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Resumo 

 

Apresento o meu Relatório de Estágio Profissional enquadrado no 2º 

ano do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, referente ao 

ano letivo de 2010 / 2011. 

Pretendo, com o mesmo, dar a conhecer as minhas vivências durante 

este ano letivo, realçando a minha capacidade de solucionar problemas e de 

me superar no sentido evolutivo enquanto professor de Educação Física. 

Neste sentido, contextualizarei a minha prática pedagógica tendo em 

conta as minhas crenças e pretensões, expondo as dificuldades vividas nesta 

«caminhada» de formação inicial como profissional da docência. 

O primeiro ponto deste relatório diz respeito a caracterização geral do 

estágio profissional e da feitura do relatório de estágio, expondo a pertinência 

de realização do mesmo. 

Para melhor me inserir no âmbito deste projeto de formação inicial faço, 

no segundo ponto, uma apresentação biográfica onde me pretendo dar a 

conhecer mas, também, relacionar a minha existência com o Desporto e a 

Educação Física e sobretudo com o Ensino e a Educação. 

A terceira parte apresenta um enquadramento da prática profissional, a 

nível institucional e funcional. É também para um enquadramento conceptual 

tendo em conta temas como a Educação, a necessidade de Educação Física, a 

formação inicial de professores e a importância da reflexão para a aquisição da 

competência docente. 

Por último, na quarta parte do relatório serão apresentados registos 

reflexivos acerca da organização e gestão do processo de ensino e 

aprendizagem, a participação na escola e as relações com a comunidade, 

terminando, no quinto ponto, com as conclusões finais. 

Este relatório representa, assim, uma oportunidade de desenvolvimento 

e de aprendizagem neste «caminho» de formação enquanto professor de 

Educação Física. 

 

Palavras - chave: ESTÁGIO; EDUCAÇÃO FÍSICA; FORMAÇÃO; SER 

PROFESSOR; REFLEXÃO. 
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Abstract 

 

I present my pre – service report framed in the second year of the 

second cycle in Teaching Physical Education at Elementary and Secondary 

Schools, from the Faculty of Sports of the Oporto University, in the school year 

2010 / 2011. 

I intend, with the report, to provide knowledge about my experiences 

during this school year, enhancing my ability to solve problems and overcome 

myself in an evolutionary sense as a Physical Education teacher. 

According to this, I will contextualize y teaching practice in a view of my 

beliefs and intentions, exposing the difficulties and experienced in this 

«journey» of training as a professional of teaching.  

The first point of this report concerns the general characterization of the 

pre – service and the making of the report outlining the relevance of 

accomplishment. 

To get myself within the scope of this project of initial formation, in the 

second point, I make a presentation where I want to inform but also to relate my 

life with Sport and Physical Education, especially with Teaching and Education. 

The third part presents a framework of professional practice at both 

institutional and functional levels. It is also a conceptual framework where I will 

be discussing issues such as Education, the need for Physical Education, initial 

training of teacher and the importance of reflection for the acquisition of 

teaching skills. 

Finally, in the fourth part of this report will be presented reflective reports 

about the organization and management of the process of teaching and 

learning, participation in school and community relations, finishing the five part 

with the final conclusions. 

 This report represents the opportunity of learning and development in 

this «path» of formation as Physical Education teacher. 

 

 

 

Keywords: PRE-SERVICE; PHYSICAL EDUCATION; FORMATION; BEING A 

TEACHER; REFLECTION.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento denominado «Relatório de Estágio Profissional» refere-

se ao Estágio Profissional realizado no âmbito do 2º ciclo de Ensino da 

Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

Foi construído tendo por base as experiências vividas no Estágio 

Profissional e é um registo das mesmas, tal como um instrumento de pesquisa 

e de reflexão que, também, me ajudou a desenvolver enquanto profissional do 

ensino. 

O contexto de realização de estágio profissional proporciona aos 

estudantes estagiários uma interação real, concreta e sobretudo ativa com o 

processo de ensino e aprendizagem e o com o «ser professor», o relatório de 

estágio profissional apresenta-se como uma descrição refletida de vivências, 

acontecimentos, inquietações, reflexões e dificuldades associadas a todo este 

processo de formação inicial de professores. 

Alarcão (1996, p. 175) faz uma importante referência acerca da 

formação de professores. Segundo a mesma, «Aceita-se o sujeito em 

formação, quer ele seja o professor ou o aluno, como pessoa que pensa, e dá-

se-lhe o direito de construir o seu saber.» Neste sentido, o relatório de estágio 

foi construído tendo por base as experiências vividas no Estágio Profissional e 

é um registo das mesmas, mas não só. Foi utilizado como um instrumento de 

pesquisa e de reflexão que, também, me ajudou a desenvolver enquanto 

profissional da docência. 

 A formação deve conduzir o estudante – estagiário à reflexão, com o 

objetivo de dar significado aos seus pensamentos e ações através de um 

processo de experiências vividas. Este «levar» os formandos para a reflexão 

«pode estabelecer um vínculo entre o que é ensinado na Universidade e o 

trabalho docente na escola, entre a formação e a atuação docente…». (Moreira 

e Nista – Piccolo, 2010, p. 76). 

 

Durante este ano letivo fomo-nos formando como professores por meio 

de uma metodologia de trabalho em especificidade, ou seja, num contexto real, 

em condições semelhantes á prática docente futura e aprendendo a 
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lecionar…lecionando. O estágio profissional é assim «palco» de 

desenvolvimento e formação autónomos de profissionais da docência. Como 

refere Alarcão (1996) os professores têm de ser agentes ativos do seu próprio 

desenvolvimento e do funcionamento da escola enquanto organização 

competente no projeto social da formação de alunos / educandos, enquadrados 

numa lógica de promoção da escola e da profissão docente. É fundamental a 

formação de profissionais com visão crítica da realidade, dinâmicos, ativos e 

participativos. (Moreira e Nista – Piccolo, 2010). 

 

 

1.1. Caracterização e Objetivos do Estágio Profissional 

 

«O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida 

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

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão.» (Matos, 2009). 

García (1999) afirma que as práticas de ensino são uma oportunidade 

privilegiada que os formandos têm de aprender a ensinar. Durante as práticas 

de ensino os professores em formação entendem a escola como um organismo 

em desenvolvimento, dotado de uma cultura organizacional, uma estrutura de 

funcionamento e de funções de gestão necessárias à sua correta existência. O 

mesmo autor acrescenta que a realização de tais práticas proporciona o 

conhecimento acerca da planificação e do entendimento dos problemas de 

ensino como problemas curriculares. 

Neste sentido, assume-se como um espaço de experimentação e 

formação onde os estudantes estagiários têm a oportunidade de «mobilizar» 

conhecimentos teóricos, interagindo e refletindo com situações práticas e 

sensibilizando-se para o seu próprio desenvolvimento enquanto profissionais 

da docência. 

O seu funcionamento tem por base as orientações legais presentes no 

Decreto – lei nº 43/2007 de 24 de março e o Decreto – lei 43/2007 de 2 de 

fevereiro.  
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É uma situação de ensino real que permite ao estudante estagiário 

colocar em prática as competências adquiridas anteriormente e que comporta 

as seguintes tarefas: 

 Prática de Ensino Supervisionada  

 Relatório de Estágio  

 

Continuando, a prática de ensino supervisionada e o relatório de estágio 

aparecem interligados e não poderiam existir um sem o outro, sendo a primeira 

o confronto de conceitos, crenças, competências, estratégias e reflexões e o 

segundo a exposição do que foi realizado na prática, sendo este, outra 

experiência de reflexão, mas também, de pesquisa e investigação, logo, fonte 

de conhecimento. 

 

Este Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária de D. Dinis 

em Santo Tirso e foi organizado em dois núcleos de estágio e com a 

participação dos seguintes sujeitos na formação: 

- Professora Orientadora: Professora Doutora Zélia Matos 

- Professor Cooperante. Mestre Manuela Machado 

- Estudantes Estagiários: Duarte Nuno Dias, Ricardo Carneiro e César 

Coelho pertencentes ao núcleo 1 e Diogo Guimarães, António Bento, Edgar 

Ferreira e José Magina constituindo o núcleo 2. 

A seguinte organização permite que os vários elementos participantes 

na formação do professor se relacionem e intervenham no processo de várias 

formas, proporcionando diferentes experiências e discussões, tornando-o mais 

rico. Cabe ao estudante estagiário conseguir perceber esta dinâmica de 

aprendizagem com os pares através da observação, da discussão e da partilha 

de experiências.  

De destacar neste processo de desenvolvimento de competências com 

vista a criação de uma profissionalidade docente o papel do Professor 

Cooperante. Segundo Alarcão e Tavares (2003) a supervisão de professores é 

um processo em que um professor mais experiente orienta um candidato a 

professor, participando ativamente no seu desenvolvimento humano e 

profissional. Tendo em conta isto, foi de muita importância a participação do 
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nosso professor cooperante no sentido da partilha de conhecimentos e 

experiências e na sua função de guia de todo o processo de formação inicial. 

É fundamental que este desenvolvimento do professor esteja organizado 

e estruturado de forma a guiar o formando durante todo este processo. Daí a 

que a estruturação do Estágio Profissional tenha sido a seguinte:  

- Área 1 – organização e gestão do ensino e aprendizagem;  

- Área 2 – Participação na Escola;  

- Área 3 – relações com a comunidade;  

-Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

 

 Todos estes tópicos serão abordados de forma reflexiva, neste registo 

documental, como forma de continuar o meu desenvolvimento enquanto 

profissional da docência. 

 

 

1.1.1.  Expectativas e papel do Estágio Profissional na Formação do 

Professor 

 

A competência pedagógica específica da profissão de professor, só se 

desenvolve nas condições de exercício similares às de prática futura.  

A experiência prática nas condições futuras da profissão dá aos 

formandos uma ideia real do que os espera. Este contexto real de formação 

completa o estudante estagiário no sentido em que, se torna capaz de se 

comportar como um profissional docente através desta vivência única e 

significativa na formação de professores. 

Desta forma, todos estes anos de formação académica foram 

importantes no meu desenvolvimento enquanto professor mas a realização do 

Estágio Profissional permitiu-me construir um agregado de competências e 

conhecimentos que foram adquiridos através da prática, e por isso, ganham 

mais relevância e significado. 

Por isso, Alarcão (1996) refere que o EP é um processo de descoberta 

onde nos conhecemos como professores nas condições em que exercemos a 

profissão para que nos possamos assumir como profissionais de ensino. A 
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mesma autora acrescenta que o Estágio profissional funciona como a 

capacitação e integração do jovem professor no mundo da docência. 

Segundo as Matos (2009, p. 2), ele «é de natureza complexa, unitária, e 

integral do processo de ensino e aprendizagem, bem como as características 

gerais da atividade do professor que decorre num contexto balizado pelas 

condições gerais do sistema educativo, pelas condições locais das situações 

de educação e pelas condições mais próximas da relação educativa, obrigam a 

uma tentativa de integração e de interligação das várias áreas e domínios a 

percorrer no processo de formação.»  

Chegando a esta fase da nossa formação enquanto professores e 

necessária uma vivência mais contextualizada com a nossa futura prática 

profissional. Os conhecimentos adquiridos anteriormente em toda a nossa 

«caminhada» formativa e de construção de sabres e conhecimentos serão 

complementados e contextualizados com as vivências práticas proporcionadas 

pela realização do Estágio Profissional. 

Com a mesma intenção de pensamento, Mialaret (1981, p. 23) refere 

que «a formação pedagógica, assim como toda a formação profissional, deve 

ultrapassar o plano de iniciação a algumas técnicas ou à prática de gestos 

profissionais simples para integrar a ação e o pensamento, a prática e a 

teoria.» 

 

  

1.2. Processo e intuito da realização do Relatório de Estágio 

Profissional  

 

A realização do relatório de estágio profissional constitui-se como um 

momento reflexivo e um diálogo com a ação vivida no Estágio Profissional. É 

mais um confronto com situações reais experimentadas e uma oportunidade de 

desenvolvimento tendo em conta a consciencialização das dificuldades 

encontradas e das estratégias solucionais encontradas.  

A abordagem reflexiva tem como base a noção da imprevisibilidade dos 

contextos de ação profissional e no entendimento da atividade profissional 

como sendo inteligente e flexível, situada e reativa. (Alarcão e Tavares, 2003). 
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Sendo assim, é fundamental que haja uma reflexão constante como 

forma de perceção do que está a acontecer. Como já vimos anteriormente, a 

prática pedagógica vivida no Estágio Profissional é fundamental na formação 

do estudante estagiário, mas não se esgota aí! Carece de reflexão para que 

tome significado para o professor em formação. Ora, o relatório assume-se 

como mais uma possibilidade de refletir acerca da prática mas também um 

antecipar de situações que possa viver posteriormente. É sobretudo uma 

possibilidade de ganho de experiência a competência. 

Para Alarcão e Tavares (2003, p. 35), «o processo formativo inerente a 

este cenário combina ação, experimentação e reflexão sobre a ação, ou seja, 

reflexão dialogante sobre o observado e o vivido segundo uma metodologia do 

aprender a fazer fazendo e pensando, que conduz à construção ativa do 

conhecimento gerado na ação e sistematizado pela reflexão.» 

Esta forma de estar permite ao formando enquadrar os conhecimentos e 

competências, as dificuldades e estratégias e os objetivos e expectativas 

relativamente à sua prática pedagógica. É por isso, campo de tomada de 

consciência da resolução de desafios que surgiram através da experimentação 

prática. 

 

A estrutura deste relatório de estágio profissional fica assim constituída e 

dividida em quatro partes principais:  

- A primeira, a presente, onde se desenvolve a pertinência da realização 

do estágio profissional supervisionado e a importância da realização do 

respetivo relatório de estágio como forma de garantias de conhecimento e 

competência. 

- O segundo ponto será abordado de uma forma mais pessoal onde 

constará o registo biográfico da minha existência até então e a ligação ao 

Desporto. No fundo, as razões que me fizeram optar por uma formação 

académica na docência de Educação Física. 

- Em seguida, na terceira parte deste REP será realizado um 

enquadramento conceptual, marcadamente teórico, em que abordarei temas 

pertinentes com a necessidade de Educação e de Educação Física, a formação 

de professores ou a importância do ser-se reflexivo para a realização de uma 

adequada prática profissional. Posteriormente, ainda dentro deste ponto, será 
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feita uma contextualização das condições de realização da prática pedagógica, 

nomeadamente da escola e do núcleo de estágio. 

- O ponto quatro faz referência à organização e gestão do processo de 

ensino e aprendizagem onde serão abordados temas como a contextualização 

do mesmo no que se refere à turma que lecionei. Posteriormente, num padrão 

mais prático que o tópico anterior, discorrerei acerca da minha prática 

pedagógica, das intenções e da realização e terei oportunidade para refletir de 

uma forma evolutiva sobre inquietações decorrentes da prática letiva. De 

seguida, abordarei as atividades em que participei e a realizada pelos núcleos 

de estágio. 
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

2.1.  O Meu percurso 

 

Neste tópico do meu relatório de estágio pretendo dar-me a conhecer, 

não de uma forma estritamente introdutória da minha pessoa mas 

«passeando» por algo mais profundo da minha existência. Assim, aproveitarei 

para responder a algumas questões do meu percurso enquanto aluno e 

fundamentalmente enquanto indivíduo apaixonado pelo Desporto. «Quem eu 

sou e como cheguei até aqui?» e «Porquê o Desporto e a Educação Física?» 

são algumas das questões e inquietações que me proponho a responder de 

seguida. 

Vagueando por entre cadernetas antigas de cromos e posters ainda 

colocados na parede, recordo com emoção e saudade os tempos de infância 

onde passava horas a jogar futebol na rua – foi com certeza aí que nasceu a 

minha adoração pelo Desporto. Não me recordo de algo mais passado do que 

isso.   

Estas brincadeiras de rua terão sido despoletadas bastante cedo, por 

volta dos tempos do 1º ciclo de estudos; tempo de descoberta do nosso corpo 

e das imensas possibilidades que o mesmo embarga!  

Até na Escola existiu uma ansiedade pelo tempo de recreio. Enquanto 

aluno, as brincadeiras e jogos foram pertencendo à rotina. A ansiedade 

causada pela espera do intervalo era grande onde haveria oportunidade de as 

pôr em prática. Nestes tempos, as aulas de Educação Física eram vistas como 

uma oportunidade de jogo e diversão, e por isso, encaradas com grande 

empenho e gosto.  

Seguindo a viagem, iniciei uma atividade mais formal quando ingressei 

na natação, embora não sendo um Desporto federado, era algo mais 

«palpável» do que jogar futebol na rua. Posteriormente, cerca dos 12 anos de 

idade, ingressei numa equipa de futsal que deixei dois anos depois quando 

integrei a equipa de iniciados do Clube Desportivo Trofense para jogar futebol 

de 11. Joguei futebol federado durante 5 anos de onde saí com a idade de 

júnior para me dedicar da melhor forma aos estudos andava eu no 12º ano de 

escolaridade.  
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O meu gosto pelo Desporto como não morreu nesses tempos, ficou 

apenas…adormecido. Com essa saída do futebol deixei de praticar Desporto, 

algo que quase me afastava definitivamente do mesmo.  

