, 

estratégias para que me permitissem evoluir nesta vertente. Deste modo procurei, analisar 

duas aulas, de modo a caracterizar o processo instrucional, verificando que havia uma 

predominância do feedback prescritivo e do encorajamento, sendo direccionado 

maioritariamente a um único aluno. Outro aspecto que ganhou relevância foi a pouca utilização 

do questionamento, sendo que este aspecto deveria ser melhorado. Após esta caracterização, 

defini estratégias de intervenção e objectivos a atingir, que me permitissem melhorar o meu 

processo instrucional no 3º período. 

Na realidade, o segundo momento do estudo verificou que a instrução, nomeadamente 

o feedback, apresentou resultados diferentes, quando comparados com o primeiro momento.  

De um modo geral, verificou-se uma apresentação eficaz da tarefa, caracterizada pelo discurso 

pausado e pela contextualização da apresentação. No que se refere aos feedbacks, verificou-

se ainda uma distribuição do número de feedbacks pelas diferentes dimensões objectivo, 

verificando-se também uma distribuição do número de feedbacks em função da direcção. De 

forma mais pormenorizada, existiu uma diminuição dos feedbacks prescritivos, um aumento do 

número de feedbacks interrogativos, um aumento significativo de feedbacks dirigidos ao grupo 

e ainda, um aumento significativo de feedbacks dirigidos à turma. 
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Em suma, este estudo permitiu-me obter um entendimento mais aprofundado sobre o 

modo como posso melhorar a minha intervenção na aula, nomeadamente a instrução. A 

revisão da literatura possibilitou-me também um aprofundamento do tema, levando-me a 

identificar e a procurar soluções para as minhas lacunas no processo de instrução. 

 Esta possibilidade de verificar a forma como se encontra a nossa actuação, só é 

possível através de uma avaliação da acção do professor. Deste modo, a avaliação no 

contexto do processo ensino-aprendizagem assume-se como uma necessidade à regulação da 

qualidade do ensino. Neste sentido, Bento (2003) refere que, juntamente com a planificação e 

a realização, a avaliação são tarefas centrais na actividade do professor, estando ligadas 

estreitamente, de tal forma que se avalia a realização para se voltar a planear. 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 analisar as condições iniciais para poder determinar objectivos (avaliação diagnóstica), 

para ajudar o professor a verificar se a direcção do ensino está no trilho dos objectivos 

estabelecidos (avaliação formativa) e, por fim, verificar se os objectivos foram atingidos pelos 

alunos (avaliação sumativa). 

 A reflexão assume-se também como uma ferramenta pertinente na busca do 

conhecimento e da (re)construção dos já adquiridos, assim, é fundamental ao desenvolvimento 

profissional, independentemente do contexto de actuação que foi sendo alvo do processo de 

reflexão. Ao longo deste ano lectivo, a reflexão foi um factor determinante no meu processo 

formativo, reflectindo-se num conjunto de benefícios relativos ao desenvolvimento profissional. 

Inicialmente possibilitou-me a confrontação entre as minhas crenças e a realidade escolar, no 

entanto, a maior evolução registou-se no próprio processo formativo, nomeadamente na 

(re)construção da concepção sobre o papel do professor na escola e sobre o que é ser 

professor. 

 No seguimento desta (re)construção, a participação na escola, nomeadamente na 

organização e realização do „Dia D‟, 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 uma função tão 

importante na organização escolar. 

Ainda no que se refere à participação na escola, a criação de sinergias entre a escola e 

a comunidade envolvente é, um aspecto merecedor de atenção, isto, se no centro destas 

sinergias estiver a tentativa de contribuir para o desenvolvimento da população, 

designadamente de crianças. A ESMGA, através de um protocolo com o Centro Social de 

Paramos, possibilitou-nos uma experiência que se verificou como uma mais-valia na nossa 

formação. Esta experimenta conferiu-me um melhor entendimento das características das 
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crianças com uma idade diferente daquela com a qual contactamos na escola, permitindo um 

aumento da experiencia com crianças mais novas. Na verdade, para além da experiencia que 

nos possibilitou desenvolver profissionalmente, a alegria que estas crianças me transmitiram, 

foi extremamente gratificante. Para eles foi também, certamente, uma actividade muito 

enriquecedora, basta pensar nos seus rostos para ter a certeza que valeu a pena. Aqui pude 

reconhecer nos alunos o rosto da recompensa! 

Paralelamente a todos estes aspectos, o confronto com a escola e com as suas 

exigências, possibilitou-me também reconhecer a necessidade de uma formação mais 

específica em determinadas áreas, nomeadamente nas modalidades em que a formação inicial 

não incidiu de forma tão aprofundada ou que o conhecimento era menor, como por exemplo, a 

Dança. A necessidade de colmatar esta lacuna, permitiu-me perceber que a formação contínua 

e permanente, deve ser uma preocupação sistemática do professor, pois a formação inicial não 

nos capacita para todas as situações da nossa profissão. Assim, a formação contínua assume-

se como fundamental para melhorar a qualidade do ensino e a própria formação dos 

professores (Arroteia, 1993). Deste modo, para além da necessidade de procurar formação em 

acções de formação, na biblioteca ou noutro local formativo, o desenvolvimento profissional é 

susceptível de acontecer no seio da comunidade escolar desde que haja um processos de 

partilha instituídos entre, nestes caso, o grupo de Educação Física. 

Partindo deste princípio, procurei, através de um estudo realizado através da análise de 

notas de terreno, verificar se a dinâmica do núcleo e do grupo de Educação Física poderia ser 

considerada uma comunidade prática, procurando perceber de que forma a escola é um 

contexto de formação continua. Da análise efectuada ficou evidente que: i) a maioria das 

interacções potenciadoras de aprendizagens ocorrem no Grupo de Educação Física e no 

Núcleo de Estágio ii) os processos de partilha são fundamentais, nomeadamente com os 

professores mais experientes, mas também entre estagiários; iii) o significado atribuído ao ser 

professor reconfigurou-se, assim como a algumas dimensões de intervenção pedagógica; iv) 

as aprendizagens foram diversificadas, nomeadamente sobre o funcionamento da escola, do 

Grupo e do Núcleo, assim como relativamente aos conteúdos específicos de uma modalidade, 

neste caso a dança. De uma forma geral, através destes resultados e da sua discussão, o 

autor, enquanto estagiário, passou a atribuir novos e renovados significados ao processo de 

partilha, à troca de conhecimentos e de experiências, enquanto elementos estruturantes no 

processo de (re)configuração do seu entendimento do que é ser professor. 

Em suma, o ano de estágio foi repleto de vivências positivas e contextualizadas, onde 

me possibilitou adquirir um conjunto de saberes e competências importante para (re)construção 

das concepções iniciais sobre a escola e sobre o que é ser professor na escola.  
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Anexo 1: Módulo 8 do MEC de Basquetebol 

Basquetebol   

Níveis de Aprendizagem: Elementar e Avançado   

Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Função Didáctica 
Introdução e 
Exercitação 

Introdução e 
Exercitação 

Exercitação  Exercitação 
Exercitação e 
Consolidação 

Consolidação 
Avaliação 

Intermédia 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Introdução 
Exercitação 

Consolidação 

Exercitação 
Consolidaçã

o 

Avaliação 
Sumativa 

Recursos 
Temporais e 

Espaciais 

Aulas de75', no pavilhão da escola ou nos campos exteriores; 10 tabelas de basquetebol; 60 bolas de basquetebeol; 60 coletes; 32 sinalizadores 

Material 
7 bolas; 7 

coletes 

12 bolas; 9 
coletes; 9 

sinalizadores 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizador
es 

13 bolas; 7 
coletes, 7 
sinalizador

es 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizadores 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizador
es; 6 arcos 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizador
es; Grelha 

de 
avaliação 
intermédi

a 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizador
es; 6 arcos 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizadores
; 6 arcos 

6 bolas; 9 
coletes; 

sinalizadores
; 6 arcos 

13 bolas; 9 
coletes; 

sinalizador
es; 6 arcos 

6 bolas; 9 
coletes; 
sinalizadores: 
Grelha de 
avaliação 
sumativa 

H
ab

ili
d

ad
es

 M
o

to
ra

s 

  Acções Técnicas   

R
el

aç
ã

o
 c

o
m

 b
o

la
 

Posição 
tripla-

ameaça 

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

  

1- 
Situações 

de 2x1 

  

1- Situações 
de 2x1         

3- Jogo 3x3 

1 e 4- Jogo 
3x3 em 
meio-
campo 

2 - Jogo 
3x2                 

6-Jogo 3x3 

2- Jogo 
3x3 em 
meio-

campo: 
utilizar 

todos os 
conteúdos 
aprendido

a até ao 
momento 

1- Jogo 3x3 
em meio-
campo: 

utilizar todos 
os 

conteúdos 
aprendidoa 

até ao 
momento 

2, 4, 5 - 
Integrado no 

jogo 3x3, 
5x3 e 5x5 

1, 3, 4 - 
Integrado 
no jogo 

3x3, 5x3 e 
5x5 

1- Em situação 
de jogo 3x3, 
5x3 e 5x5, o 
aluno realiza 

as acções 
tácticas 

ofensivas e 
defensivas, 
servindo-se 
das acções 

técnicas para 
cumprir os 

objectivos do 
jogo 

2, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2 3x3 

  

Recepção 

1 - Integrado 
no jogo dos 
10 passes 

1 - Integrado 
no jogo do 
quadrado 

  

2, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2 3x3 

  

Passe peito 

1- Jogo dos 
10 passes 

1 - Jogo do 
quadrado 

1 - Jogo do 
quadrado     

3 -  
Integrado 
no jogo 

2, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2 3x3 

3 - Integrado 
no jogo 3x3 



 

iv 
  

Passe picado 

1- Jogo dos 
10 passes 

1 - Jogo do 
quadrado 

dos 10 
passes 

2, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2 3x3 

3 - Integrado 
no jogo 3x3 

Passe de 
ombro 

  

  

  

  

  

  

  

1 - 
Situações 
de 3x0 em 

campo-
inteiro: 

inicia em 
passe de 
ombro e 
segue a 

jogar 

4, 5- Jogo 
5x5 em 
meio-

campo: 
utilizar todos 

os 
conteúdos 
aprendioa 

até ao 
momento 

      

4 - 
Integrado 
no jogo 

5x3 

Fi
n

al
iz

a
çã

o
 

Lançamento 
em apoio 

3 - Situação 
critério 

2 - Estação 
1: cada 

aluno com 
uma bola 
lança ao 

cesto 

2 - Alunos 
divididos 
em duas 
colunas: 

Lançamen
to em 

apoio + 
competiçã

o; 
lançament

o na 
passada + 
competiçã

o 

2- 
Exercicio 
critério: 

Os alunos 
divididos 
em duas 
colunas. 

