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Resumo 

 

A elaboração do presente documento foi efetuada no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), que está inserido no plano de estudos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no ciclo de estudos 

conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário. O objetivo fundamental é analisar criticamente os 

momentos mais marcantes que ocorreram ao longo do Estágio Profissional. 

Nele estão concretizadas as reflexões acerca das principais temas e vivências 

possuídas em contexto real de ensino. 

O EP decorreu na Escola Básica 2º e 3º Ciclos Pêro Vaz de Caminha, 

com um núcleo de estágio constituído por mais três elementos. Para a 

realização deste percurso, foi disponibilizado, pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) uma Orientadora e pela escola em questão 

uma Professora Cooperante (PC). 

 Este documento está organizado em cinco capítulos. O primeiro refere-

se à “Introdução”. O segundo ao “Enquadramento Biográfico”, contém uma 

reflexão sobre a minha história de vida e o que me trouxe a querer ser 

professora, bem como as expectativas em relação ao estágio. O terceiro 

concerne ao “Enquadramento da prática profissional”, No quarto capítulo 

“Realização da Prática Profissional” revisito todo o processo do EP tendo em 

conta as três/quatro áreas de desempenho docente, baseando-me nas 

reflexões elaboradas ao longo do ano letivo. Por fim, no quinto capítulo, 

“Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, salienta-se a singularidade e o 

grande contributo desta experiência na minha formação e são reveladas as 

perspetivas futuras em relação à minha vida profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; SER PROFESSOR; 

PROFESSOR REFLEXIVO; EDUCAÇÃO FÍSICA; DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL. 
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Abstract 

 

The elaboration of the current document was done regarding the 

Professional Internship (PI), which is part of the study plan of the Faculty of 

Sports of the University of Porto (FADEUP), in the study cycle leading to the 

degree of Master in Teaching of Physical Education in the second and third 

cycles of school. The main goal is to analyze, in a critical approach, the key 

moments which occurred throughout the PI. In this document one can find the 

reflections about the main themes and experiences acquired in a real teaching 

environment. 

The PI took place in the Escola Básica 2º e 3º Ciclos Pêro Vaz de 

Caminha, in an internship group composed of three more members. For the 

fulfillment of this PI, the FADEUP assigned a guiding teacher and the school in 

question assigned a cooperative teacher (CT). 

This document is organized in five chapters. The first one refers to the 

"Introduction". The second to the "Biographical Context", containing a reflection 

about my life history and what lead me to want to become a teacher, as well as 

the expectations regarding the internship. The third chapter refers to the 

"Professional Activity Context". In the fourth chapter, "Fulfillment of the 

Professional Activity", I go through all the steps of the PI having in consideration 

the three/four areas of teaching performance, supported by the reflections done 

throughout the school year. Finally, in the fifth chapter, "Conclusions and Future 

Perspectives", the singularity and great contribution of this experience to my 

education are emphasized and the future perspectives regarding my 

professional life are revealed. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; BEING A TEACHER; 

REFLECTIVE TEACHER; PHYSICAL EDUCATION; PROFISSIONAL 

DEVELOPMENT. 
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O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), Unidade Curricular do 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

O RE caracteriza o culminar de 10 meses em que vivi experiências 

gratificantes a nível profissional e visa reproduzir e enunciar grande parte das 

aprendizagens, conquistas, desejos, dúvidas, dificuldades e aventuras com que 

me fui deparando, tendo, no entanto, a noção que não conseguirei traduzir para 

o papel tais sensações.  

Rodrigues (2001) constata que a formação inicial para a docência requer 

duas dimensões: uma macro, responsável por uma formação científica 

exigente e rigorosa, na área da especialidade de ensino (componente teórica) e 

outra, responsável por uma vivência exigente, rigorosa e apoiada no contexto 

real de trabalho (componente prática). O EP afigura-se como esta segunda 

componente, após a primeira que decorreu, principalmente, ao longo do 

primeiro ano de mestrado. Contudo, estas duas dimensões jamais se poderão 

considerar como separadas. Por essa razão é que a reflexão sobre os 

processos essenciais ao longo do EP (investigação, reflexão e ação) associado 

a uma confrontação com a literatura vigente, assume grande relevância 

conduzindo-me a uma melhor tomada de consciência e a novos e mais 

fundamentados entendimentos sobre tudo que o envolveu. Neste 

enquadramento, o RE afigura-se como um elemento fulcral na formação inicial 

do professor, uma vez que desenvolve a sua capacidade reflexiva e a 

necessidade de procura de novos conhecimentos e competências 

fundamentais ao exercício desta profissão. 

Caires (2001) refere que os estágios devem oferecer vivências que 

permitam o desenvolvimento de capacidades, competências e aptidões que 

facilitem aos novos professores realizarem a sua atividade com o máximo de 

profissionalismo. Para tal, nada melhor que modelar esta prática por uma 

norma reflexiva onde a capacidade de reflexão e análise dos problemas 

deverão ser estudados diariamente, bem como as estratégias/soluções para 

eliminarem essas dificuldades. 
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Sendo o EP um processo relativamente longo, é esperado que este 

promova as mais variadas aprendizagens a quem passa por ele, de forma a 

que certos desígnios sejam atingidos. Pretende-se então que se formem 

professores profissionais, promotores de um ensino de qualidade e que 

analisem, reflitam e saibam justificar o que fazem em consonância com os 

critérios de profissionalismo docente (Matos, 2011). 

Será também esperado que o professor estagiário adquira um saber 

fazer sólido que apele à atuação inteligente e criativa e lhe permita atuar em 

contextos complexos e diferenciados interagindo constantemente com a 

realidade que a cada momento se depara (Albuquerque, 2003). 

Para Albuquerque (2003), o EP também se trata de um agente de 

socialização de excelência na medida em que proporciona as primeiras 

experiências de intervenção pedagógica que, possivelmente, marcarão todo o 

percurso profissional. É neste sentido que enquadro a minha longa caminhada, 

apresentando os principais intervenientes que fizeram parte do palco deste 

meu mundo e por que tanto ansiei. Assim sendo, o EP decorreu na Escola 

Básica 2º e 3º Ciclos Pêro Vaz de Caminha, localizada na freguesia de 

Paranhos na Cidade do Porto, sendo o Núcleo de Estágio (NE) constituído por 

mim, pelo André Osório, Joana Loureiro e Tiago Aguiar. Todo este percurso foi 

acompanhado pela Professora Cooperante (PC), Mestre Helena Abrunhosa, 

professora efetiva da turma que lecionei, 9º C e pela Orientadora da FADEUP, 

Professora Doutora Paula Queirós. 

Tive a meu cargo uma turma do 9º ano, e esta revelou-se fundamental 

no percurso vivenciado, pois foi a partir dela que as minhas dúvidas e reflexões 

emergiram, sendo que foram concretizadas neste relatório. O enfoque nas 

relações interpessoais decorreu das próprias características da turma. Foi 

acerca deste labirinto de relações, experiências e vivências que o EP 

proporciona, que este RE foi elaborado. 

Neste sentido, o presente relatório está organizado em cinco capítulos 

distintos: o primeiro relativo à “Introdução”, onde se caracteriza e são 

apresentados os objetivos do EP, assim como se esclarece a finalidade da 

realização deste RE. O segundo designado de “Enquadramento Biográfico” 
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onde, de forma breve, transcrevo o meu trajeto de vida, com especial enfoque 

nas experiências académicas e desportivas, bem como expectativas em 

relação ao EP. No terceiro capítulo, “O Enquadramento da Prática profissional”, 

onde caracterizo a escola, o NC e a turma. Ainda relativamente a este capítulo, 

realizo uma pequena reflexão acerca dos temas Ser Professor e Professor 

Reflexivo. 

No quarto capítulo, “A Realização da Prática Profissional”, abarco as 

áreas previstas no Regulamento de Estágio Profissional. Área 1 – 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”. Área 2 e 3 – 

“Participação na Escola” e “Relações com a Comunidade”. Neste ponto, coloco 

em evidência o papel do Diretor de Turma na escola e enalteço as dificuldades 

que vivenciei e aprendizagens que adquiri nas atividades que tive de organizar. 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” foco para o meu estudo: Projeto de 

estudo da Psicomotricidade – Acompanhamento de uma aluna no projeto de 

“Aprender na Globalidade”. 

Por fim, no último capítulo, “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, 

efetuo um balanço acerca dos pontos mais marcantes do EP, e o significado 

atribuído à elaboração deste documento e, para terminar, apresento as minhas 

perspetivas em relação ao futuro.  
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A reflexão em nós próprios é fulcral pois vem permitir o enquadramento 

do nosso saber pessoal, escolar e desportivo. Todas as nossas experiências, 

boas ou más, garantem o desenvolvimento e crescimento como pessoas e 

como profissionais nas diferentes áreas. 

 Neste capítulo, irei incidir sobre o meu percurso académico e desportivo 

para, de um modo geral, conseguir perspetivar um pouco do meu “EU”, 

enquanto futura professora. 

  

2.1. O meu percurso 

 

Nasci a 11 de janeiro de 1981, em Paranhos na cidade do Porto, onde 

também fui criada. 

Frequentei o 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, na FADEUP, e estagiei na Escola E.B. 2/3 Pêro Vaz de 

Caminha. Exerço a profissão de Treinadora de Ginástica Artística Feminina 

(GAF) - classe de competição - no Ginásio Clube da Maia (GCM), desde 

setembro de 2009. 

Apesar deste pequeno parágrafo indicar sucintamente quem sou e 

aquilo que faço no presente momento, dada a importância desta fase da minha 

vida, julgo ter chegado a oportunidade de refletir e dar a conhecer “tudo” aquilo 

que sou, o que me levou a seguir a via de ensino da Educação Física (EF), 

bem como as minhas pretensões para um futuro próximo ou longínquo, 

construindo, assim, o meu RE.  

Será que o rumo da minha vida teria sido diferente se tivesse nascido 

noutro meio? Relembro todos os momentos que passei com uma felicidade 

extrema que, por mais que me esforce, não encontro palavras para descrever. 

Cresci junto da minha família e rodeada de amigos. Recordo-me de ter 

bicicleta, skate, patins em linha e claro, bolas de todos os desportos que 

praticava com eles. Praticamente cresci na rua pois, na minha infância, ainda 

não existiam todas as tecnologias que as crianças de hoje em dia têm ao 

alcance e, dentro de casa, não havia muito a fazer a não ser as refeições, 

estudar e dormir. Assim, principalmente nas férias, e como não tinha escola 

nem treinos, quando o dia começava só havia tempo de tomar o pequeno-
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almoço e ir brincar para a rua com os amigos e irmão (mais velho). O tempo 

era ocupado a andar de bicicleta, skate e patins, jogar futebol e basquetebol. 

Quando me perguntavam a profissão que queria exercer quando 

crescesse, eu respondia prontamente: “quero ser professora de Ginástica” 

(queria eu dizer professora de EF).  

Entrei em contacto com o fenómeno desportivo com apenas 4 anos pois 

pedi aos meus pais que me inscrevessem na ginástica, modalidade que 

pratiquei durante 8 anos em vários clubes: Futebol Clube do Porto, Boavista 

Futebol Clube e Estrela e Vigorosa Sport. Esta "paixão" surgiu devido a um 

filme que assisti na televisão, chamado “Nádia”, filme esse que retratava a vida 

de uma grande ginasta Romena – Nádia Comaneci. Muitas pessoas referiram 

que o meu futuro seria como ginasta. Verdade ou não, o destino "trocou-me as 

voltas" e não segui esse caminho pois comecei a ter treinos bidiários e o meu 

pai não me conseguia levar aos treinos. Além disto, achava que a Ginástica 

não era muito importante e não teria futuro pelo que não devia perder anos de 

escola para essa modalidade. A minha mãe compreendia-me e apoiava as 

minhas decisões; era boa aluna e a Ginástica, até então, nunca tinha afetado a 

minha prestação na escola. Fiquei muito triste, pois adorava o que fazia e pelos 

resultados que tinha, deduzia que tinha algum jeito para a modalidade. A partir 

daí, cheguei a ter treinos de Basquetebol (2 anos), Aeróbica (2 anos), Ginástica 

Acrobática (1 ano), e Capoeira (1 ano). Apesar de todos os desportos 

praticados, a minha paixão incidiu sobre a Ginástica. Ao fim de todos estes 

anos sinto-me, em parte, realizada por dar treinos dessa modalidade, a atletas 

com tanta ou mais paixão do que eu tinha na altura que era praticante. 

A ginástica olímpica (GO) engloba uma vasta gama de atividades 

motoras que exigem capacidades específicas dos seus praticantes. É um 

desporto cujos gestos dependem de técnicas que, em função de padrões 

normativos elevados, exigem características físicas particulares e, de certo 

modo, incomuns. Está entre os desportos ‘tecnicamente complexos’, sendo 

caracterizada pela expressão das atividades motoras, a complexidade de 

coordenação dos exercícios e as elevadas exigências de estabilidade durante a 

execução. 

A Ginástica Artística (GA) pode contribuir para o desenvolvimento da 

criança, pois apresenta diversidade de movimentos e requer muitas 
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capacidades físicas e motoras, as quais podem facilitar a aquisição de 

habilidades importantes para as demais modalidades desportivas. Nista-

Piccollo (cit. por Lopes & Nunomura, 2007) afirma essa importância quando cita 

a possibilidade de se ampliar o repertório motor da criança através da riqueza 

de materiais e da grande variedade de movimentos proporcionados pela GA. 

Entre os aspetos psicológicos são essenciais a perseverança, autoconfiança e 

disciplina. Como qualquer modalidade desportiva, o treino de alto nível na GA 

requer muita dedicação e esforço. Além das características referidas, o controle 

emocional, a potência, a agilidade, e a procura da perfeição também são 

importantes para o sucesso na GA de alto nível (Albuquerque & Farinatti, 

2007). 

Entendo que o que mais vinca a minha personalidade é o perfecionismo 

com o qual procuro executar as mais diversas tarefas. Nem sempre este é um 

ponto a meu favor pois pretendo fazer tudo e acabo por não conseguir 

desenvolver o desejado. Neste sentido, o estágio profissional foi um teste à 

minha capacidade de trabalho e organização.  

No início do ano letivo tive algumas dificuldades em lidar com o stress. 

Quando sei que concretizo realmente bem uma tarefa a minha confiança é 

elevada. Porém, ao partir para o desconhecido como, por exemplo, ter 

ingressado no estágio profissional, é como se estivesse a pousar em terrenos 

desconhecidos e por vezes pior, é como se estivesse à beira de um abismo. 

Na escola secundária não optei por desporto, porque a escola que eu 

frequentei, Escola Secundária Filipa de Vilhena, não tinha esta área; acabei por 

seguir a vertente das Artes. Tentei pedir transferência para a Escola António 

Nobre, mas como não consegui vaga, decidi continuar o caminho das Artes, 

sem nunca esquecer o desporto, a minha paixão. Por estes anos fora, nunca 

questionei a minha tomada de decisão.  

Chegado o momento de ingressar na FADEUP, não o pude fazer… Adiei 

a minha ida para a faculdade por 8 anos, pois o meu pai decidiu que se eu 

quisesse ingressar no ensino superior, teria de ser eu dispor do capital, não 

porque não tivesse dinheiro, mas apenas porque não queria fazê-lo. Como eu 

não o tinha, pois até então nunca tinha trabalhado, tive de labutar todos estes 

anos para poder pagar os meus estudos. Só aos 26 anos concretizei parte dos 

meus objetivos, com o ingresso nessa Universidade, denominada de melhor 
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Faculdade de Desporto da Europa. Senti-me realizada, feliz, com vontade de 

chegar bem longe.  

