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RESUMO 

 

Este documento procura refletir a experiência vivida, bem como todos os 

conhecimentos adquiridos durante o Estágio Profissional, na Escola 

Secundária de Oliveira do Douro, num núcleo que foi constituído por três 

estudantes estagiários, sob a tutoria de um Professor Cooperante e um 

professor Orientador da Faculdade. 

O presente relatório tenta espelhar aquilo que foi um ano intensivo na 

minha formação profissional, incorporando diferentes áreas de intervenção que 

dizem respeito à organização e gestão do ensino e aprendizagem, participação 

na escola e relação com a comunidade e, por fim, o desenvolvimento 

profissional. Este trabalho está estruturado em partes, que vão desde o 

enquadramento biográfico, passando pelo enquadramento da prática 

profissional e a sua realização, até às conclusões finais. São apresentados os 

acontecimentos mais importantes, as dificuldades sentidas bem como as 

estratégias adotadas para resolver esses problemas que foram surgindo 

durante a prática pedagógica. 

É, ainda, objeto de exposição o tema desenvolvido ao longo do estágio, 

resultado de um problema decorrente da prática, tempo de instrução: “Otimizar 

o tempo de instrução na transição entre exercícios”, que se revelou muito 

importante para o desenvolvimento da minha competência profissional e para 

obtenção de estratégias e metodologias de ensino. 

Em suma, este documento visa a caracterização da prática pedagógica 

supervisionada ao longo deste ano letivo, fazendo referência aos aspetos que 

me permitiram crescer e compreender o que é ser professor. 
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ABSTRACT 

 

This document seeks to reflect the experience and all the knowledge 

acquired during teaching practice in Secondary School of Oliveira do Douro, in 

a group of three student teachers, under the mentorship of a Cooperating 

Teacher and the Faculty Supervisor. 

This report tries to show what the importance of this school year in my 

intensive training was, incorporating different policy areas that relate to the 

organization and management of teaching and learning, participation in school 

and community relationships and finally professional development. It is 

structured in parts, ranging from the biographical framework, through 

professional practice framework and its implementation until the final 

conclusions. The project will present the most important events, the difficulties 

and the strategies adopted to solve these problems that arose during teaching 

practice. 

It will also provide an insight into the theme developed throughout the 

training process, the result of a problem arising from the practice instruction 

time: “Optimize instructional time in the transition between exercises”, which 

proved very important for the development of my professional competence and 

obtaining strategies and teaching methodologies. 

In short, this document aims to characterize the supervised teaching 

practice throughout this school year, referring to aspects that have allowed me 

to grow and understand what it is to be a teacher. 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICE, TEACHING AND 

LEARNING, INSTRUCTION, REFLECTION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como 

professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de 

ensinar e desvendar na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.” 

(Nóvoa, 1992) 

 

O Estágio Profissional como processo supervisionado, que visa a 

formação e preparação para a carreira docente, perspetiva a integração e 

aplicação de um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos anteriormente 

adquiridos, em ambiente escolar, de forma a proporcionar experiências e 

vivências profissionais e emocionais que contribuam para o desenvolvimento 

enquanto pessoa e docente. 

Sendo que a atividade docente se carateriza como complexa, surge a 

necessidade de responder a diferentes desafios, que visam a integração 

progressiva do estudante-estagiário, capacitando-o de responder às exigências 

da futura profissão, pela experimentação do exercício da profissão em contexto 

real. 

Mais do que aplicar estratégias e metodologias de aprendizagem 

adquiridas durante a formação académica, o Estágio Profissional permite a 

descoberta e o desenvolvimento de uma identidade própria no ato de ensinar, 

com base na experimentação de soluções, adotando uma atitude pró-ativa na 

busca de soluções que levem ao sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, esta prática decorreu na Escola Secundária de Oliveira do 

Douro, com um núcleo de estágio constituído por três elementos, 

acompanhada de forma contínua pelo Professor Cooperante Avelino Azevedo 

(responsável pelas turmas e pelo acompanhamento diário na escola) e pelo 

Professor Orientador Tiago Sousa (designado pela Faculdade para orientar o 

Estágio Profissional), em contexto de prática supervisionada, cumprindo 

funções letivas e não letivas, ações de cooperação, investigação e organização 

de atividades de formação complementar proporcionadas pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 
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O presente relatório foi elaborado com base na atitude reflexiva que 

orientou toda a minha ação durante o Estágio Profissional. Esta exposição 

apresenta uma visão pessoal e reflexiva de todas as minhas vivências, 

estabelecendo uma relação entre os conhecimentos adquiridos durante a 

formação académica com os conhecimentos adquiridos durante a prática 

pedagógica. Pretende ainda relacionar os objetivos iniciais, as espectativas e 

as ações desenvolvidas com os resultados obtidos. 

Este documento encontra-se organizado de forma a contar a história de 

todos os acontecimentos, tendo em conta as minhas vivências que 

antecederam o ingresso na área da Educação Física, passando pela minha 

integração e realização no Estágio Profissional, explorando as áreas que me 

suscitaram interesse e que foram motivo de reflexão. 
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2.DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1. Reflexão Autobiográfica 

 

“Eu sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura.” 

(Fernando Pessoa) 

 

Ao reportar-me às minhas vivências passadas, afirmo que estas tiveram 

uma grande responsabilidade naquilo que hoje sou. Assim sendo, eu, Joana 

Fernandes Van-Zeller Silva Campos, natural de Vila Nova de Gaia, apresento-

me como alguém que visa alcançar tudo aquilo com que sonhou, quer a nível 

profissional quer pessoal. Ao longo do meu percurso vivi um conjunto de 

experiências que, entre muitas outras coisas, me incutiram vontades, 

nomeadamente a de querer estar no desporto e para o desporto. 

Desde pequena que me vejo ligada ao desporto. Iniciei com a Natação no 

Sport Clube do Porto, continuando no Clube Náutico de Gaia. Esta atividade 

nunca deixou de ser a minha paixão. No entanto, continuei a minha prática 

desportiva no Ballet, no Ginasiano, em Vila Nova de Gaia, permanecendo 7 

anos nesta modalidade. Fui sempre praticando outro tipo de desportos na 

escola em contexto de desporto escolar, como voleibol, basquetebol e 

badminton.  

Tive a sorte de crescer num ambiente que me proporcionava uma 

imensidão de brincadeiras com a maior das liberdades concedida pelos meus 

pais, de poder acompanhar o meu pai na sua profissão enquanto professor de 

Educação Física e enquanto treinador de basquetebol, que na companhia da 

minha mãe não faltava a um jogo. Toda esta liberdade despoletou em mim o 

gosto pelo desporto, e mais tarde pela profissão de ser professora. 

Feita a minha escolha sobre o que seguir, optei por ir no 10º ano para o 

Colégio de Gaia onde fiz o Curso Tecnológico de Animação e Gestão 

Desportiva. Com este curso, o gosto pela Educação Física aumentou. A 

formação que decorre em ambiente de trabalho, procurando proporcionar uma 

formação de nível intermédio, suficientemente abrangente, e que engloba as 
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atividades desportivas propriamente ditas e as de gestão desportiva, deram-me 

uma grande bagagem para continuar o meu processo de formação. Iniciei a 

minha formação académica no Instituto Superior da Maia (ISMAI) completando 

nesta instituição os dois primeiros anos. No 3º ano decidi pedir transferência 

para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), instituição 

esta onde sempre desejei concluir o curso. Com esta transferência perdi não só 

um ano mas também passei do curso antigo para o atual de Bolonha. No 

entanto, não me arrependo desta mudança. O ramo escolhido, treino 

desportivo - Natação, possibilitou-me estagiar no Futebol Clube do Porto onde 

estive ligada ao treino do escalão de cadetes. Este foi, sem dúvida, um ano 

cheio de desafios e conquistas, com o qual aprendi e cresci bastante. Esta 

vivência fez crescer em mim algum espírito crítico, que acabou por contribuir 

para a minha escolha pela via ensino, com uma vontade por fazer diferente, 

mais e melhor. Foi também uma porta que se abriu para mim já que em março 

deste ano comecei a estar ligada ao Grupo de Formação deste clube, no pólo 

onde trabalho (Life Club). Durante todo este período de formação, tentei não 

me limitar apenas àquilo que era proposto, procurei sempre assistir e participar 

nalgumas formações extra-faculdade. 

Para além disso, sempre tive alguém ou algo que me incentivasse a 

gostar de não só de desporto, mas também o ensino do mesmo. Tal facto influi 

no formular da minha própria motivação, sendo esta fundamental para a 

ligação que criei com esta profissão. 

Assim, e tendo em conta a minha vivência enquanto professora de 

natação há já 6 anos, permite-me ter alguma confiança, uma vez que me sinto 

preparada para planear e avaliar diferentes situações e agir e solucionar os 

problemas que forem surgindo, tendo sempre presente que os contextos são 

distintos. 

Atualmente trabalho em dois ginásios, Life Club em Vila Nova de Gaia e 

Solinca Gaia®, sendo que no primeiro já permaneço há 6 anos e onde 

desempenho funções de professora de natação (bebés, crianças e adultos) e 

hidroginástica. Para mim, este não é só um local de trabalho, mas também uma 
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segunda casa e uma escola onde cresci, aprendi e continuo a aprender 

enquanto profissional. 

Nestas linhas deixei marcado alguns momentos que considero relevantes 

para a etapa que estou a atravessar. Pretendo seguir a minha formação da 

competência profissional com esta máxima, e tal como refere Bento (2003, p. 

136), “sem motivos o homem não se põe em movimento”. 
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2.2. Expectativas e impacto com o contexto de Estágio 

 

Encarei o Estágio Profissional com grande confiança, sabendo que 

certamente iria haver momentos marcados pela dúvida e pela incerteza até 

porque iria estar exposta a uma responsabilidade que nunca tinha tido 

anteriormente, e tal como Zélia Matos (2011) refere: “O Estágio Profissional 

entende-se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre 

as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e 

de cooperação.” 

Como era de esperar as expectativas são sempre elevadas e positivas, 

mas as dificuldades também estarão sempre presentes, e como disse Cury 

(2004, p.17), “não importa o tamanho dos obstáculos, mas o tamanho da 

motivação que temos para os superar”. 

Nunca como agora tinha sido confrontada desta maneira com o contexto 

escolar. Tenho consciência que não é fácil nem que vai ser imediato, mas que 

vou adquirindo ao longo do tempo, não só por mim mas com a ajuda de todos 

os que para mim são importantes. Para além disso, percebi que na presente 

escola onde decorreu este estágio, posso contar com todos os professores, já 

que estes demonstram disponibilidade em nos ajudar. Assim, espero que com 

as dificuldades sentidas e ultrapassadas durante o estágio, bem como os erros 

me façam crescer enquanto pessoa e profissional, tendo em conta sempre o 

sentido crítico que me ajudará em muitas das transformações. 

O Estágio é uma realidade distinta. É certo que não é a primeira vez que 

estou a dar aulas, mas este é um contexto diferente, e será a este contexto que 

pretendo chegar na minha vida futura. Neste sentido, as dúvidas vão surgindo: 

serão suficientes os anos de formação académica? Como será o primeiro 
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contacto com a turma? Serei capaz de criar nos alunos motivação para a 

disciplina de educação física/prática desportiva? Este conjunto de dúvidas e 

inquietações iniciais têm sido ultrapassadas dia a dia na escola, e sem dúvida 

que dependem da nossa predisposição para a procura de soluções para os 

erros cometidos, devendo ser críticos connosco mesmo e aceitar a crítica dos 

que nos rodeiam neste contexto.  

Assim, terei como principal objetivo envolver os alunos de forma ativa no 

processo de ensino – aprendizagem, desenvolvendo a sua autonomia tendo 

sempre presente as necessidades específicas dos alunos, tal como refere o 

documento Normas Orientadoras1, na área 1 - Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, alínea 9 “Considerar as necessidades educativas 

específicas de alunos, concebendo, concretizando e avaliando as condições 

mais ajustadas para a sua formação e desenvolvimento no âmbito dos 

objetivos programáticos da disciplina de Educação Física”. Devido a existirem 

dois alunos com Necessidades Educativas Especiais senti necessidade de me 

informar quanto à avaliação destes alunos para adaptar o grau de dificuldade e 

complexidade das tarefas apresentadas. Para tal, recorri a conversas com o 

professor cooperante (que já vinha a acompanhar os casos do ano anterior), 

com a diretora de turma e com a psicóloga que os acompanha. Este trabalho 

em conjunto tem permitido que estes alunos evoluam e sejam acompanhados 

de forma a atingirem o sucesso adequado às suas necessidades. 