Uma 
coluna 

tem bola e 
passa ao 
alemento 
da coluna 
contrário, 

que 
finaliza 

através de 
lançament

2 - Alunos 
divididos em 

duas 
colunas: 

Lançamento 
em apoio + 

competição; 
lançamento 
na passada + 
competição                                            
3-Jogo 3x3 

2 - A 
turma 

dividida 
em 2 

grupos: 
cada aluno 
com uma 
bola lança 
ao cesto 
de várias 

distãnias e 
tipos de 

lançament
o 

5- 
Exercicio 
critério: 

Os alunos 
divididos 
em duas 
colunas. 

Uma 
coluna 

tem bola e 
passa ao 
alemento 
da coluna 
contrário, 

que 
finaliza 

através de 
lançament

3 - Alunos 
divididos 
em duas 
colunas: 

Lançamen
to em 

apoio + 
competiçã

o; 
lançament

o na 
passada + 
competiçã

o 

2 - Alunos 
divididos 
em duas 
colunas: 

Lançamen
to em 

apoio + 
competiçã

o; 
lançament

o na 
passada + 
competiçã

o 

2 - Alunos 
divididos em 
duas colunas: 
Lançamento 
em apoio + 

competição; 
lançamento na 

passada + 
competição 

2, 4 - 
Integrado no 
jogo 2x2 3x3 

3 - Integrado 
no jogo 3x3 

3 - 
Integrado 
no jogo 

3x3 



 

v 
  

Lançamento 
na passada 

  

2- Estação 2: 
passe e 
corte, 

seguido de 
lançamento 
na passada e 

ressalto                 
3- Estação 3: 
Integrado na 

estação 3 

2 - Alunos 
divididos 
em duas 
colunas: 

Lançamen
to em 

apoio + 
competiçã

o; 
lançament

o na 
passada + 
competiçã

o 

o em 
apoio ou 

na 
passada 

o em 
apoio ou 

na 
passada 

3 - Integrado 
no jogo 3x3 

3 - 
Integrado 
no jogo 

3x3 

Lançamento 
em 

suspensão 
        

          

1 -Situação 
critério: 

cada aluno 
com uma 

bola, 
exercita o 

lançamento 
em 

suspensão 

1, 3, 4 - 
Integrado 
no jogo 

3x3, 5x3 e 
5x5 

  

          

2  e 5 - 
Integrado no 

jogo 3x3 e 
5x5 

  

D
ri

b
le

 

Drible de 
protecção 

  

2- Estação 4: 
Drible de 
protecção 
dentro de 

um 
quadrado. O 
aluno sem 
bola tenta 

desarmar o 
colega 

3- Jogo 
3x3 em 
meio-
campo 

4- Jogo 
3x3 em 
meio-
campo 

4- Jogo 3x3 
em meio-

campo 

1, 4- Jogo 
3x3 em 
meio-
campo 

2 - Jogo 
3x2                 

6-Jogo 3x3 

2- Jogo 
3x3 em 
meio-

campo: 
utilizar 

todos os 
conteúdos 
aprendido

a até ao 
momento 

4, 5- Jogo 
5x5 em 
meio-

campo: 
utilizar todos 

os 
conteúdos 
aprendioa 

até ao 
momento 

2, 4, 5 - 
Integrado no 

jogo 3x3, 
5x3 e 5x5 

1- Em situação 
de jogo 3x3, 
5x3 e 5x5, o 
aluno realiza 

as acções 
tácticas 

ofensivas e 
defensivas, 
servindo-se 
das acções 



 

vi 
  

3 - Integrado 
no jogo 3x3 

técnicas para 
cumprir os 

objectivos do 
jogo 

Drible de 
progressão 

  

3- Estação 3: 
Drible de 

progressão 
seguido de 
lançamento 
na passada 

  
3 - Integrado 
no jogo 3x3 

  

Ressalto 

  

2- Estação 2: 
passe e 
corte, 

seguido de 
lançamento 
na passada e 

ressalto 

  
3 - Integrado 
no jogo 3x3 

Fintas             

    

1 -Situaão 
critério: 

Duas filas: 
um aluno 

receb bola, 
finta o 

adversário 
(passivo) e 
progride 

para o cesto 

  

    

4 e 5 - 
Integrado no 

jogo 5x3 
(c/jokers) e 

5x5 

  

  Acções Tácticas   

O
rg

an
iz

a
çã

o
 

O
fe

n
si

va
 

Ocupação 
racional do 

espaço 

4 - Integrado 
no jogo 3x3 4 - Integrado 

no jogo 3x3 
        

  

4 - 
Integrado 
no jogo 

5x3     

1, 3, 4 - 
Integrado 
no jogo 

3x3, 5x3 e 
5x5 

1- Em situação 
de jogo 3x3, 
5x3 e 5x5, o 
aluno realiza 

as acções 
tácticas 

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

  
5 - 

Integrado 



 

vii 
  

no Jogo 
5x3 

ofensivas e 
defensivas, 
servindo-se 
das acções 

técnicas para 
cumprir os 

objectivos do 
jogo 

Passe e 
corte 

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

2- Estação 2: 
passe e 
corte, 

seguido de 
lançamento 
na passada e 

ressalto 

        

  

      

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

3 - Integrado 
no jogo 3x3 

  

Manutenção 
da posse de 

bola 

1 - Integrado 
no jogo dos 
10 passes 

  

  
3 -  

Manutenç
ão da 

posse de 
bola 

  
3 -  6x6: 

Manutenç
ão da 

posse de 
bola com 
progressã
o para o 
alvo (3 
arcos) 

1- Jogo 
dos 10 

passes 4-
progressã
o para o 
alvo 6x6 

      

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

    

Transição 
defesa-
ataque 

    

  

        

1 - 
Situações 
de 3x0 em 

campo-
inteiro: 

inicia em 
passe de 
ombro e 
segue a 

jogar 

3- Situações 
de 5x0  

  

  

4 - 
Integrado 
no jogo 

5x3  

  

Aclarament
o 

      

  

    

  

  

  3 - Situação 
critério: 

duas 
colunas, o 
aluno do 

meio 
progride em 

  

        



 

viii 
  

direcção ao 
colega e este 
aclara para o 

cesto 

    

  

  4, 5 - 
Integrado no 

jogo 5x3 
(c/jokers) e 

5x5 

  

        

O
rg

 D
ef

en
si

va
 

Defesa 
individual 

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

  

    

  

  

  

        

              

4 - Integrado 
no jogo 3x3 

              

              

Enquadrame
nto 

defensivo  
    

  

          

5 - Jogo 5x5: 
aspectos 

defensivos 
relevantes 

do jogo 

  

  

  

  
4, 5 - 

Integrado no 
jogo 5x5 

  

Fisiologia e Condição Física   

C
ap

ac
id

ad
es

 c
o

o
rd

en
at

iv
a

s 

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. 

Orientaçã
o Espacial 

Velocidad
e de 

reacção 

Equilibrio 

C
ap

ac
id

ad
es

 
co

n
d

ic
io

n
ai

s 

Força 
Explosiva 

Exercicio de pliometria; Integrado na realização dos jogos 3x3, 5x5 

Resistênci
a 

Corrida contínua 5'  Corrida coninua 6' Corrida continua 9' Corrida continua 10'/12' 

Velocidad Integrado no jogo 3x3, 5x5, situações critério e formas jogadas 



 

ix 
  

e 

Flexibilida
de 

Ao longo de todas as aulas, na parte inicial da aula (isquiotibiais, quadricipete, gémeos, tricipite, grande peitoral, bicipete) 

Cultura Desportiva   

História     

Criador O 
Basquetebol 

nos Jogos 
Olímpicos 

 
        

Ficha de          
avaliação 

    
Contexto de 

criação 

Ano em que 
surgiu 

O 
basquetebol 
em Portugal 

Regulamento 

Reposição da 
bola em jogo 

 

Equipa (nº 
de 

jogadores) 

Faltas 
pessoais 

 
      

Constituição 
da equipa de 
arbitragem 

  

  
Passos 

Espaço de 
Jogo Contacto 

Físico 

Tempo de bola 
na mão e 
tempo de 

ataque 
Dribles 

Duração do 
Jogo 

Nomenclatura  A desenvolver ao longo de todas as aulas, através da arrumação do material no local adequado para evitar 'bolas perdidas'. 

Conceitos Psicossociais - Avaliação Formativa   

Respeito Cumprir as regras impostas pelo professor; Saber vencer com humildade e perder com dignidade. 

Disciplina e 
autonomia Jogar cumprindo as regras e respeitando as decisões do árbitro/professor; Realizar as tarefas sem ser necessária a constante supervisão do professor. 