 

 

2.2. Ligação ao Desporto e ao Ensino 

 

Com o terminar do secundário surgiu-me uma dúvida: Engenharia ou 

Desporto? Seguir uma carreira ligada à engenharia eletrotécnica com mais 

segurança possibilidades de emprego ou agarrar a minha paixão? 

Grandemente influenciado pela minha família e pela dúvida que tinha de se 

realmente queria ser professor ou treinador – porque gostava mesmo era de 

praticar – segui o caminho que na altura se adivinhava mais seguro e ingressei 

em 2004 na Licenciatura de Engenharia Eletrotécnica e de computadores da 

FEUP.  

Após ano e meio a frequentar essa licenciatura que não me trouxe a 

felicidade desejada, o gosto pelo Desporto até então adormecido voltou a 

reaparecer. Recordo-me perfeitamente de me encontrar numa aula da 

licenciatura em engenharia e não me encontrar nada motivado para a mesma. 

Assombrado (no bom sentido) pelo gosto pelo Desporto lembro com um sorriso 

da coragem que foi necessário convocar para afirma «Mãe, vou mudar de 

curso, o meu lugar não é ali…é do outro lado da rua!» 

Hoje sinto-me agradecido por ter recolhido tamanha coragem para dar 

outro rumo à minha vida. Uma mudança radical mas que me colocou numa 

faculdade a que me orgulho bastante de pertencer e de ter tido contacto com 

professores que me marcaram profundamente – Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

O meu regresso desportivo deu-se no segundo ano da licenciatura onde 

iniciei uma nova carreira com a função de treinador adjunto da equipa de 

iniciados B no Clube Desportivo Trofense. Ao longo dos anos fui passando por 

várias equipas sempre com função de treinador adjunto ou principal e no 

presente sou treinador principal da equipa de Infantis A e da equipa de pré - 

escolas do Trofintas enquanto frequento o 2º ciclo de estudos de Ensino da 

Educação Física nos ensinos básico e secundário pela FADEUP. 
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Mas porquê professor de educação física? Como já referi anteriormente 

tenho um gosto especial pela prática desportiva e o meu contacto desde cedo 

com jovens em campos de férias e agora mais direcionado para o ensino e 

para o treino com alunos e jogadores durante a licenciatura fizeram com que 

desde cedo «tomasse o gosto» por provocar aprendizagens.  

Afirmo com certezas que existem poucas situações de melhor satisfação 

do que um professor ou treinador admirar o desenvolvimento dos seus 

«pupilos» – é isto que me faz querer ser um educador, mas, acreditar que os 

nossos alunos se possam desenvolver é uma condição básica do ser 

professor. 

Por outro lado, tomei contacto com o ensino desde cedo: os meus pais 

são professores de Português e Educação Visual e a minha tia de Matemática. 

Sendo assim, este contexto familiar fez com que sempre tivesse um ambiente 

cultural ligado ao ensino que fez surgir em mim um gosto especial pela 

profissão.  

Como referi anteriormente tinha um gosto especial pela disciplina de 

Educação Física o que me fez seguir a área de Desporto no Ensino 

Secundário. Admirei o Professor de Educação Física e quis ser como ele, como 

muitos dos alunos. Com isto, fui criando um conjunto de crenças e de ideais 

relativamente à disciplina e ao ser professor da mesma. Não há como dar a 

volta…todos os professores passaram pelo papel de aluno e todos terão sido 

influenciados de uma ou de outra forma.  

Sou também um sonhador, resistente e por isso sem medo de tentar, de 

lutar e de me inquietar. Neste sentido, sinto uma grande desilusão quando olho 

para a sociedade e não a vejo com bons olhos relativamente à prática 

desportiva. Cada vez mais, e falo também da minha experiência no estágio 

pedagógico, nos deparamos com um número mais elevado de crianças e 

jovens que não praticam qualquer Desporto nem estão envolvidos ativamente 

com a atividade física. Não me tenho como um «ser providencial» mas assumo 

a minha motivação e esperança no FUTURO onde assumirei a minha quota-

parte de responsabilidade na afirmação dessa mudança. Temos de ser 

capazes de incutir novos modelos nos nossos alunos criando hábitos 

desportivos e gosto pela prática e pela infinita descoberta de possibilidades que 

o seu corpo oferece. 
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Tinha como expectativas relativamente a este estágio iniciar este 

objetivo de mudança a que me propus anteriormente mas também o de me 

formar enquanto Professor de Educação Física. No que diz respeito à 

responsabilidade de fazer crescer algo nos alunos que os distingam dos 

demais, na capacidade de me fazer entender e de criar situações que 

proporcionem aprendizagens e no motivar os alunos e mudar mentalidades no 

sentido de melhorar o seu gosto pelo Desporto. 

Fui capaz de atingir alguns, outros serão atingidos através da contínua 

capacidade de reflexão e evolução que me incutiram. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL



  



19 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Enquadramento Conceptual 

 

Para melhor enquadrar o que está definitivamente em causa, o processo 

de realização do Estágio Profissional e do Relatório de Estágio há que 

contextualizá-lo no processo educativo. 

  Segundo Mialaret (1981), a Educação comporta três sentidos sendo 

estes hierarquizados de uma perspetiva mais macro para uma 

necessariamente micro. O autor entende a Educação pelas seguintes vias: 

 Educação Social / Sistema Educativo 

 Resultado de uma ação – produto educativo 

 Processo que liga dois ou mais seres humanos colocando-os em 

modificação recíproca 

O primeiro sentido reporta-se à Educação enquanto entidade 

institucional, inserida numa sociedade, balizada por valores culturais, revelam o 

sistema educativo, o recrutamento e formação de Professores. Educação – 

produto é referente aos resultados da sua utilização. Por último, relacionam-se 

com a Educação como processo, o que verdadeiramente liga o Professor, ao 

local de aula, à turma e ao aluno. 

É baseado nesta «visão» da Educação que irei «navegar» neste capítulo 

pela definição de Educação e sua necessidade, de escola e das funções do 

Professor, reportando-me ao papel da Educação Física, tendo em conta o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

3.1.1. A Educação como uma necessidade 

 

«A Educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida.»  

John Dewey 

 

A necessidade de Educação é inerente à existência Humana. 

Nascemos simples, frágeis e carentes de humanização, da realização da 
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passagem de homem a Homem. Para isso, tem que haver uma transferência 

de saberes, valores e princípios, ou seja, uma aculturação do ser humano 

baseada na sua herança. 

Segundo Bento (1999), educar é fazer o homem em humanidade, 

realizando-o na plenitude da humanidade o que nele existe como um pode ser 

no sentido de o tornar mais e melhor. Ainda o mesmo autor refere a 

importância da Educação para levar aqueles que estão num nível de saber 

mais baixo para um mais alto. Estando num nível de saber mais alto estamos 

também num nível de conhecimento da realidade maior o que demonstra a 

importância da aprendizagem, dos saberes e das competências. 

Consequentemente, educar é modificar. Tem que ver com a aquisição de 

novos modos e comportamentos para crescer como pessoa no sentido do mais 

e melhor.  

 

Conforme nos declara Delors (2001), cabe à Educação fornecer a 

cartografia de um mundo complexo, agitado, em constante mutação, mas 

também, a bússola que permite navegar através dele.  

Continuando, não me parece então viável que a Educação se resuma 

aos primeiros anos de vida do Homem e que consiga garantir resposta para a 

posterioridade. Tem de se assumir como algo carente de atualização, fazendo-

se acompanhar das mudanças daquilo que nos rodeia. Então, torna-se 

fundamental que ao longo da vida aproveitemos todas as oportunidades de 

aprofundar e enriquecer os conhecimentos iniciais. 

Já Delors (2001), que mesmo sendo um político é também um pensador 

da Educação, e afirma que a mesma deve ser reformulada de modo a enfrentar 

os desafios do próximo século no sentido em que deve ser considerada em 

toda a sua plenitude – na realização da pessoa na sua totalidade. O mesmo 

autor defende que tem que ser organizada em torno de quatro aprendizagens / 

pilares do conhecimento: 

- Aprender a conhecer – adquirir os instrumentos de compreensão e 

conhecimento; 

- Aprender a fazer – para atuar sobre o meio envolvente / contexto; 

- Aprender a viver juntos – incutindo a cooperação nas demais 

atividades humanas; 
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- Aprender a ser – que engloba todas as anteriores. 

 

Reportando a dimensão de processo que a Educação comporta, é útil 

regressar a Bento (1995) quando distingue dois sentidos da Educação: lato e 

restrito. A primeira refere-se à educação que acontece em qualquer situação, 

que não está prevista ou planeada. É referente a todas as interações entre 

sujeitos que têm potencial educador. Já a educação em sentido restrito diz 

respeito a algo concreto e planeado, que visa uma ação de um sujeito sobre 

outro ou um grupo com intuito de exercer influência de uma forma consciente e 

intencional. 

É sobre esta segunda ação que o professor se deve «debruçar» 

enquanto responsável pela educação dos seus formandos e guia de tal 

processo.  

Assim, o ato de educar implica uma relação entre educador e educando. 

Esta relação pedagógica implica uma intervenção de um sujeito mais 

competente (formador) do que outro (formando) e do contexto dessa ação. 

Como afirma Mialaret (1981, p. 38) «o educador deve tomar consciência da 

influência direta ou indireta de todas estas variáveis se quiser evitar que os 

resultados da sua ação sejam diminuídos ou mesmo anulados.» No 

seguimento desta afirmação o mesmo autor sugere haver uma panóplia de 

possibilidades de apresentação e contextos da relação entre o professor e o 

aluno, sendo que o professor tem de ser capaz de definir o melhor ambiente 

para o ato educativo que pretende. 

Para Bento (1995), o ato educativo proporciona a possibilidade de um 

indivíduo construir a sua autonomia. Neste sentido, tem que ser planeada, 

construída, pensada, participada e coerente. 

Como tal, não pode educar fora de um Universo axiológico. O ato 

educativo é balizado por crenças, valores e ideais que o educador pretende 

incutir no educando como forma de realização e desenvolvimento pessoal. 

Sendo assim, e como nos refere Freire (2007), educar implica reconhecer que 

a educação é ideológica, portanto, é fundamental que os educadores possuam 

referências axiológicas sólidas para que possam guiar o educando num 

processo de hierarquização das mesmas. 
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3.1.2. Pertinência da Educação Física 

 

«…o facto do Homem ter corpo implica não apenas a necessidade de aprender 

a lidar com ele, mas também que os alunos aprendam a viver em sintonia com 

o seu corpo. O corpo constitui-se, assim, como oportunidade em educação e 

formação.  

Jorge O. Bento (1999, p. 66). 

 

Partindo da afirmação de Bento acima transcrita posso afirmar que a 

Educação Física trata da formação das crianças e jovens contemplando a sua 

corporalidade. Neste sentido, Bento (1999) refere a Educação Física como 

sendo a única área que visa o desenvolvimento do educando ao nível da 

corporalidade e do desenvolvimento motor. Então, a «nossa disciplina» 

promove experiências de aprendizagem, formação, desenvolvimento e 

educação com e para o corpo.  

De acordo com Bento e Bento (2010), hoje em dia, assiste-se a uma 

preocupante transformação do meio envolvente, dada pelos seguintes 

indicadores: 

- Menos oportunidade de exercitação corporal das crianças e jovens 

devido às evidentes alterações nas suas vidas; 

- Diminuição das condições de satisfação positiva das pulsões lúdicas, 

provocado pela diminuição da socialização em muitos jogos e brincadeiras; 

- A “Betonização” dos espaços e intensificação do trânsito, da violência e 

insegurança nas cidades, reduziu as oportunidades da brincadeira e das 

práticas corporais e desportivas espontâneas; 

- Aumento do consumo de meios audiovisuais, com sobrecarga da visão 

e audição resultando na depreciação e do défice de estimulação dos outros 

sentidos. 

- Diminuição da importância das capacidades motoras e da aptidão 

desportivo-corporal em detrimento do aumento da corpulência; 

- Diminuição do rendimento escolar e reconhecimento dos efeitos da 

compensação da atividade desportiva para ajudar a reverter essa situação.  

Este excesso de trabalho estático provoca uma diminuição da solicitação 

do movimento corporal. Surge a Educação Física e os seus objetivos como 
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salvamento deste «caminho» para um estilo de vida cada vez menos ativo e 

mais sedentário.  

 

Neste sentido oposto ao que Bento aponta para os estilos de vida 

surgem alguns objetivos da «nossa» disciplina. Meinberg (1991) apresenta 

cinco objetivos para a Educação Física: desportivo – motor, social, estético, 

moral e ético. Crum (1993), refere três objetivos principais: a aquisição de 

condição física, a estruturação do comportamento motor e a formação pessoal, 

cultural e social. Apresenta-se, assim, como uma disciplina capaz de formar 

indivíduos tendo em conta o todo. 

Para Rosado (2011, p. 9) «a Educação Física e o Desporto 

desempenham um papel muito importante não só no desenvolvimento físico 

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

estudantes». O mesmo autor acrescenta que normalmente a Educação Física 

coloca o desenvolvimento pessoal, moral e físico no centro do processo 

educativo, legitimando assim a sua existência. 

Mas mais do que o aperfeiçoamento físico e a criação de hábitos de vida 

saudável (que já não seria pouco), a educação desportiva representa um 

propósito de educação social, cívica, intercultural, alicerçada nos valores da 

fraternidade, camaradagem, cooperação e respeito e de combate à 

discriminação. (Rosado, 2011), 

Ora, tendo em conta tais problemáticas e objetivos da disciplina, é de 

louvar o seu papel e de destacar a sua presença no Ensino como sendo a 

disciplina que cria possibilidades de movimento, evitando a construção de 

uma escola inimiga do corpo (Bento, 1999).  

 

 

3.1.3. A Formação inicial de Professores 

 

«Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores.»  

Nóvoa (1992, p. 9). 
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O processo de formação da faculdade culminou este ano com a 

realização do Estágio Profissional, que cada estudante estagiário deve assumir 

como um momento único de aprendizagem orientada, mas também, através da 

sua própria experiência retirada da prática.  

O EP assume-se como o contexto ideal para colocar-mos em prática 

todo o conhecimento teórico assimilado em todos estes anos de formação 

académica. Britzman (2003) menciona a importância da universidade no 

provimento de conhecimento teórico, métodos e competência; e a escola 

porque fornece o espaço onde tais ganhos serão aplicados pelos formandos na 

docência.  

O EP apresenta-se perante o estudante estagiário como o contexto real 

de trabalho em que o mesmo terá oportunidade de convocar conhecimentos 

que lhe serão importantes para a profissão futura. É um espaço de 

consciencialização das suas dificuldades, exigências e desafios, mas, que 

também garante saberes específicos da profissão docente. Continuando, 

este contexto real permite ao formando, ao confrontar-se com a prática, 

compreender as suas limitações e a sua capacidade de ação, refletindo acerca 

das mesmas e de estratégias para melhoria da sua prestação. Por outro lado, 

este espaço é também de pertença a um núcleo (de estágio), logo, de patilha 

de conhecimentos e de experiências e de uma escolha coletiva de soluções 

para problemas e dificuldades encontrados. Nóvoa (1992), menciona que as 

práticas de formação contínua de professores no sentido «individual» são 

importantes para a aquisição de conhecimento e técnicas mas fomentam o 

isolamento. Assim, o mesmo defende que as práticas de formação tomem uma 

dimensão «coletiva» contribuem para a consolidação de uma profissão 

autónoma na construção de saberes. 

 

Como vimos anteriormente as experiências surgidas da realização do 

EP são fundamentais para a formação inicial dos estudantes estagiários, mas 

pode ser ampliada e só ganha o devido sentido se a isso se juntar a 

consequente reflexão.  

 

Para formar professores capazes é necessário haver uma orientação 

assente em princípios e valores. Neste sentido, García (1999) apresenta sete 
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princípios que considera fundamentais a ter em conta na formação de 

professores: 

- A formação de professores é um processo contínuo e como afirma 

Fullan (cit. por Garcia, 1999) o desenvolvimento profissional é algo que se 

constrói ao longo da carreira partindo da formação inicial, logo, uma 

aprendizagem contínua. 

- O segundo princípio diz respeito à necessidade de integrar a formação 

de professores em processos de mudança. Esta deverá ser analisada de 

acordo com o desenvolvimento curricular e concebida como estratégia para a 

melhoria do ensino. 

- Necessidade de ligar a formação de professores com o processo de 

desenvolvimento organizacional da escola. 

- O quarto princípio tem que ver com a integração entre a formação de 

professores relativamente aos conteúdos académicos e disciplinares e a 

formação pedagógica de professores. Este ponto é de salientar a 

importância do conhecimento pedagógico do conteúdo. 

- A integração entre a teoria e a prática. Os professores enquanto 

profissionais de ensino desenvolvem um conhecimento próprio que advém das 

suas experiências. De destacar o papel da capacidade reflexiva do docente 

para transformar essas experiências em fonte de conhecimento.  

- De realçar a necessidade de coerência entre a formação inicial 

recebida pelo professor e o tipo de educação que lhe será posteriormente 

pedido que desenvolva. 

- E por último, de destacar o princípio da individualização. Aprender a 

ensinar não é nem pode ser um processo homogéneo nem mecanizado visto 

que implica formandos diferentes. Então, é necessário conhecer as 

características pessoais dos futuros profissionais. 