Com isto, dá-se início a uma fase de transição da formação profissional 

para a vida ativa/prática, ou seja, o Estágio é encarado como uma formação 

constante, o início de mais uma aprendizagem. De acordo com o mesmo 

documento “O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão.” 

Uma forma de enfrentar e analisar a nossa ação profissional é através da 

prática reflexiva. Assim, a reflexão acerca da prática pode ser e deverá ser uma 

das estratégias que ajudarão no nosso processo de formação. Neste sentido, 
                                            
1
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011.  
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“ser reflexivo é uma maneira de ser professor” (Zeichner, 1993, p. 18), que 

analisa, reflete e justifica todas as suas ações letivas, organizativas e 

investigativas, promovendo um ensino de qualidade. É este professor reflexivo 

que pretendo ser, não só durante o estágio profissional, mas também durante a 

minha vida profissional, de forma a eliminar das nossas consciências o ser 

professor de uma forma rotineira e desprovidos de um pensamento consciente. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Contexto de natureza conceptual 

 

A atividade do professor, bem como o processo ensino e aprendizagem, é 

caraterizada como complexo e integral  transcorre num contexto que depende 

do sistema educativo, condições locais das situações de educação, que no 

processo de formação, Estágio Profissional, obrigam a integrar e interligar as 

suas áreas e domínios com o objetivo de desenvolver a competência 

profissional2. 

Tem como objetivo geral a integração no exercício da vida profissional em 

contexto real, de uma forma orientada, que promova nos futuros professores o 

desenvolvimento de um espírito crítico e reflexivo, capaz de resolver as 

dificuldades e exigências durante a profissão. 

Ainda com referência às Normas Orientadoras do Estágio Profissional, o 

processo ensino-aprendizagem com a natureza complexa e integral que 

apresenta, bem como a atividade do professor que decorre num contexto 

influenciado pelo sistema educativo, necessitam de uma tentativa de 

interligação das várias áreas e domínios a percorrer no estágio profissional, de 

forma a desenvolver a competência profissional, e devem ser trabalhadas de 

forma sistemática. Assim, o desenvolvimento desta competência profissional 

apoiada numa ética profissional, assenta na criação de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas e numa prática crítica e reflexiva, bem 

como a motivação, valores, e atitudes positivas trabalhadas de forma 

sistemática face à profissão (Matos, 2011). 

Uma vez que no ensino há o “saber fazer” e não apenas “saber dizer 

como se faz”, a prática docente assume um papel fundamental na formação 

dos professores, pois “aprende-se a fazer, fazendo” (Tardif, 2000, p.28). 

Pretendo, através da minha paixão, caminhar no sentido de alcançar o 

destino desejado, encarando o estágio profissional como a oportunidade de 

aprender e conhecer mais acerca da atividade docente, aplicando tudo isto na 
                                            
2
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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prática, bem como me tornar numa profissional competente, refletindo cada 

momento da minha vida profissional. 

Desta forma, importa contextualizar de forma conceptual a Escola, 

Estágio Profissional e Educação Física na atualidade, de forma a auxiliar toda a 

capacidade reflexiva e crítica desenvolvida ao longo desta prática profissional. 

 

3.1.1. A Escola enquanto instituição 

 

“…as organizações, e designadamente a escola, são unidades 

socialmente construídas… (que visam)… alargar e complementar o papel 

educativo da família, através de processos organizativos.”  

(Lima, 1992) 

 

A escola é por excelência um local de troca de conhecimentos e de 

experiências. É ela que colabora na construção da personalidade do jovem, 

contribuindo para a promoção do sucesso dos seus alunos na sociedade. Outra 

das suas atribuições passa por proporcionar o desenvolvimento cognitivo, 

cooperando para a construção da personalidade dos indivíduos. É necessário 

que a escola suscite nos alunos a curiosidade, criatividade e reflexão para 

assim assegurar a formação e crescimento das capacidades intelectuais e 

humanas dos alunos, que permitam a sua adaptação ao “mundo real”. A escola 

assume-se então como um espaço educativo em que o acesso à construção do 

saber é a sua principal função. 

Antigamente, a principal responsável pela formação das crianças e jovens 

era a família. A escola era apenas algo complementar, uma instituição onde 

eram transmitidos conhecimentos de caráter mais geral e onde a socialização 

era praticamente irreconhecível. Este foi um panorama que ao longo do tempo 

se foi transformando num quadro de referência mais alargado. Assim, é 

necessário que a escola considere interesses mais amplos e que procure 

atitudes, sentimentos e atributos que preparem os educandos para o bom 

convívio (Minicucci, 1986). 
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Desta forma, a escola é um local de partilha e um local de confronto 

constante, transmissão e criação de valores, sabedorias e competências entre 

professores, alunos, funcionários e pais. Isto torna-se crucial para a partilha de 

experiências e conhecimentos. 

As relações com a comunidade escolar assumem um papel fundamental 

para a partilha de conhecimentos, realidades e experiências. Assim, a escola é 

uma instituição que congrega conhecimentos, valores, regras que vão de 

encontro às necessidades dos alunos.  

Neste sentido, importa referir o papel da educação no desenvolvimento do 

país, mais especificamente Portugal. Com isto, pretende-se reforçar a obtenção 

de resultados positivos nesta área criando um meio envolvente civilizado, 

exigente e disciplinador, com o intuito de formar alunos e cidadãos para o 

futuro. Assim sendo, o estado português pretende alargar a autonomia das 

instituições escolares, bem como a autoridade da docência, dando-lhes 

liberdade de escolha de modo a combater o insucesso escolar e diminuir a 

dispersão curricular nos 2º e 3º ciclos “e apostar fortemente no ensino técnico e 

formação profissional no ensino secundário3”. 

Os interesses devem então ser primordialmente os que favoreçam 

atitudes e sentimentos para preparar os alunos para a vivência em sociedade. 

Deste modo, o contributo do professor é fundamental para que a escola 

seja encarada como um lugar de aprendizagem e de prazer e não um espaço 

fechado e triste. 

 

 

 

  

                                            
3
 http://www.portugal.gov.pt/pt/os-temas/escola/a-escola.aspx 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-temas/escola/a-escola.aspx
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3.1.2. A Educação Física na atualidade 

 

“Os professores são como os poetas, têm por ofício configurar a beleza, 

cuidando da pessoa de fora para aumentar a expressão da pessoa de dentro.” 

(Bento, 2007) 

 

A Educação Física estabelece um conjunto de relações para a formação 

dos alunos no seu percurso escolar. De acordo com os Programas Nacionais, a 

Educação Física apresenta-se aqui como um valor educativo do desporto que 

visa o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno e tratando-se de um 

conjunto de aquisições referentes ao desporto, na sua vertente individual e 

coletiva e de relacionamento e integração na sociedade. 

Deste modo, através da integração de um conjunto de atitudes, 

conhecimentos, capacidades e hábitos relacionados com a Educação Física, 

esta acaba por constituir-se como um combate ao analfabetismo motor. Isto 

obriga à aquisição de um conjunto de competências e vários domínios 

referentes a esta unidade curricular de forma a aumentar por exemplo a 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

Assim, as competências em Educação Física adquirem-se através da 

prática tanto quantitativa como qualitativa de atividade física, gerindo e 

adequando as necessidades de cada aluno. Neste sentido, o professor deve ter 

presente a criação de hábitos de desporto regular, promoção de uma atividade 

autónoma, combate ao sedentarismo da sociedade atual. Para além disso, 

Rosado (2009) afirma que a educação desportiva realça competências sob o 

ponto de vista individual, como o autoconhecimento, autocontrolo, 

autorrealização, valorização do esforço, perseverança, autoaperfeiçoamento e 

harmonia profissional. 

Deste modo, o bem-estar e os hábitos de prática desportiva refletem a 

preponderância do desporto vivenciado nas escolas.  

Na atualidade, a Educação Física apresenta-se como uma disciplina de 

caráter obrigatório, sendo que no Ensino Básico com uma carga horária de três 

blocos semanais de 45 minutos ou um bloco de 90 mais um bloco de 45 
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minutos, enquanto que no Ensino Secundário, quatro blocos de 45 minutos ou 

dois blocos de 90 minutos. 

A EF no currículo apresenta uma conceção centrada no valor educativo 

do desporto que visa o desenvolvimento multilateral e aprazível dos alunos. 

Assim, o Programa Nacional apresenta quatro princípios fundamentais que 

dizem respeito à participação motivada dos alunos de modo a criar hábitos de 

desporto regular, contrariar o sedentarismo promovendo uma atividade 

autónoma e criativa, que o professor deve ter presente. 

Algo muito debatido atualmente diz respeito à imagem da Educação 

Física que está a ser desvalorizada. Este é um assunto de extrema importância 

e de que vale a pena ser referido, uma vez que as justificações dadas têm sido 

pouco claras ou até mesmo descabidas. 

Tendo em conta que a Educação Física trabalha capacidades como a 

motivação, cooperação, o espírito de equipa, a capacidade de superação, faz 

algum sentido retirar a Educação Física só porque alguns alunos com 

excelentes notas às outras disciplinas não têm o mesmo sucesso para esta? 

Então, por esta ordem de ideias devíamos retirar também disciplinas como a 

matemática por exemplo, porque muitos alunos também não têm sucesso. Na 

minha opinião, estas justificações dadas não são coerentes nem válidas. 

Mas afinal porque é que a Educação Física é importante? 

Para muitos dos nossos alunos, é a única forma de vivenciarem algumas 

modalidades desportivas; se não forem oferecidas todas as valências na 

escola, muitos alunos não descobrirão a sua vocação (nem todos querem ser 

matemáticos ou cientistas); o fomento da cultura dos nossos alunos é 

importante, a interpretação e leitura de tudo, já que todos têm o direito de saber 

mais do que as regras do futebol, passando então a conhecer melhor o 

fenómeno desportivo.  

A transmissão de valores que é transmitida através da Educação Física 

permite a formação integral do indivíduo, e é nas aulas de Educação Física que 

são analisados aspetos relacionados com a socialização e a construção de 

valores. Assim, através da Educação Física, os alunos desenvolvem 

competências como a união, respeito, cooperação, aprendem a lidar com as 
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vitórias e derrotas, desenvolvendo também o sentido de responsabilidade e de 

confiança em si mesmos. Como podemos perceber as vantagens são imensas, 

continuando eu sem perceber esta desvalorização dada à disciplina de 

Educação Física. 

De acordo com um estudo publicado no jornal “Público” a 19 de julho de 

2012 que refere que 51% das pessoas com mais de 15 anos (homens e 

mulheres) são considerados fisicamente inativos. Ora aqui está um grande 

alerta. Isto porque os critérios apontados apoiam-se nas “doses 

recomendadas” de atividade física que dizem respeito a caminhadas de pelo 

menos 30 minutos, cinco vezes por semana, ou a prática de exercício intenso 

20 minutos três vezes por semana. É importante e urgente alertar a população 

dos benefícios da atividade física e também o prejuízo dessa ausência de 

atividade. Como conclusões, este estudo refere “que os investigadores 

acreditam que um dos culpados por esta inatividade mundial foi e é a revolução 

tecnológica, que deixa o mundo cada vez mais sentado.” 

Como refere o parecer sobre a contabilização da classificação da 

Educação Física na média do Ensino Secundário para efeitos de ingresso no 

Ensino Superior a Confederação Nacional Independente de Pais e 

Encarregados de Educação “entende que a obrigatoriedade da sua frequência 

se deve manter, e a sua nota ter o mesmo peso que as demais disciplinas, 

podendo no entanto, a sua avaliação ser feita de acordo com as competências 

demonstradas pelos alunos, e não pela sua capacidade de execução dos 

conteúdos, privilegiando assim, uma atitude positiva para superar 

constrangimentos individuais, valorizando o esforço empregue e motivando a 

adoção de um estilo de vida saudável, numa sociedade que não o valoriza”, ou 

seja, a avaliação pode ser diferente não estando só dependente da capacidade 

de execução do aluno. 
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3.1.3. Modelos de Ensino 

 

“Qualquer arte, quer seja o ensino, escultura, ou magistratura, tem regras, 

mas o conhecimento das regras não faz o artista. A arte emerge quando o 

conhecedor das regras não faz o artista. A aplicação, por seu lado, requer uma 

consciência aguda das particularidades de cada caso e de como a regra pode 

ser modificada para se ajustar ao caso, sem ser posta completamente de lado.” 

Schawb (cit. por Graça, 1991, p.24) 

 

Existem outras formas de conceber o processo ensino-aprendizagem que 

poderão ser utilizadas em Educação Física? 