Fair - play Vontade de competir em igualdade de circunstâncias com o adversário 

Cooperação e 
espírito de grupo 

Cooperar com os colegas e com professor, num sentido de evolução individual e colectiva; Atitude solidária, cordial e de companheirismo com os 
colegas 

Motivação Demonstrar  empenho na participação activa nas aulas; Participar nas aulas com entusiasmo 

      
            

   
  Tarefas de Informação 

        

   
  

Tarefas de 
Extensão/Refinamento 

        

   
  Tarefas de Aplicação 

        

   
  Avaliação Sumativa 

        



 

x 
  

Anexo 2: Planeamento anual da condição física 

    
  Macrociclo   

 
      Mesociclo 1º periodo 2º periodo 3º periodo   

  Capacidades Exercício Obj inicial Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Obj final 

C
o

n
d

ic
io

n
ai

s 

Fo
rç

a 

Estática 
Prancha 
facial  

15 segundos                       20 s       25 s       30 s           30 segundos 

Resistên
cia 

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- 
15/30 
A- 
35/47 

      

EB - 
15/35 
A- 
35/47 

          

EB - 15 
raparigas e 
35 rapazes; 

A -35 
raparigas e 
47 rapazes; 

Explosiv
a 

Pliometria 
(saltos em 
extensão) 

2x10 saltos 
em extensão                     

 

2 x 15 
              

2 x 
20           

2x 20 saltos 
em extensão 

V
el

o
ci

d
ad

e
 

Reacção 

Partidas (ao 
apito) 

                                                      

INTEGRADO                 
 

  
 

                                

Explosiv
a 

Pliometria 
(multi-saltos 
seguido de 
velocidade) 

5 saltos + 15 
metros de 
velocidade       

7 + 
20 

              
 

              

10 + 
25 

          

10 saltos +  
25 metros 

de 
velocidade 

INTEGRADO                                                       

Execuçã
o 

INTEGRADO                                                       

Fl
ex

ib
ili

d
ad

e
 

Estática 
MS; MI; 
elevações do 
tronco (ET) 

ET - de 
acordo com 
a capacidade 

individual                                                   

ET - 30 cm 
do solo 

Dinâmic
a 

Afastamento 
lateral dos 
MI (AL); 
Elevação 
frontal do MI 
(AF); 
Antepulsão/r
etropulsão 

 10 x 
repetições 

(AL/AF) 

            

2x 
10 
rep 

            

2 
x 

15 
re
p 

          

2x 
20 
rep  

          

 2 x 20 
repetições 

(AL/AF) 



 

xi 
  

dos MS; 

R
es

is
tê

n
ci

a 

Aeróbi
a 

INTEGRADO                                                       

Corrida 
continua; 
Fartlek; 

5 minutos 

      
6'     7'         8'         9'         

10
'/1
2' 

    
  

10/12 
minutos 

C
o

o
rd

en
at

iv
a

s 

Orientação 
espacial 

INTEGRADO                                                       

Diferenciaçã
o cinestésica 

INTEGRADO                                                       

Ritmo INTEGRADO                                                       

Equilibrio INTEGRADO                                                       

Reacção 
Motora 

INTEGRADO   
                                                  

  

   
  

                           

      

Voleibol Basquetebol Natação Ginást Badminton Dança 
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Anexo 3: Unidade Didáctica de Badminton 

Alunos 

Conteúdos 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

10 11 12 13 

  Habilidades Motoras – Gestos técnicos 

Posição-base 

AD 

I/E E E E C C C C C C C C 

Pega I/E E E E C C C C C C C C 

Deslocamentos I/E E E E C C C C C C C C 

Serviço curto I/E E E E E C C C C C C C 

Serviço longo I/E E E E E C C C C C C C 

Clear I/E E E E E E C C C C C C 

Lob I/E E E E E E C C C C C C 

Encosto  I/E E E E E E C C C C C 

Amortie  I/E E E E E E C C C C C 

Remate     I/E E E E E C C C C 

Bloqueio     I/E E E E E C C C C 

Drive             I/E 

  Habilidades Motoras Acções tácticas 

Ocupação racional do espaço  I/E E E C C C C C C C C C 

Deslocar em função do trajecto do volante  I/E E E C C C C C C C C C 

Adequar o gesto técnico à situação de jogo   I/E E E C C C C C C C C 

Colocar volante no espaço vazio   I/E C C C C C C C C C C 

  Habilidades Motoras – Formas de Jogo 

Jogo 1x1 AD I/E E E E E E E E E E E E 

Jogo 2x2             I/E 

  Fisiologia e Condição Física 

Capacidades 

Coordenativas 

Ritmo 
Estas capacidades são desenvolvidas de forma integrada na realização do jogo 1 x 1, nas formas 

condicionadas de jogo e situações critério. 
Orientação Espacial 

Diferenciação Cinestésica 

Equilíbrio 

Capacidades 

Condicionais 

Força explosiva  E1   E1 E1 E1 E1      

Resistência E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 

Velocidade de reacção   E3 E3 E3       E3 E3 

Flexibilidade  E4 E4 E4 E4 E4 E4     E4 E4 

 Cultura Desportiva  

História da Modalidade     H1         

Regras da Modalidade  R1 R2          R3 

Nomenclatura da Modalidade Terminologia específica da modalidade, abordada em todas as aulas. 

  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 

Respeito 

Autonomia 

Disciplina 
 Extensão de conteúdos de Badminton. 
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Legenda: 

 AD – Avaliação Diagnóstico 

 I – Introdução 

 E – Exercitação 

 C – Consolidação 

 AS – Avaliação Sumativa 

 
 

H1- História do Badminton 

Origem do Badminton 

Criação da FIB 

Integração no programa Olímpico 

Introdução em Portugal e criação da FPB 

História 

 

R1 

Terreno de jogo/Rede 

Objectivo de jogo 

Serviço 

R2 

Sorteio 

Pontuação 

Equipa de arbitragem 

R3 Regras de pares 

 Regras 

 

E1 
- Repetição consecutiva dos batimentos: lob, clear, remate e serviço longo. 

- Trabalho pliométrico. 

E2 Corrida contínua – varia entre 5 a 10 minutos de corrida. 

E3 

Antecipação à trajectória do volante: 

- Aluno A lança o volante para diferentes direcções (esquerda, direita, em 

profundidade). Aluno B parte da posição base, realiza o batimento e retorna à posição 

base. 

E4 
- Flexibilidade dinâmica. 

- Flexibilidade estática: tricipete, bicípite, quadrícipete, flexor do carpo, isquiotibiais. 

Capacidades condicionais 
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Anexo 4: Plano Individual de Condição Física 
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Anexo 5: Mensagens de divulgação para o „Dia D‟ 
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Anexo 6: Mapa de actividades do „Dia D‟ 
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Anexo 7: Notícia do jornal „Defesa de Espinho‟ sobre o Dia D 
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Anexo 8: Fotos das actividades do Dia D 

                     

Núcleo de Estágio com atletas da APD Público a assistir ao evento 

 

 

 

    

Torneio de Basquetebol em cadeira de rodas e Voleibol sentado 

 

 

 

 

Torneio de Boccia e Goalball 
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Anexo 9: „Planilla de presentación‟ para o Congresso de Pontevedra 2011 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PÓSTERS Y 
POSTER VIRTUALES 

 

CÓDIGO:                 (a rellenar por la organización) 

 

Preferencia de presentación: x  Comunicación oral    Póster   Póster Virtual  

                                       *1Opta al Premio Mejor Comunicación/Póster/Póster Virtual 
              
*1

. Deben estar inscritos todos los autores del trabajo. 
Nota: El Comité Organizador se reserva el derecho de sugerir la presentación de póster si el número de comunicaciones excediese el 

cupo existente. 
 

Área temática:  

 Salud e higiene                   Ocio y tiempo libre           x  Didáctica de la E.F. e iniciación 

deportiva 
 Rendimiento deportivo       Gestión y organización      Ciencias sociales, psicología y 
antropología. 
 

 

CORRESPONDENCIA (deberá ser NECESARIAMENTE cubierto) 

  
D. Rúben Emanuel Correia Gomes, autorizo al Comité Organizador del VII Congreso Nacional de Ciencias del Deporte 
y Educación Física de Pontevedra a publicar el presente trabajo en el  libro/cd de actas del congreso y a la 
distribución de este cd a través de la editorial deportiva Altorendimiento. 

 Fdo. 
Plazo y forma de envío de los trabajos 

a) Se podrán enviar de las siguientes formas: 

i) Email: secretariasportis@yahoo.es 

ii) Por correo (1 copia impresa + 1 cd con la comunicación): A Sportis. Formación Deportiva. C/ José Pascual Lopez 
Cortón nº 4  13º H  C.P. 15008   A Coruña (España). 

b) La fecha tope de envío será el día 3 de Abril del 2011. Comprometiéndose el Comité Organizador a comunicar al autor 
de su aceptación o rechazo por parte del Comité científico, antes del día 10 de Abril del 2011. Se recomienda no 
esperar al último día para el envío de la misma. 