Segundo António Nóvoa (1992), a formação pode estimular o 

desenvolvimento profissional de professores tendo em conta uma contexto de 

autonomia, mas, para isso, é necessário valorizar paradigmas de formação que 

promovam a preparação de professores reflexivos, responsáveis pelo seu 

próprio desenvolvimento profissional e participantes na implementação de 

medidas políticas educativas. Ainda o mesmo autor refere que a formação não 

se constrói por acumulação de cursos, técnicas ou de conhecimentos, mas 
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através de um trabalho de reflexividade crítica acerca das práticas vividas e da 

construção de uma identidade pessoal, daí ser fundamental dar outro valor ao 

saber da experiência. 

Esta noção de desenvolvimento autónomo a que Nóvoa se refere só é 

possível tendo em conta uma abordagem reflexiva por parte do professor em 

formação. Neste sentido, este cenário reflexivo é referente a «uma abordagem 

de formação que permite aos profissionais a capacidade de pensarem a sua 

prática e de construírem e reconstruírem o seu conhecimento a partir do campo 

de ação, caracterizado por dinâmicas de incerteza e por decisões altamente 

contextualizadas.» (Alarcão e Tavares, 2003, p. 132). 

 

 

3.1.4. Ser Professor reflexivo 

 

«Ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido.»  

Isabel Alarcão (1996, p. 175). 

 

Como pilar da formação inicial de Professores encontra-se o processo 

reflexivo. Este acompanhou-nos no nosso decurso de formação inicial 

enquanto estudantes estagiários e constitui-se como uma das formas de 

aquisição e construção do saber.  

 Segundo Alarcão (1996), aceita-se o sujeito em formação, professor ou 

aluno, como aquele que pensa. Sendo assim, dá-se-lhe o direito de construir 

o seu próprio saber valorizando a experiência como meio de 

aprendizagem. 

Zeichner (1992) afirma que a definição de professor como prático 

reflexivo reconhece a importância da experiência que reside na prática dos 

bons profissionais. O Professor faz da prática um espaço de reflexão teórica 

que estruturará a sua ação. 

Seguindo a ideia anterior, esta relação entre ação e reflexão encontra-se 

bem patente no pensamento de Schon (1987) que distingue três tipos de 

reflexão: 
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- Reflexão na ação: este tipo de reflexão ocorre na ação, em situações 

que surgem ao Professor, surpreendendo-o e o mesmo é capaz de as usar de 

forma construtiva; 

- Reflexão da ação: é uma reflexão que é efetuada numa fase posterior 

à ação, normalmente com carácter verbal onde o Professor reconstrói 

mentalmente a situação e analisa-a, normalmente com carácter avaliativo; 

-Reflexão da reflexão da ação: diz respeito a uma análise posterior da 

ação e da sua reflexão, do que aconteceu, do que se observou e da 

representação e importância que isso teve para o professor. É determinante 

para a formação e desenvolvimento do conhecimento do Professor tendo em 

conta que ajuda o profissional a definir ações futuras, a arranjar novas soluções 

e a compreender futuros problemas baseando-se nas análises anteriores. 

Neste sentido, a relação entre a prática e a reflexão ganha outra 

importância porque promove um desenvolvimento e evolução do professor. A 

perceção dos seus erros, dificuldades, estratégias e soluções enquanto gestor 

do processo de ensino e aprendizagem levam a que o mesmo, de uma forma 

autónoma, se faça mais e melhor professor. Hellison e Templin (1991) afirmam 

que a prática de ensino reflexiva é a melhor oportunidade para que, tanto 

professores numa fase inicial de formação como os que já ultrapassaram essa 

fase, aprendam a proporcionar um ensino de qualidade.  

Alarcão e Tavares (2003, p. 132) sugerem um «cenário reflexivo» como 

sendo «uma abordagem de formação que atribui aos profissionais a 

capacidade de pensarem a sua prática e de construírem e reconstruírem o 

seu conhecimento a partir do seu campo de ação, caracterizado por 

dinâmicas de incerteza e por decisões altamente contextualizadas». Os 

mesmos autores realçam que só optando por uma observação reflexiva e dum 

contacto constante com a realidade é que se conseguirá mobilizar saberes que 

possibilitam uma compreensão do que se passa na ação. 

Este contacto com a realidade é influenciado pelo contexto envolvente 

pela perceção que o professor tem da sua mutação. Assim, Hellison e Templin 

(1991) consideram que o ensino reflexivo implica pensamentos políticos, éticos 

e morais e de implicações sociais acerca do que e como ensinar.  

Também para Gómez (1992, p. 103) «a reflexão implica a imersão 

consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de 
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conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, 

interesses sociais e cenários políticos.» 

Sendo assim, o ser-se reflexivo não pode ser padronizado ou alicerçado 

num processo mecânico (embora se deva tornar hábito), mas é condicionado 

pelas contingências do contexto. 

 

 

3.2.  A Escola Secundária de D. Dinis 

 

A escola que me acolheu neste Estágio Profissional foi a Escola 

Secundária de D. Dinis em Santo Tirso. A razão da mesma ter sido a primeira 

escolha no momento da candidatura prendeu-se com a proximidade de casa, 

pelo que não tinha tido até então qualquer contacto com a escola.  

A Escola Secundária de D. Dinis comporta alunos entre o 7º e p 12º ano 

de escolaridade perfazendo um total de mais de mil alunos. Tem a capacidade 

e o cuidado de no secundário oferecer diferentes «caminhos» aos seus 

educandos na sua formação. 

A nível de espaços, a escola não me surpreendeu por ter sido construída 

à semelhança de outras tantas. É constituída por vários blocos (A, B, C e o 

bloco administrativo) e pelo pavilhão gimnodesportivo. A zona destinada à 

lecionação da disciplina de Educação Física era composta pelo pavilhão 

gimnodesportivo (que seria dividido em três espaços de aula e que contém 

balizas e cestos de basquetebol) e pela pista de Atletismo e campos exteriores 

destinados á prática do Futebol, Andebol e Basquetebol. 

Além das instalações inerentes à escola, o Ginásio Clube de Santo Tirso 

disponibilizou as suas instalações (pavilhão gimnodesportivo e piscina) durante 

o 3º Período devido às obras de remodelação da escola. 

 

Algo que a minha experiência como alunos e a formação académica e 

deram foram noções e conceções acerca da escola, do ser Professor e das 

tarefas de reflexão e planeamento mas não fazia a mais pequena ideia das 

inúmeras funções inerentes à profissão de Professor. Além disso, não 

imaginava a escola na sua plenitude, tão global e ao mesmo tempo tão 

complexa.  
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Na primeira reunião geral de início das atividades letivas a que os 

Estudantes Estagiários assistiram tomei conhecimento dos diferentes órgãos 

de gestão e sua funcionalidade, da organização interna da escola, dos cargos 

existentes, da quantidade de recursos humanos ao dispor da mesma e da 

interação de tudo o que sumariei atrás.  

Na primeira reunião de grupo de Educação Física percebi que, nós, 

estudantes estagiários, teríamos bastante a aprender com o funcionamento, 

rigor e empenho do mesmo no sentido de elevar a disciplina e de participarem 

ativamente na escola. Desde logo fomos bem recebidos e acolhidos no grupo 

de Educação Física o que facilitou a nossa integração e participação na 

comunidade escolar, com os professores a disponibilizarem-se para qualquer 

tipo de ajuda ou esclarecimento de questões.  

Em conversas iniciais com a Professora Cooperante apercebi-me da 

minha dificuldade em reconhecer os diferentes órgãos de gestão, cargos e 

funções numa perspetiva de funcionamento desta enorme «rede de 

interações» que é a escola. 

É verdade que antes de sermos professores todos nós fomos alunos, 

mas a visão da escola na altura não é a mesma de agora quando nos 

apercebemos da sua grandiosidade estrutural e organizacional. Este choque 

com a realidade no confronto com a escola permitiu-me olhar para a mesma 

com outros «óculos» e procurar compreendê-la tendo em conta o meu papel de 

professor. 

 

 

3.3.  Núcleo de Estágio 

 

«O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional.»  

Nóvoa (1992, p. 26) 

 

A Escola Secundária de D. Dinis acolheu sete estudantes estagiários 

divididos em dois núcleos de estágio. O núcleo um, ao qual eu pertencia, era 

composto por mais dois colegas (Ricardo Carneiro e César) e foi orientado pela 

Mestre Manuela Machado e Pela Professora Doutora Zélia Matos.  



30 

 

A pertença a um grupo caracterizado por ser composto por indivíduos na 

mesma situação que eu deu-me a oportunidade de crescer enquanto Professor 

em formação. O facto de nos conhecermos de antemão facilitou bastante a 

interação entre estudantes estagiários e professor cooperante no sentido de 

partilha de experiências, trocas de opiniões, criação de estratégias e 

compreensão e resolução de problemas.  

As reuniões «bissemanais» eram local de exposição de dúvidas, medos 

e ansiedades nua fase inicial mas tornaram-se um marco importante no meu 

desenvolvimento não só ao nível dos conhecimentos, mas também de 

conceitos psicossociais como a partilha, o espírito de grupo, a humildade no 

sentido de admitir os erros e tentar melhorá-los e a apreciação crítica quer do 

meu trabalho quer do dos colegas.  

Além das reuniões, não prescindimos de assistir às aulas dos colegas de 

estágio. A nossa evolução fica marcada pela observação constante das aulas 

dos colegas de estágio e da Professora Cooperante. Esta, foi uma 

oportunidade de nos revermos na prática letiva dos colegas, de forma a 

corrigirmos a sua ação mas também de alterarmos planos ou comportamentos 

da nossa própria ação. 

Raras foram as reuniões individuais realizadas, o que reforça a nossa 

necessidade desta parceria e o valor que lhe demos. 

Seguindo esta linha de pensamento, considero fundamental a nossa 

organização em grupos durante o EP na medida em que, «o agir profissional 

do professor não pode ser, na atualidade, realizado apenas em situações de 

isolamento. A complexidade dos problemas exige trabalho em equipa 

decorrente da assunção de projetos comuns.» (Alarcão e Tavares, 2003, p. 

132). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
PROFISSIONAL
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4. REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo, tenho como pretensão transmitir a minha organização, 

participação e intervenção ao longo do estágio profissional. Como metodologia 

de preparação para a «vida profissional» utilizei a reflexão, sendo assim, este 

registo de vivências e inquietações é acompanhado da devida reflexão como 

forma de dar continuidade ao meu processo formativo.  

Irei «passear» pelas quatro áreas de intervenção do estudante – 

estagiário (organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem, 

participação na escola, relações com a comunidade e desenvolvimento 

profissional), expondo dificuldades e experiências vividas que marcaram esta 

fase inicial da minha formação como professor de Educação Física. 

  A minha participação no estágio profissional foi supervisionada pela 

professora cooperante Manuela Machado na escola e pela orientadora do 

estágio Zélia Matos. Como já referi anteriormente, fui acompanhado nesta 

«caminhada» pelos meus colegas de estágio César e Ricardo Carneiro. 

 Alarcão (1996, p. 179) afirma que «quando refletimos sobre uma ação, 

uma atitude, um fenómeno, temos como objetivo de reflexão a ação, a atitude, 

o fenómeno e queremos compreendê-lo.» A mesma autora acrescenta ainda 

que essa compreensão só é possível à luz de referentes que lhe deem sentido. 

Sendo estes saberes que já possuímos, provenientes das vivências práticas ou 

da informação adquirida, mas também, saberes que procuramos encontrar por 

necessidade de compreensão da situação em estudo. (Alarcão, 1996). 

É nesta busca de conhecimento que me proponho neste quarto capítulo do 

relatório de estágio como forma de ultrapassar situações que me criaram 

dificuldades ou suscetíveis de uma reflexão mais aprofundada. 
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4.1.  Área 1 – Organização e Gestão do processo de Ensino / 

Aprendizagem 

 

4.1.1.  A minha turma – 10ºF 

 

No início do ano letivo distribuí pela turma questionários que me 

permitiram realizar uma caracterização da turma de forma a entender o 

contexto da mesma, conhecendo os alunos no individual e a turma como um 

todo.  

Como tal:  

 
Figura 1: Distribuição por género 

 

A turma que realiza educação física é composta por 28 alunos sendo 

que 11 são do género masculino e 17 são do género feminino, ou seja, a 

maioria dos alunos é do género feminino. 

 

Figura 2: Idade dos Alunos 
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Todos os alunos desta turma se situam entre os 14 e os 16 anos de 

idade. A média de idade é de 15.1 que é reveladora de que a maior parte dos 

alunos da turma seguiram um percurso académico regular embora hajam 

alunos que ou reprovaram ou mudaram de área. 

 

 
Figura 3: Local de Residência 

 

Quase todos os alunos são do concelho da Santo Tirso apenas quatro 

não são, sendo um da Trofa, outro do Porto e dois de Famalicão. 

 

 
Figura 4: Gosto pela disciplina de Educação Física 

 

Apenas 3 alunos responderam que não gostam da disciplina. Algumas 

das justificações foram relacionadas com a falta de êxito nas modalidades 
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lecionadas ou a falta de valorização do esforço que o aluno realiza no sentido 

de melhorar, por parte do Professor. 

 

 

Figura 5: Preferência de Modalidades 

 

Como facilmente se percebe a maioria dos «votos» dos alunos são para 

as modalidades desportivas coletivas, com vários alunos a escolherem Andebol 

como uma das modalidades preferidas, penso eu, fruto da cultura local de 

Santo Tirso – historial na modalidade. Os desportos com menos votos acabam 

por ser os individuais à exceção do Badmington (que também pode ser 

considerado coletivo).  
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Figura 6: Modalidades em que os alunos apresentam dificuldades 

 

A modalidade em que os alunos apresentam mais dificuldades é a 

Ginástica – como se tinha verificado no gráfico anterior. A modalidade preferida 

e a modalidade em que apresentam dificuldades aparecem assim relacionadas 

devido ao elevado nível de insucesso que os alunos obtêm. Curioso denotar 

que Futebol e Voleibol estavam dentro das modalidades preferidas mas 

também são as que os alunos têm dificuldades. 

 

Todas estas conclusões tiveram implicações para o processo de ensino 

e aprendizagem: 

- Conhecimento profundo da turma e dos alunos que a compõem; 

- Indicações importantes acerca do ambiente comunitário e, mais 

especificamente, do contexto familiar de cada aluno; 

- Refletem o pensamento e entendimento do aluno relativamente à 

disciplina de Educação Física; 

- Informações que são fundamentais na abordagem à turma e no 

planeamento e construção da evolução dos alunos. 
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4.1.1.1. A relação com a turma 

 

«A otimização do ambiente de aprendizagem exige a consideração do sistema 

de relações entre o professor e o aluno.»  

(Rosado & Ferreira, 2011, p. 190) 

 

Tive sempre presente na minha formação académica que um Professor 

tem que ser capaz de dominar aquilo que ensina, se quer ser capaz de 

transmitir a alguém que o quer aprender. Mas, além de ser responsável pela 

preparação e gestão da sua aula é, também, um gestor de recursos humanos, 

logo, de relações humanas. Neste sentido, a relação pedagógica pode, então, 

ser entendida como um «caso especial» de relação entre pessoas. 

Continuando, considero que o ideal é construir uma relação pedagógica 

em que a orientação do processo, por parte do professor, não passe por uma 

opção «militarista».  

Um dos meus receios iniciais foi o facto de os alunos me acharem «novo 

demais» e que de algum modo dificultassem a minha tarefa não permitindo a 

minha afirmação como autoridade perante a turma.  

 

Conciliar o exercício da autoridade inevitável, para quem tem a 

obrigação de liderar o processo sem cair no autoritarismo recorrendo a 

procedimentos de gestão e controlo da turma, poderá se tornar uma dificuldade 

quando se quer, também, criar um clima adequado positivo ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

A preocupação inicial de controlo e gestão da turma foi decorrendo de 

forma ambivalente porquanto preocupado com uma direção da aula adequada 

e que marcasse com clareza a «minha liderança», o que levou a alguma 

afastamento professor / alunos. Este permitiu-me avaliá-los de uma perspetiva 

«externa» e perceber até onde poderia ir com esta turma e se uma 

aproximação prejudicaria as aulas ou não. 

Por outro lado, isso clarificou uma inequívoca distinção de funções entre 

mim e os alunos. Este distanciamento promoveu a criação dum respeito mútuo 

entre professor e alunos e permitiu um maior controlo da turma que levou a um 

melhor funcionamento e dinâmica das aulas. 
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Ao longo do ano letivo, dominadas as dificuldades iniciais de controlo e 

gestão da aula, os «tempos» que a mesma comporta, passei centrar-me mais 

nos meus alunos porque conseguia estar mais tempo perto deles e menos 

preocupado com questões de organização da aula.  

A partir deste momento, passei a conhecê-los melhor e eles a mim e 

quanto maior é este conhecimento mais adequada será a minha 

intervenção sobre eles. Criou-se uma relação diferente, outro clima 

igualmente favorecedor da aprendizagem permitiu-me apelar a conceitos 

psicossociais como a autonomia e a responsabilidade. Havia um empenho dos 

alunos no sentido de não me desiludirem. 

O estar mais confiante e mais à-vontade por não estar demasiadamente 

preocupado com tarefas de gestão da aula contribuiu para esta aproximação. O 

eu estar mais liberto dessas tarefas, sem nunca as descorar, permitiu-me estar 

mais próximo dos alunos, corrigindo-os de maneira mais individualizada, o que 

fez com que de uma forma natural eu estivesse perto deles – mais feedback 

emitido.  