Metzler (2000) afirma que um modelo de ensino, quando comparado com 

um método, uma estratégia ou estilo de ensino, concebe uma perspetiva mais 

completa de todo o processo ensino-aprendizagem. No entanto, Graça & 

Mesquita (2009, p.45), afirmam que um modelo de ensino define “os objetivos 

de aprendizagem em torno dos grandes propósitos, que perspetivem a 

natureza das tarefas, os papéis dos professores e alunos, os recursos didáticos 

necessários, o envolvimento social e as formas de organização da aula 

desejáveis para implementar e avaliar o programa de instrução e os seus 

efeitos”. 

Irão agora ser aprofundados os Modelo de Instrução Direta (MID) 

(Rosenshine, 1979), Modelo Desenvolvimental (MD) (Rink, 1996) e o Modelo 

de Educação Desportiva (MED) (Siedentop, 1987), modelo este que  apliquei 

na modalidade de Futebol, que entrarão em confronto uns com os outros, de 

modo a perceber as diferentes perspetivas. 
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3.1.3.1. Modelo de Instrução Direta 

 

O que distingue este modelo dos restantes, tem a ver com o professor, já 

que a tomada de decisões relativamente a todo o processo ensino-

apendizagem é feita pelo professor, ou seja evidencia-se como o líder de 

instrução, estabelecendo todas as rotinas dos alunos e de gestão de aula. 

Rosechine (cit.por Graça & Mesquita, 2009), propõe um conjunto de 

decisões/ações didáticas na aplicação deste modelo, nomeadamente, a 

estruturação das situações de aprendizagem de forma meticulosa e 

pormenorizada; progressões de ensino em pequenos passos; indicação do 

critério mínimo de sucesso (80%); instrução descritiva e detalhada; avaliação e 

correção dos alunos. 

O mesmo autor propõe ainda seis passos para uma aula organizada 

segundo o MID, sendo a revisão da matéria previamente aprendida; 

apresentação de nova habilidade ou conteúdo; prática inicial da atividade; 

feedbacks e correções; prática autónoma; revisão periódica. 

O MID tem vindo a ser considerado um modelo vantajoso, pelo que foi o 

dominante nas aulas de Educação Física. Aqui, o professor surge como 

transmissor e a própria aprendizagem está dirigida para a execução das 

habilidades. 

 

3.1.3.2. Modelo Desenvolvimental 

 

Rink (1996) afirma que o MD determina que um bom conhecimento do 

conteúdo melhora a aprendizagem, que para tal exige um tratamento didático, 

na estrutura do desenvolvimento do trabalho do aluno (Graça & Mesquita, 

2009). 

A sequenciação da abordagem dos conteúdos assenta numa tríade de 

progressão-refinamento-aplicação. Neste sentido, a progressão pressupõe um 

ajuste e estruturação do ensino. Desta forma há uma “passagem do simples 

para o complexo, do fácil para o difícil e do conhecido para o desconhecido” 

(Graça & Mesquita, 2009, p.53). O refinamento diz respeito à possibilidade de 
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os praticantes aperfeiçoarem o seu desempenho, seguida da aplicação que se 

refere à prática contextualizada dos conteúdos. Rink (1993) refere que a 

aplicação através da competição faz com que o aluno utilize o aprendido para o 

cumprimento do objetivo externo, acabando por se situar no resultado da ação 

e não tanto na sua execução. 

 

3.1.3.3.Modelo de Educação Desportiva 

 

Siedentop criou em 1987 o MED, tendo como principal objetivo a 

educação lúdica sendo “um exemplo de uma Educação Física autêntica” 

(Siedentop, 1996, p.262). Assim, este modelo “vai ao encontro da necessidade 

de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens” (Graça & Mesquita, 

2009, p.59). 

Este modelo implica a existência de três eixos fundamentais: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo 

desporto (Siedentop, 2002). A competência desportiva diz respeito à 

capacidade de o aluno dominar as habilidades de forma a participar na 

competição de um modo satisfatório, sendo capaz de conhecer, compreender e 

adotar comportamentos táticos ajustados ao seu nível; ser desportivamente 

culto significa que distingue e conhece a boa da má prática desportiva, e 

conhece e valoriza as tradições e rituais ligadas ao desporto; ser 

desportivamente entusiasta diz respeito à capacidade de envolvência de forma 

autêntica (Graça e Mesquita, 2009). 

O MED estrutura-se ainda segundo seis caraterísticas: época desportiva, 

filiação, competição formal, registos estatísticos, festividade e evento 

culminante. Neste sentido, este modelo propõe unidades didáticas com uma 

duração de pelo menos 20 aulas, o que rompe com a tradicional abordagem de 

menor duração. As equipas deverão ser constituídas de forma heterogénea, 

nas quais os alunos poderão assumir diversos papéis: jogador, treinador, 

estatístico, jornalista, árbitro. Assim, são potenciadas relações de entreajuda e 

cooperação entre os alunos, evitando a exclusão, criando-se condições para 

que haja um espírito competitivo com equilíbrio e um espirito de grupo onde 
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todos são valorizados. Cada época tem um evento culminante, que deve ser 

um acontecimento marcadamente festivo (Siedentop, 1996). 

A utilização do MED foi aplicada na última modalidade a ser abordada: 

Futebol, e teve como principal objetivo estimular a aprendizagem dos alunos, 

através de experiências mais envolventes e, porventura, mais motivantes. 

 

Na análise anterior, destacamos os modelos que procuram fornecer uma 

estrutura integral e lógica do ensino. Uns apresentam-se de forma mais formal 

em que a monitorização das atividades predomina, como por exemplo o 

Modelo de Instrução Direta, enquanto que outros colocam o alunos como 

principal constructo das aprendizagens (Graça & Mesquita, 2009) como o 

Modelo Desenvolvimental e o Modelo de Educação Desportiva. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, existe a necessidade em 

encontrar um equilíbrio entre as necessidades de direção e de apoio bem 

referentes à autonomia, de forma a criar condições benéficas para uma 

vinculação estável à prática desportiva. Na perspetiva anterior, os três modelos 

apresentados dão contributos distintos. 

Dentro do mesmo pensamento, o MID como modelo mais utilizado no 

ensino da Educação Física afasta-se do MED por privilegiar estratégias 

instrucionais explícitas e formais e enfatiza o modo como o professor estrutura 

o ensino. Por outro lado, O MD dá contributo à planificação e estruturação da 

matéria de ensino, e apresenta-se como instrumento para o professor construir 

o processo de instrução (Graça & Mesquita, 2009). 

Não se pode afirmar que existem modelos melhores que outros, mas sim 

que estes dependem das variáveis de ensino e aprendizagem, pelo que é 

necessária a sua adaptabilidade. 
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3.1.4. Ser Professor 

 

“A tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de 

conhecer.” 

(Albert Einstein) 

 

O Professor assume, nos dias de hoje, uma responsabilidade superior 

sobre os seus alunos, devido à evolução e às constantes transformações na 

nossa sociedade. Mas afinal quais as caraterísticas que deve ter um 

Professor? 

Nóvoa (2008) refere que o professor deve reunir um conjunto de 

características na sua prática pedagógica: 

- Conhecimento: corresponde a um conjunto de capacidades, 

características, crenças e valores pessoais do professor que determinam a sua 

profissionalidade. Refere-se também à tomada de decisão uma vez que pensa 

na aquisição e compreensão do conhecimento; 

- Cultura Profissional: o professor deve saber integrar-se numa profissão 

e aprender com os seus colegas. A reflexão sobre a prática é um elemento 

central para o aperfeiçoamento e inovação. È necessária uma formação 

contínua pois a prática exige uma constante procura de conhecimento. Esta 

formação e a profissão desenrolam-se entre a teoria e a prática. 

- Tato Pedagógico: integra tudo o que é objetivo, mas desenvolve 

indicadores pessoais e subjetivos, importantes para a ação. 

- Trabalho em equipa: implica um reforço da dimensão colaborativa, do 

trabalho em equipa e intervenção conjunta nos projetos educativos da escola. 

- O compromisso social: o ato de educar é também um ato social. 

Refere-se à inclusão social bem como aos princípios e valores e ligam a 

profissão a uma envolvência social. 

Bento (2008, p. 43) discorre que “ninguém pode ser bom professor sem 

o sentimento de uma calorosa afeição pelos seus alunos e sem o desejo 

genuíno de partilhar com eles aquilo que, para si próprio, é um valor”. 
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Estas são definições que se coadunam com o meu pensar. Um bom 

professor é aquele que se interessa pelos seus alunos, que se relaciona com 

os outros professores e que acredita que devem prevalecer as emoções e os 

sentimentos. São eles que vão permitir termos prazer naquilo que fazemos 

bem como sermos bons profissionais. Sentirmos que fazemos a diferença na 

vida dos alunos. 

 

3.1.5. O Estágio Profissional 

 

“A educação é aquilo que sobrevive depois que tudo o que aprendemos foi 

esquecido.” 

(Burruhs Frederic Skinner) 

 

Inserido no programa curricular do 2º ciclo em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, tem como objetivo o desenvolvimento a nível 

individual e coletivo do aluno num espaço que é denominado de escola. Assim, 

o Estágio Profissional apresenta-se como o evento culminante deste Mestrado, 

como a fase de conclusão do percurso académico e a ponte para o mundo do 

trabalho enquanto Professora de Educação Física. 

Coloco então a questão, será suficiente a formação oferecida nas aulas 

para a prática de uma profissão? Na minha opinião não, é necessário 

inserirmos esta realidade nesta formação, que nos é proporcionada pelo 

Estágio Profissional. Segundo Rodrigues (2001, p.8), “a prática é um bom local 

para aplicar saberes adquiridos, embora ainda com pouca relevância sobre os 

saberes construídos pelas experiências no confronto com as situações 

pedagógicas”. 

Deste modo, o Estágio Profissional tem como objetivo a integração de um 

estudante-estagiário num contexto real de trabalho preparando-o para o “ser 

professor”. Proporciona também a inserção na realidade do dia-a-dia escolar, e 

exige competências para “saber observar, descrever, registar, interpretar e 

problematizar e, consequentemente, propor alternativas de intervenção” 

(Pimenta, 2001, p. 76). 
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Neste sentido, e embora não seja um período muito longo, o Estágio 

Profissional é marcante para a carreira docente, uma vez que corresponde ao 

início da vida profissional enquanto Professores de Educação Física. Daqui 

surge a premência de uma reflexão acerca das estratégias da formação inicial 

para que seja possível a promoção de um desenvolvimento pessoal e 

profissional. Todos os processos de aprender a ensinar, procurando contextos 

reais são englobados neste conceito de desenvolvimento profissional. Assim, o 

Estágio Profissional está de acordo com o modelo reflexivo da formação de 

professores, que tem como objetivo desenvolver o estagiário ao nível pessoal e 

profissional. Desta forma, a prática e a reflexão constroem o saber (Rodrigues 

2001). 

Zeichner (1993) definiu o processo de reflexão como uma ação que 

implica uma apreciação ativa, persistente e cuidadosa daquilo que se pratica, 

tendo em conta as consequências que dele resultam. O mesmo autor refere 

que a reflexão vai muito mais além da procura de soluções lógicas. Deste 

modo, procura-se formar professores de prática reflexiva, que repensam a sua 

prática e sustentam a sua teoria e capazes de aprender com e no ensino, e não 

apenas a ensinar (Rodrigues, 2001). 

Nesta linha de pensamento, eu, enquanto estudante-estagiária, encaro o 

Estágio Profissional como a forma de pôr em prática, em contexto real, o 

processo de ensino-aprendizagem. No entanto, não basta saber apenas a 

teoria, deve existir disponibilidade para aprender, conhecer e refletir. 

Posto isto, é aqui que o papel do professor-cooperante e orientador 

emerge com uma elevada importância e que para alguns autores é 

determinante para a qualidade da sua realização (Alarcão e Tavares, 1987). 

Citando Alarcão e Tavares (2003, p. 156), a supervisão pedagógica não deve 

ser um simples campo de aplicação de saberes desenvolvidos noutros 

contextos. Deve sim, assumir-se como um campo de ação e saber 

multifacetado, depois de detetar quais os problemas específicos por forma a 

criar um conhecimento específico.  
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3.1.6. Professor Reflexivo 

 

Podemos considerar que o Estágio Profissional se enquadra num 

cenário reflexivo que visa o desenvolvimento profissional e pessoal do 

estudante estagiário. Assim, o primeiro passo deve ser conduzir a formação 

para a reflexão. 

Como refere Rodrigues (2001), é a partir da reflexão que o estudante 

estagiário desenvolve a sua capacidade de pensar, agir e avaliar a sua 

atividade. Desta forma, de acordo com esta perspetiva, o processo de 

formação não se limita às ações da aula mas assenta num processo de 

construção dos vários domínios. 