Título del trabajo 
(mayúsculas) 

THE ROLE OF A COMMUNITY OF PRACTICE IN THE 
CONTEXT OF PRACTICUM: REPORTS OF A PHYSICAL 
EDUCATION STUDENT  

Autores Rúben Gomes; Teresa Leandro; Isabel Mesquita; Paula Batista; 

Centro de trabajo Faculty of Sport, University of Porto 

Persona que 
realizará la 
exposición 

Rúben Gomes 

Persona 
responsable 

Rúben Emanuel Correia Gomes 

Dirección postal Rua Santo António – Nº 112 – Escapães 

Código Postal 4520-028 Escapães – Santa Maria da Feira 

Localidad y 
provincia 

Santa Maria da Feira – Aveiro - Portugal 

Tfno. Contacto y 
email 

Tfno: 912449770        Email: ruben7gomes@hotmail.com 

mailto:secretariasportis@yahoo.es
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CÓDIGO:                 (a rellenar por la organización) 

 

 

RESUMEN COMUNICACIÓN/PÓSTER 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del trabajo 

(mayúsculas) 

THE ROLE OF A COMMUNITY OF PRACTICE IN THE 

CONTEXT OF PRACTICUM: REPORTS OF A PHYSICAL 

EDUCATION STUDENT  

Autores Rúben, Gomes; Teresa, Leandro; Isabel, Mesquita; Paula, Batista; 

Centro de trabajo Faculty of Sport, University of Porto 

Persona que realizará 

la exposición 
Rúben Gomes 

According to Wenger et al. (2002), a 'community of practice' is a group of people 

who share common concerns, a number of issues, or an interest in a topic and 

who deepen their knowledge and experiences in this area, through  continues 

interaction ", which is congruent with the works inside the practicum group of pre-

service teachers.  

This study is an interpretation made in the first person to clarify how the 

interaction takes place in the different groups that the pre-service teacher interact 

during the practicum, as well as its contribution to the educational process 

experienced. A self-analysis of the pre-service teacher field notes was applied 

from a period of two consecutive weeks. The corpus of the study derived from six 

meetings, on a total of 26 pages, that describe the experiences of the student 

teacher in the practicum group and inside the Physical Education group. It also 

includes informal conversations and classroom observations.  

The data was submitted to the content analysis using the following points: i) 

content, ii) sharing process, iii) meanings, iv) learnings. From the analysis it was 

evident that  i) most of the potential of learning interactions happening within the 

Physical Education group  and in practicum group; ii) the sharing processes are 

critical, particularly with the more experienced teachers, but also among pre-

service teachers; iii) the meaning attributed to being a teacher is reconfigured, as 

well as some aspects of the pedagogical intervention; iv) learning were diverse, 

including the learn about the school organization, namely the functioning of the 

Physical Education group and  the practicum group. 

It also noticeable that the author, as a pre-service teacher, begins to assign new 

and rekindling meaning to the process of sharing knowledge and experiences, 

and as crucial elements in the (re)configuration of his understanding of what is to 

be a teacher. 

Palabras clave (3-5 palabras): Pre-service teacher; Physical Education; 

Community Practice; Field Notes. 
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3. TEXTO DEL TRABAJO 

(Incorporar siempre que sea posible las siguientes secciones: Introducción, Material y Método, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía y agradecimientos) 

Introdução 

O desenvolvimento profissional é um processo contínuo que começa desde os 

primeiros contactos com a profissão. Deste modo, o estágio surge como um 

espaço importante neste processo que visa, em última instância, formar 

profissionais detentores dos requisitos da competência. Por outro lado, a 

pesquisa subordinada à questões da competência tem vindo, ao longo dos 

tempos, a ser objecto de múltiplas investigações (Batista, 2009). Mais 

recentemente, a temática da competência colectiva e aprendizagem em grupo, 

designadamente nos estágios profissionais, tem despertado o interesse e o 

investimento de vários investigadores. Este interesse reporta-se, 

essencialmente à tentativa de obter um entendimento mais acurado do modo 

como a partilha de conhecimento, dentro de um grupo, se pode revelar 

construtiva para todos os elementos que o constituem e para a organização em 

si mesma. Seguindo esta linha de pensamento, e analisando a forma como a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto organiza os estágios 

profissionais no contexto da formação inicial de professores, deparamo-nos 

com um modo operandis que contempla o núcleo de estágio como eixo central 

do processo formativo dos estudantes-estagiários. Deste modo, e tendo em 

conta que cada Núcleo de Estágio é constituído por dois a quatro estudantes-

estagiários, por um professor cooperante e um orientador da Faculdade, este 

pode ser entendido como uma „comunidade prática‟, em que o interesse 

comum vigora e o processo de partilha impera. Por conseguinte, captar o modo 

como o processo de partilha acontece no seio do núcleo de estágio e de que 

forma este contribui para o processo formativo do estudante-estagiário assume 

importância a dois níveis: a) a atribuição de significados aos envolvidos no 

processo, designadamente os estagiários; b)atribuição de significado e aos 

próprios processos de organização funcional do estágio. Neste quadro de 

interacção a noção de comunidade de prática, que encara a aprendizagem 

como um processo resultante da participação social, emerge. Segundo Wenger 

et al. (2002), uma „comunidade prática‟ é um grupo de pessoas que partilham 

preocupações comuns, um conjunto de problemas, ou um interesse sobre um 

tema, e que aprofundam os seus conhecimentos e experiências nessa área, 

através da interacção continua‟. Partindo deste entendimento é possível inferir 

que o funcionamento do Núcleo de Estágio é congruente com a 

conceptualização de „comunidade de prática‟, porquanto o trabalho do Núcleo 

de Estágio persegue objectivos comuns, isto é, a aprendizagem dos 

estudantes-estagiários, bem como com o grupo de Educação Física quando 

este cumpre, verdadeiramente, a sua função. Neste quadro uma das questões 

que se coloca é de que forma é que esta “comunidade prática” deve funcionar 

para ser geradora de aprendizagens.  
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Considerando o núcleo de estágio como uma comunidade prática, esta 

estrutura-se em torno de um elemento, o professor cooperante, que assume 

um papel fundamental no modo como esta funciona. Este no dia-a-dia, no 

contexto de estágio, trabalha de forma sistemática e intencional com os 

estudantes-estagiários, assumindo o papel de facilitador. De acordo com Jones 

(2006), o facilitador tem como função ajudar nas estratégias de resolução de 

problemas, fornecendo orientações para o processo evolutivo dos participantes 

e, sobretudo estimulá-los à reflexão. Pode, assim, considerar-se que o 

professor cooperante assume o papel de facilitador, figura central do constructo 

“comunidade prática”, porquanto é o elemento que organiza e orienta os 

processos no sentido da aquisição dos requisitos da competência. É, assim, 

evidente que o modo como ele orienta o processo condiciona, em muito, o 

desenvolvimento dos estudantes-estagiários, nomeadamente na separação 

daquilo que é fundamental e do que é supérfluo, isto porque os membros de 

uma determinada comunidade prática podem ser influenciados e influenciar as 

interacções provenientes no grupo (Jones, 2006).  

Nesta perspectiva em que a aprendizagem no colectivo marca presença, 

importa referir que também ao nível das conceptualizações de competência e 

contrariamente à perspectiva individual que usualmente é implementada, cada 

vez mais surge a necessidade de apostar em processos potenciadores de uma 

competência colectiva que permita a aprendizagem e a partilha de 

conhecimentos (Batista, 2009). Deste modo, a „comunidade prática‟ surge 

como um espaço propício ao desenvolvimento da competência colectiva, 

designadamente pelas interacções que se estabelecem entre os elementos que 

a constituem que permitem a mobilização e rentabilização dos saberes de cada 

um em prol da aprendizagem em grupo. 

Também Schon (1987) refere que o facilitador tem um papel crucial no 

processo de melhoria da aprendizagem, porquanto é uma parte do ambiente de 

aprendizagem que influencia grandemente outros aspectos desse mesmo 

ambiente de aprendizagem, designadamente os processos de reflexão, neste 

caso dos estagiários.  

Partindo destas noções, mais especificamente no que concerne ao papel da 

partilha no contexto do estágio profissional, acrescida da percepção da sua 

importância que ao longo da minha vivência de estágio se foi materializando de 

forma mais incisiva, surgiu como pertinente perscrutar as minhas notas de 

terreno na tentativa de identificar aspectos que consubstanciassem esta 

percepção. 

Assim, o objectivo deste estudo foi realizar a uma auto-análise das notas de 

terreno elaboradas durante de duas semanas consecutivas, com enfoque nos 

processos de partilha (em grupos distintos) ao longo deste período. Importa 

referir, que este curto espaço de tempo apenas representa uma imagem do 

dia-a-dia das vivências tidas em contexto de estágio.  
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Material e métodos 

 

Procedimentos de recolha  

O corpus deste estudo baseou-se nos relatos escritos, em formato de notas de 

terreno, de um aluno estagiário do 2º ciclo em ensino em Educação Física, da 

Faculdade de Desporto - Universidade do Porto, do ano lectivo 2010/2011. Os 

escritos analisados reportam-se às notas de terreno efectuadas de 15 a 24 de 

Março de 2011 (2º período do ano lectivo). Estas foram efectuadas no decurso 

do dia em que se verificavam os acontecimentos e completados no término de 

cada um dos dias em que os episódios formais ou informais entre os 

estudantes-estagiários, núcleo de estágio ou grupo de Educação Física 

ocorreram.  

Durante as duas semanas em que foram realizados os registos houve três 

reuniões formais: uma reunião de Grupo (22 de Março) e duas de Núcleo de 

estágio (dias 17 e 24 de Março); já os encontros informais foram diversos. 

De forma a manter o anonimato e confidencialidade dos professores 

pertencentes ao grupo de Educação Física e ao Núcleo de estágio foram 

atribuídos nomes fictícios.  

 

Procedimentos de análise  

O material foi submetido a uma análise de conteúdo tendo por referência os 

seguintes pontos: i) os conteúdos registados; ii) o modo como a partilha 

aconteceu; iii) os significados da vivência em grupo; iv) as aprendizagens. 