Reforçaram-se as relações sociais positivas, ou seja, criou-se um clima 

positivo e favorável à aprendizagem. Já Rosado e Ferreira (2011) 

mencionam que a perceção do ambiente afetivo pode condicionar o processo 

de ensino, na medida em que afetam variáveis como a motivação, a formação 

e coesão de grupos, o ambiente relacional, a gestão de conflitos e emoções e a 

participação e desenvolvimento pessoal.   

Outro aspeto que melhorou a nossa relação dentro da aula foram, 

curiosamente, as conversas que tínhamos fora da mesma (mas dentro da 

escola) quer nos intervalos quer nos momentos que antecediam a aula. Estes 

diálogos mostravam interesse do Professor para com os alunos não só no 

espaço de aula mas na sua vida. Na visão do aluno, o Professor mostrou que 

se importava com ele o que faz crescer o respeito que tem pelo mesmo. Como 

referem Rosado e Ferreira (2011), deve ser construído um ambiente de 

compreensão e de genuína preocupação com os problemas dos alunos de 

forma a potenciar a sua adesão ao programa de ação do Professor.  

Segundo Postic (1984), o ato educativo evidencia-se do processo de 

influência pela sua intenção formadora de um dos parceiros da relação sobre o 

outro. Faz então sentido que afirme que o ato de educar pressupõe que haja 
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uma relação que só pode ser positiva e que esta se evidencie por proporcionar 

um clima favorável à aprendizagem. 

 

 

4.1.2. Planeamento 

 

«Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objetivos e matérias, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico.»  

(J. O. Bento, 2003, p. 15). 

 

Segundo Bento (2003), o plano assume-se como um modelo racional 

que se assenta na previsão, controlo e orientação do comportamento atuante, 

sendo um meio de reconhecimento do mesmo. É algo que antecipa e regula a 

atuação do Professor adotando as funções de: 

 Motivação e estimulação, 

 Orientação e controlo, 

 Transmissão de vivências e experiências, 

 Racionalização da ação. 

 

Do acima transcrito deduz-se que o planeamento é determinante na 

orientação do processo de ensino e aprendizagem, na escolha e 

apropriação de conhecimentos a transmitir no sentido de desenvolvimento de 

capacidades e na formação consciente e racional.  

Planificar a educação e a formação significa, segundo Bento (2003), planear 

o processo de ensino / aprendizagem nas diferentes etapas da sua realização 

tem que ver com a aquisição das estruturas e linhas essenciais das tarefas e 

processos pedagógicos. O mesmo refere que é através da planificação que se 

determina e apresenta as estruturas coordenadoras e os objetivos e matérias, 

definindo-se estratégias para a organização do processo pedagógico.  

Intimamente relacionado com a planificação está o programa ou 

currículo da disciplina. Conforme Bento (2003), o mesmo deve ser orientador 

da construção dos materiais complementares e da prática pedagógica do 
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professor. Ainda o mesmo autor, defende que a programação deve ser 

interpretada tendo em conta dois níveis distintos: 

 O das indicações gerais e centrais 

 O das indicações locais, relativas a cada situação, logo, específicas 

 

Neste sentido, a planificação tem que ser entendida como um processo 

de reconhecimento da importância do programa e da interpretação do mesmo 

como sendo um guia que irá balizar a intervenção da Escola e do Professor. 

Tendo em conta os níveis definidos por Bento o programa da disciplina de 

Educação Física é proveniente de um nível central mas as suas exigências 

devem ser concretizadas num nível local. Assim, a Escola tem de ter a 

capacidade e criatividade para se adaptar às exigências do mesmo tendo em 

conta as suas características, ou seja, os recursos disponíveis. 

 

Para a construção de um documento orientador (plano anual) a nível da 

Escola é necessário partir do programa nacional da disciplina e dos recursos, 

ajustando o planeamento geral aos alunos e às condições mais específicas da 

mesma. No plano anual, o grupo de Educação Física definiu os conteúdos a 

abordar nos vários ciclos de ensino, numa perspetiva de desenvolvimento 

curricular adequado para a formação dos seus alunos, ao longo dos diferentes 

ciclos. 

A organização do ensino inclui a análise do contexto, tomadas de 

decisão e a aplicação (Vickers 1990). O Professor analisa aquilo que vai 

ensinar (conhecimento pedagógico do conteúdo), o nível atual dos alunos e as 

características do espaço e materiais onde decorrerá a prática pedagógica. De 

acordo com a análise efetuada define os objetivos a atingir, e também, 

progressões a utilizar e critérios de avaliação.  

Assim, só com um domínio claro do programa e do conhecimento da 

matéria de ensino se consegue definir os «caminhos» a seguir tendo em conta 

o «sítio em que nos encontramos». Há uma necessidade de compreender o 

que se vai ensinar, tanto os conteúdos como os objetivos, para que se possa 

desmontar a matéria de forma a ser aprendida.  

Dadas as características de ensino como processo, o Professor não se 

limita à preparação isolada da aula e à sua realização, pelo contrário, deve 
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assumir as tarefas de planificação, realização, análise e avaliação, nos vários 

níveis, compreendendo-as como pertencentes a um ciclo contínuo de 

Educação / formação. 

 

Níveis de Planeamento em Educação Física:  

Bento (2003) afirma que a lógica de um ensino de carácter progressivo 

tem a necessidade de diferentes momentos e níveis de tarefas de planeamento 

e de preparação por parte do professor: plano anual, unidade didática e 

plano de aula.  

O plano anual apresenta-se como uma perspetiva do programa de 

Educação Física contextualizado num prisma local, ou seja, tendo em conta o 

que procura concretizar e aos objetivos a que se propõe. Constitui-se como um 

planeamento global anual sem especificações de medidas didático – 

metodológicas, sem pormenores de atuação. Bento (2003). 

 

Como já referi anteriormente, o grupo de Educação Física construiu um 

documento em que se encontram definidas as matérias a lecionar e a sua 

distribuição anual, desde o 7º até ao 12 º ano criando uma lógica de 

progressão e de encadeamento dos conteúdos a abordar. Por isso, torna-se 

fundamental a sua conceção e utilização como guia de todo o processo, apesar 

de o mesmo ter limitações. De qualquer forma, também permite que sobressaia 

um lado criativo do professor.  

 

Este plano anual que basicamente distribui as matérias ao longo do ano, 

no caso concreto do ano letivo de 2010 / 2011, como todos, necessita de 

reformulação com todos os imprevistos que nos foram aparecendo ao longo do 

ano e que nos fizeram alterar quer o número de Unidades Letivas (UL) para 

cada modalidade. Este plano tem a abertura necessária às adaptações a 

realizar. 

Esta reformulação na ação é fundamental. Segundo Bento (2003) o 

plano anual é concebido num primeiro momento e recriado quando nos 

confrontamos com a realidade. 
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Correções ao Plano Anual: 

O plano anual construído ao nível do grupo de Educação Física foi 

reformulado várias vezes ao longo do ano para corresponder às exigências 

impostas pela realidade.  

- A primeira alteração ao mesmo surgiu antes de se iniciarem as aulas 

com a possibilidade de inclusão da modalidade de Natação no horário da turma 

10º F. Sendo assim, esta modalidade veio substituir Andebol devido à 

incompatibilidade de espaços e de Unidades Letivas já que estaria uma vez por 

semana a utilizar as instalações da piscina. 

Face a esta alteração inicial fiquei preparado para que mais 

contingências surgissem e que me obrigassem a uma reformulação do 

planeamento concebido. O facto de assumir o plano anual como algo «não 

rígido» fez com que fosse capaz de entender os imprevistos como algo positivo 

e proporcionador de aprendizagens enquanto Professor em formação. Mas 

sempre seguindo a lógica de que os objetivos «comandam» e os conteúdos 

adaptam-se. 

- Já decorria o 1º Período quando nos foi informado que as obras de 

reconstrução da Escola se iriam iniciar no 2º Período, logo, não poderíamos 

utilizar a pista de atletismo. Esta impossibilidade inviabilizou a lecionação das 

modalidades de corrida de velocidade e estafetas. Posteriormente, deixamos 

de utilizar a zona de lançamento do peso, daí ter resultado num número 

reduzido de aulas. 

- A última reformulação do plano anual deve-se ao facto de deixarmos 

de utilizar as instalações gimnodesportivas da Escola e passarmos a usufruir 

do Ginásio Clube de Santo Tirso. As restrições ao nível de material 

disponibilizado apenas permitiam a abordagem a algumas modalidades, sendo 

assim, tive que alterar mais uma vez a conceção anual de forma a lecionar 

Voleibol no 3º Período. 
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1º Período 14 Semanas 23 UL 

2º Período 14 Semanas 25 UL  

3º Período 7/ 9 Semanas 15 UL   

 

 

 

  

 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Apresentação 1    
 

Aptidão física 3 
Atletismo ( Vel.,Estaf.) 5 

Aptidão física 
3 

Atletismo (Resist., L.Peso) 5 Ginástica (solo, MT) 5 Voleibol 9 

Ginástica (S,TR,BF) 6 Natação 12 Teste Teórico 2 

Basquetebol 7 Trabalho Teórico 2 Autoavaliação 1 

Autoavaliação 1 Autoavaliação 1   

 
23 

UL 
 

25 

UL 
 

15 

UL 

Tabela 1: Planeamento Anual 

 

4.1.3.  Unidade Didática e a Aula 

 

O plano anual foi construído partindo duma referência maior e das 

indicações e objetivos do programa da disciplina. Assim, a Unidade Didática 

uma subdivisão dos diferentes períodos em unidades de matéria a lecionar. 

Cada unidade destas comporta um número diferente de unidades letivas, logo, 

a sua duração irá depender do volume de matéria a transmitir e da sua 

complexidade tendo em conta o processo de ensino e aprendizagem. Bento 

(2003). 

Segundo o mesmo autor, os conteúdos e a estrutura do plano de cada 

unidade são determinados pelas indicações de matéria e pelas linhas 

orientadoras em termos metodológicos do plano anual e do programa da 

disciplina. Um planeamento a este nível procura garantir a sequência lógica e 
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metodológica da matéria e regular e orientar a ação pedagógica, conotando as 

diferentes aulas como sendo importantes para o desenvolvimento dos alunos.  

Inicialmente não dei o devido valor à preparação da Unidade Didática 

resultando numa deficiente articulação entre objetivos, conteúdos e situações 

de aprendizagem. Rapidamente alterei a minha forma de a ver constituindo-se 

assim como um guia do processo de preparação da aula, dando-lhe o ênfase 

necessário. Assim, posso afirmar que a U. D. foi, para mim, um elemento útil e 

capaz de garantir a legitimidade do processo de ensino – aprendizagem.  

 

Bento (2003) refere que o plano de aula conduz as planificações e 

reflexões anteriores para um plano mais concreto da atividade do professor, do 

ponto de vista da realização metodológica do ensino e da respetiva reflexão. 

Consequentemente, as planificações anual e U. D. constituem-se como a base 

para a preparação das aulas. 

Entendendo o plano de aula como pertencente a uma intervenção mais 

concreta da ação do Professor, este representa a ligação entre os objetivos 

preconizados por ele, representados em toda a planificação anterior, e o que 

pretende que seja o desempenho dos alunos na aula. Por isto, é necessária 

uma ação refletida anterior, durante a construção e preparação da mesma.  

«A aula constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do 

professor. Porém, a sua ação pormenorizada (…) apenas atinge o seu alvo 

quando estiver corretamente traçado o itinerário completo do objetivo para o 

resultado.» (Bento, 2003, p. 77). 

Ainda o mesmo autor sugere que na construção do plano de aula devem 

estar contemplados os objetivos para a mesma, a configuração da matéria de 

ensino, o método e a organização das tarefas, a planificação da utilização dos 

meios e a estruturação temporal de tudo isto.  

Em conformidade com o que o autor preconiza, idealizei as minhas aulas 

para que as situações de aprendizagem criadas se articulassem entre si de 

uma forma lógica e fossem de encontro ao objetivo geral projetado para a aula. 

Assim, foi necessário da minha parte um refinamento, ao longo do ano letivo, 

na construção e redação do objetivoobjectivo geral. Neste sentido, além de 

procurar definir concretamente o objetivo geral e que o mesmo fosse integrador 
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de tudo o que pretendia par a aula, também o fiz com os objetivos 

comportamentais.  

Continuando, utilizei o seguinte padrão de construção do plano de aula. 

Defini objetivos comportamentais, indo de encontro ao expressado pelo geral, 

seguindo-se uma construção das situações de ensino – aprendizagem que 

proporcionassem o alcançar das metas propostas e, por fim, a determinação 

das componentes críticas que avaliam o sucesso dos alunos na tarefa.  

Aliado a isto, tive sempre presente as quatro categorias 

transdisciplinares definidas por Vickers (1990): 

- Habilidades Motoras; 

- Condição Física; 

- Aptidões Psicossociais; 

- Cultura Desportiva. 

 

Esta definição de objetivos para cada aula revelou-se uma das minhas 

dificuldades no início da lecionação da Unidade Didática de Natação. Comecei 

por traçar demasiados objetivos comportamentais tornando a aula algo utópica. 

Isto fazia com que a minha intervenção fosse vaga, porque não era direcionada 

para este ou aquele objetivo já que tinha tantos. Queria tudo…e ao mesmo 

tempo não criava condições para «focar» em nada. Esta dificuldade, que será 

aprofundada mais à frente, foi superada através duma reflexão visando uma 

maior ponderação na escolha e redação dos objetivos propostos para cada 

aula indo de encontro ao objetivo geral. 

 

Avaliação do processo de Ensino: 

 

 A avaliação do ensino representa a apreciação do Professor do seu 

próprio trabalho e do produto resultante, constituindo-se como fundamental 

uma reflexão acerca do processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, 

além do processo de planificação e de realização é vital a análise e avaliação. 

 Bento (2003, p. 174) afirma que «a reflexão posterior à aula, o controlo e 

análise do processo de ensino e rendimento dos alunos, constituem um 

domínio no qual se passa em revista a sua planificação e realização». Sendo 
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assim, é através desta análise reflexiva que se determina o grau de realização 

dos objetivos propostos e das metodologias utilizadas para tal. 

 

 

4.1.4.  Inquietações decorrentes da prática pedagógica 

 

Durante este ano letivo referente à realização do Estágio Profissional 

como Estudante Estagiário reconheci e experimentei várias situações / 

problemas, na minha prática pedagógica, passíveis de serem estudadas, 

analisadas e avaliadas para que me possam fortalecer enquanto Professor de 

Educação Física. Esta intenção de uma reflexão mais específica e profunda é 

uma excelente iniciativa no sentido de melhorar as minhas competências. Esta 

forma de estar (reflexiva) é o melhor meio para que o professor consiga 

ultrapassar os seus problemas, pensando em estratégias, refletindo acerca de 

possíveis soluções.  

Dar conta deste processo de aprendizagem e formação da minha 

competência neste relatório é uma nossa possibilidade de revisitar as 

experiências tidas e de lhes acrescentar o distanciamento refletido. Assim, 

ilustro o percurso muito rico que resultou do confronto com a realidade do 

ensino, num processo orientado. 

Abordarei alguns temas decorrentes de inquietações ou situações 

problemáticas que ocorreram neste meu período de formação inicial de que 

forma eu os ultrapassei caminhando para um desenvolvimento autónomo do 

meu «ensinar». 

 

 

4.1.4.1. Gestão do tempo, do material, dos conteúdos e dos 

alunos 

 

No início da nossa prática pedagógica tendo em vista a formação inicial 

surgem-nos dificuldades normais de quem nunca enfrentou a realidade, ou 

seja, a nossa formação académica anterior concedeu-nos conhecimentos e 

competências que nunca foram postos à prova nas condições de exercício do 

ensino. 
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Inicialmente convoquei a minha experiência como treinador de futebol 

que me permitiu sentir um pouco mais à-vontade em aspetos gerais como o 

fazer-me ouvir, o sentido de liderança da aula e a organização e controlo dos 

alunos no espaço de aula não foram dificuldades. 

Logo nas primeiras aulas senti duas dificuldades que tinham que ver 

com o controlo do tempo: 

- A primeira diz respeito à gestão dos exercícios tendo em conta o tempo 

que tinha designado para cada um deles no planeamento.  

- A segunda dificuldade resultava de me «focar» demasiado nesse 

aspeto da aula não me conseguindo libertar para o fundamental. Só conseguia 

lidar com um aspeto ao mesmo tempo, o que era natural. 

 

«Este plano de aula que criei acabou por se revelar uma utopia. A aula que 

idealizei na preparação não foi de todo a que aconteceu. Penso que é normal devido à 

falta de experiência revelada por mim e sobretudo à grande ambição que coloquei na 

preparação da aula.» (Aula nº 2/7 da Unidade Didática de Basquetebol). Este 

início da reflexão desta aula sugere as dificuldades iniciais de controlo de 

tempo e de tarefas evidenciadas por mim. 

A preocupação com a gestão do tempo surgiu com o não cumprimento 

do que tinha planeado para a aula – exercícios que não consegui realizar. 

«Para ela contribui em grande parte o querer realizar muitos exercícios com bastantes 

variantes e condicionantes, que se tornam demasiado complexos para os níveis em 

que se encontram os alunos.» (Aula nº 2/7 da Unidade Didática de Basquetebol). 