Assim, como referi anteriormente, este ano letivo frequentei o 2º ano de 

Mestrado de Ensino/Estágio Profissional, e estagiei na Escola E.B. 2, 3 Pêro 

Vaz de Caminha. Exerço, também, a profissão de Treinadora de GAF (classe 

de competição) no GCM. O trabalho como treinadora permite-me efetuar 

alguma transferência de aprendizagens adquiridas ao longo do curso mas 

considero que os treinos de ginástica têm mais diferenças que semelhanças 

com o contexto escolar. Durante os mesmos, as atletas estão motivadas e 

interessadas conquanto na escola isso não é tão comum. As estratégias 

adotadas nos treinos poderão ser adaptadas ao contexto escolar pois este 

carece, na minha perspetiva, de um efeito cativante. Na sua maioria, os alunos 

encaram a disciplina de EF como uma tarefa e não como lazer e uma forma de 

conhecerem e descobrirem o seu corpo. 

Uma das condições indispensáveis para o aluno aprender é o seu nível 

motivacional, que pode depender muito do professor. Deste modo, Freire 

(1996, p. 25) afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Ainda, o educador 

não se pode negar o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade 

crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Para o autor a tarefa do 

docente não é apenas a de ensinar os conteúdos e sim de ensinar o educando 

a pensar de forma correta, só assim o educando será capaz de conviver com 

situações de fracassos e sucessos sem se deixar abater pelos acontecimentos 

(Freire, 1996). 

Assim na relação ensino-aprendizagem, em qualquer ambiente, 

conteúdo ou momento, a motivação para a tarefa constitui-se um dos 

elementos centrais para sua execução bem sucedida.  

A aprendizagem decorre de fortes incentivadores, tais como as técnicas 

utilizadas pelo professor, os conteúdos selecionados para atender as 

necessidades e interesses dos alunos (Franchin & Barreto, s/d). A 

personalidade e a capacidade de comunicação do professor também são muito 

importantes para o ensino-aprendizagem. 

A EF no caso das crianças e jovens consiste num período crítico do 

percurso educacional, dado que pode promover o seu futuro envolvimento 
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desportivo e decisões acerca da sua participação em atividades físicas futuras 

(Biddle & Chatzisarantis, 1999; Ferrer-Caja & Weiss, 2000). Assim, os 

programas de atividade física na escola terão consequências positivas quando 

as crianças estão motivadas para a participação na disciplina de EF e obtêm 

resultados positivos a nível físico, social, cognitivo e afetivo, como resultado da 

sua participação (Fernandes, 2003). 

Para Sallis e McKenzie (1991), experiências positivas na EF podem 

influenciar as crianças a adotar estilos de vida saudáveis, enquanto adultos, o 

que promove uma melhoria da saúde pública. 

 

 

2.2.  Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

“Tornar-se professor constitui um processo complexo, 

dinâmico e evolutivo que compreende um conjunto variado 

de aprendizagens e de experiências ao longo de diferentes 

etapas formativas. Não se trata de um ato mecânico de 

aplicação de destrezas e habilidades pedagógicas, mas 

envolve um processo de transformação e (re) construção 

permanente de estruturas complexas, resultante de um 

leque diversificado de variáveis.” (Pacheco & Flores, 1999 

cit. por Teixeira, 2011, p. 14). 

 

Assim, o EP, momento determinante na formação de professores 

permite aos estagiários desenvolver, entre outras, competências de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, tendo como base os conhecimentos 

adquiridos ao longo da sua formação. É um momento privilegiado, pois permite 

ao estagiário incorporar-se na realidade da escola para exercitar o olhar 

investigativo, visando a formação do profissional reflexivo, crítico e capaz de 

elaborar e desenvolver propostas de ação. 

Além do referido, tem como principal objetivo possibilitar ao estagiário 

estabelecer relações e correlações entre a teoria científica e a prática, numa 

dialética constante de um “saber” e um “saber fazer” (Teixeira, 2011). 

Como refere Albuquerque et. al. (2008) com a entrada no EP, o papel de 
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aluno é transformado num outro papel: o de profissional. Esta mudança é vista, 

pelo estudante estagiário, como marco importante na sua formação e na 

construção deste novo “agente educativo”. Com a tão aguardada passagem 

para esta nova fase, sentimentos contraditórios foram-se apoderando de mim, 

isto é, se por um lado tinha expectativa de este ser um ano fantástico, com 

experiências enriquecedoras para o meu desenvolvimento profissional e poder 

contribuir no desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos alunos, 

por outro tinha o receio que o estágio não me trouxesse, como afirma Alarcão 

(1996, cit. por Caires, 2001, p. 19) “experiências significativas e 

exemplificativas da realidade, no sentido de se promoverem as competências 

necessárias ao desempenho autónomo e eficaz”.  

A nossa prestação em estágio, exige uma recolha de informações e de 

dados necessários para o desenvolvimento, com proficiência, das nossas 

atividades de intervenção pedagógica. Estes, revelam-se contributos 

essenciais para a formação global, enquanto profissionais de educação, 

adjudicando “ferramentas” que de forma crítica e consciente nos facultam um 

posicionamento frente à realidade, e nos permitem atuar na procura de 

soluções de forma a transformá-la. 

Após concluída esta primeira fase, sabendo desde logo que estará 

sempre inacabada, carecendo constantemente de novas atualizações e 

permanentes reflexões em virtude da sociedade estar em constante mutação, 

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

etapa como elemento de consolidação de todas as competências adquiridas 

até este momento. 

No início do EP as expectativas eram muitas, antecipando-o como um 

espaço rico em aprendizagens, partilhas e interação de saberes e 

competências, mas também, fértil em momentos de reflexão. Um estágio, tal 

como qualquer formação deve ser orientado no sentido de desenvolver 

competências, quer pessoais, quer profissionais, que permitam refletir sobre a 

construção do seu conhecimento e sobre as formas de o transformar em ação 

(Teixeira, 2011). 

De uma perspetiva prática, o ensino identifica-se como uma atividade 

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

singularidade, a impossibilidade de realizar predições totalmente seguras, tanto 
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pela oportunidade das questões como pela prontidão das soluções aplicáveis. 

Por outro lado, a aprendizagem, numa perspetiva construtivista, tanto se pode 

entender como uma consequência do ensino, como um processo de 

construção individual e social, fruto da interação entre as ideias de quem as 

aprende e a realidade contextual do processo em que essa aprendizagem se 

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

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

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

vários elementos do NE, bem como através das conversas informais com os 

vários agentes educativos da escola em que me encontrava inserida, ou seja, 

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

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

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

reflexões das minhas aulas e observação das aulas dos meus colegas de 

estágio, sendo estes alguns dos alicerces desta minha expectativa de 

desenvolvimento. A prática diária e a troca partilhada de experiências entre os 

vários agentes educativos da Escola potenciaram a minha atuação como 

formando/docente, permitindo aprendizagens diferenciadas, dando 

cumprimento e sequência ao Projeto Educativo. 
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3.1. Enquadramento Legal, Institucional e Funcional do Estágio 

Profissional 

 

A nível legal, o EP rege-se pelo Regulamento da Unidade Curricular, 

pelas Normas Orientadoras do Estágio Profissional e pelo Documento de 

Avaliação da Prática Supervisionada. O EP integra a Prática de Ensino 

Supervisionada e o Relatório de Estágio correspondente. Além disso, o modelo 

EP adotado pela FADEUP no ano letivo de 2011/2012, encontra-se 

regulamentado pelos princípios decorrentes das orientações legais que 

constam do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março, que tem como base a 

concretização do Processo de Bolonha, e do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro, que “define as condições necessárias à obtenção de habilitação 

profissional para a docência num determinado domínio e determina, ao mesmo 

tempo, que a posse deste título constitui condição indispensável para o 

desempenho docente, nos ensinos públicos, particular e cooperativo e nas 

áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio” (Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro, p. 1320). 

No quadro institucional, o EP constitui-se como uma unidade curricular 

do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, e sucede no terceiro e 

quarto semestres deste ciclo de estudos. A sua estrutura e funcionamento têm 

em conta o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do Porto, 

o Regulamento dos Segundos Ciclos da FADEUP, o Regulamento respeitante 

ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física, tal como as restantes 

normativas da unidade curricular do EP. 

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

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

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

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

de responder aos desafios e exigências da profissão. Este decorre num NE 

sendo os estudantes estagiários responsabilizados pela condução do processo 

ensino-aprendizagem de uma turma (do ensino básico ou secundário), cujo 

professor efetivo é o professor cooperante, durante um ano letivo. Assim, terão 
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a seu cargo todas as tarefas inerentes a esse processo, ou seja, a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Cabe ao professor 

cooperante (docente da escola onde se realiza o estágio) supervisionar todo o 

trabalho desenvolvido pelos professores estagiários, em interação com o 

professor orientador (docente da faculdade). 

As competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

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

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

organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional  

 

Silva (2009) realça a figura do professor cooperante no processo 

formativo do estudante estagiário, já que é com este que ele interage de forma 

mais direta e sistemática. O professor cooperante deverá ser então o líder 

natural do núcleo de estágio, criando as condições necessárias ao sucesso dos 

seus discípulos (Silva, 2009). Para que essas condições sejam criadas é 

necessário que ele os ajude ao nível da observação, análise, interpretação e 

reflexão do seu próprio ensino, de forma a que cresçam e ensinem os seus 

alunos para que eles aprendam e se desenvolvam (Alarcão & Tavares, 2003).  

Em relação à minha experiência, o convívio diária com a PC na escola, 

as reuniões semanais, todas as atividades escolares e as circunstâncias 

informais, foram sempre ocasiões para aprender mais um pouco, para crescer 

enquanto professora. O constante acompanhamento e questionamento da PC 

ajudou-me a alargar e a desenvolver as minhas ideias sobre como ensinar e 

estar na aula, e a boa relação consentiu abertura para abordar qualquer 

assunto.  

A seleção da escola a estagiar foi meramente por localização e boas 

condições que a escola possui, porque até então não conhecia a PC, mas não 

hesitaria classifica-la como a minha primeira escolha, pelo prazer que tive em 
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aprender ao lado da grande profissional e amiga que é a professora Helena 

Abrunhosa.   

 

3.2. Caracterização da Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha 

 

“As escolas são estabelecimentos aos quais está confiada 

uma missão de serviço público, que consiste em dotar todos 

e cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos 

que lhes permitam explorar plenamente as suas 

capacidades, integrar- se ativamente na sociedade e dar um 

contributo para a vida económica, social e cultural do País.” 

(Decreto-lei no 75/2008, de 22 de Abril, p. 2341). 

 

Esta escola não foi a minha primeira escolha, mas foi uma das primeiras, 

por dois fatores: primeiro, por já ter aí lecionado no 1º ano do 2º ciclo em 

ensino da EF nos ensinos básico e secundário, através da didática de voleibol. 

O outro fator, e que influenciou muito a minha escolha, foi por nesta escola 

existir o regulamento de que apenas duas turmas poderão estar a ter aulas de 

EF na mesma hora. Possuindo esta escola três espaços ótimos onde se 

leciona a disciplina de EF (um ginásio, um pavilhão e um espaço exterior), é 

mais fácil para nós, estudantes estagiários, e até professores desenvolver um 

trabalho com mais qualidade visto que existindo um espaço completo para 

lecionar, os alunos poderão estar em constante empenhamento motor, ao 

contrário de outras escolas que sentem a necessidade de dividir o pavilhão por 

várias turmas. 

 A escola, pertence ao Agrupamento Vertical das Escolas do Amial 

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

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

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

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

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

Território Educativo de Intervenção Prioritária. 

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

excelentes condições de trabalho, das quais saliento, novamente, os espaços 
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disponíveis para a disciplina. O ginásio e o pavilhão estão em perfeitas 

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

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

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

em aulas de EF em simultâneo, permite que as aulas decorram num espaço 

próprio e sem a influência das condições atmosféricas, o que é um aspeto 

importantíssimo e que não acontece na maioria das escolas próximas. 

 

3.3. Núcleo de Estágio 

 

“…núcleo de estágio, um grupo que na lei, se define como 

devendo ser de 4 a 6 alunos por escola e por grupo de 

disciplinas de ensino.” (Valente, 2002, p. 3) 

 
 

O NE da escola E.B 2/3 Pêro Vaz de Caminha foi constituído pela PC 

Helena Abrunhosa (que se caracteriza pela notável disponibilidade e prazer 

que demonstrou em orientar-nos e adaptar-nos nesta nova realidade escolar), 

por mim, pelo André Osório, a Joana Loureiro e o Tiago Aguiar. Conhecia a 

Joana desde o 1º ano da Licenciatura, embora o contato em relação à 

realização de trabalhos de grupo fosse diminuto, mas tinha uma ideia diferente 

do que se veio a revelar. O André e o Tiago, nem sequer os conhecia, mas, 

durante o estágio revelaram-se bons colegas, responsáveis e sempre prontos a 

ajudar e a colaborar em tudo o que fosse preciso. O André esteve sempre mais 

presente que o Tiago, no entanto, apesar de estar menos tempo com ele, foi 

uma pessoa que se mostrou sempre disponível para ajudar, de forma 

competente, em todas as tarefas do NE o que é ótimo para o bom desempenho 

do mesmo. A Joana teve um percurso mais atribulado, pois nunca acompanhou 

o núcleo a 100%, mudando um pouco a sua postura a meio do 3º período. 

Assim, apesar de possuirmos características bem distintas uns dos 

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

surgindo até uma amizade que permanecerá para além do estágio. 

Relevei sempre o trabalho colaborativo entre os elementos do NE, de 

uma forma integradora valorizando as diferentes capacidades / competências 



 

23 
 

de cada um, respeitando os distintos ritmos e estratégias, de forma a 

apresentarmos um trabalho de referência tanto para os alunos / grupo de EF, 

como para a Escola. 

A existência de reuniões foi muito importante pois permitiu-me analisar 

os problemas que surgiam, pensar de forma refletida sobre eles, abordar certas 

metodologias de ensino que adaptava do meio académico para o contexto 

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

dos estagiários ia implementando, de acordo com as características da turma, 

servindo também para ter uma ideia de como as outras pessoas pensam e 

abordam o que aprenderam noutra instituição que não a FADEUP (o André e 

do Tiago que fizeram a Licenciatura no Instituto Superior da Maia (ISMAI).  

Como referiu Oliveira (1992, p. 18), é neste “espaço” que o aluno 

aprende a “…desenvolver o pensamento reflexivo sobre a sua prática, a 

relacionar conhecimentos teóricos com as situações práticas e a construir um 

estilo pessoal de atuação”. 

 

3.4. Turma 9ºC 

 

A turma que lecionei juntamente com a PC Helena Abrunhosa era 

constituída por 20 alunos, 10 raparigas e 10 rapazes, o que facilitou o 

planeamento das aulas, nomeadamente na organização dos grupos. 

Através da caracterização geral da turma, realizada durante a primeira 

aula, pude aperceber-me de algumas particularidades importantes da mesma 

que, após terem sido analisadas e refletidas, foram tidas em conta no processo 

de ensino-aprendizagem. Como refere Albequerque et. al. (2008, pp. 127-128) 

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

qualidades que definem um profissional reflexivo que assume teorias sobre os 

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

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

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

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

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

conhecimento prático”. 
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A escolha da turma foi-nos confiada pela PC no início do ano letivo, com 

completa liberdade. Fui a primeira a escolher e sinto que tive imensa sorte pois 

foi a “melhor turma”. Refiro-me a “melhor turma” no aspeto de serem sempre 

uns alunos exemplares nas atitudes que tinham dentro da aula tanto para mim 

como entre eles, sempre prontos a colaborar, uns mais que outros como é 

normal, pois estamos a falar de adolescentes que têm a sua fase de 

irreverência, mas que nunca tentaram mostrá-la dentro da aula e acima de tudo 

por me ensinarem a ver o mundo com outros olhos. Aqueles alunos foram 

especiais, pois todos carregavam uma história e cada história que me foi 

contada não caiu em “saco roto” como usualmente se diz, pois o meu estágio 

não acabava quando saía do portão da escola, pois em casa dei muitas noites 

comigo a pensar naqueles meninos indefesos que por vezes podem não ter as 

melhores atitudes fora da escola, mas que apenas procuram o seu lugar no 

mundo.  