Neste modelo de prática reflexiva, a teoria e a prática estão interligadas, 

uma vez que a reflexão sobre a prática reduz a distância entre esta e a teoria e 

permite uma (re)construção de novos saberes (Silva, 2009), ligando aquilo que 

o professor pensa e aquilo que o professor realiza.  

Para Rodrigues (2001), a prática assume-se como um bom local de 

aplicação de saberes adquiridos, no entanto com pouca relevância sobre os 

saberes construídos. Por outro lado, a prática só faz sentido se for alvo de 

análise à luz da teoria. Segundo o mesmo autor, o “saber constrói-se na prática 

e na reflexão da mesma” (p. 9), ou seja, a atitude reflexiva surge da 

compreensão prática da ação e na teoria que ampara essa ação. 

Quando o mesmo autor afirma que “a reflexão não é um processo 

natural e requer muito tempo” (p. 9), somos remetidos para o facto da 

importância da elaboração, por parte do professor, de juízos sobre aquilo que 

deve ou não fazer, responsabilizando-se pela tomada de decisões consoante 

os seus conhecimentos e análise das situações. Para isso, a reflexão deve ser 

estimulada e trabalhada de forma consciente, realçando uma capacidade mais 

reguladora e questionadora. 

Alves (2008) acredita que o professor encontra ferramentas que o 

tornem capaz de dar respostas às diferentes situações através da reflexão. 

Desta forma, os estudantes estagiários devem ser dotados, durante a sua 
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formação, de comportamentos intencionais e conscientes que conduzam a uma 

prática reflexiva. 

Assim, importa desenvolver no estudante estagiário a capacidade de 

construir o conhecimento profissional pela “reflexão na ação”, pela “reflexão 

sobre a ação” e pela “reflexão sobre a reflexão na ação” (Schõn, 1987), 

garantindo oportunidades para o seu desenvolvimento, procurando soluções e 

estratégias no desempenho da sua atividade. 

Deste modo, procura-se formar um professor como um investigador, 

construtor de currículo e de prática reflexiva e que seja capaz de construir 

saberes a partir da análise e reflexão num exercício permanente de repensar a 

teoria e a prática que o sustenta; procura-se formar um professor com 

capacidade de aprender com e no ensino e não apenas de aprender a ensinar 

e com capacidade de resolução de diferentes situações de prática recorrendo 

ao saber que tem (Rodrigues, 2001). 

O professor cooperante assume um papel importante no 

desenvolvimento desta capacidade de refletir, acompanhando, supervisionando 

e orientando o estudante estagiário, uma vez que se assume como um 

elemento que interage de forma mais direta e sistemática no dia-a-dia escolar 

(Silva, 2009). Assim, o professor cooperante encontra-se numa boa posição 

para ajudar na criação de bases para um futuro profissional bem-sucedido. 
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3.2.Contexto legal, institucional e de natureza funcional 

 

O Estágio Profissional é um ato supervisionado realizado no contexto de 

formação de professores e organiza-se sob os pontos de vista legal, 

institucional e funcional sendo uma unidade curricular integrada no 2º Ciclo em 

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

Desporto da Universidade do Porto. 

O funcionamento e estrutura do Estágio Profissional estão de acordo com 

os princípios decorrentes das orientações legais que constam no Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm 

em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento 

geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado 

em Ensino de EF. 

Neste sentido e como se refere nos decretos referidos, a transformação 

estrutural dos ciclos de estudos do ensino superior, especificamente o 

Processo de Bolonha, conduz a uma elevação do nível de exigência com vista 

a elevar a qualidade e valorização do estatuto socioprofissional. É neste 

contexto que se enquadra a situação atual, em que a prioridade política diz 

respeito à melhoria da qualidade do ensino, no sentido de as condições de 

habilitação profissional sejam alteradas e reforçadas.  

O desenvolvimento das competências profissionais do Estágio 

Profissional, remetem para o perfil geral do Desempenho do Educador e 

Professor (Decreto-lei nº240/2001 de 30 de agosto), organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho4: 

 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: 

esta área tem como principal objetivo “construir uma estratégia de 

intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza com 

eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno 

na aula de EF”.  

                                            
4
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011.  
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 Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade: nestas áreas estão englobadas as atividades 

extracurriculares a realizar e as que favoreçam toda a prática 

social. Tem como principal objetivo ”contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação 

Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de 

Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora”. 

 Área 4 – Desenvolvimento profissional: esta é a área que engloba 

todas as atividades importantes na construção da competência 

profissional. Tem como objetivo “criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação”. 

Para a realização do Estágio Profissional, escolhi como 2ª opção a Escola 

Secundária de Oliveira do Douro. Os motivos que me levaram a tal opção 

foram vários, tais como a localização e o conhecimento que tinha da escola 

(por lá ter frequentado o 3º ciclo do ensino básico). 

A Escola Secundária de Oliveira do Douro iniciou a sua atividade no ano 

letivo de 1976/1977, nas instalações do Colégio do Sardão. 

A mudança para as atuais instalações ocorreu em 1982. A sua 

localização percorre a margem esquerda do Rio Douro. A proximidade com a 

cidade do Porto explica o fenómeno da construção de habitações que aqui se 

está a registar presentemente e que fazem dela, uma das maiores freguesias 

da Área Metropolitana do Porto. Esta escola funciona nas atuais instalações, 

há cerca de trinta anos, servindo prioritariamente a população de Avintes, 

Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho, em de Vila Nova de Gaia, onde 

predominam algumas indústrias, o comércio e os serviços, sendo a atividade 

agrícola pouco significativa e a taxa de desemprego superior à média nacional 

(10%, em censos 2001), tendo como fatores dominantes o baixo grau de 

escolaridade e qualificação profissional. Em torno da Escola existem diversos 

clubes de Futebol, sendo esta a atividade dominante, bem como alguns clubes 

de Basquetebol e de Andebol.  
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De acordo com o relatório da avaliação externa, a Escola Secundária de 

Oliveira do Douro tem como pontos fortes a motivação e empenho do corpo 

docente, reconhecidos pela comunidade educativa em geral; os resultados dos 

exames de 12º ano, em Português, Matemática e História, superiores à média 

nacional e com diferença pouco significativa entre a classificação de exame e a 

classificação interna final; a boa organização e dinamização da 

Biblioteca/centro de recursos; a ação Direção na conservação e manutenção 

das instalações; o trabalho desenvolvido pelos Diretores de Turma no 

acompanhamento e orientação dos alunos e respetivas famílias. Dentro do 

mesmo pensamento, apresenta como pontos fracos a fragilidade e falta de 

consistência na articulação horizontal dos departamentos e na sequencialidade 

entre os diferentes ciclos de aprendizagem, em particular entre o 2.º e 3º ciclos; 

a débil participação dos pais/encarregados de educação na vida da Escola e no 

acompanhamento dos seus educandos; a reduzida adesão e pouco 

envolvimento dos alunos nas atividades extracurriculares, excetuando o caso 

das atividades desportivas; a ausência de supervisão da prática letiva em sala 

de aula (Santos et al., 2008). 

De acordo com os mesmos autores, a Escola Secundária de Oliveira do 

Douro apresenta ainda algumas oportunidades, tais como: a escola dispõe de 

uma rede alargada de oferta educativa, tendo em atenção os interesses dos 

alunos. Com grande procura, destaca-se o Curso Tecnológico de Desporto. 

Para além dos cursos orientados para o prosseguimento de estudos, são várias 

as possibilidades de frequência de cursos orientados também para o mundo do 

trabalho, com habilitações equivalentes ao 3º ciclo e Secundário; bem como 

alguns constrangimentos, como facto do orçamento não permitir fazer face às 

necessidades de manutenção da escola, tendo em consideração a sua 

antiguidade e a dimensão do espaço envolvente. 

Relativamente ao enquadramento funcional, a escola corporaliza três 

espaços diferentes – um pavilhão com duas divisórias (G1 mais reduzido (1/3) 

onde é abordada preferencialmente a modalidade de Ginástica, e G2 um 

espaço mais amplo (2/3) e dois no exterior, (exterior 1 e exterior 2) sendo que 

um o pavimento é cimentado mais propício à abordagem das modalidades
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basquetebol e andebol, e outro com pavimento sintético para a lecionação da 

modalidade de futebol. O pavilhão desportivo, bem como o Campo Desportivo 

Sintético são utilizados durante a tarde e noite para fins desportivos, 

nomeadamente nos treinos da equipa de Futebol “Os Panterinhas de Gaia”. 

Este ano letivo de 2011/2012 a escola recebeu três núcleos de estágio, 

sendo dois da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e 

um do Instituto Superior da Maia (ISMAI). Cada núcleo é constituído por três 

elementos (à exceção do núcleo 1 da FADEUP, constituído por quatro 

elementos), e foram orientados por três professores cooperantes e três 

Professores orientadores distintos. Estive inserida no núcleo de estágio 2, o 

qual foi orientado pelo professor Tiago Sousa, e dispus da colaboração do 

professor cooperante Avelino Azevedo, responsável pelas turmas do 8º ano. 

O bom funcionamento do grupo de estágio foi, sem dúvida, uma premissa 

que sempre defendi. Desta forma, a cooperação e entendimento entre o grupo 

facilitou o todo o trabalho desenvolvido ao longo deste ano letivo. Neste 

sentido, existiram reuniões formais todas as sextas-feiras às 8h30 onde 

debatíamos em conjunto com o professor cooperante todas as nossas dúvidas, 

entendimentos e problemas que iam surgindo. As reuniões informais 

aconteciam ao longo dos dias passados na escola, onde colaborávamos e 

conversávamos uns com os outros. 

A relação com os professores do grupo de Educação Física foi também 

uma mais-valia, uma vez que foram sempre prestáveis, e a transmissão de 

ideias e dúvidas foram uma constante. 

No que diz respeito à minha turma, 8º A, esta caracterizou-se como sendo 

a turma que reunia os melhores alunos deste ano, tendo apenas dois alunos 

repetentes e outros dois alunos que seguiam um Currículo Específico. Esta 

turma era constituída por 11 raparigas e 9 rapazes, provenientes de diferentes 

turmas do ano anterior. O horário das aulas era distribuído por um bloco de 90 

minutos à quarta-feira as 8h20 e um bloco de 45 minutos à sexta-feira às 

11h50. Este horário permitiu-me acompanhar a Diretora de Turma às sextas-

feiras às 10h10 no horário de atendimento aos Encarregados de Educação, 

onde pude vivenciar a sua função quase na totalidade. 
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É de toda a importância o professor ter conhecimento relativamente ao 

contexto que se insere, dos recursos que dispõe, de forma a perspetivar toda 

uma lógica de desenvolvimento, isto é, um planeamento, para que seja 

surpreendido o menos possível, provocando aprendizagens significativas nos 

alunos.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

“Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante o espelho da sua 

alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais 

belas sementes no terreno de sua inteligência” 

(Cury, [s.d.]) 

 

Neste ponto irei fazer uma pequena viagem ao meu percurso no Estágio 

Profissional, passando pelos momentos de conceção, planeamento, realização 

e avaliação do ensino, que dizem respeito às quatro áreas de desempenho. 

Assim, através das minhas reflexões irei tentar transmitir os momentos 

mais marcantes durante este percurso, as dificuldades e problemas sentidos e 

as estratégias utilizadas para os ultrapassar, bem como atividades 

desenvolvidas, tudo aquilo que fez parte da minha evolução enquanto pessoa e 

professora. 

Desta forma, através das quatro áreas de desempenho, que embora 

apresentadas de forma isolada, deverão ser entendidas como áreas que se 

articulam e interagem, exponho assim de forma crítica e reflexiva todo o 

percurso percorrido por nós, estudantes estagiários, de modo a transmitir as 

vivências durante o Estágio Profissional (EP). 
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4.1.Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

“A vida é uma aprendizagem diária. Afasto-me do caos e sigo um simples 

pensamento: Quanto mais simples, melhor!” 

José Saramago 

 

É chegado o momento de aplicarmos todo o conhecimento e experiências 

adquiridas ao longo destes anos. Segundo as Normas Orientadoras do EP, 

esta área tem como objetivo “construir uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no 

ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação do aluno na aula de EF”5.  

Deste modo, identificamos quatro fases de desenvolvimento, onde 

projetamos a base de toda a nossa atuação, e onde surge a planificação do 

ensino que requer ajustes contínuos nos conteúdos a lecionar. A realização, 

apresenta-se com um caráter mais prático, que tem em conta as competências 

a desenvolver ao nível da operacionalização e seleção dos exercícios 

adequados ao nível dos alunos. Por fim, a avaliação, assume um papel 

preponderante em todo o processo de ensino-aprendizagem, surgindo como 

ferramenta de reflexão da prática pedagógica. 