A categoria de conteúdos incorpora as temáticas emergentes da análise das 

notas de terreno, ou seja, os assuntos relacionados com as vivências tidas nos 

vários grupos em foco. A categoria processos de partilha incorpora a troca de 

experiências e a transmissão de conhecimentos relevantes ao exercício 

profissional. A categoria significados reporta-se ao sentido que o autor atribuiu 

às vivências em contexto real de estágio profissional, nomeadamente as 

experiências resultantes das reuniões formais e informais, do contacto com 

colegas do Núcleo de estágio e com os professores do Grupo de Educação 

Física, entre outros. Por fim, a categoria aprendizagens remete para as 

aprendizagens (do autor) resultantes da participação social nos diferentes 

grupos de relação. 

As notas de terreno efectuadas ao longo das duas semanas, objecto de análise 

neste estudo, possibilitaram recordar os acontecimentos mais relevantes, o 

que, por sua vez, permitiu a atribuição de novos e renovados significados ao 

conjunto de experiências vivenciadas. 
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Resultados  

Conteúdos 

O trabalho no seio do grupo de Educação Física em prol do desenvolvimento 

integral os alunos ficou bem evidente nas notas de terreno (15 e 22 de Março). 

Na verdade a ideia de que uma das exigências do exercício da função de 

professor de Educação Física passa pela necessidade de criar condições que 

permitam o desenvolvimento das capacidades dos alunos ( tanto no que se 

refere aos conteúdos da disciplina de Educação Física, como em aspectos 

transversais, necessários à sua integração na sociedade), ficou bem evidente.  

 

“À terça-feira, às 13h30, como tem sido habitual, os professores de 

Educação Física juntam-se no pavilhão para treinar a coreografia para o 

„Mexe-te‟ (evento habitual da escola). Tendo em conta que o „Mexe-te‟ é 

uma actividade da responsabilidade do Grupo de Educação Física, há 

uma grande entrega por parte do Grupo na tentativa de construir algo 

significativo eu marque a actividade. Desse modo, a constante reunião do 

Grupo e a troca de perspectivas entre os seus elementos, permitiu a 

criação da coreografia, assim como algumas decisões fundamentais em 

uma melhor actividade mais rica para os alunos, verificando-se novas 

discussões de decisões a cada reunião.” (15 de Março, página 1, 

paragrafo 1) 

 

“O tema seguinte que surge na reunião resultou do confronto de 

perspectivas. Enquanto um dos professores sugere a obrigatoriedade de 

utilização de capacete e a necessidade de não haver dispersão de 

participantes, outros vêem o BTT como uma actividade que permite 

absorver um elevado número de participantes. A discussão continua…”  

(22 de Março, página 1, paragrafo 7) 

 

“Pela reacção dos restantes professores, penso que foi evidente a 

veracidade desta perspectiva…e deste modo iniciou-se novo tema: o 

confronto fez-se sentir entre a opção „muitas modalidades com poucos 

alunos‟ ou „poucas actividades com mais alunos‟. O professor M., 

coordenador do Grupo, inicia a discussão…” (22 de Março, página 2, 

paragrafo 2)” 

 

O núcleo de estágio é outro espaço em que o trabalho de grupo, na procura de 

um bem comum e, simultaneamente individual, é uma constante. Este, 

enquanto um sub-grupo no seio do Grupo de Educação Física, funciona como 

um espaço essencial à realização das tarefas de Estágio. O conjunto de 

interacções e sinergias que se estabelece no seu seio possibilita a 
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aprendizagem e o desenvolvimento profissional de todos os intervenientes (17 

e 23 de Março).  

 

“Reunião de Núcleo. Na sala de reuniões da ESMGA (Escola Dr. Manuel 

Gomes de Almeida), os três estagiários e a professora cooperante, 

iniciam a reunião semanal de Núcleo tendo em vista a análise da semana 

e a tomada de decisões nas actividades em que estamos envolvidos.” (17 

de Março, página 1, parágrafo 1) 

 

“No entanto, para a avaliação do cha-cha-cha havia diferentes 

perspectivas: 

- Na minha opinião, penso que é necessário definirmos a organização dos 

pares, vai dar confusão. Imagina que dois querem dançar com o 

mesmo…uí vai ser complicado. Ainda por cima na minha turma… – diz a 

AC.  

- Sim, mas…não sei, também não acho que seja completamente correcto 

escolhermos os pares…olha o que aconteceu hoje na minha aula…o 

Manuel (nome fictício) não tem um bom empenhamento, e pode 

prejudicar a avaliação da outra pessoa. – diz a TF. (…) 

- Olhem eu considero que não é justo que os alunos não possam escolher 

o par, imagina o que é dançares com alguém com quem não te sentes 

bem, por exemplo…ou com quem nunca danças-te… - refiro eu.(…) 

- Ah sim sim, mas não estou a discordar disso, só estou a dizer que acho 

que podemos deixar também um bocadinho ao critério deles…não 

definirmos tudo…por exemplo, podemos dividir a avaliação em dois 

momentos…a primeira parte escolhes os pares e depois de avaliares 

todos, dizes: „ok agora cada um escolhe o par que quiser‟. (…) 

- Concordo. - diz a TF. 

- Sim, também acho que é o melhor (…). – refere a AC.(…) 

- Pronto, então fazemos dessa forma. Duas divisões, primeiro escolhemos 

nós, depois escolhem eles. – terminei eu.“ (23 de Março, página 1, 

parágrafo 2)  

 

Os excertos anteriores colocam em evidência que as interacções entre os 

elementos, tanto do Grupo de Educação Física, como do Núcleo de estágio 

são uma constante. A participação em reuniões formais ou encontros de Grupo 

faz-se no sentido de definir estratégias, encontrar soluções ou adequar 

decisões com vista a um aumento das possibilidades de sucesso de todos os 

membros que os constituem. Tendo em conta que tanto o Grupo de Educação 

Física como o Núcleo de Estágio têm consciência de que é através da troca de 

ideias e da análise de diferentes perspectivas que surgem novas soluções e 

decisões mais adequadas para atingir os objectivos, as reuniões assumem-se 
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como locais ideais para um debate de ideias produtivas entre pares. Acresce 

que, os estagiários ao reconhecerem que estas as discussões são propicias ao 

desenvolvimento de novas perspectivas e novos entendimentos da prática, são 

apologistas de que a periodicidade das reuniões deve ser  mais de uma vez por 

semana, de modo a que a riqueza destes processos possa ser rentabilizada, 

designadamente na análise de diferentes perspectivas do processo ensino-

aprendizagem. Esta preocupação é visível no excerto do dia 23 de Março:  

“Nesta semana, a quarta-feira foi o dia escolhido para os estudantes 

estagiários se encontrarem e discutirem algumas das tarefas que são 

inerentes ao estágio. Deste modo, após as observações das aulas da 

parte da manhã, fomos almoçar, e após o almoço, deu-se continuidade ao 

encontro e estivemos reunidos na sala de trabalho dos professores para 

realizar algumas tarefas referentes às próximas semanas, como as 

relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem.” (23 de Março, 

página 1, parágrafo 1)” 

 

Partilha 

A partilha no seio do núcleo de estágio e no grupo de Educação Física foi 

relevante para o meu processo de aprendizagem. Nos processos de interacção 

estabelecidos com os vários elementos foi possível adquirir novos 

conhecimento, partilhar experiências, ideias e perspectivas, designadamente 

com os professores mais experientes, que são uma fonte privilegiada de 

aprendizagem para nós que estamos a iniciar os primeiros passos na profissão. 

Esta partilha foi visível nos comportamentos dos professores, enquanto grupo, 

porquanto trocam opiniões sobre os acontecimentos que vão surgindo no seu 

dia-a-dia profissional. Por outro lado, no seio do núcleo de estágio a presença 

de alguém mais experiente (i.e., o professor cooperante, que funciona como o 

facilitador) permite que as discussões sejam mais proveitosas e rentáveis para 

todos. A este é conferido o papel de estimulador, de promotor do debate no 

processo de descoberta de novas e renovadas perspectivas. O excerto 

seguinte ilustra bem esta ideia de partilha de opiniões e de aprendizagem.  

“Depois de todos darem a sua opinião relativamente à aula, a professora 

cooperante inicia uma espécie de debate sobre as organizações da aula, 

visto que são aspectos que devem ser melhorados nos três estagiários: - 

Esta reunião era mesmo para fazer um ponto de situação. Acho que 

importa pensar bem, porque a modalidade tem características 

particulares, e não podemos deixar o trabalho cooperativo dos alunos. 

(…) Na Dança também temos de potenciar a aprendizagem de uns com 

os outros. Colocar os alunos mais expostos à frente, para potenciar a 

aprendizagem e a autonomia dos alunos. E as progressões, quando 

pensamos nas progressões, temos de pensar também na forma de 

organização dos alunos, pois também é uma forma de perceber a 

organização…isto tem que ser bem pensado. As aulas de dança podem 



 

xxvii 
  

melhorar se forem bem pensadas, de forma a cooperarem os alunos 

melhores e os piores… (…) A organização dos grupos poderá ser muito 

produtiva se for bem pensada. Outra coisa que também podem melhorar 

é a coreografia do Mexe-te, os alunos podem trocar de posição, ou 

assumir diferentes posições. Passar os A´s para a frente os B´s para trás, 

etc. Assim, faz com que eles dominem o esquema, sem copiar por 

ninguém. É importante que os alunos passem por posições próximas do 

professor. Fazer a coreografia com música ou sem música, ou fazer 

sempre o mesmo movimento ao longo de toda a música, etc. – professora 

cooperante. 

- Eu não concordo muito com fazer o movimento sempre igual ao longo 

de toda a música, por uma razão. (…) Eu relaciono a música com o passo 

que faço (…) E por isso, acho que, com pouco tempo que temos para 

leccionar a Dança, penso que é importante que não confundir estas 

associações dos alunos…permitindo que eles associem determinado 

passo a determinada parte da música…e se fizerem sempre o mesmo 

passo, essa associação deixa de existir… Eu acho que podemos é contar 

os tempos, sem música e eles estarem sempre a repetir, isso sim, é uma 

boa ideia. – justifiquei eu. 