As informações transmitidas, pela PC e em conselho de turma, foram 

importantes para ter uma primeira perceção da turma. No entanto, tentei que o 

primeiro contato fosse o mais genuíno possível, isto é, sem quaisquer ideias 

pré concebidas em relação aos alunos, para que pudesse fazer a minha própria 

apreciação. 

As características da turma ficaram evidentes no nosso primeiro 

contacto, denotando-se um ambiente de mútua empatia. Os alunos mostraram-

se recetivos à ideia de terem uma professora estagiária, pois já não era a 

primeira vez. Evidenciaram boa disciplina e motivação para a prática 

desportiva. Contudo, um dos grandes desafios, que foi referido pela PC, 

passava pelo envolvimento das raparigas e de um aluno em particular, que 

desanimariam facilmente no caso da modalidade não lhes agradar. Quanto aos 

rapazes, pensei que seria necessário propor exercícios interessantes, já que a 

motivação da maioria deles, para a disciplina, era elevada. 

Uma das minhas prioridades iniciais seria estabelecer uma boa relação, 

interagindo com eles para tentar perceber as suas histórias, personalidades e 

desejos. Sendo uma turma de 9º ano, considerei essencial promover-lhes o 

melhor que a EF pode dar para que ficassem com boas recordações desta 

disciplina, visto que a maioria dos alunos não queria prosseguir estudos, como 

vim a constatar nas primeiras semanas, em conversas informais, quando 
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esperava pela sua saída dos balneários, depois das aulas de EF. Era um fator 

que me inquietava, pois a falta de objetivos de vida da maioria daqueles alunos 

devia-se à escassez de apoio familiar, bem como de outras carências. 

O conhecimento destes e outros dados, como os do agregado familiar, 

revelaram-se de grande utilidade na gestão do processo de ensino-

aprendizagem, pois conseguia compreender melhor o comportamento que, por 

vezes, determinados alunos adotaram, e permitiram-me uma atuação mais 

“personalizada” com cada um deles. 

 Neste sentido, pretendi ser capaz de dar alguma luz ao rumo dos 

mesmos, tentando incutir-lhes a consciência de que sem objetivos seria difícil 

avançarem em termos profissionais e também pessoais. 

Por outro lado, o seu papel no meu “avanço”, isto é, na minha evolução, 

foi também determinante. O facto de ser mais velha do que o habitual para este 

ano de estágio facilitou-me a relação com os meus alunos, pelo que tentei 

sempre criar um ambiente descontraído, mas responsável, havendo sempre 

uma frontalidade mútua nas nossas conversas, quer formais ou informais. 

Todos os momentos, dentro e fora da sala de aula, passados com estes 

alunos, foram especiais e funcionaram como uma transição para inúmeras 

aprendizagens e experiências que me enriqueceram como pessoa e 

professora. 

Um aspeto que marcava a turma era ao nível das relações entre os 

alunos, resultado de estes terem vindo, à exceção de um, da mesma turma, 

desde o 7º ano. Tal facto explica o modo como eles interagiam uns com os 

outros, com bastante proximidade e união. Ainda assim, no início do ano letivo, 

alguns alunos tentaram destabilizar essa relação mas, com alguma calma e 

persistência, consegui que acabasse como acabou: todos a “remar” para o 

mesmo rumo. Este foi um aspeto em que investi e, como tal, tem relevo no 

presente documento. 
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3.5. Ser professor 

 

“ A arte de ensinar é sublime pois destina-se a ensinar o 

homem, é uma ação do professor no aluno, tornando-o 

diferente do que era antes.” (Coménius)1 

 

Esta citação ilustra bem a difícil e complexa função do professor. Neste 

entendimento, é visível que o docente tem o objetivo de criar caminhos 

institucionais para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo, isto é, 

comentando o ditado, o professor "não dá o peixe mas ensina a pescar".  

No mundo de hoje, em permanente evolução e modernização, é 

necessária uma adaptação constante por parte de todos os indivíduos, sendo 

importante o seu ajustamento às tarefas laborais, tal como na profissão de 

professor.  

O professor atual tem de estar adaptado ao contexto que o rodeia e, 

ajustando a sua personalidade a esse mesmo contexto, deve fundamentar a 

sua conduta na escola e perante os seus alunos. 

Ainda neste quadro, devido à diversidade que marca a sociedade atual, 

os professores enfrentam problemas como: concentração de populações de 

alto risco em zonas desfavorecidas, diversificação cultural étnica do público 

escolar e mesmo heterogeneidade dos saberes escolares.  

Para agravar ainda mais a situação, a função social do professor deixou 

de ser respeitada. As profissões são reconhecidas e valorizadas conforme a 

exclusividade que apresentam na sociedade. Tomando como exemplo a 

Medicina, esta é bastante valorizada devido às singularidades que o seu curso 

apresenta. As notas de ingresso mais altas e a duração do curso apresentam-

se como os aspetos mais singulares do curso. Ainda neste sentido, a Medicina 

apresenta um código deontológico bastante forte, que está contextualizado na 

Ordem dos Médicos. Esta singularidade não existe na profissão de Professor, o 

que contribui, ainda mais, para a desvalorização que a sociedade confere à 

docência. 

                                                           
1
 Disponível em https://sites.google.com/site/ged0611/origem_didatica.consultado em 22

 
de junho de 2012 
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Segundo Schulman (1986), o professor de outrora era aquele que sabia 

e compreendia verdadeiramente as coisas, mais do que qualquer outro 

cidadão, conceção esta que hoje em dia já não é unanimemente aceite pela 

sociedade. Isto porque estamos inseridos numa sociedade marcada pela 

diversidade e pluralidade, sendo exigido à escola funções acrescidas, 

responsabilizando-a pela preparação dos jovens para o futuro que estes terão 

de enfrentar. Deste modo, visto o professor ser um dos elementos fulcrais 

nesta instituição, ser professor não pode ser apenas o transmitir de 

conhecimentos, mas sim o formar integralmente os alunos, educando-os. Este 

desígnio exige ao professor quase que um desdobramento em várias vertentes, 

em que a transmissão de conhecimentos representa apenas uma delas. Em 

última instância, ser professor é preparar os cidadãos do amanhã. 

A profissão de professor é única e diferente das demais profissões tendo 

uma grande vantagem perante todas as outras. Todo o professor já foi aluno ao 

longo de toda a sua vida, ou seja, já esteve do outro lado do processo. Ao 

termos sido alunos possuímos, no nosso subconsciente, influências e 

experiências que nos condicionam positiva ou negativamente. Um médico não 

precisa de ter sido doente para ser médico, mas um professor foi aluno pelo 

menos durante 15 anos da sua formação obrigatória e, durante todo este 

processo de formação, o dito professor atual, idealizou o que era para si um 

bom e um mau professor, o que seria um professor competente ou não. 

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

como um processo de desenvolvimento pessoal – pensamento e ação 

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

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

democráticas, heterogénea, multicultural e agora global. 

Rodrigues (2001) refere que a profissão de professor aprende-se na 

escola, na sala de aula é um processo longo e contínuo sempre em evolução. 

Quantas mais aulas o professor lecionar mais apto ele estará para a sua 

profissão. É impossível para um professor retratar todos os obstáculos, 

situações difíceis ao longo da sua carreira, cada aula é diferente da outra, cada 

dia um problema diferente e todo os dias podem ser vistos como 

aprendizagens permitindo uma evolução ao longo dos anos. 

A escola de hoje transpôs o professor, considerado outrora com um 



 

28 
 

especialista de uma disciplina, a um ator e gestor determinante do processo 

curricular, tornando a profissão docente cada vez mais dinâmica, interativa e 

com necessidades de se ajustar constantemente à realidade. Neste sentido, 

podemos dizer que caminhamos para uma era de um professor que necessita 

de ser competente em várias áreas, mas especialista numa só área. 

Savater (2002) defende que o professor “é hoje encarregado de formar a 

consciência social e moral das crianças, tarefa antes da responsabilidade da 

família”. Neste sentido, o professor, de hoje, tem a função de educar as 

crianças, visto estas passarem cada vez menos tempo com os seus tutores, 

não tendo assim um modelo fixo em quem se guiar.  

Este problema atual pode estar na origem muitas vezes na indisciplina, 

assim, o professor de hoje tem de estar munido de capacidades/ferramentas 

para enfrentar qualquer tipo de situação e obstáculo. Espírito Santo (2009) 

confrontado com a indisciplina na sala de aula considerou que os professores 

mais novos, saídos há pouco tempo da formação, tinham menos riscos de 

sofrer com a indisciplina e mais vantagens que os mais antigos. Para Espírito 

Santo (2009), os professores mais antigos tinham desvantagens pois estavam 

mais desarmados em termos culturais e também emocionalmente e 

tecnicamente para enfrentar a indisciplina discente. 

Sousa (1991), citado por Gomes (2004) refere-se a uma noção 

Tradicional de Professor, guardião do saber, fundamentalmente considerado 

um transmissor e um classificador de conhecimentos, opõe-se a atual noção de 

Professor, como alguém que deverá estar preparado para um mundo e um 

saber em constante evolução, e que, para além de um informador/comunicador 

seja também um organizador de situações de aprendizagem, um observador, 

um gestor e um avaliador.  

Apesar disso, o fator experiência não pode ser esquecido nem 

considerado ultrapassado pois este vai muni-lo, ao longo de toda a sua 

carreira, de estratégias, métodos, conhecimentos e capacidades que não são 

obtidos na formação inicial de professores. 

Segundo Vilar (1993), para que o professor possa optimizar o processo 

ensino-aprendizagem, deverá realizar uma reflexão prévia, focalizada nas 

seguintes questões: O que recolhi? Para quem vou ensinar? Como vou 

ensinar? O que vou ensinar? E como sei se houve aprendizagem? 
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Esta diversidade e complexidade exigem do professor um conhecimento 

científico e técnico, rigorosos e profundos e uma capacidade de 

questionamento, de análise, de reflexão e de resolução de problemas muito 

fortes, impondo-se, necessariamente, um novo conceito de professor – o 

professor reflexivo. 

Neste enquadramento, entende-se que o bom professor é capaz de 

refletir sobre a sua prática para que a sua atuação seja cada vez mais 

adequada e é capaz de conduzir um processo ensino-aprendizagem mais rico 

e eficaz para os seus alunos. 

  

3.5.1. Professor Reflexivo 

 

O professor tem como objetivo formar um aluno ou educando ensinando-

lhe ferramentas que lhe são essenciais para o seu futuro. Esta profissão 

implica tomar decisões pessoais e individuais constantemente. Para ser 

professor, é necessário conseguir desenvolver em contextos pedagógicos 

práticos o seu conhecimento e a sua experiência. O processo de ensino segue 

uma lógica: agir, refletir e agir de acordo com o que foi refletido anteriormente. 

A reflexão implica uma investigação ativa, voluntária, persistente e 

rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se 

pratica e se praticou. É o processo pelo qual o professor aprende a experiência 

e o que faz quando, em retrospetiva, analisa o ensino e a aprendizagem, 

reconstrói os conhecimentos, sentimentos e ações. A reflexão serve o objetivo 

de atribuição de sentido com vista a um melhor conhecimento e a uma melhor 

atuação. 

Como formas de desenvolvimento profissional, Schön (1992) distingue 

entre reflexão na ação (onde os profissionais refletem no decurso da própria 

ação sem a interromperem), reflexão sobre a ação (reconstroem mentalmente 

a ação para posteriormente a analisarem) e reflexão sobre a reflexão na ação 

(fundamental para o desenvolvimento do conhecimento profissional do 

professor). 
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Deparamo-nos então com o paradigma atual: Professor Reflexivo. Aqui 

apresentam-se como pressupostos a prática ser geradora de teoria, o bom 

profissional ser reflexivo e um profissional autónomo formar seres autónomos. 

Para falar em professor reflexivo, precisamos entender que a 

introspeção é a única forma de proporcionar, a cada um, as condições 

necessárias à análise do seu próprio grau de amadurecimento e de 

comprometimento. Trata-se de um processo individual, único, que não se 

aprende na escola. Por isso, é necessário despertar nos alunos uma 

consciência crítica, analítica e reflexiva para que, depois de formados, sejam 

capazes de difundir, como profissionais, essa prática e estabelecer uma outra 

época para as novas gerações.  

De acordo com Schön (1992) este processo de reflexão na ação 

desenvolve-se em quatro momentos. O primeiro momento diz respeito ao 

momento em que o professor se surpreende com o que o aluno diz ou faz. De 

seguida, o professor via refletir sobre esse facto, isto é, pensa no que o aluno 

disse ou fez e tenta perceber por que razão este o surpreendeu, o que 

corresponde ao segundo momento. Após esta reflexão, o terceiro momento 

corresponde à reformulação do problema. E por último, o professor testa a 

hipótese que formulou colocando uma nova questão ou estabelecendo uma 

nova tarefa. O professor reflexivo tem de pensar na sua prática, no que 

aconteceu, porque aconteceu, que significado teve para ele o sucedido. O 

professor precisa desta reflexão, para poder avaliar a sua forma de atuar, para 

melhorar o seu desempenho, para encontrar soluções para os 

problemas/dificuldades impostos nas aulas pelos seus alunos. Tal como refere 

Schön (1992, p. 83) “refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras”.  

Uma prática reflexiva proporciona aos professores oportunidades para o 

seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais responsáveis. É preciso 

incentivar o professor a quebrar uma mera rotina de muitos anos que não é 

formadora. Formadora será a prática de reflexão sobre a experiência adquirida 

ao longo dos anos, a pesquisa e a troca coletiva sobre essa experiência. 

Esta prática reflexiva deve manifestar-se logo desde cedo. É necessário 

refletir sobre o que queremos que os alunos experienciem, o que lhes trará 

benefícios e o que poderão ser as suas dificuldades. A tomada de decisões 
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consciente realizada antes e na ação é um dos atributos que, de um modo 

geral, se considera nos professores reflexivos. Esta tomada de decisões tem 

por base um conjunto de conhecimentos sólidos, que os professores 

reinterpretam de acordo com cada experiência que vivem. A intuição, a 

sensibilidade, as questões éticas e a consciência sociocultural são outros 

aspetos referidos na literatura como constituintes do movimento da prática 

reflexiva.  

Para desenvolver esta prática reflexiva é necessário juntar três 

dimensões da reflexão sobre a prática: a compreensão das matérias pelo 

aluno, a interação interpessoal entre o professor e o aluno e a dimensão 

burocrática da prática (Schön, 1992). Quando ensinamos uma matéria ao 

aluno, este nem sempre a compreende como gostaríamos. O professor tem de 

ter a capacidade de perceber como é que o aluno interpretou as suas 

indicações e desconstruir as possíveis confusões que o aluno possa ter criado 

na sua cabeça. Como refere Schön (1992), o professor reflexivo deve dar 

importância à confusão dos seus alunos. Se não o fizer, nunca saberá qual foi 

o problema que necessita de uma explicação. Os alunos têm de perceber para 

que o ensino seja eficaz e não apenas aprendido hoje e esquecido amanhã. 

Zeichner e Liston (1996) consideram que há aspetos constituintes das 

práticas do professor reflexivo como, analisar e enfrentar os dilemas que se 

colocam na sua atividade, assumir os seus valores, envolver-se na mudança e 

ser responsável do seu próprio desenvolvimento profissional. 

Educar para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo, que por sua 

vez, se baseia numa postura reflexiva do professor. 

Foi, neste enquadramento que procurei seguir o meu percurso ao longo 

do ano como professora estagiária. Procurei aprender com os meus erros e 

promover o meu desenvolvimento como profissional do ensino. 