 

4.1.1. Conceção  

 

Os objetivos referentes a este ponto tinham como finalidade potenciar ao 

máximo o conhecimento acerca dos alunos, bem como os planos curriculares 

abrangidos pelos programas de Educação Física (finalidades, objetivos, 

conteúdos e orientações metodológicas) e pelo Sistema Educativo.  

Inicialmente a atenção foi centrada sobre a Educação Física enquanto 

área curricular e disciplinar analisando a sua articulação e o programa 

curricular construído pelo grupo de Educação Física. 

                                            
5
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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A análise profunda aos Programas de Educação Física, realizada no 

início do ano letivo, revelou-se de extrema importância pois ajudou na tomada 

de decisões e na definição de estratégias de intervenção. Após essa análise 

concluímos (núcleo de estágio), que o programa apresentava um nível um 

pouco elevado, relativamente aos conteúdos das atividades físicas desportivas 

e dos próprios objetivos, dada a realidade vivida na escola e à aptidão motora 

dos alunos. 

De acordo com o Ministério da Educação (2010)6 as metas de 

aprendizagem “são instrumentos de apoio à gestão do currículo, 

disponibilizadas para serem utilizadas pelos professores no seu trabalho 

quotidiano e no quadro das decisões de cada unidade orgânica”. Assim, a 

natureza da orientação e adequação do programa é considerada aberta, sendo 

ajustada pelo professor a cada situação o que se torna numa mais-valia para a 

especificidade do processo ensino-aprendizagem. Acredito que esta é uma 

especificidade que leva ao sucesso da aprendizagem dos nossos alunos.  

Lembro-me que, nas primeiras conversas com o Professor Cooperante, 

este centrou a sua atenção, para que centrássemos a nossa também, na 

análise de documentos que, hoje percebo o quanto essenciais são para a 

criação de uma dinâmica da escola e onde expressa os seus princípios e os 

seus objetivos. Desta forma, e de acordo com o Ministério da Educação (2008), 

analisámos o Projeto Educativo de Escola “no qual se explicitam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa” e o 

Regulamento Interno que como texto normativo, reúne um conjunto de regras, 

prescrições e princípios com vista a estabelecer o modo de funcionamento da 

escola. 

Outro aspeto fundamental diz respeito à organização e funcionamento 

das escolas. A verdade é que a ideia que tenho relativamente a este aspeto 

provem das minhas memórias e vivências enquanto aluna. O que é certo é que 

quando chegamos à escola, e nos damos de caras com a verdadeira realidade, 

                                            
6
 http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/2010/09/30/utilizacao-das-metas-de-

aprendizagem-nas-escolas/ 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/2010/09/30/utilizacao-das-metas-de-aprendizagem-nas-escolas/
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/2010/09/30/utilizacao-das-metas-de-aprendizagem-nas-escolas/
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começam a verificar-se um conjunto de situações-problema que podem ou não 

prejudicar a qualidade de ensino-aprendizagem e aos quais me fui deparando.  

Na realidade, a conceção inicial era muito vaga, uma vez que não tinha 

bem a ideia daquilo que ia encontrar. No entanto, tinha algumas questões na 

minha cabeça, às quais queria que ficassem esclarecidas. Neste sentido, o 

Professor Cooperante e a Diretora de Turma, constituíram-se como um 

elemento fulcral na resposta a essas questões. A realização de um inquérito 

pelo núcleo de estágio permitiu a recolha de dados importantes dos nossos 

alunos, para uma melhor intervenção da nossa parte. Os casos específicos dos 

alunos considerados com Necessidades Educativas Especiais foram também 

esclarecidos, tendo sido aconselhado o contacto com o professor do ano 

anterior com mais conhecimento dos alunos em causa, que transmitiu algumas 

estratégias a adotar com eles. A motivação para a prática desportiva foi uma 

luta que travei, e de entre muitas conversas, muita atenção dirigida para eles, a 

tentativa de os integrar na turma levaram a que esse objetivo fosse cumprido. 

Neste sentido, serão evidenciados aqui os momentos mais marcantes, as 

dificuldades sentidas bem como as estratégias utilizadas sustentadas pelos 

principais pontos de reflexão que mais à frente irei apresentar.  

 

4.1.2. Planeamento 

 

Uma das tarefas fundamentais da nossa ação a realizar nesta fase, reside 

na avaliação inicial dos alunos. Assim, torna-se importante conhecer o nível 

dos alunos, tanto ao nível motor, conhecimento e aptidão física, bem como os 

hábitos, interesses e atitudes dos alunos. Este conhecimento possibilita um 

ajustamento e organização das atividades de modo a que haja um correto 

desenvolvimento do processo de formação dos alunos. Ao contrário do 

realizado em anos anteriores, esta avaliação foi realizada no início de cada 

unidade didática, de forma a obter o conhecimento específico de cada 

modalidade, já que, na minha opinião, existe uma transferência de 

conhecimentos, técnica, rotinas e conceitos psicossociais de modalidade para 

modalidade. 
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Quando nos reportamos ao processo de planeamento, a primeira ideia diz 

respeito ao plano de aula, no entanto, este processo divide-se em três níveis: 

planeamento anual, unidade didática e plano de aula, que será o modelo de 

planeamento utilizado durante o Estágio Profissional, que será aplicado de 

acordo com o Modelo de Estrutura de Conhecimento proposto por Vickers 

(1990). 

O plano anual diz respeito ao planeamento de todas as atividades e 

tarefas que se realizam durante o ano letivo. Este é aparentemente fácil de ser 

construído, no entanto, está condicionado por diversos fatores, principalmente 

com o roulement. Este documento, realizado pelo grupo de Educação Física, 

consiste num mapa de rotação de espaços de aula, de três em três semanas, 

no caso da Escola Secundária de Oliveira do Douro. Outras dificuldades são 

acrescidas ao planeamento, uma vez que depois de feito poderá ter que ser 

alterado devido às condições climatéricas, tendo assim muitas das vezes 

pouco espaço disponível. Conhecendo o roulement, é o momento de construir 

o planeamento anual, tendo por base as orientações do Programa Nacional de 

Educação Física para o 3º ciclo, e tendo em conta o espaço, material e de 

forma a obter uma melhor gestão do espaço e material, foi também necessário 

articular com as turmas com quem dividíamos o espaço de forma a favorecer a 

aprendizagem. 

A determinação do número de aulas atribuídas a cada modalidade teve 

em conta o número de alunos da turma, idade dos mesmos e como referido 

anteriormente, as condições espaciais, de modo a promover uma relação 

ajustada entre o volume e grau de dificuldade, bem como uma sequência lógica 

de conteúdos. Neste sentido, e em decisão do núcleo de estágio, optámos por 

elaborar o planeamento de acordo com as quatro categorias transdisciplinares 

propostas por Vickers (1990): habilidades motoras, condição física, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais. 

 

Na unidade didática é definida a extensão e sequência de conteúdos, 

bem como os objetivos definidos para cada modalidade.  
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A elaboração das unidades didáticas de Andebol e Futebol foram as que 

tive mais dificuldade, devido ao facto de serem as modalidades às quais o meu 

conhecimento era mais reduzido. A incerteza de satisfazer as necessidades 

dos alunos era uma grande preocupação. Isto exigiu de mim uma pesquisa e 

estudo autónomo para colmatar as lacunas acrescidas nestas duas 

modalidades. A ajuda dos meus colegas de estágio, bem como os colegas de 

outros núcleos e professores, fizeram com que superasse estas dificuldades.  

Este foi o planeamento no qual tive mais dificuldade em realizar, uma vez 

que não tinha a noção da quantidade de conteúdos a abordar e o tempo 

necessário à realização das habilidades desse mesmo conteúdo. Neste 

sentido, na fase inicial, as alterações a este planeamento foram constantes, 

pelo mas não devem ser vistas de uma forma negativa, uma vez que tinha 

como objetivo tornar mais completa a unidade didática de forma a responder às 

necessidades dos alunos. 

 

“O nível em que os alunos se encontram é baixo, embora alguns alunos 

estejam em níveis superiores. Neste sentido, é importante adequar o 

ensino a estes alunos, fazendo reajustes à unidade didática.” (Reflexão 

aula nº 2 e 3) 

 

Assim, todas estas transformações ao planeamento surgiram sempre com 

o intuito de melhorar a qualidade de ensino. 

 

“O planeamento é uma primeira definição do caminho a seguir e que 

portanto nos orienta. Sempre que se constata que eventuais alterações 

ao caminho previamente definido são mais positivas, então justifica-se 

fazer a(as) alteração(ões), desde que não se altere radicalmente o que 

estava previsto.” (Reflexão aula nº 9 e 10) 

 

A elaboração do plano de aula concretiza tudo aquilo que foi planeado 

nos dois níveis anteriores. Este foi no entanto o documento que menos 

dificuldade tive em realizar, uma vez que em anos anteriores a preparação a 

este nível foi suficiente, tornando esta tarefa mais acessível de ser 

concretizada. A maior dificuldade residia no gosto e empenho 
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que os alunos tinham da aula, uma vez que a aula era construída em função da 

forma como nos orientamos melhor, não respondendo por vezes ao gosto dos 

alunos. 

Os planos de aula apresentam-se como tarefas específicas da nossa 

atividade, onde devemos ter em conta alguns cuidados a ter no momento da 

sua elaboração. Como refere Bento (2003) uma boa prática está na sua 

planificação. 

Ainda dentro da etapa do planeamento, tentei sempre ir de encontro às 

necessidades dos alunos, para que todos pudessem trabalhar de acordo com o 

seu nível havendo sempre uma progressão na sua aprendizagem. 

 

“No que diz respeito ao planeamento, na parte inicial optei por um 

exercício sem bola nesta primeira aula para que os alunos tivessem um 

aquecimento mais dinâmico, visto terem muitas dificuldades nesta 

modalidade.” (Reflexão aula nº 4) 

 

Neste sentido, durante a abordagem de praticamente todas as 

modalidades desportivas optei por uma abordagem por níveis distribuindo os 

alunos em grupos homogéneos. Uma estratégia utilizada foi a implementação 

de variáveis de evolução durante o exercício, conseguindo assim aumentar a 

complexidade e dificuldade sem alterar muito a sua organização. Consegui 

desta forma corresponder às necessidades dos alunos criando também 

motivação para a execução dos exercícios propostos. 

Considero que esta forma de ensino (por níveis) se adequa às 

dificuldades dos alunos, uma vez que as tarefas são ajustadas às suas 

potencialidades. 

Face à aplicação do Modelo de Educação Desportiva na modalidade de 

Futebol, fui confrontada com a distribuição de alunos por grupos heterogéneos, 

criando ao mesmo tempo equipas mistas. Após avaliação diagnóstica, e 

embora tivesse um prognóstico do nível diferente dos alunos (rapazes e 

raparigas) deparei-me com a situação de os dividir não por níveis mas sim por 

grupos onde a aprendizagem de ambos fosse significativa, embora diferente. 
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Assim, as raparigas só saíam beneficiadas, uma vez que os rapazes tinham 

como objetivo motivá-las e ajudá-las na concretização dos exercícios.  

“Ao nível da formação de equipas, os critérios visam assegurar não só o 

equilíbrio competitivo das mesmas, mas também o desenvolvimento das 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem.” (Justificação da 

Unidade Didática de Futebol) 

 

O planeamento da condição física foi mais uma dificuldade sentida, uma 

vez que era realizado por unidade didática, no entanto abordado sempre da 

mesma forma, em “U”, onde a prescrição era para todos e não individualizada. 

Esta forma de abordagem causou alguma desmotivação nos alunos. Foi-me 

sugerido o planeamento da condição física como um plano de treino que os 

alunos tivessem que cumprir até ao final do ano letivo. Assim, organizei-os em 

grupos e elaborei planos diferentes para cada grupo, de modo a promover a 

autonomia e motivação para a realização do mesmo. Deste modo consegui ir 

ao encontro das necessidades específicas dos alunos, colocando de parte a 

prescrição para todos aplicando um treino mais individualizado. 

 

“ (…) reporto-me aos exercícios de condição física que são abordados de 

forma chata para os alunos, e que foi notória a insatisfação por parte dos 

mesmos nesta aula. Assim, foi-nos proposta pelo professor orientador 

algumas estratégias para que a condição física seja feita de forma 

motivante e que provoque também alguma autonomia nos alunos.” 

(Reflexão aula nº 64 e 65) 

 

O planeamento das aulas, sendo o documento mais específico da nossa 

ação, assume uma importância no processo didático-metodológico. A exatidão 

que se procura obter, por vezes não é a obtida, e há que ter em conta a 

imprevisibilidade que está presente no ensino. 