- Também pode ser, desde que o objectivo seja atingido. Quando dás um 

passo novo, deve haver tempo de aprendizagem, e o facto de trabalhar 

por grupo, responsabiliza-os. Vais dar mais dinâmica à aula. (…) Temos 

que colocar maior responsabilidade no grupo, em vez de fazerem por 

imitação. – professora cooperante.” (17 de Março, página 6, parágrafo 5) 

 

Em resultado do debate, no dia seguinte, um dos estudantes-estagiários 

experimentou a organização sugerida em reunião que, por sua vez, deu início a 

um novo debate, mas desta vez informal (18 de Março). 

 

“- Então que diferença verificaram relativamente à última aula? – 

perguntou a professora cooperante. 

- Eu penso que me pareceram mais concentrados na sua função. – 

respondeu a AC. 

- Também acho que estavam menos centrados nos colegas da frente, e 

por isso estão mais concentrados na coreografia, em vez de só copiaram 

pelo colega da frente. -continuei eu. 

- E mais? O que acham que modificou neles e o que acham que 

melhorar? – perguntou novamente a professora cooperante.  

- (…) não poderem correr o risco de copiar pelo outro grupo e falharem, 

concentram-se no seu próprio trabalho… - continuei eu. 

- Pois, penso que passam a ser mais autónomos e responsáveis pelo seu 

pequeno grupo. completa a TF. 
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- Exacto, foi aquilo que discutimos ontem, mesmo que os grupos troquem 

de posições, ou de ordem, faz com que quê? Faz com que os alunos de 

trás já não possam ter sempre a mesma referência…(…) e por isso, cada 

um tem que saber a sua parte da coreografia, senão corre o risco de 

falhar. – comentou a professora coperante. 

- Pois, e até me pareceu que o empenhamento deles foi diferente, 

principalmente quando estão a fazer a coreografia à frente dos colegas. – 

completou a AC. 

- E isso acontece porquê? - questiona a professora cooperante. 

- (…) fez com que também fossem mais autónomos, porque quando a 

música estava a tocar, eles organizaram-se e começaram a treinar… 

(…)No final, quando eu disse que estavam bem, só faltava marcarem os 

tempos finais com uma palma, eles cumprimentaram-se todos…como 

forma de festejarem o facto de terem atingido o objectivo. – emitindo a 

minha opinião. 

- Também acho que esta organização aumentou o envolvimento deles, tal 

como tínhamos discutido ontem na reunião. – disse a TF. 

- (…) É importante modificar a organização em função daquilo que 

queremos que os alunos atinjam. Estão a ver, apenas divididos em 4 

„equipas‟ foi suficiente para que eles se mostrassem mais 

empenhados…para além da vantagem de podermos corrigir grupo a 

grupo e ser mais fácil verificar os erros de cada um… - professora 

cooperante.” (18 de Março, página 1, parágrafo 2) 

 

Outro aspecto que também sobressaiu foi que além dos processos de partilha 

conduzidos pela professora cooperante, os estudantes-estagiários não se 

cingem a esta tipologia de partilha, criando eles próprios novas formas.. Assim, 

detectam problemas, analisam-nos e procuram encontrar as soluções mais 

adequadas às necessidades específicas de cada um, designadamente no que 

diz respeito às questões que se colocam na organização do processo de 

ensino-aprendizagem das suas turmas. A busca de conhecimento entre os 

pares, neste caso os estagiários, é também uma realidade. Daí, a importância 

do estágio ser realizado em grupo. O seguinte excerto é elucidativo desta 

tipologia de partilha:   

 

“- Já que falas nisso, quero-vos perguntar uma coisa. Qual é a vossa 

opinião em passar a coreografia passo a passo ou mais do que um passo 

de cada vez? – pergunto eu. Estou a perguntar isto por duas razões muito 

simples. A primeira é porque vi hoje duas situações diferentes. Na aula da 

TF, ela passou a coreografia passo a passo e avançou pouco. Ok, eles 

fazem correctamente, mas só avançou dois ou três passos. Mas ao 

mesmo tempo que ela estava a dar esses passos, eu fui espreitar a aula 

ao lado e a prof M. deu „prai‟ 5 passos seguidos…Eles no inicio estavam 
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mal tecnicamente, mas ao fim de uma ou duas repetições, já estavam 

certos e já tinham avançado bastante… - questionei as minhas colegas 

acerca desta diferenciação de metodologia.(…) 

- Oh R., eu até concordo com essa perspectiva, mas só experimentando, 

porque nalgumas turmas pode dar resultado e noutra não… - diz a TF. 

- Pois, pois. Eu também digo isso, porque ontem, na minha aula, como 

eles estavam entusiasmados com o cha-cha-cha, retirei tempo à 

coreografia do „Mexe-te‟, e para conseguir dar os 3 passos que faltavam, 

utilizei essa estratégia…dei os 3 passos seguidos sem música, eles 

exercitaram à minha contagem e correu bem. Por isso é que eu penso 

que podemos ver as vantagens e desvantagens disso…mas na nossa 

situação, em que temos pouco tempo para o final da Unidade Didáctica e 

para o „Mexe-te‟, acho que se calhar a forma que a prof M. adoptou é 

interessante. Na minha opinião, seria mais fácil partir do global para o 

particular, ou seja, dar a ideia geral aos alunos, relativamente a 2 ou 3 

passos seguidos, depois exercitar sem música e depois introduzir os 

passos na coreografia já dada anteriormente. Penso que, tendo em conta 

o pouco tempo que falta para o „Mexe-te‟, era importante para ganhar 

tempo, mas amanhã falamos com a professora e vemos o que ela diz. – 

digo eu, em forma de conclusão.” (23 de Março, página 2, parágrafo 6)  

 

O confronto de ideias entre os estudantes-estagiários, na tentativa de, cada 

um, tentar encontrar a solução mais adequada para a sua turma foi uma 

constante, revelando-se um aspecto importante na melhoria dos processos de 

reflexão individuais, porquanto obriga a problematizar, a avaliar e a tomar 

decisões.  

Contudo, esta necessidade de partilhar extravasa em muito o núcleo de 

estágio. Pois, a necessidade de trocar experiências e conhecimentos é algo 

incontornável numa organização como a escola, sendo que no grupo de 

Educação Física espelha bem essa necessidade. Mencione-se a título de 

exemplo os workshops entre os professores de EF para a preparação da 

coreografia a apresentar no programa Mexe-te. Note-se que neste exemplo a 

liderança coube ao professor V, especialista na área da dança. Estes 

workshops foram muito importante para nós estagiários, porquanto não 

conhecíamos este estilo de Dança e tínhamos que o leccionar. 

 

 “A TF, que está a ver de fora, complementa a correcção:  

- „Tá melhor, mas vocês têm que ser mais rápidos na transição frente/trás, 

senão perdem o tempo da música e iniciam o „basic movement‟ seguinte, 

fora do tempo…e já sabem que, segundo o professor V., isso é um erro 

grave. Tentem lá outra vez. 

(O professor V., é um dos professores do Grupo de EF. Foi ele que nos 

ensinou a dançar cha-cha-cha. Aproveitamos o facto de ele ter sido 
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campeão nacional de danças de salão, e ser formador neste área.) ” (15 

de Março, página 2, parágrafo 6) 

 

Significados 

Em anos anteriores do percurso formativo na Faculdade, disciplinas como as 

de Gestão e Organização da Escola permitiram-se aceder a algum 

conhecimento acerca da estrutura escolar e do seu funcionamento. No entanto, 

apenas em contexto real, na escola, foi possível atribuir verdadeiro significado 

aos conhecimentos adquiridos. Mencione-se a título de exemplo, as reuniões 

dos vários órgãos, dos quais conhecia os pressupostos de funcionamento, mas 

só os entendi verdadeiramente na sua vivência; assim, fui descobrindo a sua 

verdadeira forma de funcionamento e papel à medida que o estágio foi 

decorrendo. Inicialmente, o modo como observava tendia a centrar-se na 

organização escola enquanto sistema burocrático; contudo, com o passar do 

tempo, e com a vivência escolar, designadamente nos vários níveis de 

reuniões em que participei (núcleo, grupo EF, departamento, DT, …) fui 

ascendendo a um entendimento mais profundo o que, por sua vez, me permitiu 

adquirir novas perspectivas sobre as actividades inerentes à organização 

escolar. O excerto seguinte é elucidativo desta alteração: 

 

 “O tema seguinte a surgir na reunião é um confronto de perspectivas (…) 

A discussão continua… mas num dos momentos, alguém toca no ponto-

chave:  

- Só faz sentido que a actividade tenha impacto, se a segurança estiver 

garantida a priori, o que não me parece que esteja garantida se não for 

obrigatório usar capacete. Tendo em conta o contexto actual, em que os 

professores são „atacados‟ constantemente, não podemos dar 

possibilidades a que surjam problemas com os alunos. E nesta actividade 

em que as quedas são uma constante, é necessário ter alguma cautela 

na forma como se organiza. – interveio a professora cooperante.(…) 

- Oh Luís, há um número limite de inscrições por actividade e os alunos 

que não se inscreverem nelas tem as mega actividades que poderão 

absorver um maior número de alunos, e desse modo está garantido o 

sucesso de participação de todos os alunos.” (22 de Março, página 1, 

parágrafo 7)  

 

Foi através deste tipo de interacções com os professores do Grupo de 

Educação Física que alterei o modo com encarava a actuação do professor na 

escola. A constatação de que ser professor, é mais do que conduzir as turmas 

no seu processo de ensino-aprendizagem, ficou bem patente ao longo dos 

episódios de relacionamento com o Grupo. Para além disso, também adquiri a 

noção de que a tomada de decisão do professor é influenciada grandemente 



 

xxxi 
  

pelo modo como é percebida a sociedade bem com o seu papel no rumo dos 

processos educativos.  