Outro exemplo surge na aula nº 3/21 da unidade didática de Ginástica em que 

«a gestão do tempo não foi a melhor visto que não realizei, também, o reforço 

muscular previsto.» 

Após um esforço reflexivo em torno dessa questão percebi que dois 

aspetos condicionavam o meu controlo do tempo: o desconhecimento da 

duração real de tarefas planeadas e o número de situações para a mesma 

aula. Esta preocupação com o controlo da duração das tarefas da aula fez com 

que me «afastasse» de aspetos fundamentais da mesma.  

Por outro lado, queria abordar o máximo de matéria possível para uma 

aula tornando-se excessivo. Demasiados conteúdos a abordar resultavam 

numa dispersão, além disso, não conseguia cumprir tudo o que tinha 
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preparado. Através de reflexões individuais e das demais discussões com os 

colegas de estágio e a professora cooperante ultrapassei esta dificuldade 

centrando-me nos objetivos comportamentais que desejava para cada aula, 

evitando o excesso de conteúdos a abordar, logo, o número exagerado de 

exercícios. A melhoria desta situação passou, inicialmente pela reflexão: «devo 

preparar para futuras aulas exercícios de mais fácil realização, com uma organização 

da aula mais simples e sem tanta exigência ao nível da gestão de matérias, equipas e 

tempo. Há que aproveitar exercícios que os alunos já realizaram anteriormente e que 

já me garantem outra dinâmica à aula – rotinas.» (Aula nº 2/7 da Unidade Didática 

de Basquetebol). 

 

Ainda durante o primeiro período do ano letivo as condições 

atmosféricas eram inconstantes, resultando muitas vezes em alterações quer 

do local de aula quer das dimensões desse mesmo espaço. Primeiramente, 

senti dificuldades no «ajustar no aqui e no agora» perante a alteração repentina 

de contexto mas, rapidamente, me habituei. Com a experiência do treino, onde 

rapidamente a realizasse se altera não estranhei essa situação, mas, em 

reflexões próprias percebi que apesar do rápido ajuste às novas condições de 

aula senti que não tirava o máximo proveito quer dos recursos espaciais e 

materiais quer dos alunos.  

De forma a ultrapassar esta dificuldade, sempre que haveria 

possibilidade de ocorrer uma alteração devido às condições do tempo 

preparava o plano de aula mas, também, previa possíveis alternativas caso 

houvesse uma redução do espaço de aula. Isto permitiu-me tirar mais partido 

das condições adversas à lecionação de algumas Unidades Didáticas com tão 

pouco espaço e com uma turma excessivamente numerosa. 

 

 

4.1.4.2. Instrução que promove compreensão  

 

«Regardless of the type of content inherent in a task, the presentation of 

a task is always an exercise of communication. »  

(Rink, 1993, p. 81) 
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Neste tópico do meu Relatório de Estágio Profissional pretendo dar a 

conhecer a importância que dou à instrução, tendo em conta que é a via que o 

professor tem de passagem de informação para o aluno. Além disso, fazer um 

reconhecimento e reflexão acerca das minhas dificuldades iniciais e das 

estratégias utilizadas para as ultrapassar. 

Como refere anteriormente Rink, a comunicação é totalmente inerente à 

instrução pelo que me parece inevitável dizer que o professor tem de ser 

necessariamente um bom comunicador. Por outro lado, é fundamental que os 

alunos estejam atentos à informação transmitida pelo professor.  

Rosado e Mesquita (2011), refere a transmissão de informação como 

uma das competências fundamentais dos professores, realçando ainda o seu 

evidente papel na aprendizagem. 

Este é um dos pontos mais difíceis da profissão. O contexto da aula de 

Educação Física, pelo seu local, os materiais envolvidos, a existência de várias 

aulas ao mesmo tempo, logo, de muitos alunos no mesmo espaço, leva a que o 

ambiente seja propício a distrações. É da competência do professor ser capaz 

de abstrair a turma das distrações que os rodeiam para que possa transmitir 

corretamente a informação. 

Na Escola Secundária de D. Dinis muitas quase todas as aulas 

lecionadas tinham partilha de espaços dentro e fora do pavilhão 

gimnodesportivo tornando-se impossível fugir a este ambiente. De qualquer 

forma, fui criando estratégias de instrução que captassem a atenção dos 

alunos como por exemplo utilizando formas de demonstração quer minhas quer 

dos alunos, questionando-os percebendo se a turma compreendeu e 

mantendo-os atentos à informação, usando exemplos e sempre tendo um 

cuidado especial com a colocação da voz e o meu posicionamento. Exemplo 

disso, surgiu na aula nº2 da Unidade Didática de Aptidão Física onde 

acrescentei como «pontos fortes» da aula «a capacidade que demonstrei na 

explicação dos exercícios, a comunicação (feedback) específica congruente com o 

que pretendia atingir com os alunos e o tom de voz que tem de ser ajustado e 

reajustado e função do posicionamento dos mesmos e do professor.» 

 

Siedentop (cit. por Rosado e Mesquita, 2011) afirma que a instrução se 

refere a comportamentos de ensino constituintes da panóplia de ferramentas 
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do professor capaz de transmitir informação relacionada com os conteúdos e 

objetivos de ensino. 

Durante o ano letivo a minha instrução foi melhorando passando de algo 

que era praticamente inato a uma passagem da informação construída, 

preparada e organizada. Sem que a minha experiência como treinador de 

futebol me punha confortável, mantendo a minha presença e controlo sobre a 

turma, conseguindo que esta mantivesse a atenção necessária aquando dos 

momentos de instrução.  

Porém, com o avançar do ano letivo, senti necessidade de ajustar a 

minha transmissão para que os alunos me compreendessem mais rapidamente 

aumentando a dinâmica da aula e as possibilidades de exercitação deles.  

Neste sentido, tive cuidados de preparação antecipada ao nível do 

conteúdo da instrução, tornando-a mais clara com uma sequência lógica de 

apresentação da tarefa a realizar: começando pelo objetivo da tarefa e como o 

atingir e em seguida percorrendo os pontos até lá chegar.  

Denotei nos alunos uma melhor compreensão do que eu lhes 

transmitia quando usava exemplos se possível vividos na turma e que tivessem 

oportunidade de presenciar. Esta estratégia passou a ser usada por mim a 

partir desse instante tal como a repetição dos aspetos que para mim eram mais 

importantes ou de difícil compreensão, realçando-os. O entusiasmo na 

comunicação é um aspeto importante para que os alunos percebam a 

importância do conteúdo que está a transmitir. 

Numa fase posterior, utilizei o questionamento, ou seja, enquanto 

transmitia a informação ia fazendo perguntas, umas vezes para a turma em 

geral e outras para alunos em particular, como forma de teste de compreensão 

da instrução, de os manter atentos ao professor e sobretudo criar o hábito de 

estar sempre concentrados e a pensar, em contexto de aula. 

 

Importante na instrução é o meio utilizado para a comunicação, tanto 

pela clareza na transmissão de informação como pela facilidade de 

compreensão que incute nos alunos.  

Rink (1993) sugere a utilização de três meios diferentes de comunicação 

na instrução: 
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- Comunicação verbal: se os alunos estiverem familiarizados com a 

atarefa ou atividade a emissão de diretrizes verbalmente é suficiente ara que 

os alunos compreendam o que lhes é pedido. De qualquer forma, é necessário 

algum cuidado por parte do professor que geralmente assume demasiado 

entendimento por parte do aluno. 

- Demonstração: em Educação Física as comunicações visuais são a 

forma de demonstração mais utilizada. Usada em conjunto com comunicação 

verbal proporcionam ao aluno duas fontes de informação. 

- Materiais e dispositivos de «media»: os leitores de cd’s e de vídeo 

começam a ser presença mais comum no leque de material utilização nos 

pavilhões gimnodesportivos. Estes instrumentos podem ser utilizados para 

motivar os alunos e dão-lhes uma perspetiva global da tarefa que têm de 

realizar ou que realizaram. Além disso, o conhecimento de como uma 

modalidade se desenrola dá uma perceção aos alunos do que o professor 

espera que eles atinjam, logo, dá significado às aprendizagens. 

 

Utilizei a comunicação verbal como meio fundamental de instrução 

porque entendo que seja muito difícil para a compreensão dos alunos se assim 

não fosse. Como referi anteriormente, tive cuidados com a colocação da voz e 

do meu posicionamento e dos alunos para que a informação chegasse da 

forma correta à turma.  

Como forma de acréscimo de informação e de melhor perceção por 

parte dos alunos daquilo que lhes era pedido por mim nas tarefas senti 

necessidade de utilizar diferentes demonstrações: realizadas por mim ou por 

alunos definidos por mim. A demonstração realizada pelo professor implica 

uma segurança na realização do gesto técnico ou da situação de jogo em 

causa. Não realizei demonstrações em todas as modalidades por várias 

razões: quer por não me sentir confortável na modalidade em questão, ou 

pelas condições da aula que não me permitiam fazê-lo (exemplo da Natação), 

mas também porque utilizei várias vezes alunos praticantes da modalidade a 

ser demonstrada que proporcionavam uma melhor demonstração aos colegas 

e permitiam que eu estivesse mais concentrado em transmitir os aspetos 

importantes e as dificuldades. Um exemplo de demonstração decorreu na aula 

nº 3/21 da Unidade Didática de Ginástica em que «antes da avaliação demonstrei 
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balanços na barra e cabeada, para que os alunos tivessem uma imagem prévia de 

como os realizar». 

Além disso, à semelhança da instrução por via do questionamento 

utilizei bastantes situações de demonstração com erros. Estas situações 

funcionavam como teste à atenção dos alunos e à sua compreensão acerca da 

informação transmitida mas também, como revisão de conteúdos anteriormente 

abordados. 

 Infelizmente, no pavilhão gimnodesportivo da ESDD não tínhamos à 

disposição ferramentas audiovisuais que nos permitissem uma abordagem à 

instrução de forma diferente. Este tipo de instrumentos são de uma importância 

enorme no que diz respeito à possibilidade de visualização dos próprios erros, 

ao entendimento do funcionamento de uma modalidade ou da visualização de 

uma tarefa a executar. Mas, tive oportunidade de constatar os efeitos de uma 

apresentação audiovisual nos alunos quando apresentei o trabalho teórico: 

«preparei e iniciei a aula com uma apresentação em PowerPoint acerca do trabalho de 

forma a manter os alunos mais concentrados e motivados, levando-os para algo «fora 

do habitual» e cativando-os por aí.» (Aula nº 1/2 correspondente à realização e 

apresentação do trabalho teórico. 

 

 

Ligado à instrução e muito importante para a aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno está o feedback pedagógico. Rosado e Mesquita 

(2011, p. 82) mencionam que «após a realização de uma tarefa motora por 

parte do aluno ou atleta, deve, para que o seu desempenho seja melhorado, 

receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação.» O 

feedback é, então, uma mais-valia para a modificação do comportamento, logo 

fundamental para o desenvolvimento do aluno. 

Neste sentido, cabe ao professor adquirir um conjunto de competências 

que lhe permitirão analisar o comportamento do aluno tendo em conta os 

padrões definidos anteriormente para uma ação correta, corrigir o 

comportamento (eliminando os erros) através da emissão de informação para o 

aprendiz e esperando nova resposta comportamental por parte do executante. 
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4.1.4.3. Motivação – Unidade Didática de Ginástica 

 

«Student motivation is continuously cited by teacher as a major problem in 

teaching, particularly in secondary physical education » 

 (Judith E. Rink, 1993, p. 189) 

 

Recordo facilmente os meus tempos de aluno em que afirmava sem 

dúvida alguma que a minha disciplina favorita era Educação Física. Longos 

dias se passavam até ao momento tão ansioso da aula. A participação na 

mesma não era por obrigação, era por gosto. Havia ali um quê de motivação 

inexplicável que me movia com todo o gosto para a aula. 

Deparei-me com uma turma muito pouco motivada para a prática 

desportiva no início do ano letivo. Poucos alunos praticavam alguma 

modalidade fora da aula e ainda menos realizavam alguma atividade 

desportiva. A turma bastante apática e pouco ativa nas tarefas da aula, tinha 

que mudar e foi mudando ao longo do ano letivo. 

 

No primeiro período lecionei as Unidades Didáticas de Basquetebol, 

Ginástica e Atletismo e constatei as diferentes adesões dos alunos consoante a 

modalidade lecionada na aula. Por exemplo, em Basquetebol sentia-os, à 

partida, muito predispostos para a aula, ativos, participantes e colaboradores 

com o professor durante a aula. Em Ginástica, sentia-a exatamente o contrário: 

notava um ar de desmotivação nos alunos, resultando numa participação 

inferior, reduzindo bastante a dinâmica da aula. 

Na aula de Avaliação Diagnóstico de Ginástica de solo reconheci nos 

alunos imensas dificuldades em executar os elementos gímnicos. Esta «falta de 

capacidade que quase todos os alunos demonstraram na realização dos elementos 

gímnicos faz com que haja uma geral falta de motivação para a exercitação da 

modalidade em causa.» (Aula nº 1/21 da U. D. de Ginástica).  

Perante isto, interpreto a desmotivação com a baixa competência na 

Ginástica. De forma a combater esta falta de motivação devido às lacunas nas 

competências e dificuldades evidenciadas na modalidade, optei por tentar 

solucionar alguns dos problemas e lacunas adquiridos anteriormente.  
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Neste sentido, procurei que os alunos percebessem que todos nós 

fomos inexperientes e tivemos dificuldades no início de uma tarefa e que essas 

são ultrapassadas com a prática, propus tarefas adequadas ao desempenho 

dos alunos menos dotados e que estes perspetivassem objetivos, e tive o 

cuidado de fazer chegar aos alunos a mensagem de que o que eles iram 

aprender ali seria importante para o seu desenvolvimento. (Rink, 1993). 

Ao longo da Unidade Didática senti que os alunos foram ficando mais 

motivados quando perceberam o que se pretendia e à medida que aumentaram 

os seus índices de sucesso na realização dos vários elementos gímnicos de 

solo. «A consciencialização da melhoria por parte dos alunos faz com que se sintam 

mais motivados para a aula.» (Aula nº 9/21 da U. D. de Ginástica). Confirmando 

que o sucesso traz sucesso e a importância da adequação dos objetivos e 

tarefas. 

 

Estratégias: 

Uma das estratégias foi a formação de grupos heterogéneos quanto à 

performance e do incitamento a aspetos psicossociais como a autonomia, 

a participação e a colaboração tanto com o professor como com os 

colegas de turma. Como afirma Rink (1993), as tarefas propostas pelo 

professor devem ser planeadas para permitirem um carácter de autonomia aos 

alunos. Devem conter um padrão de criatividade e possibilidade de escolha 

que permitam uma maior autonomia. 

No segundo período, com a introdução dos aparelhos (barra fixa e trave 

olímpica) reparei e algo extremamente curioso – a motivação tinha chegado 

com a curiosidade. «Os alunos sentem-se mais motivados nas aulas em que 

abordamos aparelhos. A novidade e a curiosidade da modalidade cativa os alunos que 

nunca tiveram oportunidade de experienciar os aparelhos em anos anteriores.» (Aula 

nº 11 / 21 da U. D. de Ginástica).  

A partir deste momento utilizei os aparelhos como fator doseador de 

motivação ao reparar no empenho deles nesta disciplina. Assim, consegui 

conciliar a disciplina de solo com os aparelhos e manter os alunos 

empenhados, participativos, autónomos e interessados nas aulas de Ginástica.  

Esta mudança de atitude face à modalidade  teve consequências na 

mudança comportamental e da criação de rotinas e hábitos positivos que 
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facilitaram o processo de ensino e aprendizagem, não só na modalidade de 

Ginástica mas nas restantes, melhorando a atitude geral face à disciplina de 

Educação Física. 

Tomo esta mudança como algo de positivo, na medida em que, Rink 

embora seja possível que os alunos aprendam alguma matéria para o qual não 

estão motivados, é certamente mais fácil para o professor transmiti-la a uma 

turma motivada e interessada em aprender. (Rink, 1993).  

Além disso, vem encontro a um dos objetivos do programa de Educação 

Física que faz referência à motivação e criação de hábitos de prática de 

Exercício Físico e Desporto no contexto da disciplina de Educação Física mas 

também fora dela. 

 

 

4.1.4.4. Conhecimento para o Ensino no caso da Unidade 

Didática de Natação 

 

 

«… a base de conhecimentos para o ensino – conjunto de 

conhecimentos necessários ao professor…»  

Marcos Daniel (2011, p. 73) 

 

O conhecimento do ensino assume-se como via integrante de vários 

conhecimentos que se inter-relacionam e aos quais o professor recorre na sua 

ação docente.  

Para Graça (1997), o conhecimento necessário para o ensino resulta da 

relação de várias dimensões do conhecimento do professor essenciais para a 

docência: o conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento pedagógico 

geral e o conhecimento dos contextos do sistema educativo.  

Outra proposta para a definição de conhecimento pedagógico do 

conteúdo é feita por Shulman (1987) que nos refere a importância de relacionar 

sete integrantes: conhecimento pedagógico geral, do currículo, dos alunos e 

suas características, do contexto educacional, dos propósitos e valores 

educacionais, e pedagógico do conteúdo. 
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 Grossman (1990), apresenta o conhecimento para o ensino em quatro 

componentes que interagem entre si: 

 - Conhecimento da matéria de ensino: Segundo a autora, o 

conhecimento da matéria de ensino implica o conhecimento da matéria de uma 

determinada área, bem como, das estruturas da disciplina. O conhecimento do 

conteúdo a ensinar diz respeito aos factos e conceções e das relações entre 

eles.  