Desta forma, é necessário que o professor defina estratégias e objetivos, 

de forma a que haja uma apropriação da matéria para a criação de atividades 

que motivem os alunos. Por outro lado, acontecem imprevistos que por vezes 

fogem aquilo que pensamos ou planeamos. Assim, é necessário que estejamos 

preparados para lidar com esses imprevistos. 
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O professor deve ter a capacidade de tomar decisões rápidas, de forma a 

assegurar a eficácia dos seus objetivos, podendo por vezes alterar o 

planeamento construído. Deve assim, libertar-se um pouco do que construiu e 
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sempre que necessário ajustar os exercícios que não estão a correr tão bem, 

ou não estão a ter os resultados pretendidos, adequando-os rapidamente. 

Importa estarmos preparados para alterar e improvisar em qualquer situação, 

nunca descurando todo o conhecimento da matéria. 

É certo que ao planearmos estamos a minimizar as situações de 

imprevisto, no entanto ocorrem situações no momento da aula, com as quais 

não contamos e que necessitam de ser adaptadas, havendo a necessidade de 

reação rápida da nossa parte. 

 

“Como não chovia optei por realizar a aula no exterior, no entanto não foi 

a melhor opção uma vez que era possível a qualquer momento começar a 

chover que foi o que aconteceu. Assim, tive que fazer a transição para o 

espaço interior, e apesar de antecipadamente prevenir o professor para 

esta situação de nada valeu já que estavam as redes de badminton 

montadas. Desta forma, optei por pedir aos alunos que preenchessem 

uma ficha com o nome, cor e capitão das equipas até o espaço ficar 

disponível.” (Reflexão aula nº 72 e 73) 

 

Em síntese, é então importante consciencializarmo-nos de que o nosso 

planeamento deve ser flexível, tornando o processo ensino-aprendizagem mais 

dinâmico. 

De facto, a função de planear assume-se como complexa e exigente, 

sendo necessário atender a uma enorme multiplicidade de variáveis. Assim, o 

professor deve estar consciente dos cuidados a ter na preparação da sua ação. 

 

Ultrapassada esta questão do planeamento, surge a questão da 

instrução, que é fundamental para que haja aprendizagem. Após várias 

conversas com os meus colegas de estágio e o Professor Cooperante, 

apercebi-me de que perdia demasiado tempo na transmissão da informação, 

afetando por vezes a sua qualidade. Esta dificuldade prendia-se com o facto de 

não conseguir sintetizar a informação, achando sempre que os alunos não me 

compreendiam. 

Na verdade, esta minha dificuldade não provocou alterações de 

comportamento na minha turma, no entanto por vezes as tarefas não eram 
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compreendidas por parte dos alunos. Assim, um dos grandes objetivos a atingir 

nesta área teve a ver com o cuidado da informação selecionada. 

Este tornou-se um problema recorrente da minha prática, o qual decidi 

combater, apoiando-me na bibliografia, bem como num estudo investigação-

ação que será apresentado mais à frente. 

 

“ (…) Passei de imediato para o grupo menos evoluído e verifiquei que o grupo 

dos rapazes não estava a realizar o exercício por não terem percebido. Assim, 

devo para a próxima, ter atenção a este aspeto, dando a instrução e verificando a 

realização do exercício para que o executem com sucesso.” (Reflexão aula nº 39 

e 40) 

 

Dentro da mesma linha de pensamento, e aliada à questão da instrução, 

surge uma nova temática/problemática: feedback. As dificuldades prendiam-se 

à identificação do erro, bem como a não conclusão do ciclo de feedback. 

Assim, procurei perceber qual o feedback apropriado ao momento verificando o 

seu efeito. 

 

Ao gravar as minhas aulas, apercebi-me de que os feedbacks emitidos, 

eram na sua grande maioria corretivos e reforços positivos. Desta forma, na 

realização do planeamento de aula dei bastante importância à seleção de 

palavras-chave nas quais me iria centrar durante a aula. 

A utilização dos alunos como agentes de ensino permitiu que conseguisse 

passar a imagem aos alunos do que era correto (ou incorreto) fazer. Assim, o 

planeamento dos exercícios era pensado de forma a utilizar este tipo de 

estratégia de modo a colmatar o problema, em conjunto com a seleção de 

palavras-chave. 

A necessidade de ensinar de forma integrada por estabelecimento de 

relações entre os conteúdos surge nesta fase, ao qual tentei dar um passo em 

frente de forma a que houvesse uma melhoria na qualidade de ensino. 

 

“Aqui, reporto-me para a importância do domínio do conteúdo e do 

investimento da nossa parte neste sentido. A minha dificuldade nesta 

modalidade (Futebol) teve uma enorme influência na minha transmissão 
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da informação e correções a fazer. Apesar da seleção de palavras-chave 

específicas, senti uma enorme dificuldade em aplica-las pela difícil tarefa 

que é para mim ver o jogo.” (Reflexão aula nº 89) 

 

Assim, a eficácia do ensino depende da eficácia da comunicação, na 

qual o professor deve ter por base as análises realizadas aos alunos, de forma 

a perceber o que resultou e o que não resultou. O professor deve refletir acerca 

do seu trabalho. 

Por fim, reporto-me aos aspetos mais importantes a retirar dos três 

níveis de planeamento, que interagem entre si, não existindo de forma isolada: 

planeamento anual, unidades didáticas e planos de aula. A planificação do 

ensino numa perspetiva anual seguiu um esquema de prática distribuída em 

algumas modalidades e por blocos nas restantes, ambas com as suas 

vantagens. Com a prática distribuída, utilizada na maioria das modalidades, fez 

com que percebesse as vantagens que dela acarretam, como a motivação. 

Como algumas modalidades não eram do agrado dos alunos, o facto de não a 

realizarem ao longo de semanas seguidas faz com os mesmos não 

desmotivem. 

A realização das unidades temáticas, usualmente designadas por 

Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) de Vickers (1989), permitiu um 

acesso mais profundo às modalidades, tornando mais fácil a sua transmissão 

aos alunos bem como facilitar a realização dos planos de aula. A planificação 

das aulas foi uma tarefa que passou de trabalhosa para uma tarefa de fácil 

realização. A preocupação e preparação foram sempre cuidadas, tendo sempre 

como objetivo aumentar as potencialidades dos alunos.  
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4.1.3. Realização 

 

Uma vez realizada a etapa do planeamento, importa agora associá-la à 

etapa da realização, onde nem tudo pode correr conforme nós esperamos. 

 

O primeiro contacto 

O primeiro contacto com a realidade escolar foi uma sensação estranha e 

ao mesmo tempo assustadora. Rapidamente passei do papel de aluna, para o 

papel de professora, o que me provocou algum desconforto. Assim, esta 

emoção acabou por criar uma barreira difícil de ultrapassar. Deste modo, 

recordo-me da minha primeira aula na qual fiquei surpreendida, já que este 

misto de emoções não foi visível por parte dos alunos nem demonstrada por 

mim. 

 

“No que diz respeito à minha prestação e tendo em conta que este foi o 

primeiro contato com a turma, tive sempre presente a preocupação de 

manter um discurso pelo qual conseguisse captar a atenção dos alunos, e 

que percebessem tudo o que foi dito na aula.” (Reflexão aula nº 1) 

 

Estes primeiros contactos permitiram-me detetar alguns problemas, que à 

partida não considerei como tal, mas que se foram tornando mais difíceis.  

Assim, um dos grandes objetivos que pretendi alcançar durante este ano 

diz respeito à eficácia da realização da aula, promovendo aprendizagens 

significativas. As sucessivas transformações que esta realidade me trouxe 

foram-se verificando, transformando-se em situações-problema, que poderiam 

prejudicar a qualidade do ensino-aprendizagem, se não fosse capaz de os 

resolver. 

São exemplos disso: 

 Heterogeneidade da turma (ao nível motor; dois alunos com 

necessidades educativas especiais – NEE – com pouca motivação 

para a aula de Educação Física); 

 Constantes adaptações de plano de aula por condições 

climatéricas adversas; 
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Apresento assim, de seguida alguns momentos reflexivos que são 

exemplos destas dificuldades: 

 

“A partir de grupos já pré-definidos, dividi os alunos pelos campos 

deixando um campo disponível para os alunos com necessidades 

educativas especiais. Juntamente com estes alunos e após pesquisa no 

historial dos alunos no ano letivo anterior, optei por escolher os dois 

melhores alunos a voleibol para os ajudarem.” (Reflexão nº 2) 

 

A luta para motivar os alunos NEE foi sem dúvida a minha maior 

preocupação que deu lugar a um grande prazer, e a qual venci com sucesso. 

As diferenças ao nível da postura e discurso residiram na proximidade que 

tentei estabelecer com eles de modo a que percebessem que tinham ali mais 

que uma professora, tinham uma amiga.  

Aqui o ser amigo assumiu-se como mais uma função do professor, já que 

a procura por parte dos alunos para conversas sobre coisas que os perturbam 

foram constantes. É importante que o aluno não veja apenas um professor que 

se limita a transmitir os seus conhecimentos e teorias mas que sinta o seu 

comprometimento, envolvência, interesse, partilha de sentimentos e ideias. 

Neste âmbito, Wallon (1975), considera a dimensão afetiva como uma 

forma significativa na construção da pessoa e do conhecimento. Ribeiro (2006) 

considera que a forma como o professor exerce influência nos alunos, 

envolvendo-os na aprendizagem, contribui para a melhoria dos resultados 

escolares dos mesmos. Assim, “a relação direta entre a simpatia do professor e 

a adesão afetiva e comportamental do aluno, numa espécie de causalidade 

circular entre a simpatia, o respeito mútuo e os comportamentos ajustados” 

(Amado, 2001, p. 402). 

 

“Um aspeto que merece reflexão, e faz-me pensar na minha postura 

enquanto professora para determinados alunos. Refiro-me 

especificamente aos alunos a e b, alunos estes que são casos especiais. 

(…) Será que não consegui motivar estes alunos? O problema acho que 

não passa por aí, no entanto, o meu discurso e a minha postura deverá 

ser um pouco diferente.” (Reflexão nº 50) 
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O mau tempo e a partilha de espaços com três e quatro professores 

foram uma constante durante este ano letivo, sendo sempre realizado o 

planeamento com a incerteza do qual seria utilizado. A verdade é que por 

muitas vezes me senti frustrada e nervosa porque as aulas não podiam ser 

realizadas da forma que planeava, acabando por diversas vezes não correr 

como esperado. 

 

“Por estar a chover tive que dividir o espaço com outro professor, situação 

com a qual não contava. Isto levou a que alterasse também um pouco o 

planeamento” (Reflexão nº 5 e 6) 

 

“No entanto, devido ao mau tempo que se fazia sentir, e como já 

planeado, a aula foi realizada no pavilhão num dos espaços disponíveis. 

Começando por falar do planeamento, refiro que foram planeadas duas 

aulas como referido em cima. A que foi realizada foi o chamado “plano b”. 

Esta por si só foi uma situação pela qual não me agradou por diversas 

razões.” (Reflexão nº 18 e 19) 

 

Estas dificuldades rapidamente passaram a desafios, os quais quis 

também rapidamente resolver. Na verdade, esta tarefa de ser professor, 

revelou-se para mim, como uma tarefa bastante difícil e complexa. 

 

Clima de Aprendizagem 

A relação com os alunos correspondeu a mais um objetivo que coloquei 

para este ano letivo. Na minha opinião, a forma de estar do professor na aula 

ou fora dela na presença dos alunos influencia o interesse despertado pelos 

mesmos. Assim, é necessário cativar e motivar os nossos alunos, de maneira a 

confiem em nós. Por isso, tentei criar sempre um bom envolvimento com os 

alunos criando uma afetividade saudável com eles, nunca descurando a 

disciplina e o respeito que deve existir no processo de ensino-aprendizagem. 

“Aprendemos quando nos relacionamos, estabelecemos vínculos e laços” 

(Moran, 1998, p.86). Identifico-me sem dúvida com esta citação, e acho que a 

forma como o professor interage com os alunos, como interpreta a reação dos 
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alunos à tarefa, está fortemente ligado ao sucesso de motivação dos alunos 

nas suas aulas. 

O contacto estabelecido com os alunos foi realizado através das 

brincadeiras e dos sorrisos conseguindo conquistar a confiança dos alunos. 

Procurei estabelecer um contacto mais próximo com eles e a ouvi-los e 

percebê-los. Esta relação cativou os alunos para a aula. 

 

“Um aspeto que merece reflexão, e faz-me pensar na minha postura 

enquanto professora para determinados alunos. Refiro-me 

especificamente aos alunos A e B, alunos estes que são casos especiais. 