 

“Feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que 

ensina.” (Cora Coralina, 1983)2 

                                                           
2
 Disponível em http://pt.wikiquote.org/wiki/Cora_Coralina, consultado a 5 de agosto de 2012. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da Prática Profissional
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4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Bento, em 1987 (p. 13), referia que “para poder existir na escola, ao lado 

de outras disciplinas, o desporto tem de se justificar e explicar 

pedagogicamente; requer um ensaio didáctico que explicite o seu contributo 

específico para o processo da educação. Como em qualquer outra disciplina 

escolar, é necessária uma modelação didática do conteúdo programático, de 

forma a colocar o processo de ensino e aprendizagem ao serviço do 

desenvolvimento da personalidade do aluno”. 

É equívoco pensar que o ensino se resume à transmissão e adaptação 

simples da matéria existente no programa, que é aconselhável exercer a 

profissão de docente sem se criar dinâmicas de atuação que promovam 

alterações relativamente estáveis do desenvolvimento psicossocial e motor dos 

alunos. 

Dado isto, é primordial perceber que “o ensino é um dos processos 

sociais mais importantes na atualidade, contribuindo para a transmissão da 

cultura para as gerações vindouras. Para o seu sucesso contribui, sem dúvida, 

o conhecimento e a perceção da forma como os alunos aprendem” (Godinho, 

1999, p. 19). Assim, facilmente se entende que, sempre que as particularidades 

dos alunos o exijam, é pertinente que se desenvolvam soluções pedagógicas e 

metodológicas promotoras de sucesso educativo. 

A organização e gestão do ensino e da aprendizagem é uma área que 

abrange os processos de conceção, planeamento, realização e avaliação. Para 

que todos estes processos se desenvolvessem de forma eficaz, desde cedo 

que procurei utilizar os conhecimentos adquiridos, até ao início do estágio, para 

tornar estes processos o mais eficazes possível. Para isso, comecei por 

perceber, desde o início, que estas eram etapas fundamentais para o 

desenvolvimento de estratégias e meios capazes de promover aprendizagens 

seguras e duradoiras nos alunos. Assim, estas várias etapas que o processo 

de ensino-aprendizagem transporta foram/são vistas, por mim, como 

essenciais pois permitem-me fixar objetivos concretos, conteúdos possíveis e, 

acima de tudo, metas capazes de serem atingidas pelos alunos. Em caso de 

necessidade, possibilitam adaptar essas metas de modo a permitir que o 

ensino viabilize a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de 
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competências e, como refere Bento (2003 p. 39) “o desenvolvimento da 

personalidade dos alunos, dado que contêm em si bases para o seu 

comportamento moral, forja o seu pensamento, influencia enormemente a sua 

vontade, os seus sentimentos e atuação, e a sua disponibilidade para o 

empenhamento nas tarefas do dia-a-dia”. 

 

4.1.1. Conceção 

 

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

enquadrar e conhecer o regulamento presente no estabelecimento de ensino 

em que estava inserida, bem como as diretrizes que davam sentido às suas 

normas. Para além disso, deparei-me com um conceito que, para mim, era 

desconhecido, bem como a forma como era atribuído. Refiro-me ao conceito 

Território Educativo de Intervenção Prioritário (TEIP) que a escola tinha 

adquirido em anos anteriores. 

 

“…. Nesta pequena apresentação a Prof. Helena falou também no conceito 

TEIP desta escola, adquirido em anos anteriores, que eu já tinha ouvido falar 

mas não sabia muito bem o que era, para tal vai ser importante a pesquisa 

sobre o assunto.” (Reflexão da reunião do dia 5 de setembro de 2011). 

 

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

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

que estava a contactar, assim como os pressupostos que lhe estariam 

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

turma tivessem sentido e fossem de encontro a metas similares delineadas 

pela comunidade escolar. 

Conceber algo, na minha perspetiva, implica todo um conjunto de 

conhecimentos de base, significa saber de onde queremos partir e para onde 

queremos ir. Para onde queria ir eu sabia, embora não conhecesse ainda na 

totalidade os meus alunos, sabia pelo menos que não tinham muitas vivências 

ao nível desportivo e que futuramente pretendia que melhorassem as suas 

habilidades motoras, bem como a sua cultura desportiva. De onde devia partir, 

foi a minha questão inicial. Para que a minha ação pudesse, de algum modo, 

ser contextualizada, tinha de a contextualizar. O primeiro passo foi a análise ao 
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nível curricular, uma análise bem aprofundada porque uma simples leitura não 

me bastava. Analisar o Projeto Curricular de Agrupamento, Plano Anual de 

Atividades, Regulamento Interno, Projeto TEIP, perceber a aprendizagem por 

competências, analisar os programas, fez-me sem dúvida “queimar alguns 

neurónios”, e confesso que há ainda agora coisas que não são do meu total 

entendimento, para além de que pude constatar da dificuldade ou da 

possibilidade de aplicação do que é proposto nos mesmos. 

 

“Tudo isto que me tem sido pedido, foi acompanhado por uma pesquisa tanto 

na internet como em livros, pois há coisas que apesar de terem sido faladas no 

ano letivo anterior nas unidades curriculares de Desenvolvimento Curricular e 

nas Didáticas, sentia-me um pouco à parte no assunto e senti necessidade de 

me aprofundar na matéria. Só assim consigo planear conscientemente, 

percebendo o que estou a fazer.” (Reflexão da reunião do dia 12 de setembro 

de 2011). 

 

Na presença de obstáculos, tive presente Gómez (1992, p. 102) que 

refere que o professor reflexivo utiliza o conhecimento científico para resolver 

as situações incertas e desconhecidas, visto que este “intervém 

constantemente num meio ecológico complexo, num cenário psicossocial vivo 

e mutável, definido pela interação simultânea de múltiplos factores e 

condições”. 

Em suma, “a reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo 

da sua experiência” (Gómez, 1992, p. 103), sendo assim a minha conceção de 

professor deve refletir sobre a criação de um processo dinâmico e criativo 

tendo sempre em conta os valores éticos e políticos imperantes no local 

específico do EP, e gerais, a nível nacional. As iniciativas dos alunos foram 

tidas em conta e valorizadas.  

 

4.1.2 Planeamento 

 

“A planificação significa também ligar a própria qualificação e 

formação permanente do professor ao processo de ensino, à 

procura de melhores resultados no ensino como resultante 

do confronto diário com problemas teóricos e práticos.” 

(Bento, 2003, p. 16) 
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Para Gomes (2004) planeamento é “um processo de tomada de 

decisões, através de uma análise da situação e seleção de estratégias e meios, 

que visa a racionalização das atividades do professor e dos alunos, na situação 

de ensino-aprendizagem, possibilitando melhores resultados e em 

consequência uma maior produtividade”. 

Assim, o planeamento inicial prendeu-se com a elaboração do Plano 

Anual. Depois de efetuar a análise curricular, de analisar o contexto, de 

caraterizar o tipo de alunos com que iria trabalhar, chegou o momento de 

decidir. Após este trabalho exaustivo de pesquisa e elaboração fui 

percecionando, de uma forma gradual e objetiva, a sua verdadeira 

funcionalidade, indo ao encontro da definição das linhas orientadoras de 

ação/formação para este ano letivo. 

Vendo agora, esta foi mesmo a parte mais complicada, a que gerou mais 

dúvidas, mas ao mesmo tempo a que me fez refletir mais. De qualquer modo 

este era apenas um planeamento geral, as principais linhas orientadoras a 

partir das quais comecei o planeamento das Unidades Didáticas (UD). Estas 

sim, causadoras de todo o tipo de dúvida e contradição, mas ao mesmo tempo 

geradoras das maiores aprendizagens a este nível. 

Este Plano, pretendeu apresentar de forma aprofundada, questões 

relacionadas com a definição, seriação, organização, conceção de elementos 

representativos de formação. 

Esta atitude reflexiva, foi auxiliada pelos diferentes intervenientes neste 

estágio (quer o núcleo de estágio, quer as professoras orientadoras), tendo 

sido de extrema importância o seu know-how e os seus conhecimentos 

processuais. 

Percecionei que esta linha orientadora de formação, poderia estar 

dependente de adaptações, alterações, representando um processo e não um 

produto, moldando-se numa lógica de formação dinâmica que me norteou 

como profissional vigilante e aberto aos novos desafios educativos. 

Os docentes realizam escolhas racionais em função de fins e de meios 

disponíveis, simulam estratégias, definem cenários e antecipam, por vezes até 

com uma margem de erro mínima, alguns fatores eventuais que emergem 



 

39 
 

durante o processo de ensino. Em síntese, “a função mais óbvia do 

planeamento é transformar e modificar o currículo, adaptando-o às 

circunstâncias únicas de cada situação de ensino” (Clark & Yinger 1987 cit. por 

Januário, 1996, p. 68). 

Segundo o planeamento efetuado referirei as principais atividades 

desenvolvidas e quais as suas implicações no meu percurso de estagiária. 

O primeiro período contemplou o Basquetebol, e o Atletismo com as 

disciplinas de Lançamento de Peso e Resistência e, de certo modo, fiquei 

bastante satisfeita. O Basquetebol é umas das minhas especialidades e, 

relativamente ao Atletismo, a minha experiência do ano anterior com as 

metodologias apresentadas tinha-me deixado bastante curiosa quanto à sua 

aplicação na escola. Tendo em conta que o Atletismo nunca foi uma 

modalidade de eleição e que tive de “trabalhar mais” para que todo o 

conhecimento que transmitia fosse o mais completo possível, pois não era de 

todo o meu forte, consegui e aprendi muito a ensinar. 

Tinha definido, no projeto inicial, uma abordagem do Topo para a Base 

relativamente aos jogos desportivos coletivos e uma abordagem inversa no 

caso das modalidades individuais. As maiores dificuldades ou dúvidas 

inicialmente sentidas não me parece que tenham tido a ver diretamente com o 

planeamento mas essencialmente com as decisões ou com as escolhas a 

tomar, particularmente no que diz respeito à avaliação e seus pressupostos. 

Definir critérios de avaliação e estabelecer os parâmetros, acabou por ser 

efetivamente o aspeto onde me deparei com as maiores dúvidas e incertezas, 

e mesmo depois das inúmeras alterações e adaptações que fui realizando ao 

longo das sucessivas UD elaboradas, continuo a achar este aspeto, o de mais 

difícil planeamento e execução. 

A abordagem do Basquetebol começou, a meu ver, por ser bastante 

coerente pois considerava ter mais experiência neste campo. Realmente tinha, 

mas não no campo escolar, e admito agora que uma coisa não tem nada a ver 

com a outra. Tive que me centrar nos aspetos essenciais e perceber que tinha 

apenas 10 aulas para lhes ensinar algo! Iniciei de uma forma, tive que alterar a 

meio do percurso e percebi finalmente o significado da necessidade de 

adaptação e de alteração. Os alunos são o objeto do nosso trabalho e é 

mediante o seu desempenho e evolução que a nossa ação de desenvolve. 
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Adorei abordar o Atletismo. Talvez por ser uma modalidade individual, 

pelos alunos se confrontarem com eles próprios para além das competições 

com os colegas, o facto é que as aulas foram sempre motivadoras quer para 

eles quer para mim. Consegui aplicar algumas estratégias aprendidas e 

verificar a dificuldade de implementação de outras; no entanto, o empenho dos 

alunos foi grande e aprendi imenso com eles.  

O segundo período chegou com novas ideias, depois de um tempo de 

reflexão, mas acima de tudo com uma atitude diferente. Temos que aprender 

com os erros, pelo que procurei dar atenção a cada aspeto singular a abordar. 

Não me queria esquecer de nada. Até procurei prever o que poderia correr mal 

para saber como atuar, refletindo todo o período passado. 

O Futebol, a GA, o Badminton e a continuação do Atletismo, eram agora 

as modalidades de eleição. A facilidade em planear e preparar as aulas foi 

notória, nomeadamente pela experiência adquirida e pelo melhor conhecimento 

da turma, assim como em atingir os objetivos propostos. 

O Futebol tinha tudo para ser um sucesso pois todos ambicionavam pela 

modalidade. Esta é uma modalidade muito apreciada por mim e tentei sempre 

ir de encontro às minhas perspetivas, mas devo admitir que tive de fazer 

algumas alterações, ao longo de todo o percurso. Penso apenas, e cada vez 

mais, que por melhor que esteja delineada toda a UD, por mais que esteja 

adaptada às características dos alunos, haverá sempre condicionantes que a 

poderão alterar. Apesar do meu gosto pela modalidade e do interesse dos 

alunos por ela, esta foi o desporto que menos prazer me deu abordar. De facto 

os alunos estavam empenhados nas tarefas propostas mas havia um grande 

fosso entre os rapazes e as raparigas no geral. Para mim foi frustrante não 

conseguir fazer o planeado e sempre que tentava fazer algo diferente para 

juntar a turma as coisas não resultavam: por um lado tinha os rapazes que 

queriam sempre mais e por outro lado tinha as meninas que, por mais que se 

esforçassem, não conseguiam atingir os objetivos. 

 

“Tive de intervir e chamar toda a turma, porque um exercício que tinha tudo 

para ser dinâmico, estava uma autêntica monotonia, sem ninguém a mexer-se, 

mesmo os do nível 3 que estavam à espera que os outros compreendessem o 

exercício e o realizassem. Perguntei à turma o que não tinham percebido do 

exercício e ninguém fez qualquer reparo, dizendo que tinham compreendido na 

perfeição, e aí alguns alunos do nível 3 disseram que compreenderam bem o 
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exercício e que estavam a tentar organizar a equipa e que as raparigas não se 

mexiam e não estavam a esforçar-se para jogar.” (Reflexão da aula lecionada 

dia 09 de fevereiro de 2012). 

 

Foi a partir daqui que realmente tomei a consciência que em 10 aulas 

não ia conseguir transmitir o planeado e que me pareceu inútil a minha 

transmissão de conhecimentos em relação à modalidade. 

A GA ultrapassou as minhas expectativas. Penso que os meios que 

utilizei para cativar os alunos, os métodos usados durante as aulas e alguma 

autonomia que lhes foi sendo dada, fizeram com que encarassem a 

modalidade de outro modo. De facto, parece que o que é diferente os cativa 

mais, e ao utilizar os aparelhos que nunca tinham experimentado foi realmente 

uma mais valia para estas aulas. 

No Badminton não é preciso grandes inovações para os cativar, pois já é 

por si só uma modalidade apreciada por todos os alunos. 

O Atletismo foi uma continuação do meu estudo sobre a modalidade e, 

desta vez, era a disciplina de Velocidade que estava em causa. Como já referi, 

as Várias alterações feitas ao planeamento fizeram com que não pudesse fazer 

a avaliação da mesma, visto não ter dado aulas suficientes para os alunos 

serem avaliados. 

O terceiro período contou com Voleibol, Dança e Orientação; mais uma 

vez, as alterações a serem feitas prejudicaram esta última modalidade. 

Compensei os alunos com uma aula de escalada na FADEUP, à qual aderiram 

com grande entusiasmo, nomeadamente pelo facto de nunca terem feito. 

No Voleibol apliquei o Modelo de Educação Desportiva (MED), e 

resultou como planeado, mas fico sempre com algumas dúvidas no uso deste 

modelo, pelo que irei expor a minha opinião mais à frente. Na Dança ensinei-

lhes uma coreografia que obteve um resultado bastante positivo e que reverteu 

para uma atuação no evento culminante do MED de Voleibol. Os alunos 

estiveram sempre empenhados nesta modalidade, apesar das minhas dúvidas 

iniciais quanto à adesão masculina. 

Penso que o mais importante a retirar de toda esta experiência foi o 

facto de, ao longo do tempo, ter tido a capacidade de corrigir e de, cada vez 

mais, olhar para o que era realmente essencial. Foi ter tido sempre a noção 

que um plano é isso mesmo, e como tal, existe para ser alterado. Foi ter tido a 
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noção do que estava errado e de, continuamente, ter procurado a melhor 

solução. Foi, acima de tudo, ter refletido a cada aula o resultado da anterior, e 

na aula seguinte procurar ser ainda melhor. 