 - Conhecimento Pedagógico Geral: Este é referente a um conjunto 

de conhecimentos gerais, crenças e competências relacionadas com o ensino: 

conhecimento e crenças relativas ao ensino e aos alunos, conhecimento dos 

princípios básicos de instrução, conhecimentos e competências respeitantes à 

gestão da aula e dos objetivos e propósitos da Educação. 

 - Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: Grossman defende que o 

mesmo é repartido em quatro grandes componentes. A primeira, inclui os 

conhecimentos e crenças acerca do propósito do ensino de uma matéria em 

diferentes anos de escolaridade. A segunda componente diz respeito à 

perceção do professor relativamente ao entendimento, às conceções e aos 

equívocos numa matéria de ensino. A terceira refere-se ao conhecimento dos 

materiais curriculares disponíveis para o ensino de determinada matéria. Por 

fim, a quarta componente faz alusão ao conhecimento de estratégias de 

instrução.  

 - Conhecimento do Contexto: A autora defende que o professor tem 

de ser capaz de tomar conhecimento acerca da comunidade onde se insere a 

escola em que leciona, tendo em conta as expectativas e oportunidades 

proporcionadas, da «cultura» escolar, tal como, um conhecimento dos alunos 

no que toca às famílias, interesses, forças e fraquezas relacionadas com o 

ambiente familiar e comunitário. 

 

O conhecimento necessário para ensinar é a combinação de um 

conhecimento declarativo com um entendimento pedagógico que o professor 

possui dos alunos num determinado contexto específico de aula. (Grossman, 

1990; Shulman, 1987). 

No nosso processo de formação inicial somos confrontados com 

situações que nos testam de uma ou de outra forma, nas quais necessitamos 
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de recorrer a competências adquiridas ou a estratégias de resolução do 

problema em questão. No entanto, todo o conhecimento necessário para a 

docência não foi adquirido nos anos anteriores de faculdade, ou não seria 

necessário a realização do estágio profissional.  

 

A turma na Unidade Didática de Natação: 

No segundo período estava planeado lecionar uma Unidade Didática de 

Natação, tornando-se evidente as boas relações que a escola tem com a 

comunidade e a preocupação que tem em fornecer aos seus alunos um 

currículo variado. Para mim, foi uma novidade a abordagem na escola de esta 

modalidade pelas condições que ela implica mas aceitei-a de bom grado 

porque seria um teste para mim e uma boa oportunidade para os alunos 

desfrutarem, aprenderem e se motivarem ainda mais com as aulas de 

Educação Física. 

Iniciei a Unidade Didática com a habitual avaliação diagnóstico e 

apercebi-me de que a turma era bastante heterogénea, ou seja, situei os 

alunos em três níveis distintos de desempenho: 

- um grupo de alunos que tinha necessidade de passar pela Adaptação 

ao Meio Aquático (AMA); 

- o grupo intermédio que se situava numa fase inicial e rudimentar do 

nado de crol e costas; 

- os de nível superior que demonstraram uma performance elevada no 

nado de crol e costas.  

 

Uma aula para três grupos ou três aulas simultâneas? 

As minhas dificuldades surgiram aquando do planeamento de cada aula 

a lecionar, devido à questão da segurança, adaptação a um meio diferente do 

que o habitual (aquático), e a preocupação em ter todos os alunos (28, um 

número excessivo) controlados. Tinha de pensar muito nas questões do 

controlo da turma, da segurança, de me conseguir posicionar de modo a 

conseguir visualizar e intervir rapidamente sobre qualquer problema encontrado 

com os alunos.  

Após garantir que cumprissem as normas de segurança impostas por 

mim, pensei ser importante dar relevo e importância a conceitos psicossociais 
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como a responsabilidade e autonomia par que me conseguisse libertar destas 

preocupações e me concentrasse na lecionação da matéria prevista. 

Ultrapassadas estas dificuldades, procurei concentrar-me na 

transmissão dos conteúdos a abordar e de que forma organizaria a aula para 

que todos os alunos tivessem o máximo de tempo numa tarefa de 

aprendizagem.  

Continuando, o meu plano de aula ficou subdividido em três – 

correspondentes aos níveis de desempenho da turma. Isto revelou a minha 

preocupação com a individualização do ensino e com a adequação dos 

exercícios às carências dos diferentes grupos. «Uma aula deste género dá-me 

muitas «preocupações» sobretudo ao nível de gestão de material e tempo, tal como do 

início e fim de exercícios tal é a constante mudança de tarefas nos diferentes grupos / 

níveis» (Aula nº 7/11 da U.D. de Natação). 

Além disso, os diferentes níveis de desempenho da turma estariam a 

realizar ao mesmo tempo tarefas que implicariam diferentes conteúdos, logo, 

diferentes abordagens informativas e de feedback da minha parte.  

 Como refiro na reflexão da aula, exigiu de mim enquanto professor 

uma atenção excessiva com os diferentes tempos da aula, a organização 

do material e a gestão da turma. Continuando, tornou-se para mim «difícil 

controlar o desempenho dos alunos na aula, logo, a sua evolução. Não estou «perto» 

deles no sentido em que deveria estar a corrigi-los, emitindo feedbacks e esperando a 

sua resposta e consequente mudança comportamental.» (Aula nº 7/11 da U.D. de 

Natação). 

Depois da reflexão e de discussões com colegas de estágio e com a 

professora cooperante em busca de soluções para esta situação, optei por 

simplificar a minha ação na aula realizando, em certos momentos, exercícios 

semelhantes para os vários níveis de desempenho, conseguindo gerir mais 

facilmente o tempo e o material a utilizar. Esta decisão permitiu-me «estar «mais 

perto» dos alunos, ou seja, com menos preocupações de ordem de gestão da aula 

que me retiram do que é fundamental – aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos.» (Aula nº 8/11 da U.D. de Natação).  

Para melhor ensinarmos uma matéria torna-se necessário que 

dominemos o conhecimento pedagógico do conteúdo para a podermos 

transmitir aos alunos com aulas construídas para que isso se proporcione.  
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4.1.5. Avaliação da Aprendizagem 

 

Neste ponto do relatório de estágio referir-me-ei à Avaliação da 

Aprendizagem dos alunos, afastando-a da avaliação do processo de ensino, 

quem tem obviamente influência da aprendizagem. 

Quando falamos de Avaliação temos tendência para nos referirmos a 

uma medição, o que é deveras incorreto. Na docência como em outras áreas, 

avaliar significa emitir um juízo de valor que se obtém através da medição, mas 

que carece de comparação com a norma estabelecida, ou seja, que deve ser 

situado equiparando com uma dita média. (Carrasco, 1989). 

Completando as palavras de Carrasco, Luckesi (2002) refere a 

importância da avaliação como um instrumento capaz de situar o aluno no 

seu processo de aprendizagem, para que nós, professores, possamos tomar 

decisões acertadas tendo em vista o seu desenvolvimento. Continuando, o 

mesmo autor acrescenta que assim, a avaliação não serve apenas como 

ferramenta de aprovação ou reprovação, mas funciona como um diagnóstico 

da situação em que se encontra o aluno tendo como «pano de fundo» a 

definição realizada de encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem. 

Para muitos professores surge a dúvida «porque se avaliam os alunos?» 

Fermín (1971, cit. por Carrasco, 1989) enumera algumas funções da avaliação 

dos alunos: 

- Verificar o cumprimento dos objetivos propostos; 

- Prognosticar as possibilidades de desenvolvimento do aluno; 

- Diagnosticar as falhas e dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Orientar e reorientar esse processo. 

Torna-se, então, cada vez mais importante que o professor tenha 

consciência do estágio em que se encontram os seus educandos, ou de outra 

forma não consegue controlar o processo de aprendizagem, nem relacioná-lo 

com a qualidade do ensino. 

 

Só de uma forma conseguimos determinar o «caminho» a percorrer de 

uma forma eficaz e permitindo o correto desenvolvimento dos alunos – através 

da Avaliação Diagnóstico. A mesma, é o ponto inicial do planeamento da 
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Unidade Didática e da preparação das aulas, funcionando como orientador e 

ajudando na definição dos objetivos a atingir no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Determinando o ponto inicial em que cada aluno está e agrupando-os, 

se necessário, em diferentes níveis de desempenho de acordo com as suas 

dificuldades, conseguimos organizar e estruturar com mais precisão a Unidade 

Didática da modalidade em causa. 

A Avaliação Diagnóstico é peça importante porque é ponto de partida 

para a definição da estruturação do planeamento, logo, influencia a prática 

pedagógica e os «caminhos» a seguir na evolução do aluno. 

 

Outra tipo de avaliação denomina-se por Avaliação Formativa e 

destaca-se das demais pelo seu padrão contínuo, ou seja, não se desenrola 

numa determinada data ou momento particular mas, deve ser utilizada durante 

todo o desenvolvimento da Unidade Didática. Para Carrasco (1989), o valor 

deste tipo de avaliação está no reconhecimento imediato de deficiências que 

serão logo corrigidas, mas, torna-se então imprescindível que a avaliação 

assuma um padrão contínuo. 

A Avaliação Formativa é baseada na observação de comportamentos do 

aluno, no que diz respeito a atitudes, comportamento, conhecimentos e 

habilidades motoras, é por isso, um ótimo indicador da evolução do aluno 

durante a Unidade Didática. 

Este tipo de avaliação é um instrumento importante para que o professor 

compreenda o desenvolvimento da turma tendo em conta os objetivos a que se 

propôs, sendo assim capaz de criar ajustes ou novas estratégias no processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

A Avaliação Sumativa é efetuada na parte final da Unidade Didática, 

após a lecionação dos conteúdos a abordar e da sua exercitação e 

consolidação. É indicador de evolução da evolução dos alunos (por 

comparação com a avaliação diagnóstico), mas também oferece dados 

importantes relativamente à avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

Como nos refere Carrasco (1989, p. 13), «a avaliação dos resultados de 

aprendizagem proporciona-nos o conhecimento do rendimento do aluno, em 



62 

 

relação aos níveis dos objetivos, por um lado, e às suas atividades pessoais, 

por outro.» 

Esta avaliação é, por vezes, mal interpretada no sentido em que o 

professor situa a avaliação sumativa do aluno em relação à norma da turma, 

classificando-o pela sua performance e estágio de competência e 

menosprezando toda a sua evolução desde o primeiro momento de avaliação 

até este.  

Como já referi acima, o propósito desta avaliação é chegar a uma 

classificação final para o aluno que deve ter em conta todas as competências 

adquiridas e a sua evolução. No fim da Unidade Didática o docente conseguirá 

percecionar se o ensino foi adequado às exigências dos alunos e se os 

objetivos propostos, tendo em conta uma perspetiva de evolução, foram 

atingidos. 

 

Os nossos alunos devem ser, também eles, capazes de identificar os 

seus erros e sucessos, tornando-os mais conhecedores e autónomos e 

conscientes do seu desenvolvimento. Como nos refere Diéguez (s.d., cit. por 

Carrasco, 1989) se querermos prosseguir pelo caminho da educação como 

incitadora da autonomia, é imprescindível que tomaremos em conta a auto – 

avaliação. 

Na Auto – Avaliação os discentes terão um momento de reflexão 

acerca do seu percurso durante o período de tempo definido, tomando 

consciência da sua evolução e do estado de desempenho a que chegaram, 

classificando-se e comparando a sua nota com a sugerida pelo professor.  

Este momento de avaliação tem um carácter de aprendizagem porque 

permite ao aluno o reconhecimento dos próprios erros e dá-lhe oportunidade 

para arranjar soluções de melhoria. 

 

A princípio, senti grandes dificuldades em efetuar avaliações 

comportamentais dos alunos aquando das avaliações diagnóstico nas 

primeiras aulas das modalidades iniciais.  

Apesar de ter exercícios adequados às componentes que pretendia 

avaliar e de a nível conceptual ter tudo definido e de ter preparado 

instrumentos ajustados tive dificuldades em me conseguir concentrar na tarefa 
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de avaliador e de gestor da própria aula, principalmente na fase inicial em que 

ainda não me senti totalmente confortável no espaço de aula. 

A avaliação revelou-se uma tarefa difícil quando também tinha de gerir a 

aula, os alunos e realizar uma avaliação que se pressupõe individual. Neste 

sentido a avaliação formativa foi sendo cada vez mais facilitada pela 

organização e planificação da aula, pelo meu posicionamento na mesma e pela 

abstração de tarefas de gestão e controlo focando-me no essencial.  

Com a observação das aulas dos meus colegas e com o aumento da 

experiência prática na análise de desempenho do aluno fui melhorando a 

minha capacidade avaliativa sentindo-me mais cómodo nos segundo e terceiro 

período, sendo capaz de conciliar as tarefas de gestão da aula com uma tarefa 

específica como sendo a avaliação. 

 

Esta turma não tinha hábitos de trabalho sistemático, ou seja, não se 

empenhavam em todas as aulas, mas sim nas «vésperas» dos momentos de 

avaliação sumativa. Isto acontecia na disciplina de Educação Física mas 

também nas restantes, havendo uma geral falta de empenho durante as aulas 

em que, para eles, «não eram avaliados». 

Face a isto, optei por numa primeira fase os estar constantemente a 

alertar para as notas do primeiro período e que o resultado dessa classificação 

é contínuo, logo, contam todas as aulas e, num segundo momento estratégico 

criei umas fichas de observação de empenho dos alunos que seriam 

preenchidas por aqueles dispensados. Esta avaliação do empenho nas tarefas 

a realizar era transmitida à turma no final da aula sem eles saberem quais os 

alunos a serem avaliados.  

Ao início senti alguma «estranheza» na turma por não estarem 

habituados a tais métodos, mas com o tempo denotei melhorias substanciais 

no empenhamento nas tarefas sugeridas por mim.  

 

O primeiro momento de auto – avaliação deu-se no final do primeiro 

período. Este momento apesar de ser de introspeção por parte dos alunos e de 

eu pretender que os mesmos reflitam sobre a sua evolução e tomem 

consciência do estado de performance alcançado, acabou por se revelar um 

momento importante para eu entender um pouco do que «lhes ia na cabeça.» 
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Ao ver as propostas de classificação que eles sugeriram nas fichas percebi que 

muitos deles não tinham uma noção correta do seu desenvolvimento ou da sua 

atuação na aula. Isto adveio das elevadas classificações que obtiveram em 

anos anteriores com o mesmo tipo de empenho.  

Para mim, a turma tinha muito mais potencial do que o demonstrou 

durante o primeiro período, quer ao nível das habilidades motoras, quer dos 

conhecimentos, atitudes e conceitos psicossociais. Neste sentido, as 

classificações obtidas pela turma no primeiro período foi importante para um 

«acordar» de alguns alunos nomeadamente na consciencialização de que era 

importante uma mudança de atitude e empenho perante as aulas de Educação 

Física. Esta mudança coincidiu com a alteração qualitativa das minhas aulas do 

primeiro para o segundo período. 

 

 

4.2.  Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

Neste ponto do meu REP irei expor todas as atividades promovidas pelo 

grupo de Educação Física e que procuraram a participação de toda a 

comunidade escolar e em que nós, estudantes estagiários, também 

participamos.  

Durante este ano letivo foram realizadas várias atividades com o intuito 

de promover relações entre a escola e as várias entidades da comunidade, 

realçando o valor da educação e elevando o professor de Educação Física. 

 

 

4.2.1. «Corta – mato» e Torneio de Andebol do 7º ano 

 

Como referi anteriormente o grupo de Educação Física da Escola 

Secundária de D. Dinis revelou-se muito emotivo e participador nas atividades 

da escola e um promotor das mesmas. Além disso, recebeu-nos muito bem e 

foram capazes de nos solicitar para as demais atividades realizadas 

contribuindo para o nosso desenvolvimento enquanto professores participantes 

na «vida» da escola e da comunidade. 
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A primeira atividade foi datada de finais do primeiro Período: corta – 

mato escolar. A nossa participação na mesma foi iniciada na própria aula com 

a mobilização dos nossos alunos para a atividade em questão. Além disso, foi 

solicitada a nossa ajuda na organização e gestão dos participantes no início, 

com a distribuição dos respetivos dorsais, durante, na contabilização das voltas 

e no final da prova. 

Na segunda atividade, realizada no final do segundo período – torneio 

de Andebol para o 7º ano de escolaridade – a nossa participação enquanto 

formandos resumiu-se à gestão das equipas de forma a não existirem atrasos 

relevantes entre os jogos. Também fomos responsáveis pela gestão dos alunos 

no pavilhão gimnodesportivo.  

Este tipo de participação dá-nos uma perspetiva diferente do que é 

organizar um evento desta magnitude e com a envolvência da totalidade da 

escola. Esta experiência na colaboração em atividades do género aumenta a 

nossa responsabilidade, autonomia, capacidade gestora e organizativa e deu-

nos outra perspetiva para atividades futuras, neste caso a «ExpoDesporto». 

Além destas atividades atrás referidas fomos produtores da 

«ExpoDesporto», que estava prevista como sendo a atividade dos núcleos de 

estágio com vista ao desenvolvimento pessoal enquanto docentes. 