Na minha opinião, não se deve, ou devemos ter algum cuidado com a 

forma diferente como tratamos estes alunos. O aluno B é um aluno que, 

na minha opinião, não admite os problemas que tem e assim esconde-se 

por detrás de lesões e doenças para não fazer aula. Isto faz-me refletir… 

Será que não consegui motivar estes alunos? O problema acho que não 

passa por aí, no entanto, o meu discurso e a minha postura deverá ser 

um pouco diferente. No caso do aluno A, e já hoje procurei fazer isso, 

tentarei sempre aproximar-me dele de forma a que ele sinta confiança em 

mim, e para evitar as faltas à disciplina, tentarei sempre que este aluno 

assista à aula e participe na mesma mas de outra forma, como na ajuda 

das tarefas da aula.” (Reflexão aula nº 50) 

 

Percebi que aprendemos melhor se a aprendizagem acontecer num clima 

de apoio, confiança e de constante incentivo. Através da minha tolerância, 

carinho e afeto para com os alunos consegui criar um bom clima de 

aprendizagem. 

 

“Como previsto, a partir da reflexão feita da aula anterior, tive uma 

conversa com o aluno C devido à atitude tomada por parte deste aluno 

nas últimas duas aulas. Mostrou-se desmotivado por não ser nomeado 

mais vezes capitão, e eu, a partir de casos particulares tentei que 

percebesse as razões das minhas escolhas para capitão. Aceitou e a 

atitude dele mudou durante esta aula. Este é um aluno merecedor de 

nível máximo, e por isso não podia deixar passar sem que resolvesse 

esta situação.” (Reflexão aula nº 35) 
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Finalizado o ano letivo, posso dizer que os laços criados com os alunos 

foram fortes e que cresci e aprendi com eles. Sem dúvida que fazem parte da 

minha vida! 

 

Papel da Comunicação 

A forma como o professor comunica com os alunos, é um ponto 

fundamental para a criação do clima de aprendizagem e estabelecimento de 

relações de ensino. 

Por ser uma dificuldade e preocupação, procurei através de um estudo 

investigação-ação conhecer e criar estratégias para o ultrapassar. 

 

“Um dos aspetos a melhorar ao nível geral da aula é a gestão do tempo, 

principalmente ao nível da instrução. Sinto que perco muito tempo com a 

mesma. Tentarei ser mais sucinta e objetiva.” (Reflexão aula nº 12 e 13) 

 

Paixão de ser Professora 

A paixão por esta profissão esteve sempre manifesta durante todo o meu 

processo de formação, e este ano foi o momento em que pude ter a certeza 

que este é realmente o meu fascínio, a minha paixão! Acredito que um 

profissional com este sentimento caminha sempre na direção do sucesso. 

Na minha opinião, é possível envolver os alunos ativamente na sua 

aprendizagem, se estes tiverem a perceção do nosso prazer, preocupação, 

envolvimento e interesse por eles, pela formação deles, pela profissão e é 

desta forma que os marcámos pelos sentimentos positivos que neles 

despertam. 

Desta forma, penso que os professores que não estão motivados para 

este processo de formação, terão grandes dificuldades em cativar os seus 

alunos, em mantê-los com eles, para além de que não serão capazes de 

exercer a sua função enquanto professores de forma digna e saudável. 

 

Papel da Reflexão 

A questão da reflexão foi importante para melhorar o meu desempenho e 

qualidade das minhas aulas, e percebi que é fundamental para a profissão 



58 

docente. Consegui através da reflexão conhecer, interpretar e avaliar o meu 

trabalho, perceber os principais problemas encontrando estratégias para os 

resolver. Adicionalmente, a reflexão realizada pelos meus colegas de estágio, 

professor cooperante e professor orientador ajudou-me a despertar a 

necessidade de compreender e investigar as minhas ações. Assim, procurei 

selecionar pontos críticos para melhorar a minha intervenção, desenvolvendo 

assim o meu espírito estratégico na procura constante da melhoria prática. 

 

“Achei, devido a aulas anteriores, que o trabalho por estações no salto em 

comprimento, seria a estratégia mais adequada para não criar tempos de 

espera. No entanto, tive bastante dificuldade em circular por todas as 

estações. Aqui, é de melhorar o controlo à distância. Se estivesse 

colocada a meio da bancada tinha uma visão geral de todas as estações, 

dando feedback a partir daí. Este é um aspeto a melhorar sempre que 

trabalhar naquele espaço.” (Reflexão aula nº 29) 

 

4.1.4.Avaliação 

 

A avaliação é uma das tarefas fundamentais do processo ensino-

aprendizagem, apresentando-se também como uma tarefa difícil e fulcral para 

o professor. Como refere Bento (2007), é necessário perceber e interpretar o 

porquê do sucesso de uma aula, de um bom trabalho, de estar insatisfeito e o 

porquê do menos sucesso em termos do sucesso. 

A avaliação como resultado de todo o processo aprendizagem, permite 

recolher e interpretar informações para posteriormente tomar decisões. Assim, 

a tomada de decisões relativas à estruturação e organização do processo 

ensino-aprendizagem terá em conta os objetivos propostos que podem ser 

atingidos. Desta forma, e para que exista uma avaliação promotora e 

reguladora da qualidade do ensino-aprendizagem dos nossos alunos, existem 

vários tipos de avaliação: a diagnóstica ou inicial, formativa e sumativa, que 

podem ser realizadas de forma formal ou informal. 

Para a realização das avaliações realizadas ao longo do ano letivo, os 

instrumentos utilizados foram grelhas de observação devidamente construídas 

e estruturadas entre o núcleo de estágio. Procuramos sempre definir critérios 
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objetivos e de fácil observação, sempre congruentes com os conteúdos 

abordados e o nível dos alunos, para evitar erros grosseiros. 

Assim, em conjunto com o professor cooperante decidimos realizar a 

avaliação diagnóstica durante a primeira aula de cada modalidade, ao contrário 

do utilizado em anos anteriores, que era realizada nas primeiras aulas do ano 

letivo. Na minha opinião, ambas a formas têm prós e contras. Por um lado, a 

avaliação feita no início de cada unidade didática permite fazer uma 

transferência de competências para a unidade didática realizada a seguir, uma 

vez que muitas das competências são comuns entre modalidades; por outro 

lado, a avaliação realizada nas primeiras aulas do ano permitem ganhar tempo 

e não despender uma aula em cada modalidade. 

A avaliação diagnóstica permite-nos então perceber qual é o nível inicial 

dos alunos, definindo posteriormente objetivos que devemos seguir. Esta, 

confesso, não foi uma tarefa fácil na fase inicial do estágio por diversas razões: 

o facto de não conhecer os alunos e não identificar os nomes, verificar qual é 

exatamente o nível dos alunos e ainda ter de realizar e controlar a aula. Este foi 

um aspeto que foi ultrapassado com o tempo, através da ajuda dos meus 

colegas de núcleo que em conjunto realizavam também a avaliação inicial da 

turma, discutindo posteriormente os resultados. Inicialmente também foi 

necessário uma melhor organização da turma no momento de avaliação 

optando por organizá-los por ordem numérica dando algum tempo de 

exercitação para melhor análise da minha parte. 

 

Para avaliar o processo de aprendizagem dos meus alunos recorri à 

avaliação formativa, realizada aula a aula, de forma informal, de modo a ter 

sempre presente a evolução dos alunos. Foi também através das reflexões que 

consegui perceber qual o ponto de situação de cada aluno. 

Este registo foi muito útil na interpretação dos alunos, uma vez que a 

nossa pouca experiência por vezes não permitia uma análise adequada às 

diferentes situações ocorridas durante a aula. Este tipo de avaliação serviu 

também, de forma adicional, para certificar a avaliação sumativa. 
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No final de cada unidade didática, foi realizada a avaliação sumativa, 

contextualizada na situação final planeada, ou seja, sob a forma de jogo nos 

jogos desportivos coletivos e sob a forma de sequência no caso da ginástica.  

 

“No que concerne ao processo avaliativo, a observação e consequente 

registo do desempenho dos alunos decorreu como pensado, ou seja, no 

caso da ginástica de solo optei por avaliar os alunos em forma de 

sequência e não fazendo os elementos de forma isolada. No que diz 

respeito à acrobática optei por escolher uma figura de montes e 

desmontes e outra de contra equilíbrios, dando no final oportunidade de 

mostrarem a figura de grupo criada na aula anterior.” (Reflexão aula nº 8) 

 

Esta avaliação consistiu numa síntese das informações recolhidas 

relativamente ao desenvolvimento das aprendizagens e competências 

definidas por cada área curricular. Foi sem dúvida a tarefa mais difícil durante 

este ano de estágio. Atribuir um “número” aos alunos tornou-se num momento 

bastante delicado. A justiça e o rigor foram os parâmetros pelos quais me segui 

para ultrapassar esta dificuldade. 

Para que a avaliação fosse realizada com sucesso, foi necessário ajustar 

os instrumentos e parâmetros ao nível dos alunos, de modo a que existisse 

consonância entre os conteúdos ensinados, avaliados e os objetivos de 

aprendizagem. Só assim foi possível refletir sobre os resultados. 

Os conceitos psicossociais são também alvo de avaliação. Assim, a 

participação nas aulas de Educação Física permite aumentar o valor dos 

alunos enquanto pessoas, no entanto, para que isso aconteça é necessário 

que as exigências a ter no desenrolar das aulas sejam compatíveis e 

associadas ao espírito desportivo. 

O professor de Educação Física desenvolve um importante papel na 

aquisição, fomento e desenvolvimento de todo este tipo de valores. É minha 

ambição que o aluno nas aulas de Educação Física, desenvolva um conjunto 

de atividades, que lhe permita adquirir competências e consolidar 

aprendizagens que também ajudem a alicerçar o aprofundamento do espírito 

desportivo, de solidariedade e do trabalho em equipa. A Educação Física 

permite a aquisição de valores e atitudes fundamentais para a vida em 
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sociedade, de uma forma agradável e privilegiada, ou seja, aprender em 

movimento. 

 

Estabeleci no início do ano um conjunto de regras e rotinas que foram 

fundamentais para que as aulas decorressem sem problemas de maior e sem 

que em todas as aulas tivesse que dar aos alunos essas indicações. Desta 

forma, e tendo em conta o tempo fornecido (5 minutos) pela escola para os 

alunos se equiparem, após este tempo cada aluno deverá apresentar-se 

devidamente equipado para a realização da aula, ou, se for caso disso, 

preparado adequadamente (com calçado apropriado, sapatilhas, e com uma 

esferográfica para que possa preencher a ficha formativa) para assistir à 

mesma. Após estarem devidamente preparados, cada aluno devia deslocar-se 

para um local próprio no pavilhão, previamente indicado pelo professor, 

sentando-se ordeiramente, dispostos em forma de “U”. Estes momentos iniciais 

da aula foram aproveitados para um pequeno diálogo, sendo igualmente dito 

aos alunos quais os conteúdos a abordar ao longo da aula assim como 

algumas informações que se considere importantes para o bom funcionamento 

da mesma. No decorrer da aula, ao dar um apito, os alunos deslocavam-se 

rápida e ordeiramente para perto do professor de modo a conseguirem ouvir a 

informação transmitida. Durante a aula, em todas as minhas intervenções, os 

alunos deviam parar com as bolas, colocando-as debaixo do braço. No final da 

aula, a turma volta a reunir-se num local indicado pelo professor, onde serão 

realizadas algumas perguntas relativamente aos conteúdos e à modalidade 

abordada ao longo da mesma, no sentido de esclarecer possíveis dúvidas da 

aula.  

Neste sentido foi avaliado pontualmente o comportamento dos alunos bem 

como os seus valores, através de fichas de observação, no entanto, não foi 

suficiente. Senti a necessidade de identificar as características de cada aluno, 

bem como manter um contacto extra-aula de modo a perceber os seus medos, 

as suas dificuldades e o contexto em que cada aluno se insere. Só assim 

consegui uma melhor intervenção junto dos alunos. 
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A cultura desportiva foi avaliada através de testes escritos no final de cada 

unidade didática, que tinham uma duração de 15/20 minutos e eram compostos 

por perguntas de verdadeiro e falso e escolha múltipla mas também perguntas 

de resposta rápida. Esta foi uma decisão do núcleo de estágio, para que os 

alunos com mais dificuldades na prática tivessem a possibilidade de mostrar o 

conhecimento adquirido ao longo das aulas, bem como fruto do seu empenho 

fora da aula. Durante as aulas fui questionando os alunos acerca do que ia 

sendo abordado na aula, sendo este um fator também influenciador na nota. A 

matéria foi dada na íntegra durante as aulas, uma vez que nem todos os alunos 

tinham acesso ao manual de Educação Física, no entanto procurei sempre 

apelar à consulta do mesmo sempre que possível. 