4.1.3 Realização 

 

4.1.3.1  Do planeamento à realização… 

 

Depois do planeamento e organização do processo de ensino-

aprendizagem, seguiu-se o momento da realização, onde é passado para a 

prática o que fora anteriormente pensado e planeado. 

A primeira aula foi marcante pelo facto de estar pela primeira vez no 

palco sozinha com uma turma pela frente. Naturalmente, foi um momento de 

nervosismo e inquietação, onde um oceano de incertezas invadia a minha 

mente. Lembro-me perfeitamente deste primeiro contacto, da preparação 

minuciosa da aula, do discurso muito curto e a postura que iria ditar muito 

sobre mim. Vai ficar para sempre na minha memória. 

Desde os primeiros momentos procurei ser firme com a turma para obter 

o controlo disciplinar da mesma o mais rapidamente possível. Pelas conversas 

que tive com a minha PC pude constatar que a tarefa ia apenas depender de 

mim, falou-me de alguns alunos que poderiam causar alguns problemas  mas 

que seria uma questão de tempo. Penso que, se o controlo da turma estiver 

bem adquirido pelo professor, este terá mais condições para poder 

proporcionar uma aprendizagem mais eficaz ao ritmo de um bom clima de aula. 

Procurei também, desde início promover a criação de rotinas, que me 

ajudassem no desenrolar das aulas seguintes. Foi uma tarefa que se revelou 

de fácil execução, pois com a empatia que havia desde a primeira aula, foi 

sempre muito fácil incutir-lhes rotinas, à exceção de uma, as faltas de atraso. O 

domínio do conteúdo foi também um dos primeiros aspetos onde me centrei, 

para que nunca fosse um fator emergente de problemas. 

Penso que as minhas primeiras aulas foram as mais difíceis, mas não as 

menos conseguidas, porque fui sempre constante ao longo do ano. Todas as 

matérias que lecionei eram dominadas por mim, a parte do difícil, era conseguir 

criar planos de aulas adequados a toda a turma, visto que o nível da mesma 
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era pouco homogéneo. Com o controlo da turma desde logo conseguido, todas 

as outras preocupações estiveram sempre presentes e assim consegui lecionar 

aulas subsistindo a clareza de instrução, correção, a demonstração, a ajuda, a 

motivação que foi fundamental nesta turma e o relacionamento não menos 

importante por serem alunos bastante carenciados a nível afetivo. Contudo 

tudo isto foi-se consolidando com o passar do tempo, deixando de pensar 

nestas tarefas e produzir aulas muito mais ricas, nomeadamente na 

rentabilização do tempo disponível para a prática, na qualidade da minha 

instrução, no aproveitamento eficaz dos espaços e materiais e mesmo no 

trabalho autónomo dos alunos. 

Com certeza, o fator mais importante no meu desenvolvimento e na 

superação das minhas dificuldades a este nível foi a própria experiência 

adquirida aula após aula. Durante o estágio pude lecionar boas e menos boas 

aulas e através da reflexão sobre as mesmas pude aprender que todas as 

aulas traziam sempre algo de positivo. Se nas boas aulas, o meu desejo era 

que elas se voltassem a repetir fazendo alguns pequenos ajustes de modo a 

aperfeiçoá-las ainda mais, nas menos boas os próprios erros serviam para eu 

aprender e a retirar conclusões de forma a evitar a sua repetição no futuro. 

Para isso, foram fundamentais as reflexões das aulas feitas no diário de bordo 

feitas por mim e as observações feitas pela PC, de forma a poder rever sempre 

aquilo que foi feito de forma a corrigir ou ajustar. Assim, através da reflexão 

constante da minha atuação, pude crescer tanto através do erro como do 

triunfo, subindo cada vez mais o patamar de exigência até chegar à excelência. 

Após uma nova e breve análise ao PFI, depois de passado tanto tempo 

da sua elaboração, posso constatar que a minha evolução foi significativa ao 

longo destes três períodos. Grande parte das minhas dificuldades foram 

ultrapassadas e por isso fico muito orgulhosa.  

No geral, penso que a minha evolução se processou pelo progresso em 

alguns pontos-chave. Os primeiros e mais importantes foram a descentração 

dos aspetos de controlo e organização da turma e a implementação de rotinas. 

Outro foi o aumento do tempo de atividade. Deixei de perder muito tempo na 

organização e instrução do exercício, resultando em mais tempo de prática e 

menos comportamentos fora de tarefa. A qualidade dos meus feedbacks, que 

se foram tornando cada vez mais individualizados e centrados nos aspetos 



 

44 
 

mais importantes, sempre com o objetivo que os alunos consciencializassem 

os seus erros. O tempo oportuno da minha intervenção e o facto de conseguir 

lidar cada vez melhor com a adversidade e acontecimentos inesperados e a 

capacidade de os antecipar, tornou-se essencial para crescer um pouco mais 

como professora. 

Havia uma modalidade que me inquietava, o Atletismo que tinha em dois 

períodos e que não dominava tanto como todas as outras modalidades que iria 

lecionar, mas com as sebentas e as aulas do professor Rolim, senti que estas 

aulas foram um sucesso e que se tornaram tão maravilhosas de lecionar que 

todos os meus medos e receios se tornaram numa diversão ao lecionar as 

disciplinas escolhidas, que foram o lançamento de peso, resistência e 

velocidade. Foram aulas fantásticas, onde agora penso que não fazia qualquer 

sentido os receios que tinha sobre a lecionação da mesma. 

Outro dos meus grandes objetivos cumpridos foi ao nível da relação 

professor/aluno. Sempre foi um dos meus objetivos ser uma professora 

bastante interativa e interventiva com os alunos, uma vez que sempre foram 

esses professores que me marcaram durante a minha adolescência. Era isso 

que eu queria retratar este ano e penso que de certa forma consegui, através 

de o todo contacto que tive com os alunos na aula e fora dela. As brincadeiras 

e as numerosas conversas permitiram que a nossa relação se fortalecesse de 

dia para dia, penso que de alguma forma os marquei como eles me marcaram 

a mim, e que o meu último dia de aula foi bastante triste. 

Por fim e mais uma vez, destacar a enorme ajuda da PC, por todo o 

processo de monitorização de todo o processo ensino-aprendizagem. Os seus 

conselhos, sugestões e críticas foram sempre recebidos com satisfação e 

interesse.  

Sinto, após esta fase de realização de 10 meses, que já estou preparada 

para encarar o mundo do trabalho que não se aponta risonho. 

 

4.1.4. Avaliação 

 

Esta última etapa consiste em toda a avaliação do processo Ensino-

Aprendizagem e tem como objetivo reajustar todo esse processo, de forma a 
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promover uma melhor qualidade tanto no que respeita ao planeamento como 

na realização. Para isso foi constantemente analisado o processo desenvolvido 

durante o ano, a avaliação do trabalho desenvolvido pela professora e pelos 

alunos. 

Esta foi sem dúvida a tarefa que mais dor de cabeça me deu! Na procura 

de consistência e coerência, consegui sempre, em todas as situações ter 

incertezas. Bem sei que é uma tarefa essencial a todo o processo de ensino, e 

por isso me empenhei sempre na sua correta execução, mas avaliar constitui-

se para mim algo de difícil explicação. Sempre procurei ser coerente e a cada 

UD procurar ser o mais justa e correta possível, sempre tentei a simplificação 

mas parece que o efeito era o contrário. A dificuldade nem estava tanto em 

atribuir a nota, mas talvez na definição dos critérios, na observação coerente 

dos mesmos e na decisão do que realmente seria importante avaliar.  

A experiência adquirida ao longo da prática pedagógica permitiu-me tirar 

conclusões sobre a mesma, reorientando-a e reajustando-a quando 

necessário. Para isso tentei sempre ter uma perceção cada vez mais 

aperfeiçoada dos acontecimentos, para poder melhorar qualitativamente a 

minha prática. Para isso muito contribuiu a reflexão constante sobre as aulas 

no diário de bordo, bem auxiliada pelas observações de aula da minha PC e 

dos meus colegas de estágio, juntamente com os feedbacks transmitidos por 

eles e pela orientadora de FADEUP, que foram auxiliares determinantes para o 

repensar de toda a estratégia implementada e para a construção do meu 

sentido crítico a este nível.  

O conjunto de todas as avaliações prognósticas realizadas no início da 

UD, estabeleceram-se como um importante ponto de partida para o 

planeamento dos conteúdos a abordar em cada modalidade. Por outro lado, as 

avaliações sumativas que sempre espelharam aquilo que foi feito nas aulas, 

nunca prejudicando o aluno. 

A opinião dos alunos sobre as aulas, sobre o que mais os motivava e o 

que mais lhes desagradava, foram sempre considerados na escolha da 

estratégia a implementar. A prática motivada permite desempenhos com mais 

qualidade e era isso que eu pretendia. Apesar de ser impossível agradar a 

todos, fiz sempre um esforço suplementar neste sentido. No final de cada 
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período era igualmente pedido para descreveram aquilo de que gostaram mais 

e o que o queriam que melhorasse. 

 

4.1.5. Aplicação do Modelo de Educação Desportiva 

 

Transformar as aulas num contexto desportivo real, parece-me uma 

estratégia de ensino criativa e inclusiva por forma a dar oportunidade a todos 

os alunos que por vezes, e sabemos que assim o é, são descriminados e 

marginalizados pelos colegas. 

Desenvolvido por Siedentop (1987), tem como potencialidades o 

desenvolvimento social dos alunos, uma vez que lhes proporciona uma maior 

autonomia durante as aulas e, ao mesmo, um maior sentido de 

responsabilidade para com estas. 

Seis características foram apontadas por Siedentop (1994), para a 

caracterização deste modelo, sendo elas: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

Os grupos foram formados através da avaliação prognóstica, para que 

estes apresentassem uma homogeneidade entre si, e que dentro de cada 

grupo/equipa, encontrássemos alunos com níveis distintos no que respeita às 

capacidades para a modalidade de Voleibol. 

Segundo Mesquita e Graça (2009), ao nível da formação de equipas, os 

critérios têm por base assegurar o equilíbrio competitivo das mesmas, assim 

como, desenvolver relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Desta forma, a formação de grupos heterógenos torna-se fundamental para a 

promoção da aprendizagem através da cooperação. O fator da inclusão é sem 

dúvida um aspeto evidenciado pelos autores, que ao contrário das abordagens 

tradicionais, procura diminuir os fatores de exclusão (Siedentop, 1994). 

Logo na primeira aula, os alunos ficaram a perceber que mesmo os que 

não faziam a aula, tinham uma tarefa a cumprir, deixavam de lado os 

tradicionais relatórios de aula que costumavam fazer, para adotar o papel de 

jornalista ou de estatístico. 

Ao longo das aulas, os alunos começaram a perceber melhor o objetivo 

principal do MED, surgindo um maior sentido de responsabilidade, de 
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autonomia e de competitividade. As tarefas atribuídas aos alunos foram sendo 

cumpridas, sendo que os capitães de equipa começaram a apresentar mais 

liderança, uns mais que os outros, mas não podem ser todos iguais, na medida 

em que foram responsáveis por algumas decisões dentro da sua equipa, assim 

como, no aspeto organizativo de alguns exercícios. 

Segundo Siedentop (1994), o evento culminante faz parte desta da 

“época desportiva”. O evento culminante permitiu, entre outros aspetos, 

sensibilizar os alunos para a importância do fair-play, responsabilidade, 

autonomia, empenho, trabalho em equipa, pois o sistema de pontuação criado 

para o evento, onde se pontuava os alunos que demonstrassem empenho e 

fair-play para com todos os elementos participantes na prova, também se 

revelou uma excelente estratégia para enfatizar estes conceitos psicossociais, 

visto este evento culminante ter sido feito em parelha com a turma da minha 

colega Joana, o 9º D. Para além da competição dos jogos de Voleibol, ambas 

as turmas tiveram a sua avaliação da modalidade de Dança, onde 

demonstraram a sua coreografia de turma e a festa foi total, a Dança que era 

não era uma modalidade bem aceite por alguns membros do sexo masculino 

em ambas as turmas, tornou-se numa festividade, protagonizada por todos que 

se empenharam para que fosse um sucesso, havendo uma rivalidade saudável 

entre as duas turmas. 

Saliento que foi uma equipa da minha turma que ganhou o torneio do 

evento culminante, e realço também que foi bastante merecido, porque era a 

equipa mais coesa, devido ao capitão que sempre fez questão em cumprir ao 

pormenor todo o manual de capitão, bem como o manual de equipa fornecido 

por mim. Os alunos quando querem e estão motivados para isso são capazes 

de se empenhar individualmente e coletivamente e, estes fatores foram sem 

dúvida, as grandes virtudes do MED na minha turma e que os motivou para as 

aulas de Voleibol e Dança que acabou por participar implicitamente no MED. 

Como Siedentop (1987) refere que o mais importante em qualquer 

modelo de ensino de Educação Física é que encoraje as crianças e os jovens a 

participarem enquanto membros de um grupo e não no sentido individual da 

prestação, sinto que a aplicação do MED foi bem sucedida. 
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4.2. Área 2 e 3 - Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

4.2.1. A Escola… o palco deste meu “mundo” 

 

O ingresso no mundo da docência será, com certeza, um momento que 

jamais esquecerei. Ao entrar pela primeira vez na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de 

Caminha, agora no papel de professora, invadiu-me um sentimento de grande 

prazer mas, ao mesmo tempo de nervosismo devido à responsabilidade 

inerente à função que iria assumir naquele espaço. 

Neste novo ofício, sabia previamente que não teria apenas a função de 

lecionar as minhas aulas, uma vez que a vida na escola é muito mais do que 

aquilo que ocorre na sala de aula ou, no caso do professor de Educação Física, 

no pavilhão/ginásio ou campo exterior. A relação que se cria e mantém com a 

comunidade escolar, seja docente, não docente, alunos ou mesmo 

encarregados de educação é igualmente importante na carreira de um 

profissional da docência. 

Apesar de, no início desta caminhada, me sentir um pouco discreta nas 

relações com a comunidade escolar, sempre tentei adotar uma atitude de 

abertura. Neste aspeto, a PC ajudou-me bastante pois teve sempre a 

delicadeza de apresentar os “seus estagiários” a toda a comunidade escolar 

abrindo, deste modo, canais de comunicação que vieram a revelar-se muito 

úteis ao longo do ano. 

Nas primeiras semanas, quer professores quer funcionários, 

confundiam-me como aluna (apesar de o continuar a ser no contexto 

universitário), muito devido à minha aparência jovem. Estes momentos tiveram 

a utilidade de me fazer constatar a diferença de tratamento que, quer 

professores quer funcionários, têm para com os alunos, comparativamente aos 

restantes elementos da comunidade escolar. O estatuto interfere muito na 

atitude das pessoas. 

Durante as primeiras reuniões, principalmente nas de departamento, 

adotei uma atitude distinta, fruto do estatuto dos presentes. Assim, nestas 



 

49 
 

primeiras reuniões apresentei-me com uma atitude bastante passiva. Limitei-

me apenas a ouvir o que se debatia, procurando apreender como funcionavam 

estas reuniões. Com o tempo, fui ficando mais interventiva pois já estava 

familiarizada com os elementos da escola e sentia que tinha um espaço a 

ocupar. 

Em relação ao meu relacionamento com os alunos procurei que este não 

se cingisse à turma que lecionei. Neste seguimento, a minha presença em 

algumas aulas dos meus colegas de estágio permitiu-me ter mais contato com 

os alunos de outras turmas, que por sinal eram bastante distintas. Para além 

destas aulas assistidas, participava nos treinos de futebol do 3º ciclo, 

orientados pelo estagiário da minha turma do ano anterior e também com o DE. 

A proximidade conquistada fez-me crescer e aumentar o meu campo de 

ação, libertando-me das “correntes” dos acanhamentos iniciais. Esta nova 

postura fez-me sentir mais enquadrada e ciente do meu papel enquanto 

professora, além de me ter permitido construir uma imagem mais consistente 

de mim neste papel. 