 

Aprendizagens 

A imprescindibilidade da tomada de decisão e a sua importância no contexto de 

acção do professor de Educação Física foi uma aprendizagem que ganhou 

relevo, bem como a necessidade de analisar o contexto de actuação 

(condições e intervenientes), de forma a adoptar os métodos de ensino mais 

adequados. Os excertos seguintes são reveladores destas aprendizagens: 

 “A música inicia, e nós realizamos aproximadamente 64 tempos 

repetindo o que estivemos a treinar, saindo tudo na perfeição (para o 

nosso nível claro). O que interessa é que o resultado foi obtido, a maioria 

dos alunos ficaram admirados e pela resposta que deram, também 

querem dançar da mesma forma.” (15 de Março, página 4, parágrafo 6) 

 

 “Outro aspecto que quero lançar para a discussão é a forma como tem 

sido transmitida a coreografia, ou seja, penso que é necessário reflectir 

entre dar um passo de cada vez, ou dar mais passos seguidos, tendo em 

conta que o tempo para o final da Unidade Didáctica e para o „Mexe-te‟ 

está próximo do final. Na minha opinião, será mais fácil partir do geral 

para o particular, ou seja, dar a ideia geral aos alunos, relativamente a um 

conjunto de passos, depois exercitar sem música e depois introduzir os 

passos na coreografia já dada anteriormente. Penso que, tendo em conta 

o pouco tempo que falta para o término da Unidade Didáctica, é 

fundamental criar este tipo de estratégia no sentido de „ganhar tempo‟ 

para atingir o objectivo final. – disse eu. 

- Eu acho que temos optado por uma abordagem molecular em ambas, 

no entanto acho que no cha-cha-cha é essencial…no inicio…mas penso 

que a introdução mais global permite adquirir o padrão motor dos 

elementos... (…) – concordou a TF. 

A professora cooperante emitiu novamente a sua opinião, após a nossa 

breve discussão: 

 - Não existem metodologia feitas, nem receitas. É importante retirar 

ilações para poder melhorar no futuro. Os pares aumentou os níveis de 

empenhamento…os pares podem e devem ser vistos como o todo, e por 

isso, o trabalho cooperativo entre eles foi fundamental, tanto no cha-cha-

cha como no „Mexe-te‟ (…) Mesmo em modalidades em que o 

desempenho individual é essencial, não nos podemos esquecer da 

integração do todo, porque eleva os níveis de responsabilidade, de 

autonomia…eles sentiram-se mais responsáveis para saber a coreografia. 

É sempre uma ilação a tirar…o trabalho cooperativo é uma mais-valia. A 

estratégia de mudar posições é importante, ainda por cima numa turma 

grande. Quanto à coreografia do „Mexe-te‟, não podemos abordar passo a 
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passo, mas uma sequência de passos, para atingir o objectivo final.” (24 

de Março, página 2, parágrafo 3)  

 

O reconhecimento de que as aulas têm que ser minuciosamente preparadas, 

designadamente pela antecipação de situações que possam surgir (tendo um 

plano B), foi outra das aprendizagens mais marcantes que tenho vindo a 

adquirir no Estágio. Assim, tendo em conta que a aula de Dança traria 

dificuldades ao desempenho dos alunos devido à falta de conhecimento da 

modalidade, a demonstração assumia-se como fundamental para desenvolver 

a compreensão dos alunos relativamente às diferentes figuras do “cha-cha-

cha”. Por essa razão, e para que fosse possível a aprendizagem através da 

modelação, seria essencial que eu, enquanto professor, fosse capaz de realizar 

correctamente a figura em causa.  

A melhoria de competências motoras revelou-se, assim, uma área em que o 

trabalho em grupo também trouxe benefícios. Na realidade na ESMGA a 

cooperação dos professores neste aspecto é usual, havendo situações de 

exercitação e treino, quando necessário de modo a aumentar a qualidade das 

demonstrações e, consequentemente, melhorar a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem.  O excerto que se segue, ilustra a situação em causa:  

 

 “Terminou o ensaio (com o Grupo de Educação Física) e nós, os 

estagiários, ficamos no ginásio para treinar novamente cha-cha-cha.(…) 

- (…) temos que estar bem no tempo e no ritmo, senão dá-mos mau 

aspecto na demonstração aos alunos. – digo eu, já quase a sair do 

ginásio para ir buscar o cd.(…) 

- Espera, espera, espera, agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-

cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha… Espectáculo, 

parece que apanhamos o jeito rápido, mas tem de sair melhor, estamos 

muito centrados nos pés, temos de olhar olhos nos olhos, lembra-te que a 

postura é fundamental na dança. 

- Outra vez? Posso? – pergunta a TF para colocar novamente a música a 

tocar. 

- Espera, espera, espera, agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-

cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha …   (…) 

- É agora, 1, 2, 3, cha-cha-cha, base-base, cha-cha-cha, cha-cha-cha, 

cha-cha-cha, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, cha-cha-

cha…. (e continua, continua, até acabar a música).” (15 de Março, pagina 

3, paragrafo 5) 
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Discussão 

As notas de terreno colocaram em evidência diferentes aspectos, desde as 

questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem até ao modo como a 

escola está organizada. Estas dimensões tão distintas que foram objecto de 

registo, por um lado reflectem a complexidade do espaço escola e, por outro, a 

relevância que o processo de ensino e o modo operandis da escola assume no 

dia-a-dia do professor. Neste quadro, e sendo o estágio um espaço que se 

quer formativo, em que o estagiário passa por um processo de integração no 

contexto real da prática profissional ficou evidente que a escola é uma 

organização composta por diferentes grupos e sub-grupos que estabelecem 

sinergias entre si, sendo que todos concorrem para o mesmo objectivo: 

melhorar a qualidade de ensino que proporcionam aos alunos.  

A emergência de problemas com que o estagiário se debate foi também uma 

evidência; assim, como a importância da troca de opiniões, da discussão de 

ideias e análise das diferentes perspectivas que os diferentes grupos, 

designadamente o núcleo de estágio e o grupo de Educação Física, enfrentam 

no decurso do seu processo de desenvolvimento profissional.  

A percepção que já tinha da riqueza do espaço de partilha da escola, ganhou 

ainda maior relevo após a auto-análise das minhas notas de terreno. Através 

desta análise cuidada pude confirmar que a aprendizagem acontece em 

contexto de prática, através da nossa experiência em situações do mundo real. 

Noção que coloca em evidência o que Wenger (1998) advoga quando defende 

a importância do confronto com o contexto real no processo de construção 

profissional. 

As relações próximas estabelecidas com os professores do Grupo de 

Educação Física ficaram bem evidentes nos registos efectuados. As 

interacções com eles, enquanto professores mais experientes, contribuíram 

grandemente para o meu nosso processo formativo, nomeadamente através da 

discussão e confronto de diferentes perspectivas.  

Outro aspecto que ganhou relevo foi que a realização do estágio no seio de um 

grupo, o núcleo de estágio, que acolhe elementos com níveis similares de 

experiência e formação, concorre para uma aprendizagem mais rica. Ainda no 

seio do núcleo, a presença da professora cooperante, que orienta as sessões, 

estimulando a reflexão, funciona como um elemento essencial ao crescimento 

dos estudantes-estagiários. Deste modo, é facilmente perceptível que o Núcleo 

reúne todas as características essenciais que definem uma „comunidade 

prática‟, porquanto as preocupações e interesses são comuns, isto é, procuram 

aprofundar os seus conhecimentos e experiências através da interacção 

continua (Wenger et al., 2002). Além do núcleo de estágio também a escola 

procura criar condições para que estes objectivos sejam atingidos. Assim, o 

modo como os professores estão organizados por áreas disciplinares, confere 

um determinado grau de autonomia a cada grupo disciplinar, designadamente 
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o de Educação Física, no sentido de procurarem respostas conjuntas às 

necessidades decorrentes do exercício da função de professor.  

O processo de partilha no seio do Núcleo de Estágio, assim como no Grupo de 

Educação Física, como oportunidade de aprendizagem, revelou-se uma 

realidade. Neste sentido, este processo de partilha, designadamente de 

experiências pessoais, de conhecimentos em modalidades que não tinham sido 

aprofundadas durante o período de formação inicial, foi extremamente positivo 

para o meu desenvolvimento profissional e para o dos restantes estudantes-

estagiários. Tal como refere Vygotsky (1978), a aprendizagem ocorre melhor 

quando os principiantes se relacionam com outros (professores) mais 

experientes e conhecedores da tarefa compartilhada.  

De referir também, que a partilha não aconteceu exclusivamente com os 

professores mais experientes; esta também foi intensa entre os próprios 

estudantes-estagiários, nomeadamente no que se refere às experiências 

diárias ao nível do processo de ensino-aprendizagem, assim como de 

conhecimentos relativos à modalidade, em que cada um de nós era 

“especialista”.  

O modo como o núcleo de estágio funcionou assemelha-se ao entendimento 

de Jones (2006) de “comunidade prática”. O autor refere que o facilitador 

(professor cooperante) e os estudantes-estagiários (o Núcleo de Estágio) 

trabalham num ambiente de partilha, desenvolvendo conhecimento sobre 

questões, dilemas e problemas relacionados com situações da prática. Neste 

sentido, as partilhas em contexto de estágio funcionaram COMO uma mais-

valia no meu processo de formação, visto que foram uma fonte de 

aprendizagem e de formação continuada. 