 

 

4.2.2. Projeto «Santo Tirso ComVida» 

 

A Escola Secundária de D. Dinis e todas as pessoas envolvidas na 

mesma, sempre demonstraram uma preocupação especial pela saúde 

associada aos níveis de aptidão física dos seus alunos.  

Neste sentido, surgiu este ano letivo a oportunidade de participarmos 

num projeto comum entre a referida escola, a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Santo Tirso, a semelhança do 

que tinha sido realizado no ano transato. 

Este estudo tinha como pretensão obter informação, logo, um 

conhecimento mais aprofundado acerca da população escolar tendo em conta 

os níveis de aptidão física e a relação com a saúde. 
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A nossa participação neste projeto (núcleos de estágio) passou pela 

entrega e controlo dos acelerómetros e pedómetros aos alunos. Por outro lado, 

fomos bastante interventivos na divulgação do projeto e na recolha de 

informação relativa aos índices de aptidão física nas «nossas» turmas através 

das baterias de testes do Fitnessgram e da Aahperd. 

A participação neste género de projetos enquanto estudantes estagiários 

enriquece-nos pelo tipo de organização, gestão e de dinâmica inseridas no 

mesmo, mas também, pelo reconhecer dos princípios de capacidade de 

trabalho me projetos de equipa, de motivação, rigor e empenho importantes, 

também, na projeção e realização da nossa atividade - «ExpoDesporto». 

 

4.2.3. «ExpoDesporto» - atividade dos núcleos de estágio  

 

No âmbito das Áreas 2 e 3, respetivamente a participação na escola e as 

relações com a comunidade, previstas no estágio profissional, nós (estudantes 

estagiários e professores cooperantes) pensamos em realizar uma atividade 

que promovesse o Desporto e a atividade física criando simultaneamente 

sinergias entre a escola e a comunidade. 

Denominamos a atividade de «ExpoDesporto», que foi organizada em 

duas fases fundamentais: a conceção e a realização. 

Fase de conceção: 

Numa fase inicial de reuniões e conversações entre os dois núcleos de 

estágio chegamos à conclusão de que deveríamos realizar uma atividade 

pouco usual na escola e que ao mesmo tempo promovesse modalidades 

menos comuns nas aulas de Educação Física. Nesta panóplia de atividades 

surgiram a capoeira, atividades aquáticas entre elas a hidroginástica, o BTT, o 

treino funcional, o futsal adaptado, o street surfing e o Judo. 

Primeiramente surgiu a ideia de realizarmos uma exposição que 

permitisse também a participação prática de alunos, pais e encarregados de 

educação, pessoal docente e não – docente da escola e os demais membros 

da comunidade.  

Posteriormente, com a falta de espaços devido às limitações impostas 

pelas obras na escola fomos capazes de reajustar a nossa ideia da atividade e 

passá-la para um plano mas prático que garantisse na mesma a participação 
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de todos os mencionados anteriormente. Acrescentando a ideia de que as 

atividades propostas representassem os vários domínios do Desporto: 

Competição, Recriação e Lazer, Adaptado e Reabilitação. Que pensamos nós, 

estarem representados no futsal adaptado, hidroginástica, BTT e treino 

funcional. 

Assim definimos que a «ExpoDesporto» teria como modalidades as 

acima mencionadas e como objetivo geral a promoção do Desporto e da 

atividade física criando simultaneamente sinergias entre a escola e a 

comunidade e divulgando modalidades menos conhecidas para o público-alvo. 

Como objetivos específicos definimos os seguites: 

- Promover a atividade física e desportiva 

- Fomentar hábitos de atividade / prática desportiva regular 

- Dinamizar a interação entre a escola, pais, professores, alunos e 

instituições / associações locais 

- Reforçar o papel do Professor e da disciplina de Educação Física na 

escola. 

De seguida, distribuímos tarefas (contactos com instituições, requisição 

de material e espaços, patrocínios, regulamentos das atividades em questão, 

inscrição e divulgação) pelos vários elementos do grupo e criámos um 

cronograma referência que funcionasse como guia de todo o processo 

estabelecendo prazos. 

Após definirmos as datas para cada tarefa estar realizada começamos a 

trabalhar na divulgação e nas inscrições para a atividade, sendo que, cada 

professor de Educação Física estará responsável por divulgar na sua turma e 

recolher as inscrições para cada atividade. 

Definimos também, o dia da «ExpoDesporto» para a Semana da Escola 

contribuindo para a dinamização desta e aproveitando a sua importância da 

«vida» da instituição. 

 

Fase de Realização:  

Chegado ao dia da atividade tínhamos tudo planeado e organizado de 

forma a não existirem falhas. Todos sabíamos as nossas funções e pelo que 

estávamos responsáveis, sendo que conseguimos coordenar na perfeição 

todos os tempos da atividade que contou com mais de 300 alunos inscritos. 
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Como já tínhamos previsto, no próprio dia surgiram alunos que não 

tinham feito a inscrição e fomos capazes de reajustar as listas para cada 

atividade sem comprometer as mesmas.  

Conseguimos controlar o número excessivo de alunos nas mais diversas 

atividades fruto da preocupação que tivemos com a adequada regulamentação 

e divulgação da mesma.  

Após o término de cada atividade distribuímos lanches e água para 

todos os inscritos. 

 

Reflexão: 

Na conceção da atividade foram cometidos alguns erros que podem ser 

explicados do meu ponto de vista pela falta de experiência dos estudantes 

estagiários na organização de eventos da dimensão que esta atividade teve – a 

meu ver, nenhum de nós tinha «perfeita noção» da grandiosidade da atividade 

proposta e da quantidade de gente envolvida e o que isso requer.  

 Tal como no início da conceção realizamos uma reunião, no fim não 

existiu uma final, que deveria ter sido realizada no dia anterior da atividade, de 

modo a recordar todas as funções com todos os intervenientes, 

nomeadamente, o que iria ser feito especificamente em cada atividade, 

horários, tarefas, para que no dia da atividade não ocorressem incongruências 

fruto da ausência deste encontro final entre os estudantes estagiários e os 

professores cooperantes. 

 Um dos aspetos fundamentais em qualquer atividade e que descoramos 

diz respeito à divulgação da atividade, que no caso da “ExpoDesporto” foi feita 

tardiamente, tanto externa como internamente. Além disso foi-nos dificultada a 

colocação de uma tela alusiva à ExpoDesporto e negada a projeção de um 

vídeo publicitário. A colocação dos cartazes e a tarja promotores da atividade 

deveriam ter sido feitos com mais antecedência para que toda a escola 

estivesse preparada aquando do momento das inscrições.  

Os colegas do grupo de Educação Física não estavam bem esclarecidos 

sobre o que se iria passar. Contudo, apesar da divulgação tardia, a atividade 

teve uma excelente aderência – muito mais do que estávamos à espera fruto 

da, a meu ver, má escolha da forma de inscrição e da não colocação de limites 

em cada atividade. Daí ter referido anteriormente que não tínhamos noção da 
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grandiosidade que esta atividade poderia atingir e dos perigos que o número 

excessivo de inscrições poderia causar para nós enquanto organizadores e 

controladores da mesma.  

 Neste tipo de atividades torna-se fundamental a realização de um 

cronograma e adaptá-lo diariamente. Fizemos, mas não o utilizamos da melhor 

forma – não se revelou como um guia. 

 Relativamente aos pontos fortes na fase da conceção, é de destacar 

positivamente o papel orientador dos professores cooperantes que com a sua 

experiência deram um especial contributo para que erros de maior não fossem 

cometidos. Não foram dando soluções, foram-nos questionando, de modo a 

que refletíssemos e desta forma em conjunto chegarmos a decisões. A 

distribuição de tarefas, bem como a disponibilidade de toda a equipa foram 

importantes para a atividade. 

 No que diz respeito à realização da atividade, é de destacar a 

disponibilidade dos guias, que tiveram um papel fundamental no decorrer da 

atividade, por vezes como tarefas bastante simples mas extremamente úteis. A 

prática repetida e contínua nos alunos nas atividades levou a que estes 

demonstrassem um grande empenhamento, estando bastante tempo em 

prática, sendo que a organização dos grupos de prática também ocorreu de 

forma bastante satisfatória. A diversidade e a novidade das atividades 

presentes também contribuíram para este elevado empenhamento. 

 Como acontece em qualquer organização de eventos / atividades deste 

tipo, acabam sempre por surgir imprevistos, pequenos problemas no momento. 

Ora, aqui reside uma das grandes armas que contribuíram para o sucesso 

desta atividade: a capacidade de ajustar e reajustar, o tomar decisões no aqui 

e agora. 

 Alguns dos pontos fracos na realização da atividade prendem-se com a 

distribuição dos lanches, onde a gestão da água não foi feita da melhor forma 

dado que os alunos que fizeram a hidroginástica não tiveram água. Nos outros 

postos fomos capazes de assegurar que cada aluno teria lanche e água 

disponível mas não a fizemos chegar ao local exterior onde decorria a atividade 

em questão – falta de comunicação entre os intervenientes. 

 Quanto à zona do Futsal adaptado, onde estive mais presente e em 

funções coordenativas, a única falha prende-se com o tempo de jogo 
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proporcionado a cada participante que acabou por ser muito reduzido devido 

ao número excessivo de inscrições. Para atividades futuras há que «pôr os pés 

na terra» e perceber de que forma se consegue conciliar tanta gente ou como 

antecipar esta elevada adesão e «cortar» na mesma. 

 É de realçar a oportunidade que nos deram de realizar tal atividade que 

nos proporcionou vivências jamais vividas no âmbito da organização de 

eventos, do planeamento e do «recrutamento» de competências fundamentais 

para a operacionalização da mesma. Para nós, estudantes estagiários, foi uma 

experiência de planificação, gestão, controlo, operacionalização e reflexão que 

até então não tínhamos encontrado e que elevou ainda mais o papel 

multifuncional do professor de Educação Física. 

 

 

4.2.4. Direção de Turma 

 

A área 2 de participação na vida escolar assume, também, que os 

estudantes estagiários acompanhem e observem o Diretor de Turma em todas 

as suas funções e competências do cargo.  

Por ser uma das tarefas inerentes à função do professor e por não a 

desempenharmos neste ano letivo de estágio profissional, tive o cuidado de 

acompanhar de uma forma mais próxima o trabalho da diretora de turma do 

10ºF, assistindo às diversas reuniões, compreendendo o papel multifuncional 

do diretor de turma: 

- ligado à escola e às tarefas a realizar no seu cargo, mais 

especificamente seguindo as leis que regem a sua função; 

- por outro lado, percebendo o seu papel de gestor de recursos humanos 

tendo em conta os alunos, os encarregados de educação e os professores das 

várias disciplinas da turma; 

Desde cedo me apercebi que para que o diretor de turma mantenha o 

bom funcionamento e trabalho na turma é necessário que o mesmo 

desempenhe as suas funções com rigor e organização criando e incutindo um 

ambiente de responsabilidade com alunos, professores e encarregados de 

educação.  
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Neste sentido, é fundamental que o Diretor de Turma seja capaz de 

sensibilizar os encarregados de educação para tarefas de acompanhamento 

dos seus educandos como sendo: 

- a vinda regular à escola; 

- realçar o empenho do seu educando e fomentar hábitos de trabalho; 

- criar um ambiente favorável ao trabalho e desenvolvimento; 

- procurar acompanhar a evolução do seu educando através da 

preocupação com a data das avaliações e preparação para as mesmas. 

Assim, é evidente que o Direto de Turma tem um papel de mediador 

entre a escola e a família, mas, para que tal possa ocorrer, tem de ser um 

gestor de relações nas reuniões efetuadas.  

 

Nas reuniões de Conselho de Turma reparei numa preocupação do 

Diretor de Turma em estar constantemente a incentivar e alerta os restantes 

colegas professores para o cumprimento das tarefas e regras da sua função, 

mas também, em serem cada vez mais competentes e participantes na 

evolução dos seus alunos. 

 

De seguida apresento algumas das funções inerentes ao cargo de 

Diretor de Turma: 

- Estabelecer sinergias entre os alunos, os pais e os professores e a 

escola; 

- Deve marcar reuniões com os Encarregados de Educação distribuídas 

pelos diferentes Períodos ao longo do ano letivo com o propósito de dar a 

conhecer as atividades a desenvolver na turma tal como o desenvolvimento 

dos alunos; 

- Presidir as reuniões de Conselho de Turma onde serão discutidos os 

mais diversos assuntos relacionados com a mesma e onde cada professor 

propõe as avaliações da sua disciplina; 

- Deve pedir a todos os professores da turma informações acerca das 

avaliações intercalares; 

- Faz o tratamento das faltas e respetivas justificações por parte dos 

Encarregados de Educação tal como as matrículas dos alunos; 
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Este contacto com a Diretora de Turma permitiu-me, assim, reconhecer 

a importância do cargo não só como gestor administrativo mas como gestor de 

todo o processo educativo dos alunos da turma, sendo um dos responsáveis 

pelo seu desenvolvimento. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

 

O Estágio profissional constituiu-se como uma oportunidade de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos nos primeiros anos de Faculdade, de 

complemento dos conhecimentos teóricos com situações práticas, que me 

permitiu construir um estilo de ensino e um reportório de competências produto 

das vivências da prática letiva. 

Permitiu-me, também, um contacto real com o processo de ensino e 

aprendizagem, a constatação das minhas dificuldades e a promoção de um 

espírito de transcendência e superação na busca incessante de soluções e 

criação de novas estratégias.  

Por outro lado, não me foquei só nos aspetos de gestão e planeamento 

do processo de ensino e aprendizagem daí afirmar que este ano letivo me 

permitiu constatar que a disciplina e o professor de Educação Física têm 

impacto não só não só nos alunos, como na Escola e na comunidade 

envolvente. 

Neste sentido, a realização do relatório de estágio profissional 

apresenta-se como um registo das experiências vividas neste ano letivos e da 

multiplicidade de situações em que o diálogo entre teoria e prática se efetuou. 

É por isso um meio de complementação da formação inicial desenvolvida nas 

primeiras experiências de prática pedagógica nesta «jornada do tornar-se 

professor.» 

 

Face às circunstanciais atuais da sociedade, onde se torna óbvia a 

escassez de oportunidades para os profissionais da Educação Física, estou 

apreensivo quanto eu futuro profissional enquanto decente. Enveredar numa 

carreira como professor significa estar pronto para a instabilidade dos primeiros 

anos de prática e pelas dificuldades inerentes a essa condição. Estou ciente 

dos obstáculos e motivado para os ultrapassar. 

 

Todo este processo de realização do estágio confirmou convicções que 

possuía e fez-me crescer tanto a nível pessoal como profissional. Agora, 

valorizo muito mais a capacidade de dinamização, criatividade, iniciativa e 
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vontade de aprender como requisitos para uma melhor construção da 

competência pedagógica. Foram nestes «pilares» que assentou a minha 

formação inicial e que me deram boas perspetivas para a formação 

contínua.  
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ANEXO 1:  

 

Documento: exemplo de uma ata das reuniões do núcleo de estágio com a 

professora cooperante. 
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Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e onze, realizou-se no 

bloco B, na sala dos cursos profissionais da Escola Secundária D. Dinis, a 

vigésima sétima reunião do núcleo de estágio um, pelas dez horas e trinta 

minutos. Esta realizou-se na presença da professora cooperante Manuela 

Machado e dos estudantes estagiários César Coelho, Duarte Dias, e Ricardo 

Carneiro, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto um – Balanço dos Estudantes Estagiários – Primeiro Período;------ 

 Ponto dois – Observações da Professora Cooperante;------------------------- 

Relativamente ao ponto um, depois de cada estudante estagiário ter 

apresentado um breve balanço sobre todo o seu processo relativamente ao 

primeiro período, como ideias gerais, é possível distinguir dois momentos 

distintos no balanço feito por cada um. Estes dois momentos distintos, 

resumem-se aos objetivos apresentados para serem concretizados a curto 

prazo, bem como, os objetivos estabelecidos para cumprir a médio prazo. 