Durante o processo de construção desta perceção de mim, enquanto 

professora, fui confrontada com um vasto conjunto de funções que o professor 

tem que assumir, sendo que destaco a função de diretor de turma (DT). 

 

4.2.2 Diretor de Turma  

  

Apesar de inicialmente ter uma ideia de quais seriam as funções do DT, 

fruto da minha vivência de aluna, não tinha a noção da sua dimensão.  

Ao longo deste ano o contato o mesmo permitiu-me compreender o seu 

papel e perceber que este é, sobretudo, um coordenador de professores. 

Desempenha a função de coordenador das atividades de cada um dos 

restantes professores no âmbito da respetiva docência e também a articulação 

e mediação entre a atuação e os restantes atores envolvidos no processo 

educativo, nomeadamente os alunos e os encarregados de educação (EE). 

Estas duas funções situam-se, assim, na interface entre duas áreas de 

intervenção, a docência e a gestão, tendo por isso uma importância 

fundamental para o equilíbrio de todas as forças que intervêm no processo 
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educativo e na ligação às famílias dos alunos. Assim, compreendi que, neste 

momento, o DT é uma peça fundamental para a imagem da escola, sendo 

como que um “relações públicas” da mesma. Desta forma, é muito importante 

que os professores que desempenham este cargo sejam bons comunicadores 

e capazes de estabelecer relacionamentos harmoniosos com os encarregados 

de educação. 

Segundo Roldão (1995), o DT é um professor coordenador de 

professores e, simultaneamente, um agente do sistema de gestão da escola, 

com responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside. 

Este deve ter, ainda, várias competências para a execução deste cargo, 

enaltecendo-se a de comunicação e de relacionamento interpessoal (Cruz, 

2006). O DT, como coordenador central de uma turma, desempenha várias 

funções no âmbito pedagógico que segundo Sá (1997) podem ser 

diferenciadas três áreas de atuação: DT-Professores, DT-Alunos e DT- EE. 

No que concerne à relação DT-Professores é de realçar as seguintes 

tarefas: divulgar as informações obtidas através das Fichas Sócio-Económicas 

dos alunos da turma; aferir critérios de atuação, tendo em vista a utilização de 

linguagem comum e a convergência de atitudes; promover a articulação 

curricular horizontal; discutir e definir com os professores do Conselho de 

Turma estratégias de ensino-aprendizagem, tendo em conta as características 

da turma; criar condições para a realização de atividades interdisciplinares. 

Na relação DT-Alunos, as principais tarefas são: informar os alunos 

sobre o papel do Diretor de Turma; informar os alunos das orientações relativas 

ao funcionamento da escola; procurar detetar as necessidades e interesses 

dos alunos; desenvolver a consciência cívica dos alunos; eleger o delegado e o 

subdelegado de turma e orientá-los para uma atuação correta; informar os 

alunos sobre possíveis saídas profissionais. 

Por fim, na relação DT-EE as tarefas mais relevantes são: proporcionar 

aos EE, no início do ano letivo, o conhecimento global da escola; implicar os 

EE na colaboração com a Escola, tendo em vista uma ação conjunta na 

procura  de soluções que melhorem o aproveitamento e a integração do aluno 

na Escola; informar os EE sobre a função do DT, a hora de atendimento, as 

atividades a realizar na escola e o aproveitamento, comportamento e 

assiduidade dos alunos. 



 

51 
 

Desta forma, ao DT compete não só a função de coordenação do 

processo de aprendizagem dos alunos, através do contato que tem com todos 

os professores da turma, como também a obrigação de funcionar como 

intermediário entre alunos, EE e professores.  

Contudo, segundo Roldão (1995, p. 10), “a atuação do diretor de turma 

junto dos alunos e encarregados de educação tende, na prática mais comum, a 

prevalecer sobre a ação junto dos professores (…)”. A mesma autora refere 

ainda que a ação junto dos professores é crucial no desempenho deste cargo, 

não podendo ser dissociada das restantes. O DT deve manter uma estreita 

relação com os restantes professores do conselho de turma uma vez que estes 

também participam ativamente na gestão curricular da turma, fator essencial 

para um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Nesta conformidade, o 

DT desenvolve o seu trabalho em estreita colaboração com todos os atores 

diretamente implicados no projeto educativo e na vida escolar do aluno, criando 

um ambiente propício ao seu desenvolvimento e formação integral (Torres, 

2007). Ainda na perspetiva de Torres (2007), o DT é um facilitador da 

integração escolar dos alunos ajudando também na promoção do seu sucesso 

educativo e na participação dos EE no processo educativo. Este papel de 

intermediário escola-família exercido pelo DT alertou-me para a importância da 

participação dos EE na escola. Deste modo, e para potencializar esta 

participação, o DT tem definida uma hora semanal para o atendimento aos EE. 

Não obstante este papel, a DT com quem trabalhei referiu que a participação 

dos EE é pouco ativa, sendo que são sempre os mesmos a marcarem 

presença nas reuniões de final de período, aquando da atribuição das notas, e 

noutras que são excecionalmente convocadas. 

Esta situação é algo que parece ser recorrente na generalidade das 

outras turmas. Este facto leva os professores a acreditar que a generalidade 

dos EE se envolve pouco na educação dos filhos, sendo que a sua participação 

só se verifica em casos excecionais, geralmente associados a problemas 

graves ocorridos no contexto escolar.  

Neste sentido, ficou bastante claro que a escola é um local onde vários 

elementos, provenientes de vários setores da comunidade, interagem com o 

objetivo de alcançar o sucesso educativo dos alunos. 
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4.2.3. Desporto Escolar 

 

Felizmente a minha passagem pela escola foi ativa, aprendi muito e o 

DE foi mais um inexplicável contributo para o meu desenvolvimento. 

Iniciei o acompanhamento do DE apenas no 2º período porque no 1º 

período, tinha em mãos um projeto de futebol feminino para o 3º ciclo. No 

entanto, o projeto não chegou a seguir em frente por falta de compatibilidade 

com os horários da escola, os meus e os das alunas interessadas nos treinos. 

O meu único dia livre de qualquer função ligado ao estágio na escola era à 

sexta feira, mas o pavilhão da escola era pertença da Câmara Municipal do 

Porto e partilhado com a Porto Lazer. Pelo fato de não haver aulas às sextas à 

tarde foi efetuado um pedido de utilização à referida entidade. A resposta não 

foi facultada até hoje, o que fez com que, no início do 2º período, começasse a 

acompanhar os treinos de DE, à terça feira da parte da tarde. O professor que 

acompanhava esta atividade ausentou-se, pedindo destacamento para outro 

local de trabalho. Foi grande o meu pesar pois a modalidade em causa era o 

ténis de mesa, sendo esta era uma das suas especialidades. Como não tinha 

tido, até então, nenhum contato com esta modalidade a nível escolar, apenas 

por lazer, tive a oportunidade de assimilar alguns conhecimentos, 

enriquecendo-me um pouco mais na minha cultura desportiva, quer a nível 

teórico quer a nível prático. 

Tive o ensejo de poder jogar e aprender com este professor, que tanto 

empenho e dedicação tinha ao DE. 

Com a saída do mesmo, entrou um outro também com algum domínio 

da modalidade, mas com outras perspetivas da mesma. Não demonstrando 

tanta paixão pela modalidade, foi levando a sua função com dedicação. O meu 

acompanhamento não foi menos eminente pela mudança de professor, 

continuando a querer aprender sempre mais e acabando por me integrar nos 

mini torneios que íamos fazendo ao longo dos treinos. 

Não cheguei a seguir os alunos nos jogos, porque estes se realizavam 

ao fim de semana e com a minha atividade profissional não me foi possível 

fazê-lo, com muita tristeza minha. 
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4.2.4 Ações de Sensibilização 

 

Ao longo do ano foram feitas algumas ações de sensibilização, 

nomeadamente de Salto com Vara, Hóquei em Campo e Kung Fu. Vou dar um 

especial destacamento ao Salto com Vara, pois foi inteiramente organizado e 

lecionado pelo núcleo de estágio. Graças às aulas do Professor Rolim no ano 

anterior, na didática de Atletismo, que muito nos cativou e incentivou para o 

ensino desta modalidade, sentimos empenho acrescido nesta atividade. Assim 

sendo, entre núcleo de estágio e PC, decidimos proporcionar aos alunos da 

nossa escola uma nova experiência para aqueles que nunca tinham feito, e 

uma nova perspetiva em relação aqueles que já teriam experienciado a 

disciplina de salto com vara. “Tomamos as rédeas” da função e começamos 

por pedir as varas feita por nós ao professor Rolim, usadas no ano anterior, 

que logo se mostrou disponível para a cedência das mesmas, bem como para 

o esclarecimento de qualquer dúvida que tivéssemos, ao qual agradeço muito. 

Outro interveniente importante foi o Sr. Henrique que em tempos construiu uma 

caixa de apoio em madeira que estava perfeita para a nossa aula. Partimos 

então para a conceção de um plano de aula de forma a adaptá-la a todos os 

anos em causa, desde o 5º ao 9º ano. Os dois dias da ação foram um sucesso, 

com todos os alunos empenhados na tarefa, sendo visível nos seus rostos uma 

satisfação na aprendizagem da disciplina. Ao longo do ano fui alvo de 

perguntas, como por exemplo, “Quando vamos saltar à vara outra vez?”, 

“Podemos aprender mais de salto à vara?”.  

Fico bastante satisfeita por ouvir alunos interessados no que temos para 

lhes ensinar e ainda por cima falando da escola que já referi atrás, no contexto 

em que está inserida. 

Quanto às outras duas ações, um dos preletores foi contactado por nós, 

que foi o do Hóquei em Campo, o outro foi a PC que tinha o contacto do 

professor de Kung Fu. Estas duas ações não abrangeram tantas turmas, 

porque a disponibilidade não era total. Assim, tivemos de fazer uma seleção e 

apenas algumas turmas ficaram beneficiadas mas, como não podia deixar de 

ser, as nossas foram sempre contempladas e foram igualmente um sucesso. 
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É de salientar que a escola acolhe muito bem e todos os convidados se 

sentem bem recebidos, o que foi sempre visível em todos os convites que 

fizemos. 

 

4.2.5 Outras Atividades 

 

As primeiras atividades organizadas pelo Grupo de EF foram o torneio 

de Basquetebol Feminino e Masculino e o Corta Mato em dezembro. Saliento 

que o torneio de Basquetebol Masculino foi ganho pela minha turma, o que me 

deixou bastante orgulhosa; tinha dado essa modalidade nesse período e foi um 

sucesso, daí o fruto do trabalho feito ao longo do mesmo. No Basquetebol 

Feminino foi alcançado o 3º lugar; como tinha salientado anteriormente, as 

meninas não eram tão dotadas para o desporto como os meninos, mas mesmo 

assim considero o resultado muito bom. Sem menos importância, foi realizado 

o jogo de futebol Professores X Alunos, um hábito da escola na última semana 

de cada período, com a tradição da vitória dos Professores, que também não 

foi exceção. 

Seguiu-se o Mega Sprint, em fevereiro, e os torneios de Futebol e 

Andebol em março; saliento que no Futebol Masculino, os meus alunos ficaram 

em 2º lugar, mas perderam o pódio para alunos mais velhos que constituem o 

CEF. Quanto ao Futebol, também foi uma das modalidades que lecionei no 

decorrer desse período e tinha também sido uma modalidade que me tinha 

agradado, por ser uma das minhas modalidades preferidas. No Andebol 

alcançaram o mesmo 2º lugar, mas esta modalidade não fazia parte do 

Planeamento Anual do 9º ano. 

O segundo jogo de Futebol Professores X Alunos de final de período não 

correu tão bem e chegamos ao final do jogo empatados com os nossos 

queridos alunos, que bem mereceram aquele resultado. 

Em junho acabou-se com os torneios de Badminton, Voleibol e mais 

uma vez Futebol mas agora do 2º ciclo e, como era de se esperar, esta é a 

modalidade com mais inscrições de participação. Nestas modalidades os meus 

alunos já não se inscreveram, pois as aulas para o 9º ano já tinham terminado 

e as aulas de apoio a Matemática eram em simultâneo. Não insisti para as 
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suas inscrições pois queria que obtivessem uma excelente prestação nos 

exames que se avizinhavam.  

E por último, e passo a redundância, o último jogo de Professores x 

Alunos, uma grandiosa vitória dos professores que estavam numa forma 

esplêndida, nem parecendo final de ano letivo. De referir que, em todos os 

estes jogos estiveram 4 alunos dos meus presentes, escolhidos de todo o 3º 

ciclo. Refiro também que participei ativamente em todos os jogos realizados, 

não podendo perder um jogo, pela minha predileção pela modalidade. 

Uma das propostas que eu fiz chegar ao grupo de Educação Física foi a 

participação num torneio realizado pelo Núcleo de Estágio da Escola 

Secundária Carolina Michäelis, denominado “Grandes Jogos Populares”. A 

vontade de participar do NE foi imediata, já que a iniciativa tinha partido de 

amigos que estavam a estagiar na referida escola.  

Apesar de alguns contratempos, nomeadamente ao nível da quantidade 

de alunos disponíveis para participar neste torneio, conseguimos marcar 

presença com dois alunos da minha turma, três da turma da minha PC e todos 

os membros do NE. Esta foi uma excelente oportunidade para interagir com os 

meus alunos presentes, de forma a ter noção como se relacionam com outros 

alunos de outra escola, bem como perceber como são fora do seu contexto 

escolar a praticar desporto. 

O evento, devido ao ambiente cativante em seu redor, foi magnífico, 

tendo sido possível estabelecer uma interação afável com os elementos de 

outra escola participante (Escola Secundária Filipa de Vilhena) beneficiada pelo 

facto de tanto eu como alguns alunos os conhecerem. Por isto, propiciou-se um 

ambiente em que se privilegiou a diversão, com especial proveito para os 

alunos, que puderam usufruir do convívio que este evento facultou. 

Este torneio foi agradavelmente diferente para nós e para os alunos por 

terem sido propostos jogos tradicionais, além dos jogos desportivos coletivos. 

Foi facultado aos alunos a vivência de jogos que normalmente não se usam 

nas aulas de Educação Física, mas que são importantes na sua formação por 

fazerem parte da cultura desportiva portuguesa. Tive a oportunidade de 

relembrar a minha infância, com os jogos propostos, nomeadamente as 

corridas de sacos, jogo da malha e de tração à corda. 
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

“É essencial que na formação inicial se lancem as bases 

para que se crie o hábito de utilizar a reflexão como uma 

ferramenta essencial, fundamental e central do processo de 

desenvolvimento e melhoria das práticas profissionais. 

(Rodrigues, 2009, p. 14) 

 

A reflexão escrita das aulas, bem como das aulas observadas quer dos 

meus colegas de núcleo de estágio, quer da PC, no início do EP era de um 

modo geral bastante descritiva e explicativa, sentindo necessidade de 

aperfeiçoar, pois cingia-me à descrição e explicação do que se passava nas 

aulas, descrevendo os acontecimentos na aula sem mostrar as soluções e 

prescrições para aulas futuras. Foi ao traçar estratégias que comecei a 

melhorar as minhas reflexões e a torná-las indispensáveis para a minha 

prática. Desta forma cabe a cada professor estagiário utilizar diferentes 

estratégias que o levam ao seu desenvolvimento profissional. 

Assim o caminho que percorri, foi enriquecido de um conjunto de 

estratégias que me conduziram até aqui. 

Todas as atividades em que participei, bem como todas as reuniões, 

foram refletidas, de uma forma diferente das aulas, mas sempre com o intuito 

de retirar ideias e experiências, e tudo isto está patente no meu diário de bordo, 

que me foi muito útil ao longo do EP. 

Todo este processo reflexivo fez-me refletir e reorganizar a minha prática 

no processo de ensino-aprendizagem preenchendo todas as falhas que fazem 

parte do professor estagiário, tornando o EP numa atuação mais consistente, 

decisiva e prestigiosa. 