O conjunto de novos conhecimentos e vivências adquiridas no estágio, 

possibilitaram uma (re)configuração de conceitos inerentes à actividade 

docente. Por sua vez, a percepção do que é ser professor, assim como a visão 

da realidade escolar, foi sendo reconstruída ao longo do tempo, evoluindo de 

uma concepção que estava fundamentalmente ligada ao processo de ensino 

aprendizagem (praticamente centrada na leccionação da aula) para um 

significado mais abrangente, em que a organização de actividades, o trabalho 

de grupo e a partilha de conhecimentos, passaram a fazer parte. No mesmo 

sentido, Caires (2001) considera que a inserção no contexto real, vista noutra 

perspectiva e em interacção com um conjunto de „novos mundos‟, permite 

vislumbrar uma realidade totalmente nova desfasada das representações 

iniciais. 

Nesta perspectiva, e tendo constatado a importância do trabalho em equipa 

realizado no seio do Grupo de Educação Física, é possível inferir que a 

competência individual tem que também ser colocada ao “serviço” da 

competência colectiva (do grupo). Deste modo, a noção de competência 

colectiva emerge no contexto profissional do professor. Na realidade, o 

professor tem que ser capaz de trabalhar em grupo em busca de um bem 
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comum. É necessário que o grupo de professores se una e crie sinergias para 

a realização das diferentes tarefas, na procura de um melhor ensino. Neste 

sentido, Le Boter Guy (citado por Batista, 2008) considera que a competência 

profissional já ultrapassou em muito a competência individual, verificando-se a 

existência de uma competência colectiva, que depende largamente da 

qualidade das interacções estabelecidas entre as competências dos diferentes 

indivíduos. Tomada como referência esta noção, e o modo de funcionamento 

do Grupo de Educação Física e o núcleo de estágio em que estive inserido, foi 

visível a emergência desta competência colectiva no seio do(s) Grupo(s). 

A necessidade dos professores trabalharem para que os seus alunos possam 

ter vivências positivas, no sentido de obterem dividendos concretos do 

processo ensino-aprendizagem, foi um elemento que ganhou mais significado 

para mim. Deste modo, aspectos como o domínio de algumas habilidades 

motoras surgem como essenciais ao exercício competente do professor de 

Educação Física. Assim, a possibilidade de em determinadas modalidades (por 

exemplo a dança) exercitar em grupo (de professores) as várias habilidades, 

em que os mais aptos auxiliam os menos aptos revelou-se um aspecto muito 

rico no meu processo de aprendizagem, ao longo do estágio. Neste contexto 

de partilha, as noções de cooperação e trabalho por um fim comum ganharam 

novo significado. Paralelamente a este trabalho conjunto dos professores de 

EF, também o núcleo de estágio, mais uma vez, se revelou um elemento 

essencial na vivência de estágio. Mencione-se a título de exemplo a 

possibilidade de observar a execução dos colegas, aprendendo com eles e, 

simultaneamente, corrigir as suas próprias execuções. Nesta situação o ganho 

é mútuo pois tanto a demonstração como a observação são competências 

fundamentais à condução do processo de ensino-aprendizagem. 

Em termos de aprendizagens foi evidente que as experiências vivenciadas no 

processo de interacção com os restantes elementos do núcleo de estágio, se 

constituíram como uma fonte única do meu desenvolvimento como professor 

de Educação Física. Ainda neste contexto, a forma como a facilitadora 

(professora cooperante) liderou as reuniões formais ou informais, utilizando o 

questionamento, estimulando o pensamento crítico e a reflexão, centrando-se 

nos aspectos fulcrais do processo ensino-aprendizagem, foram decisivos no 

meu processo de crescimento como futuro profissional. Esta (no papel de 

facilitadora), tal como refere Lave e Wenger (1998), proporcionou-nos 

(estudantes-estagiários) a possibilidade de participarmos na “vida” do grupo de 

EF e da escola, num processo de interacção constante. Posso mesmo afirmar 

que esta foi a chave que tornou a aprendizagem mais rica.  

Outra vivência significativa que se constituiu como uma aprendizagem 

importante, foi a possibilidade de poder viver plenamente a dinâmica do Grupo 

de Educação Física. As sinergias criadas no seio do Grupo, permitiram-se 

compreender melhor o papel do professor de EF, que se consubstancia num 

processo de interacções constantes a diferentes níveis. Tal como refere 
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Vygotsky (1987), acredita-se que é por intermédio das interacções sociais que 

o significado é construído e muita das aprendizagens concretizadas. Por outro 

lado, Caires (2001) refere que para além das comunicações entre colegas de 

grupo, também o desenvolvimento de tarefas em conjunto com outros 

profissionais, constitui uma ocasião para conhecer melhor a instituição, sua 

dinâmica e funcionamento, bem como criar um melhor ambiente de trabalho. 

Assim, a inserção do Núcleo no seio do Grupo de Educação Física, foi 

importante, não só para tomar consciência do modo como este se organiza, 

mas também para detectar o modo como deve funcionar em benefício de todos 

e dos alunos.  

Por outro lado, e ainda dentro da dinâmica do Grupo, a aprendizagem 

adquirida relativamente aos conteúdos da modalidade de Dança, 

nomeadamente o “cha-cha-cha”, foi essencial para o sucesso da leccionação 

das minhas aulas de dança, além de ser um elemento que contribuiu para o 

desenvolvimento profissional de todos os estudantes-estagiários. É no 

confronto com as necessidades da prática que Caires (2001) advoga, a 

necessidade do estagiário tomar consciência das suas maiores limitações em 

termos de formação, bem como das áreas que precisa de explorar melhor 

quando confrontado com a realidade escolar. A minha auto-análise, juntamente 

com os colegas do núcleo, fez com que nos deparássemos com as nossas 

lacunas ao nível da Dança, o que nos levou a procurar ajuda num professor do 

grupo de EF especialista na área (o professor V).  

Por conseguinte, a formação de professor engloba um vasto conjunto de 

vivências e partilhas que são cruciais no processo de desenvolvimento 

profissional do estudante-estagiário. Perspectiva esta que vai de encontro à 

ideia defendida por Jones (2006) que afirma que o professor ou treinador 

inexperiente para se tornar um profissional melhor qualificado precisa mais do 

que o simples tempo dispendido na prática em processos de interacção. 

 

CONCLUSÕES 

Os conteúdos que foram objecto de registo, ao longo das duas semanas em 

que efectuei as notas de terreno, consubstanciaram um conjunto diversificado 

de vivências resultantes da interacção com outros, que ocorreram no seio de 

grupos distintos (núcleo de estágio, grupo de Educação Física, diferentes 

elementos) em espaços formais e informais de reunião.  

Relativamente aos processos de partilha, é de destacar que a interacção com 

professores mais experientes se revelou fundamental ao meu processo 

formativo, nomeadamente em modalidades nas quais a formação inicial não 

incidiu tão aprofundadamente. Neste concreto, a presença de professores 

especialistas de determinada área revelou-se, uma fonte extremamente rica de 

conhecimento. Acresce que o simples diálogo, em conversas mais ou menos 

informais, também se assumiu como um elemento importante de 

aprendizagem.   
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Paralelamente a esta partilha com outros mais experientes, a partilha entre os 

membros do Núcleo de Estágio, emergiu como um elemento essencial no meu 

processo de desenvolvimento profissional. Esta partilha materializou-se nas 

experiências diárias com os outros estagiários e com a professora cooperante, 

que assumiu um papel de verdadeira “facilitadora”, orientando e estimulando. 

Quanto aos significados, de evidenciar que os processos de vivência em grupo 

contribuíram, em muito, para o modo como passei a conceber o papel do 

professor. Ficou evidente para mim que ser professor ultrapassa em muito as 

tarefas de leccionação, abarcando o saber trabalhar em grupo, organizando 

actividades para a comunidade escolar, assim como partilhando experiências e 

conhecimentos com os pares em busca da melhoria da qualidade de ensino. 

As aprendizagens foram muitas e diversificadas, sendo que a primeira se 

reporta ao modo como as sessões de trabalho entre os estudantes-estagiários 

devem ser conduzidas. Neste concreto, ficou evidente o papel essencial da 

professora cooperante (facilitador), no sentido de estimular o pensamento 

crítico e reflexivo dos estagiários. A segunda aprendizagem refere-se à 

percepção que adquiri acerca do modo como se deve organizar e funcionar o 

Grupo disciplinar, de forma a dar resposta às diferentes tarefas que estão sob a 

sua responsabilidade. Neste aspecto, ficou evidente a necessidade de um 

trabalho conjunto sério e empenhado. Outra aprendizagem que apesar de mais 

específica, foi muito importante para mim, foi a aquisição de competências na 

dança, pois permitiu-me ministrar aulas com maior qualidade. Também aqui a 

aprendizagem com outros, designadamente as sessões conjuntas de ensaio, 

dos elementos do grupo de EF, e o apoio do professor especialista foi crucial.  

Em suma, o desenvolvimento profissional no seio da comunidade escolar, é 

sobretudo, um processo de auto e hetero formação, que pode e deve ser 

considerado como uma formação contínua e permanente, em resposta às 

novas e (re)novadas exigências sociais envoltas num processo constante de 

alterações. 

Por último, importa referir que a fotografia tirada deste extracto do estágio, 

materializada nestas duas semanas de estágio, colocou em relevo as 

aprendizagens efectuadas e os significados atribuídos às vivências em grupo e 

para o grupo. Foi possível identificar que as situações vividas em grupo foram 

importantes à (re)construção do conhecimento previamente adquirido, bem 

como à aquisição de novos e (re)novados entendimentos, designadamente do 

que é ser professor. 
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