Assim, como objetivos a curto prazo, os estudantes estagiários manifestaram a 

importância para a conclusão de todos os trabalhos relativos ao primeiro 

período, de modo a fechar de certa forma toda a documentação necessária de 

ter sido realizada no período em questão. Como objetivos a médio prazo, os 

estudantes estagiários apresentaram como necessidades a importância para o 

cumprimento de tarefas relativamente às áreas: dois, três e quatro. No que diz 

respeito à área dois, os estudantes referiram que será importante o 

acompanhamento com os diretores de turma, antecipando eles, para o facto de 

aproveitarem e estarem presentes nas próximas reuniões intercalares e nas 

reuniões com os pais. Ainda nesta área, manifestaram também que, será 

importante perceber toda a dinâmica e os procedimentos ao nível do Desporto 

Escolar na ESDD. Relativamente à área três, os estudantes estagiários 

revelaram a importância e a preocupação da sua atividade conjunta com os 

estudantes estagiários do núcleo dois (“Expo Desporto”) ao nível da 

planificação e da realização da mesma. Por fim, e em relação à área quatro, os 

estudantes estagiários referiram-se ao relatório de estágio, como sendo 

importante começar a definir alguns temas/conceitos para desenvolver, de 
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modo a não deixar acumular muito trabalho para a fase final da sua 

apresentação.---------------------------------------------------------------------------------------   

No que ao ponto dois diz respeito, a professora cooperante sugeriu que 

fizéssemos um esforço maior para ultrapassar possíveis dificuldades e algum 

desânimo que esteja a surgir e que de alguma forma esteja a condicionar a 

nossa prestação. Para isto, reforça a importância de uma boa gestão do tempo, 

possibilitando assim uma melhor organização e rentabilização para a 

realização dos nosso trabalhos. A professora, mais ao nível das aulas 

propriamente ditas, sugeriu que os estudantes estagiários se debruçassem 

mais ao nível da instrução da aula, preparando esta instrução em casa, para 

rentabilizar o tempo da aula, aumentando por isso, o empenhamento motor dos 

alunos. Salientou também a importância de se pensar nos possíveis cenários 

da aula (espaço, material, etc.), antecipando um pouco alguns acontecimentos 

que possam surgir na aula, para que a adaptação no imediato seja o mais 

eficaz possível. Com isto, refere a importância de refletir sobre as adaptações 

necessárias, em função do contexto que surgiu. Sobre o Desporto Escolar, a 

professora aconselhou que nos devíamos centrar compreensão de toda a 

organização do Desporto Escolar da ESDD, tendo em conta os pressupostos 

nacionais. A professora voltou a salientar a importância de cumprir com os 

prazos de entrega, tanto dos planos de aula, como das reflexões das aulas. Por 

fim, a professora frisou que é extremamente importante realizar uma ativação 

geral especifica nas aulas da unidade didática de Ginástica.------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2:  

 

Documento: exemplo de uma distribuição de matérias – Natação. 
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Distribuição de Matérias 
H

ab
ili

d
ad

es
 M

o
to

ra
s 

Adaptação ao meio 
aquático 

Número de aulas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Equilíbrio vertical 

Avaliação 
Diagnóstico 

I/E E E E E E E/C C 

Avaliação 
Sumativa 

Equilíbrios horizontais 
(dorsal e ventral) 

I/E E E E E E E/C C 

Imersão em 
Profundidade 

I/E E E E E E E/C C 

Posição de «Medusa» I/E E E E E E E/C C 

Deslize ventral e dorsal I/E E E E E E E/C C 

Ação alternada dos MI 
- dorsal 

  I/E E E E E E/C C 

Ação alternada dos MI 
- ventral 

I/E E E E E E E/C C 

Salto de pé I/E E E E E E E/C C 

Salto de cabeça I/E E E E E E E/C C 

Crol / Costas Iniciação 
e Avançado 

  

Ação dos MI no nado 
crol 

I/E E E E E E E/C C 

Ação dos MS no nado 
crol 

I/E E E E E E E/C C 

Respiração no nado 
crol 

I/E E E E E E E/C C 

Nado «completo» crol I/E E E E E E E/C C 

Viragem frontal ou 
aberta 

    I/E E E E E/C C 

Partida de blocos - crol I/E E E E E E E/C C 

Ação dos MI no nado 
costas 

    I/E E E E E/C C 

Ação dos MS no nado 
costas 

    I/E E E E E/C C 

Respiração no nado 
costas 

    I/E E E E E/C C 

Nado «completo» 
costas  

    I/E E E E E/C C 

C
u

lt
u

ra
 D

es
p

o
rt

iv
a Manejo do material E E E E E E E E E E E 

Terminologia 
específica da 
modalidade 

E E E E E E E E E E E 

Regras das viragens     E E E E E E E 

Regras da partida de 
crol 

E E E E E E E E E E E 

Fi
si

o
lo

gi
a 

d
o

 
tr

ei
n

o
 Resistência E E E E E E E E E E E 

Força E E E E E E E E E E E 

Coordenação E E E E E E E E E E E 

C
o n
c

ei
t

o
s 

P
si co ss o
ci ai
s Autonomia E E E E E E E E E E E 
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Responsabilidade E E E E E E E E E E E 

Cooperação E E E E E E E E E E E 

Respeito E E E E E E E E E E E 

 

Justificação da Unidade Didática de Natação 

 

Esta modalidade apresenta-se no currículo nacional como sendo 

alternativa, ou seja, tendo a Escola condições deve lecioná-la. No caso da 

Escola Secundária de D. Dinis dispomos das instalações do Ginásio Clube de 

Santo Tirso para a prática da modalidade. O Clube disponibiliza a piscina em 

determinadas horas e as turmas que tiverem aula nessa hora abordam a 

natação. No meu caso, irei para a piscina todas as quartas-feiras do 2º 

Período. 

Assim para o ano letivo de 2010/2011 ficou definido na planificação 

anual que o 10º ano de escolaridade teria 12 Unidades Letivas. Aquando da 

planificação periódica do 10ºF verifiquei que tínhamos apenas disponibilidade 

para realizar 11 Unidades Letivas, devido À realização de uma aula teórica e à 

apresentação dos trabalhos teóricos. Assim, de possíveis 13 passam para 11. 

O programa nacional da disciplina de Educação Física prevê que a 

disciplina seja lecionada para um nível introdutório, elementar e avançado. 

Assim, tendo em conta que a avaliação sumativa da modalidade será realizada 

em nado crol, dividirei a turma em três grupos com todos a realizarem a 

avaliação com diferentes variantes: 

 Adaptação ao meio Aquático 

 Crol / costas iniciação 

 Crol / costas avançado 

A turma tem alunos nos diferentes níveis de desempenho que construí, 

mas a maior parte dos alunos encontra-se no «do meio» - crol / costas 

iniciação. Para mim é uma vantagem ter a maior parte dos alunos num nível 

razoável na modalidade porque, apesar do número de alunos da turma ser 

muito extenso e o meio aquático perigoso, consigo «estar descansado» 

relativamente a deixá-los de forma autónoma em exercitação. 

Utilizei as duas primeiras aulas da Unidade Didática para a avaliação 

diagnóstico da modalidade. Tive necessidade de utilizar a segunda aula para 



XXI 

 

acabar a avaliação devido aos inúmeros pedidos de dispensa dos alunos – 

alguma estranheza por nunca terem tido aula de Natação, outros por falta de 

material (vestuário) para a mesma e alguns por «vergonha» de se exporem de 

tal forma. 

Nesta Unidade Didática pretendo respeitar uma lógica de complexidade 

crescente nos três níveis de desempenho. Apesar da avaliação sumativa ser 

realizada em nado crol pretendo também abordar o nado de costas. Alguns dos 

alunos tem capacidade para avançar em termos de dificuldade para além do 

definido nesta Unidade e isso é tido em atenção durante as aulas para não 

«castrarmos» esses alunos. 

Na Natação, como já referi anteriormente, os conceitos psicossociais 

adquirem grande importância devido à perigosidade do meio aquático. Assim, a 

autonomia e responsabilidade estarão sempre presentes em todas as aulas, 

com os alunos a terem de cumprir tarefas responsabilizados pela sua própria 

exercitação. Neste sentido, é também fundamental que os alunos cooperem 

entre si. O número é elevado por isso o Professor não consegue ver e corrigir 

tudo. Há que incentivar os alunos para adquirirem competências que lhes 

permitam cumprir essa função – principalmente entre aqueles do mesmo nível. 

Por outro lado, o respeito pelas regras e pelos colegas fundamental para a 

manutenção da segurança nas aulas. 

Quanto às componentes da fisiologia que serão mais solicitadas ao 

longo da Unidade Didática, quero referir a importância da força e da resistência 

que é necessária sobretudo no nado crol. Mas os alunos cometem mais erros 

ao nível coordenativo, sobretudo entre os movimentos dos MS, MI e 

respiração. 
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ANEXO 3:  

 

Documento: reflexão de uma Aula da Unidade Didática de Natação.
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Reflexão da aula nº 40 do dia 23/2/2011 do Estudante Estagiário Duarte Dias 

 

 Turma: 10F 

 Estudante Estagiário: Duarte Nuno Dias 

 Data: 23/2/2011 

 Aula da U. T. de Natação (7/11) e Aptidão Física (40) 

 

Tinha como objetivos para esta aula: 

 Introduzir a viragem em rolamento ventral – CCA 

 Exercitar e desenvolver tecnicamente o nado crol – CCA e CCI 

 Controlar os tempos dos alunos na distância de 25 metros 

 Desenvolver a ação dos MI no nado crol dos alunos do AMA 

 Incutir noções de ajuda e cooperação - «Tutor»  

 

Para isso construí a aula de forma a existirem três «sub-planos» cada 

um para um dos níveis de desempenho que construí nesta turma. Esta 

construção favoreceria os alunos se eu tivesse oportunidade de estar mais 

perto deles, mas tal não aconteceu. Uma aula deste género dá-me muitas 

«preocupações» sobretudo ao nível de gestão de material e tempo, tal como do 

início e fim de exercícios tal é a constante mudança de tarefas nos diferentes 

grupos / níveis. Assim, torna-se, para mim, difícil controlar o desempenho dos 

alunos na aula, logo, a sua evolução. Não estou «perto» deles no sentido em 

que deveria estar a corrigi-los, emitindo feedbacks e esperando a sua resposta 

e consequente mudança comportamental. Continuando, estou mais 

preocupado com aspetos não fundamentais do que com o fulcral. Para mudar 

esta situação, tenho de pensar na aula mais «simples» para mim mas 

igualmente produtiva em termos de aprendizagens para os alunos: 

 Pensar em exercícios que possam ser comuns aos três níveis de 

desempenho e que me libertem para um acompanhamento mais 

próximos dos alunos sobretudo na correção técnica; 

 Organiza-los de forma a conseguir controlar tempos sem me 

comprometer demasiado nessa tarefa descorando o fundamental – 

evolução dos alunos; 
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Relacionado com estes aspetos está, como era de prever, a evolução 

dos alunos. Esta será maior e melhor se eu melhorar nos pontos anteriores. 

Continuando, sinto que os três níveis de desempenho se encontram neste 

momento em situações diferentes de evolução:  

 Os alunos do AMA desenvolveram bastante a sua performance; em 

poucas aulas conseguiram iniciar o nado crol de uma forma ainda 

rudimentar mas ajudados pela sustentação da placa;  

 Os do CCI estão divididos em dois níveis de evolução: os que 

conseguiram evoluir com as indicações técnicas que dou no início de 

cada exercício e os que não conseguem melhorar o seu desempenho 

e necessitam que eu os acompanhe de mais perto; 

 Os do CCA encontram-se num grau de performance bom, mas 

podem melhorar; alguns dos alunos têm que aperfeiçoar aspetos 

técnicos sobretudo nos que tenho insistido ao nível da coordenação 

da respiração com a ação dos MI e MS; este nível poderá evoluir 

para os 50 metros com a introdução da viragem aberta ou em 

rolamento. 

Neste sentido, alunos como o Luís Fernandes, Catarina Carneiro, Filipa 

Silva e Ana Ribeiro necessitam de um apoio mais perto, mais individualizado. 

Não conseguiram evoluir com as indicações que dou no início dos exercícios – 

para haver autonomia também é necessário existir alguma qualidade (na 

performance). Em todos os exercícios preocupo-me em dar indicações aos 

alunos, normalmente simples, tentando focalizar a atenção deles para aspetos 

técnicos que são importantes e que os mesmos falham. Os alunos com uma 

capacidade imaginativa maior conseguem «apanhar» o fundamental do gesto 

técnico e à medida que torno os exercícios mais complexos – por exemplo com 

a adição da ação dos MS no nado crol – conseguem manter uma concentração 

que lhes permite manter esse mesmo gesto técnico com qualidade. Outros 

alunos, os que referi acima, estão a «perder o comboio», ou seja, porque não 

conseguem melhorar a sua prestação apenas com as minhas indicações e 

necessitam de um acompanhamento mais próximo. Daí, a necessidade de uma 

reformulação dos alunos que constituem cada grupo, ou seja, dividir o CCI em 

dois destacando os que necessitam de maior apoio, dando-lhes a conhecer as 

suas dificuldades e o que têm de fazer para as ultrapassar. 
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Tendo em conta o que os alunos terão de realizar na avaliação sumativa 

e o que têm de garantir / adquirir até lá penso que existem aspetos em que 

necessitam de melhorar com urgência: 

 Entrada na água, aproveitando o deslize proporcionado pelo salto de 

cabeça; 

 Maior capacidade propulsiva beneficiando de uma maior e melhor 

ação dos MI e MS; 

 Aumento da resistência – neste caso a dificuldade surge por não 

realizarem uma boa respiração; 

 Eliminar o nado de costas – para quê? Não será usado a não ser 

para não «castrar» o grupo de melhor desempenho. 

Destes aspetos que menciono como sendo as maiores dificuldades dos 

alunos, a entrada na água é a que devo trabalhar de uma forma mais 

«intensa», ou seja, tentando que todos os alunos saltem pelo menos do bordo 

da piscina. A entrada na água é um aspeto fundamental para que consigam 

realizar uma boa prova, então, não posso descurar tal momento. 

A aula mais simples facilita a minha tarefa enquanto Professor e produz 

aprendizagens nos alunos - há que focar na avaliação sumativa. 
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XXVI 

 

Documento: reflexão de uma Aula da Unidade Didática de Ginástica.
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Reflexão da aula nº 27 do dia 7/1/2011 do Estudante Estagiário Duarte Dias 

 

 Turma: 10F 

 Estudante Estagiário: Duarte Nuno Dias 

 Data: 7/1/2011 

 Aula da U. T. de Ginástica (11/21) e Aptidão Física (27) 

 

No primeiro período, na modalidade de Ginástica, tinha apenas ficado 

pela abordagem da ginástica de solo e realizado a avaliação diagnóstico de 

trave olímpica e barra fixa que serão abordadas agora mais Mini trampolim.  

Como já tinha a avaliação diagnóstico dos aparelhos construí a aula de 

modo a introduzir alguns dos elementos dos mesmos tendo em conta que só 

poderia utilizar uma trave olímpica e uma barra fixa. Assim, criei estações com 

os dois aparelhos mais ginástica de solo – onde introduzi os elementos 

espargata e bandeira continuando o que ficou de primeiro período (e 

relembrando). 

Vou começar pela gestão do material no início e no final da aula. Penso 

que no princípio da aula poderia ter «acelerado» o processo construção das 

estações, responsabilizando um grupo de raparigas que chegou mais cedo e 

que estavam «em espera» enquanto outro grupo estava em montagem do 

material para a aula. No final da aula grande parte dos alunos foram muito 

disponíveis na recolha do material, mas defini que cada grupo recolheria o seu 

espaço, logo, dentro dos grupos haviam alunos que não participaram 

ativamente no processo de gestão. E mais, o material foi recolhido de forma 

muito «apressada» e o transporte dos colchões, por vezes, não foi o correto. É 

importante que todos participem no inicio e no final, para isso, poderei indicar 

aos alunos no início da aula as estações a construir visto que os mesmos já 

conhecem as rotinas que foram criadas na modalidade e conhecem os 

exercícios a desenvolver em cada uma das estações. 

Para uma aula deste género – estações com diferentes exercícios – 

devo ter um cuidado especial para a rotação não ser feita repetindo o exercício 

(não deve haver estações iguais). O facto de existirem estações de ginástica 

de solo todas para exercitar a sequência fez com que alguns alunos ficassem 
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«saturados» e funcionassem como «espectadores» dos colegas que estavam a 

exercitar na trave olímpica e na barra fixa. 

Os alunos sentem-se mais motivados nas aulas em que abordamos 

aparelhos. A novidade e a curiosidade da modalidade cativa os alunos que 

nunca tiveram oportunidade de experienciar os aparelhos em anos anteriores. 

Posso e devo usar isto como fator doseador da motivação se construir mais 

estações de aparelhos não descorando as de solo nesta primeira fase do 2º 

Período. 

Uma dificuldade que terei nas futuras aulas de barra fixa é o facto de a 

maior parte dos alunos não conseguir subir para a posição de início do 

rolamento à frente. Coloquei o bock ao invés do plinto para facilitar a subida 

para a barra mas a maior parte dos alunos, mesmo assim, não conseguem 

assumir a posição de inicio do rolamento. Terei de baixar a barra fixa para 

algumas das aulas de forma a conseguirem exercitar quer o rolamento à frente 

(neste caso sem balanços) e o sarilho.  

Tenho de incidir bastante mais no reforço muscular dos alunos 

sobretudo na força superior e média para que consigam diminuir as 

dificuldades que apresentam sobretudo na barra fixa – alguns alunos não 

conseguem realizar os balanços na barra ou a cambeada por falta de força de 

braços e abdominal – cria estação de reforço muscular. 

O prognóstico para esta turma relativamente aos aparelhos é de que 

existe um grupo de alunos que pode ir bastante longe sobretudo na barra fixa, 

mas outro grupo muito fraco – à semelhança da ginástica de solo. De qualquer 

forma, os alunos estão mais motivados e isso melhora a atitude e o empenho 

dos mesmos perante a ginástica – provável melhoria de notas nas atitudes. 
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ANEXO 5:  

 

Documento: Instalações da escola Secundária de D. Dinis e do Ginásio Clube 

de Santo Tirso (parceria). 
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Figura I: Fotografias das instalações disponíveis para a prática desportiva, antes 

da requalificação escolar (1º Período). 

   

 

Figura II: Fotografias das instalações disponíveis durante a requalificação do 

parque Desportivo Escolar (2º e 3º Período). 

   



 

 

 

 

 