Para que todo este caminho seja mais consistente em termos de 

aprendizagem de novas áreas, ajudando na construção de conhecimento 

pedagógico, de conteúdo, melhorando as condições de trabalho e a qualidade 

do ensino penso que a investigação é um processo que se torna indispensável, 

e é neste sentido que surge o meu estudo na área da Psicomotricidade. 



 

57 
 

4.3.1. Projeto de estudo da Psicomotricidade – Acompanhamento de 

uma aluna no projeto de “Aprender na Globalidade” 

 

Fez parte das minhas atividades no EP a participação no projeto “ 

Aprender na Globalidade” na Escola EB 2/3 de Pêro Vaz de Caminha que está 

inserido no Eixo I do Projeto TEIP2 2011/2012 do Agrupamento Vertical das 

Escolas do Amial. Este destina-se a apoiar alunos que revelam dificuldades de 

aprendizagem como por exemplo: dificuldades de memorização, tempos curtos 

de atenção, dificuldades de planificação da ação, déficit’s de organização 

sequencial de linguagem verbal ou escrita, entre outras. 

Houve 23 alunos da escola EB 2/3 de Pêro Vaz de Caminha que 

usufruíram do apoio semanal psicomotor e como me tinham proposto o 

acompanhamento de pelo menos um aluno, aceitei o desafio e fui à descoberta 

de um novo estímulo chamado Psicomotricidade. 

 

Problema 

 

Elevado número de alunos com desenvolvimento cognitivo normal que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, comportamentais e/ou de 

socialização que contribuem para o insucesso escolar e/ou indisciplina. 

Público Alvo 

 

Alunos que revelam dificuldades de aprendizagem que não são 

consequência de qualquer deficiência.  

Objetivos 

 

- Despertar o desejo para aprender; 

- Elevar o rendimento escolar; 

- Diminuir comportamentos agressivos; 

- Cumprir regras; 

- Facilitar a integração do aluno na escola; 
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- Elevar a capacidade para enfrentar novas situações. 

 

Introdução 

 

Psicomotricidade 

 

Historicamente, o termo Psicomotricidade surgiu em 1870, no contexto 

médico (neurológico), com a necessidade médica de encontrar uma área que 

explicasse certos fenómenos clínicos como distúrbios da atividade gestual, da 

atividade práxica (Mendonça, 2007). Em 1909, Dupré dá um importante passo 

na fundamentação da Psicomotricidade ao correlacionar motricidade e 

inteligência e ao introduzir os primeiros estudos sobre debilidade e instabilidade 

motora, isolando perturbações como tiques, sincinésias e paratonias 

(Mendonça, 2007; Dias, 2009). 

Segundo Ferreira (2011, pp. 33-34), a Psicomotricidade “é a ciência que 

tem como objeto o estudo o homem através do seu corpo em movimento e em 

relação ao seu mundo interno e externo, bem como as suas possibilidades de 

perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. A 

Psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a 

origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas”. A autora refere ainda 

que este termo é empregue para a conceção de movimento organizado e 

integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é 

resultante da sua individualidade, da sua linguagem e da sua socialização 

(Ferreira, 2011). 

A Psicomotricidade pode ser definida como o campo transdisciplinar que 

estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistémicas entre o 

psiquismo e a motricidade. Baseada numa visão holística do ser humano, 

encara de forma integrada as funções cognitivas, sócio emocionais, simbólicas, 

psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num 

contexto psicossocial (Associação Portuguesa de Psicomotricidade, s/d). Neste 

sentido, assume-se como “uma reeducação ou terapia de mediação corporal e 

expressiva, na qual o reeducador ou terapeuta estuda e compensa as condutas 

motoras inadequadas ou inadaptadas, geralmente associadas a problemas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
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desenvolvimento e maturação psicomotora, de comportamento, de 

aprendizagem e de âmbito psicoafectivo” (Martins, 2001, p.34). 

A Psicomotricidade compreende, uma mediatização corporal e 

expressiva, na qual o reeducador, o professor especializado ou o terapeuta 

estuda e compensa condutas inadequadas e inadaptadas em diversas 

situações geralmente ligadas a problemas de desenvolvimento e maturação 

psicomotora, de aprendizagem, de comportamento ou de âmbito psicoafectivo 

(Fonseca, 2001). 

A Psicomotricidade considera a motricidade humana como uma ação e 

uma conduta relativas a um sujeito, isto é, uma ação que só pode ser 

concebida e abordada nos substratos psiconeurológicos que integram, 

elaboram, planificam, regulam, controlam e executam (Fonseca, 2001). 

Vítor da Fonseca (2001) refere que a Psicomotricidade tende, 

atualmente, a ser concetualizada, considerando fatores antropológicos, 

filogenéticos, ontogenéticos, paralinguísticos, cibernéticos e psiconeurológicos, 

sendo esse campo transdisciplinar desta área que conduzirá à evolução e 

atualização do conceito de Psicomotricidade. 

Este conceito existe desde os anos 30 e as primeiras formações nesta 

área aconteceram no início dos anos 40. Ao longo dos anos este foi evoluindo 

em vários países sem que, no entanto, tenha havido partilha entre eles pelo 

que a Psicomotricidade deve ser entendida tendo em conta as divergências 

culturais. As diferenças encontradas podem ser explicadas, em parte, pelo 

facto de alguns países possuírem uma longa tradição neste âmbito, enquanto 

que outros começaram apenas há 10 anos (The European Forum of 

Psychomotricity, 2007). Jean Le Boulch (1983, cit. por Castro, 2008) afirma que 

a prática educativa da Psicomotricidade surgiu em França, em 1966, devido às 

fragilidades evidenciadas pelo Educação Física, nomeadamente ao nível do 

desenvolvimento de uma educação integral do corpo.  

Em Portugal, a Psicomotricidade surgiu por meio da Licenciatura de 

Educação Física na Faculdade de Motricidade Humana, durante os anos 80. 

Inicialmente existia uma especialização em Educação Especial e Reabilitação 

que contemplava algumas noções de Psicomotricidade como forma de 

especialização da licenciatura de Educação Física, mas a partir de 1990 

tornou-se uma licenciatura estruturada e especializada. Em 2002, a licenciatura 
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de Educação Especial e Reabilitação evoluiu para licenciatura específica em 

Reabilitação Psicomotora, estendendo-se em 2006 à Universidade Fernando 

Pessoa e em 2007 à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Universidade de Évora e ao Instituto Piaget. Em 1989, Portugal juntou-se à 

Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxamento, em 1996, foi 

um dos países fundadores do Fórum Europeu da Psicomotricidade e, em 

agosto de 2000, fundou a Associação Portuguesa de Psicomotricidade.3 

 

Psicomotricidade e funções cognitivas 

 

As funções cognitivas representam o processo pelo qual um organismo 

recebe e elabora as informações para pautar seu comportamento, cuja 

organização pode ser distinguida em três níveis, devido à investigação sobre 

as diferentes fases do desenvolvimento psicomotor (Le Boulch, 1988). Os 

níveis referidos pelo autor são: sensório-motor; estruturação percetiva; e 

representação mental, que termina na simbolização e na concetualização. 

Todos eles correspondem a três formas de tratamento da informação sensorial 

e dependem de centros nervosos distintos.  Jean Le Boulch (1988), refere 

também que ao contrário do que comummente se julga, esta organização, 

especialmente no nível mais elevado, não acontece nas condições ideais de 

forma espontânea. Por isso, é necessária uma educação psicomotora que 

permita a cada criança usufruir das suas potencialidades genéticas com 

qualidade. Isto é, que lhe forneça os melhores meios de organizar as 

informações internas (do seu corpo) e externas (do meio envolvente). 

 

Sistemas Funcionais 

 

São três as principais unidades ou sistemas funcionais necessários para 

qualquer tipo de atividade mental: 

1ª A unidade para regular o tono ou a vigília;  

2ª A unidade responsável para obter, processar ou armazenar as 

informações; 

                                                           
3
 Disponível em http://www.appsicomotricidade.pt/content/psicomotricidade, consultado a 3 maio de 

2012. 
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3ª A unidade para programar, regular e verificar a atividade mental. 

 

Os processos mentais do homem e sua atividade consciente ocorrem 

com a participação destas três unidades, cada uma delas com o seu papel 

específico. 

A 1ª unidade de Luria é a mais primitiva, tem como funções, regular o 

tónus e o estado de vigília. As suas estruturas estão abaixo do córtex, no 

tronco cerebral e possuem uma dupla relação com o córtex. A formação 

reticular do tronco cerebral exerce um papel ativador geral sobre o córtex, 

fortalecendo as reações motoras aos estímulos e o estado de vigília, e um 

papel inibidor, provocando o sono. 

A 2ª unidade de Luria tem como funções a receção, análise e 

armazenamento de informações. As suas estruturas localizam-se nas regiões 

posteriores: occipital – visual, temporal-auditiva e parietal-sensorial geral. Os 

sistemas desta unidade estão adaptados para a receção de estímulos/ 

informações visuais, auditivas, vestibulares ou sensoriais gerais que vão ao 

cérebro a partir dos recetores.  

A 3ª unidade de Luria tem como funções programar, regular e verificar a 

atividade consciente. O homem não reage passivamente às informações que 

lhe chegam, cria intenções, formula planos e programa as suas ações, 

inspeciona a sua realização e regula o seu comportamento, comprando o efeito 

das suas ações com as intenções originais e corrigindo quaisquer erros que 

tenha cometido. 

Embora cada unidade tenha uma função singular e específica, a 

cognição depende de uma colaboração íntima entre todas as três unidades. 

Depois desta breve introdução sobre o tema, passo a explicar que decidi 

fazer o meu projeto de estudo na Psicomotricidade, acompanhando uma aluna 

ao longo deste ano letivo, por este desafio me ter sido proposto pela 

coordenadora de grupo de expressões, a Professora Aurora Baptista, ao qual 

respondi positivamente, de imediato, e por o considerar enriquecedor a todos 

os níveis. 

Assim iniciei com a Mariana (nome fictício) uma avaliação com a Bateria 

Psicomotora de Fonseca (1992) que permite avaliar o perfil psicomotor de cada 

jovem e elaborei um relatório do perfil psicomotor, assente nos resultados 
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dessa avaliação (ver anexo 1). A Bateria Psicomotora é um instrumento 

psicopedagógico que permite de uma forma estruturada e não estereotipada, 

observar vários componentes do comportamento psicomotor em indivíduos que 

tenham entre 4 e 12 anos de idade cronológica. Tem como objetivo a 

identificação da integridade psiconeurológica do indivíduo, procurando medir a 

qualidade de integração, programação, elaboração e regulação, que 

constituem uma dinâmica que se traduz no produto da qualidade dos 

processos psíquicos. É um instrumento que associa o funcionamento das três 

unidades funcionais do modelo psiconeurológico de Luria, acima descritos à 

exceção das tarefas dos sete fatores psicomotores: Tonicidade (T), 

Equilibração (E), Lateralidade (L), Noção Corporal (NC), Estrutura Espácio-

Temporal (EET), Praxia Global (PG) e Praxia Fina (PF).4 

Pela falta de formação nesta área, foi seriamente importante a pesquisa 

e apropriação de saberes sobre o tema em questão. Assim, participei numa 

ação de formação desenvolvida na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, 

lecionada pela formadora e Professora Aurora Baptista. Sem a sua preciosa 

ajuda teria não conseguido elaborar o relatório. 

Mediante os resultados e para além do relatório, organizei uma série de 

exercícios para trabalhar com esta aluna e foquei-me nas principais 

dificuldades que apresentava nos testes iniciais. 

A ficha de avaliação psicomotora (ver anexo 2) continha as informações 

dos dados pessoais da aluna e um pequeno inquérito sobre dados da sua 

gestação e parto, do seu primeiro desenvolvimento, do ambiente familiar e 

escolar e por fim dados médicos. Estas informações podem parecer 

irrelevantes, mas muitos comportamentos da criança desenvolvem-se na sua 

gestação e parto, onde irei fazer uma caracterização da aluna mais à frente. 

Em relação aos testes, estes foram iniciados com uma caracterização 

global da aluna que derivado à sua fisionomia o seu aspeto morfológico é 

endomorfo. Ainda na caracterização global avaliei o controlo da respiração, que 

tem 4 níveis de resultados, que vai do 1 que é o mais fraco, onde a criança 

evidencia que tem problemas ao nível do que está a ser avaliado até ao 4 que 

indica que a criança não tem qualquer tipo de problema. 

                                                           
4
 Batista, A. (2012). Material fornecido na Ação de Formação “Aprender na Globalidade”. 
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Iniciada então a avaliação psicomotora, a Tonicidade foi o primeiro fator 

a ser avaliado, sendo este a base fundamental da psicomotricidade, tendo um 

papel fundamental no desenvolvimento motor, uma vez que é responsável pelo 

estado de tensão permanente do músculo, garantindo as atitudes, a postura, as 

mímicas, as emoções, de onde emergem todas as atividades motoras 

humanas. Neste fator a aluna teve um resultado de 2, que indica uma 

realização fraca, com dificuldades de controlo e revelando sinais desviantes. 

O segundo fator a ser avaliado foi a Equilibração, que é a base toda a 

coordenação dinâmica global. É o ajustamento postural e gravitacional 

indispensável ao movimento intencional. É a noção de distribuição de peso em 

relação a um espaço e a um tempo e, em relação ao eixo de gravidade. 

Segundo Monteiro (2004, p. 143), “as sensações provocadas pela gravidade 

são uma referência básica a todas as outras informações sensoriais e 

perceptivas, daí a sua implicação no desenvolvimento das funções visuais e 

auditivas”. Insegurança gravitacional, a equilibração fica afetada, provocando 

instabilidade emocional, hiperatividade, ansiedade e distratibilidade, o que 

provocará um comprometimento no desenvolvimento psicomotor as 

dificuldades de aprendizagem tendem a surgir5. Neste fator a aluna obteve a 

pontuação de 1 que indica a ausência de resposta ou realização imperfeita, 

incompleta, inadequada e descoordenada. Uma disfunção no equilíbrio, 

interfere com todo o tipo de atividade metal e o cérebro passa a revelar-se 

indisponível para integrar a informação mais complexa. Problemas tónicos 

levam a disfunções da atenção seletiva, inibição e controlo. O desequilíbrio 

potencia dificuldades de NC, EET e Praxias. 

O terceiro fator a ser avaliado foi a Lateralidade que assume um papel 

considerável na aquisição da linguagem. A especialização hemisférica 

desenvolve-se de modo a que o hemisfério direito se dedique exclusivamente à 

integração motora para que o hemisfério esquerdo se responsabilize por outras 

funções, nomeadamente as linguísticas. Neste fator a aluna teve a cotação de 

4 que indica que obteve uma realização perfeita, precisa, económica e 

controlada. 

                                                           
5
 Batista, A. (2012). Material fornecido na Ação de Formação “Aprender na Globalidade”. 
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O quarto fator foi a Noção Corporal que é a combinação das 

informações cerebrais, corporais e sensoriais. O corpo é considerado a 

primeira forma de linguagem para a criança, já que é com ele que introduz a 

sua comunicação com o meio. É a linguagem da ação. O corpo deve ser visto 

na sua totalidade, pois nele se inscrevem todas as tensões e emoções que 

caracterizam a evolução psicoativa de um sujeito. Neste fator a aluna teve a 

cotação de 1 que indica que teve uma ausência de resposta ou realização 

imperfeita, incompleta, inadequada e descoordenada. 

O quinto fator é a Estruturação Espácio-Temporal. A consciência 

espacial e a procura de um equilíbrio no espaço são fundamentais no 

desenvolvimento humano. Esta consciência é dependente da estruturação de 

um esquema corporal. As crianças com dificuldades na perceção espacial 

tendem a ser dispersas. Neste fato a aluna obteve 2 que mais uma vez indica 

realização fraca, com dificuldades de controlo e revelando sinais desviantes. 

O sexto fator a ser avaliado foi a Praxia Global que está relacionado com 

a planificação motora e integração rítmica para se obter uma boa coordenação 

e dissociação de movimentos. Em termos de coordenação existe a Óculo-

Manual que avalia a coordenação melódica olho/mão, com as capacidades 

percepto-visuais de avaliação da distância e da precisão de lançamento e 

Óculo-Pedal que avalia a coordenação melódica olho/pé, com as capacidades 

percepto-visuais de avaliação da distância e da precisão de lançamento. A 

Dismetria avalia a adaptação visuoespacial e visuoquinestésica dos 

movimentos orientados face a uma distância e a um alvo. O seu resultado foi 

de 1 neste fator que indica que teve uma ausência de resposta ou realização 

imperfeita, incompleta, inadequada e descoordenada. 

O sétimo e o último fator, é mais uma praxia, a Praxia Fina sendo a mão 

a parte central destra praxia e como tal os exercícios de motricidade fina são 

muito importantes para a criança, pois educam o gesto requerido para a 

escrita, evitando a pressão inadequada que tanto prejudicam o grafismo, 

tornando o ato de escrever um experiência eversiva à criança. Dada a 

importância desse tipo de trabalho, é conveniente no início aplicar os exercícios 

de motricidade fina, antes qualquer trabalho gráfico. É a associação dos 

domínios do campo visual com a motricidade fina das mãos, elementos básicos 

para o grafismo. Mais uma vez o seu resultado foi de 1 neste fator que indica 
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uma ausência de resposta ou realização imperfeita, incompleta, inadequada e 

descoordenada.6 

 

Estudo de Caso  

 

Caracterização da criança 

 

A Mariana é uma criança caucasiana com 11 anos e 2 meses. 

Frequentou um estabelecimento de educação Pré-Escolar. Atualmente 

frequenta o quinto ano do ensino básico, mas saliento que repetiu o segundo 

ano do ensino básico. 

A gravidez da Mariana foi planeada e a sua gestação correu bem, 

nascendo de cesariana por opção. 

 Desde bebé que tem problemas com o sono, não consegue ter um sono 

seguido, acordando várias vezes por noite. Começou a falar com 8 meses e a 

andar com 19 meses. 

A Mariana habita com os pais e dois irmãos, um rapaz mais velho com 

14 anos e uma menina mais nova com apenas 6 anos, tendo que partilhar o 

quarto com a mesma, não possuindo um espaço próprio e não tendo uma boa 

relação com a mesma. 

Os seus passatempos favoritos são ouvir música, dançar e jogar no 

computador. 

A avaliação realizada pela DT refere que a Mariana possui dificuldades 

na compreensão e memorização, bem como dificuldades na comunicação oral 

e escrita, tudo isto tendo em conta a sua idade cronológica. 

Esta avaliação mostrou que a Mariana a nível de socialização se revela 

uma criança tímida e envergonhada com algumas dificuldades em relacionar-

se com a maior parte dos colegas. 

Esta aluna revelou-se uma criança amorosa mas muito insegura. 

 

Perfil Psicomotor 

 

                                                           
6
 Batista, A. (2012). Material fornecido na Ação de Formação “Aprender na Globalidade”. 
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A aplicação da Bateria Psicomotora, realizou-se numa hora livre da 

aluna durante a semana, no período de aulas deste ano letivo. 

A Mariana mostrou-se sempre bastante recetiva às tarefas propostas. 

Após a realização de cada tarefa da Bateria Psicomotora cada fator e 

subfactor é cotado de 1 a 4 como já tinha referido, depois realiza-se a soma e a 

respetiva média arredondada. 

No sentido de facilitar a apresentação dos resultados obtidos segue em 

anexo no relatório a cotação obtida em cada um dos fatores psicomotores. 

 

Programa de Intervenção  

 

Perante o perfil psicomotor Dispráxico com a pontuação de 1,71, com 

que me deparei, onde afluem múltiplas áreas fracas, elaborei um plano de 

intervenção que englobou todas as áreas, dando especial atenção à 

Equilibração e à Noção Corporal. 

Assim sendo semana após semana as melhorias da Mariana 

começaram a ser visíveis, principalmente na NC no subfactor Sentido 

Quinestésico, onde a aluna não conseguia manter os olhos fechados por mais 

de 5 segundos, sentindo-se receosa com o que lhe poderia acontecer. Aos 

poucos fui conseguindo ganhar a sua confiança e ela uma autoconfiança que 

se refletia no seu dia-a-dia escolar, na última sessão fiz novamente o teste e 

neste subfactor a aluna já mantinha os olhos fechados cerca de 1minuto e 30. 

 

 

Objetivos 

 

Melhorar a Tonicidade, desenvolvendo o tônus muscular; 

Desenvolver o equilíbrio; 

Desenvolver a função respiratória; 

Desenvolver o esquema corporal; 

Desenvolver a capacidade de realizar deslocamentos em diferentes 

trajetórias, sentidos e direções; 

Desenvolver a coordenação motora global; 

Aperfeiçoar os movimentos finos; 
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Promover a intimidade e a relação com o outro. 

 

Recursos 

 

Humanos: Professora de EF. 

Materiais: Pavilhão da Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha e materiais 

existentes na escola. 

 

Sessão Tipo 

 

Uma vez por semana, durante uma hora, até ao fim do ano letivo. 

Conclusão 

 

Chegado o momento de dar por concluído este estudo, permanece a 

sensação de “ainda haver muito a dizer e a fazer”. Admite-se que vários 

domínios da contextualização teórica mereciam um maior aprofundamento. 

Apesar de não ter formação nesta área, achei esta experiência muito 

enriquecedora e que me deu bastante prazer realizá-la. 

Se, por um lado, me apercebi da grande importância que a formação de 

base teve ao longo deste meu ano de EP, por outro, considero que não devia 

entrar na vida profissional sem passar por esta experiência. Esta experiência 

tornou-me numa profissional mais capaz, competente e experiente noutras 

áreas, nunca esquecendo que há caminhos que estão por dominar, muitas 

dúvidas e incertezas estão por surgir e muitas batalhas por enfrentar. 

Todo este processo com a Mariana foi seguido com muitas reflexões que 

me ajudaram a desagregar muitas falhas que tinha sobre o tema, pois não 

tinha qualquer base sobre a Psicomotricidade. Depois de adquirir uma 

capacidade reflexiva, comecei a perceber melhor o caminho que me propus a 

traçar, que me permitiu uma melhor superação dos meus défices sobre o 

assunto, encarando as situações de uma forma sustentada, como refere 

Alarcão (1996, p. 100) “um ensino reflexivo (...) deve valorizar a experiência 

pessoal, as convicções, os valores e diferentes saberes dos formandos, 
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enquanto sujeitos com uma individualidade própria, portadores de uma cultura 

que é importante consciencializar, preservar e alargar.” 

O enquadramento teórico facilitou os pontos cruciais para a aplicação 

prática. Estabelecidas as coordenadas, foi necessário aplicar alguns 

instrumentos que possibilitassem um melhor enquadramento da Mariana. 

A definição do perfil psicomotor da Mariana é ponto fulcral deste estudo, 

assim a observação realizada com a aplicação da Bateria Psicomotora permitiu 

determinar os fatores psicomotores que se encontram alterados numa criança 

de 11 anos. 

A Mariana apresenta um perfil psicomotor Dispráxico, revelando um 

comprometimento das suas aprendizagens.  

Competências como a tomada de consciência, a exploração e a 

orientação do corpo no espaço, a compreensão e uso das noções espácio-

temporais, da memorização, da combinação e da sequência de padrões 

motores são fundamentais para o normal desenvolvimento das aprendizagens 

curriculares e sociais. Assim as repercussões dos resultados obtidos são 

preocupantes. 

As investigações de Fonseca (2005), sustentadas no modelo de 

organização funcional de Luria, indicam claramente que existe uma forte 

correlação entre perfil psicomotor e aquisição de competências necessárias ao 

bom desenvolvimento global da criança.7 

A motricidade ocupa um lugar especial na teoria Walloniana. Desde o 

nascimento, e mesmo ao longo do desenvolvimento ultra-uterino, ela é uma 

das mais ricas formas de interação com o envolvimento externo, e é na sua 

essência, um instrumento privilegiado de comunicação da vida psíquica. 

(Fonseca, 2005). 

Mesmo a Mariana estando no último ano a que se destina esta Bateria 

Psicomotora, gostaria que alguém, se possível eu, acompanhasse a 

caminhada desta aluna por forma a criar também novos alicerces que suscitem 

interesse de outros profissionais para outros alunos que estejam na mesma ou 

semelhante situação e que acreditem ser de cariz proveitoso para profissionais 

de Educação. 

                                                           
7
 Batista, A. (2012). Material fornecido na Ação de Formação “Aprender na Globalidade”. 
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E assim chegou ao fim esta viagem, uma viagem ao “país das 

maravilhas”, isto porque jamais esquecerei este ano por ter feito o que tanto 

ambicionava na minha vida, lecionar Educação Física. 

Recordo o dia 13 de setembro de 2011 como o grande dia, o primeiro 

dia de “ser professora”, pois conheci e tive o primeiro contacto com os meus 

adorados alunos, que jamais esquecerei. 

A partir desse momento foi um corrupio de vivências que me 

proporcionaram um leque alargado de emoções. Contudo, essas vivências não 

foram desprovidas de reflexão, o que permitiu o meu crescimento enquanto 

profissional da educação. O constante incentivo ao aprimoramento e à 

necessidade de questionar e justificar as ações empreendidas foram 

imprescindíveis para que encarasse a necessidade de refletir com a devida 

supremacia e para que me direcionasse para a sua melhoria. A reflexão e a 

consciencialização da necessidade de planear foram dos pontos que mais me 

marcaram, contribuindo para o aumento da eficácia da minha atuação 

enquanto professora. Assim, tomei consciência que dedicar mais tempo ao 

planeamento e contribuir para um processo de ensino-aprendizagem mais 

consciente, não deixando a imprevisibilidade tomar conta do processo. 

Durante este ano percebi a importância do professor na vida escolar. 

Compreende que este não pode ser um simples transmissor de 

conhecimentos, este deve estabelecer elos de ligação com os seus alunos, ser 

um modelo, alguém com quem os alunos se possam identificar e comunicar. 

No exercício da minha função de professora durante este ano aprendi que não 

devo procurar marcar os alunos apenas para uma aula mas sim para a vida. 

Senti que por muitas vezes isso aconteceu, não só dentro da “sala” de aula 

como fora, pois ao almoçar com os meus alunos todos os dias, pude vivenciar 

as suas vidas mais ao pormenor, por vezes sendo apenas ouvinte, gesto este 

que nem em casa tinham. Por vezes fui ambiciosa de mais, por querer resolver 

problemas de anos apenas em 10 meses, apesar de não os conseguir resolver 

fico lisonjeada por muitos me confidenciarem os seus problemas e angústias 

na tentativa de os poder resolver. Mas esta tarefa não foi fácil, porque muitas 

vezes fui tão impotente com o que me chegava aos ouvidos ficando frustrada e 

deprimida pelo conhecimento de realidades tão cruéis de crianças tão carentes.  
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Foi sem dúvida alguma um ano extraordinariamente gratificante, repleto 

de novas vivências, de muitas emoções que certamente, não consegui relatar 

na íntegra neste RE. Tantas experiências que me “esculpiram” como 

professora, adquirindo assim, uma identidade profissional que apenas agora 

começou. Um ano essencialmente de crescimento, de aquisição de novas 

competências, onde as experiências passadas no papel de professora me 

marcaram profundamente. Sinto que as minhas expectativas foram 

amplamente superadas. Aproveitei todos os momentos de observação para 

absorver todos os ensinamentos para dotar a minha atuação com maior clareza 

e compreensão, é certo que nem todos foram aproveitadas e feito dela um 

sucesso mas serviu para enriquecer-me e crescer gradualmente. Deste modo, 

tenho a perceção que o meu processo formativo deve continuar e que a 

formação contínua ao longo da vida profissional é uma certeza. 

A Escola E.B 2/3 Pêro Vaz de Caminha e a turma do 9ºC, tornaram-se 

cruciais neste meu crescimento pessoal e profissional e nunca mais irei 

esquecer o contributo que estes tiveram, pois enfrentei sempre os desafios 

criados pelos meus alunos e o contexto em que estava inserido como mais 

uma etapa no meu desenvolvimento. 

Ser professora, é de facto, aquilo com que sempre sonhei, mesmo 

apesar das constantes e polémicas mutações pelo que o mundo do ensino 

passa. Uma etapa foi conquistada e novas se defrontarão onde irei ultrapassar 

todos os desafios para alcançar o meu objetivo. É um objetivo pelo qual vou 

lutar e não tenho dúvidas que está perfeitamente ao meu alcance, porque 

acredito incontestavelmente que vou atingir o sucesso, como venho atingindo 

até aqui, sempre com o maior profissionalismo possível para respeitar esta tão 

nobre profissão. 

 

“Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão 

maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os 

homens do futuro." (D. Pedro II, s/d)8 

                                                           
8
  Disponível em http://www.mensagenscomamor.com/frases_para_professores_e_Professoras.html, 

consultado a 29 de julho de 2012 
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Anexo 1 – Relatório de Avaliação da Psicomotricidade (Mariana) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE  

 

NOME: Mariana 

IDADE: 11 anos 

 

PERFIL PSICOMOTOR: Dispráxico 

 

4 - Perfeita, económica, harmoniosa e bem controlada        

3 - Controlada e adequada        

2 - Com dificuldades de controlo        

1 - Imperfeita, incompleta e descoordenada        
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AVALIAÇÃO PSICOMOTORA: 

Revela dificuldades de aprendizagem, apresentando sinais desviantes que 

assumem significação neuro-evolutiva a nível dos itens psicomotores pontuados com 

nível 1 e 2. Suspeita-se de uma disfunção psiconeurológica dos dados táteis, 

vestibulares e propriocetivos, que interferem com a capacidade de planificar ações, 

repercutindo-se em dificuldades de aprendizagem na generalidade das disciplinas. 

Uma vez que a função tónica está ligada a todas as manifestações de ordem 

afetiva, emotiva, cognitiva e motora e, como o tónus integra o bombardeamento 

incessante dos estímulos exteriores que estão na base da aquisição da postura e da 

consequente disponibilidade práxico-construtiva para as aprendizagens, as disfunções 

observadas levam a dificuldades de atenção seletiva, inibição e controlo. 

Uma disfunção do equilíbrio interfere com o todo o tipo de atividade mental e o 

cérebro passa a revelar-se indisponível pata integrar a informação mais complexa. 

Todas as aprendizagens manuais põem em jogo aspetos de equilibração e 

coordenação. Assim, para que a criança tenha uma função de execução precisa e 

ajustada necessita que as estruturas de equilibração estejam intactas. 
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O desequilíbrio potencia dificuldades de NC, EET e praxias. 

 O sucesso escolar só é possível a partir do momento em que a jovem no seu 

processo de maturação adquire um verdadeiro conhecimento do seu próprio corpo, 

como “pivot” de todas as relações que caracterizam o seu desenvolvimento 

circunstancial. Uma alteração da gnosia corporal, corresponde a uma alteração do 

próprio corpo e uma alteração da perceção dos problemas espaciais. 

 Os problemas na estruturação temporal levam a dificuldades na análise, 

integração e memória sequencial auditiva, dificuldade percetivas, verbais e não 

verbais (disfunção lobos temporais). 

 A fraca realização na praxia global reforça as razões que levam a dificuldades 

de planificação motora (disfunção lobos frontais). 

 A imaturidade práxico-manual e a sua componente tónico-emocional, revelam-

nos informações de carência instrumental que estão na origem de dificuldade na 

escrita. 

  



 

XVII 
 

Anexo 2 – Ficha de Avaliação Psicomotora 

 

 

 