 

Por fim, a avaliação deve ser vista para além da sua atribuição para 

classificar alunos. Deve ser uma base para o professor refletir acerca do seu 

trabalho e deve ser entendida como a busca de uma constante melhoria. 
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4.2.Área 2 e 3: Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam 

um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

Saint-Exupéry 

 

Estas serão as áreas onde irei refletir sobre a minha participação na 

escola de forma individual e com o meu núcleo de estágio, nas atividades 

propostas pelo grupo de Educação Física. 

Inicialmente, esta área suscitou da minha parte alguma preocupação, já 

que não tinha um grande à vontade no que diz respeito ao funcionamento da 

escola, ao papel do diretor de turma, à organização das atividades bem como o 

desporto escolar. Assim, centrar-me-ei nestes aspetos, mas principalmente no 

que à turma do 8º A diz respeito, não colocando de parte tudo o resto. 

Posto isto, o núcleo 2 onde estou inserida foi responsável pela 

organização e participação dos alunos da Escola Secundária de Oliveira do 

Douro no campeonato distrital “O Jogo nas Escolas”, organizado pelo jornal “O 

Jogo”. Para tal, foi realizada uma sessão de captações para formar a equipa 

representante da escola.  

Em relação ao acompanhamento do Diretor de Turma, através das várias 

reuniões individuais e também com os encarregados de educação, pude 

identificar as problemáticas que estavam intrínsecas aos alunos pelos quais 

estava responsável. Do mesmo modo, foi visível o quanto é relevante o papel 

do diretor de turma na gestão dos comportamentos que cada elemento da 

turma adota ao longo do ano letivo. 

Dentro do mesmo pensamento, devo referir a dedicação e envolvimento 

da diretora de turma do 8º A, principalmente na integração e desenvolvimento 

dos alunos com necessidades educativas especiais. 
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4.2.1.Participação e dinamização das atividades escolares 

 

No sentido de procurar uma maior interação dos alunos com a escola, 

mais especificamente com a disciplina de Educação Física, o grupo de 

Educação Física elabora o Plano Anual de Atividades, onde inclui uma grande 

variedade de atividades que visam despertar o gosto pela prática desportiva 

nos alunos. 

Esta participação em atividades diversas, teve uma grande importância, 

uma vez que permitiu aos alunos um contacto fora da sala de aula que é 

possível estabelecer.  

Desta forma, neste ano letivo participei em diversas atividades, de uma 

forma mais ou menos ativa, e desempenhando diferentes papéis (Corta-Mato 

escolar, Compal Air, Semana da Saúde, atividade “O Jogo nas Escolas” e o 

Sarau Desportivo).  

A atividade “O Jogo nas Escolas” foi a de maior destaque uma vez que se 

constituiu como a atividade planeada pelo meu núcleo de estágio, o que nos é 

proposto no início do ano letivo. Nas restantes atividades assumi um papel de 

apoio, não deixando porém o empenho, a responsabilidade e cooperação para 

que tudo corresse da melhor forma. 
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4.2.1.1.Corta-Mato Escolar (dia 16 de dezembro de 2011) 

 

A dinamização do corta-mato escolar realizado na Escola Secundária de 

Oliveira do Douro, ficou a cargo do Grupo de Educação Física e dos alunos do 

Curso Tecnológico de Desporto. 

A preparação do percurso, a distribuição de dorsais e prémios, bem como 

a vigilância do percurso, esteve a cargo dos alunos do Curso Tecnológico de 

Desporto, com a supervisão dos respetivos Professores e estudantes 

estagiários.  

A minha função nesta atividade prendeu-se ao controlo da passagem dos 

alunos por um dos pontos de passagem. Aqui, contei com a ajuda dos alunos 

do curso profissional de desporto, onde fomos incentivando os alunos durante 

as provas e onde fomos também debatendo ideias acerca de temas atuais. 

Na minha opinião esta atividade não beneficia os alunos em termos de 

saúde, no entanto promove um convívio e uma competição saudável entre os 

mesmos que acho ser importante no seu processo de crescimento e 

aprendizagem. 

Da realização desta atividade, os participantes que obtiveram melhor 

classificação foram representar a ESOD no Corta-Mato distrital. 

No que respeita à participação 8º A pelo qual sou responsável, 12 alunos, 

num total de 20, participaram na atividade, e grande parte destes ficou bem 

classificada, sendo que uma aluna foi selecionada para representar a ESOD na 

fase de apuramento supracitada. 
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4.2.1.2.Compal Air (dia 15 de fevereiro de 2012) 

 

“O Compal Air é um ambicioso projeto vocacionado para a escolas 

básicas, secundárias, colégios e escolas do ensino especial, com o objetivo de 

levar o basquetebol a mais crianças e jovens, entre os 10 e os 18 anos. É uma 

iniciativa que expressa uma parceria com o Desporto Escolar e o apoio da 

Compal, e que dinamiza o basquetebol a nível local e regional, recebendo das 

autarquias uma elevada contribuição e reconhecimento.” (In Site Oficial do 

Compal Air) 

O Compal Air já se realiza nesta escola há alguns anos. Os elementos 

de cada equipa tinham obrigatoriamente que ser da mesma turma, podendo 

inscrever-se várias equipas por turma. Esta regra não fazia parte do 

Regulamento Nacional do Compal Air 3x3, mas foi imposta pela escola no 

sentido de facilitar a paragem das atividades letivas. Assim, o torneio esteve 

organizado da seguinte forma: 6 jogos iniciavam-se em simultâneo (porque se 

dispunha de 6 tabelas e o jogo era feito apenas com uma tabela) e o seu 

término era comum (10 minutos consecutivos). Esta forma de organização 

evitou que cada jogo tivesse um temporizador, a falta de espaço ou atrasos de 

equipas. A dinamização ficou a cargo do Grupo de Educação Física e dos 

alunos do Curso Tecnológico de Desporto. 

Ao nível dos benefícios que os alunos possam tirar desta atividade não 

são relativos à saúde propriamente dita mas à promoção de um convívio e de 

uma competição saudável entre os mesmos que são fundamentais no processo 

de crescimento e aprendizagem. 

A minha colaboração nesta atividade foi bastante ativa. Para além do 

acompanhamento das várias equipas da minha turma, organizei as restantes 

pelos respetivos campos e horários de jogo e fiquei responsável por fotografar 

a atividade. 

No que respeita à participação da turma 8º A pelo qual sou responsável, 

4 alunos (sexo feminino), num total de 20, participaram na atividade, e 

manifestaram sempre grande entusiasmo. Esta equipa ficou apurada para a 
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final realizada na Escola Secundária Carolina Michaelis, no entanto por 

indisponibilidade de duas alunas não foi possível a participação da equipa. 
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4.2.1.3.Semana da Saúde (19 a 23 de março de 2012) 

 

A Semana da Saúde teve como objetivo proporcionar um conjunto de 

iniciativas aos alunos e à comunidade educativa da ESOD, como a participação 

em conferências, seminários, rastreios, atividades desportivas, recolha de 

alimentos, encontro com escritora, concerto, caminhada solidária, entre outros. 

Durante as reuniões de grupo foi possível distribuir tarefas, identificar 

fatores que pudessem influenciar a realização do evento (e encontrar 

respetivas soluções), organizar os espaços e definir os dias e horários para 

cada atividade. 

Atividades como aeróbica, karaté, body combat, capoeira, o contacto com 

elementos do exército, marinha e força aérea foram pontos altos no decorrer 

desta semana que ficou marcada e continuará a marcar pela positiva todo o 

meio envolvente à ESOD. 

Durante toda a semana era-lhes concedida a possibilidade de participar 

gratuitamente no rastreio ortodôntico e de risco de Acidente Vascular -Cerebral 

(AVC), contribuir com produtos alimentares para a recolha de alimentos, bem 

como com o mínimo de 1 euro, aquando da inscrição do seu educando na 

“Caminhada Solidária”, onde foram percorridas as principais ruas de Oliveira do 

Douro. A “Caminhada Solidária” esteve aberta à participação das famílias e 

demais membros da comunidade. 

O 24h desporto caracterizou-se pela grande adesão por parte dos alunos 

onde a nossa ação foi preponderante. Procuramos apresentar uma postura 

ativa na organização e no controlo das atividades, mantendo um bom clima no 

decorrer das mesmas. No que respeita à participação da turma 8º A pelo qual 

sou responsável, a adesão não foi significativa, sendo que os alunos que foram 

tinham intuito apenas de convívio com os colegas, no entanto durante a 

semana foram participando ativamente em praticamente todas as atividades. 

A Caminhada Solidária tornou-se em mais um momento de união, de 

convívio, de entusiasmo da minha parte para com todos os alunos da turma. 

São estes momentos de interação, de partilha de saberes, de convivência com 

todos aqueles que já me são tão próximos pela profundidade, pela alegria, pelo 
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bom clima que conseguimos criar e acima de tudo manter, que todo o meu 

processo de formação como estudante-estagiária de EF tem vindo a adquirir 

significado e consistência. 

Concluída mais uma atividade de interação com a comunidade, é com um 

enorme agrado que verifico que foi muito bem conseguida. Todos os agentes 

educativos se deixaram envolver em mais uma ação de solidariedade, com 

vista ao apoio das pessoas mais carenciadas na freguesia de Oliveira do 

Douro. 

Relativamente à diversidade de atividades proporcionadas, estas foram 

do agrado de todos, possuindo um aglomerado de competências que em muito 

permitiram desenvolver a consciência crítica por grande parte dos alunos. 
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4.2.1.4. Atividade ”O Jogo nas Escolas” (dia 18 de abril de 2012) 

 

Com o objetivo de desenvolver competências no âmbito da disciplina de 

Educação Física, bem como proporcionar simultaneamente um momento ímpar 

de convívio, foi possibilitada a alguns dos alunos da Escola Secundária de 

Oliveira do Douro - ESOD a participação num torneio de Futebol organizado 

pelo jornal “O Jogo” e desenvolvido pelo núcleo 2, promovendo espírito de 

equipa e a cooperação. 

Para que tal acontecesse, houve a necessidade de realizar uma seleção 

de 8 alunos para a formação de uma equipa que representasse a escola. Neste 

sentido, e com o auxílio de outros professores, divulgamos durante o período 

de aulas, a data e local para a seleção dos respetivos alunos para a equipa da 

ESOD. 

Feita a seleção, criamos uma ficha de autorização para os encarregados 

de educação para que estes tivessem conhecimento e autorizassem os seus 

educandos para esta atividade. 

Assim, este campeonato distrital colocou frente a frente as melhores 

equipas de cada escola com o objetivo de apurar as 2 melhores equipas de 

cada distrito que o iam representar na grande final do campeonato nacional. Os 

alunos iriam, assim, representar ESOD, envergando os seus equipamentos. 

 O clima durante a viagem foi muito bom, os alunos estavam agradados e 

entusiasmados com esta oportunidade, queriam chegar rapidamente às 

instalações para a desfrutarem. 

Todos os jogos obedeceram às regras do futebol de 5, tendo cada jogo a 

duração de 16 minutos – 2 partes de 8 minutos cada, sem tempo de intervalo. 

Durante a realização dos mesmos, foi dada autonomia aos alunos para gerirem 

as posições, as substituições, de modo a que tudo fosse da responsabilidade 

deles. Nós e o Professor Avelino Azevedo estávamos apenas presentes para 

os encorajar e motivar, gerindo possíveis dificuldades na realização dos jogos. 

A nossa equipa ganhou dois de três jogos, no entanto não foi o suficiente 

para passar a fase seguinte. Contudo, e no final da atividade era visível nos 

alunos a satisfação de terem representado a sua escola a um nível destes. 
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Não podíamos terminar esta reflexão sem agradecer a todos aqueles que 

tornaram possível a realização desta atividade: aos alunos, ao Professor 

Cooperante, aos Encarregados de Educação, aos dinamizadores da ESOD, e 

ao jornal “O Jogo” que sem os quais este momento não teria sido possível de 

ser concretizado. 
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4.2.1.5. Sarau Desportivo (dia 6 de junho de 2012) 

 

A dinamização do Sarau Desportivo ficou a cargo do Grupo de Educação 

Física, no entanto foi um momento que juntou toda a comunidade educativa. 

Os alunos demonstraram algumas das competências que foram 

desenvolvendo ao longo do ano mas, mais importante do que isso, foi sentir a 

alegria de cada turma que apresentou um número. O empenho, dedicação e 

espírito de sacrifício demonstrado por todos será uma lição que vão reter deste, 

que poderá ser considerado o evento culminante na ESOD.  

Sem dúvida que esta união, este sentimento de pertença a um grupo, 

jamais se darão por terminados no final do ano letivo. Pessoas que marcam 

como os alunos me marcaram durante todo o ano letivo, nunca serão 

esquecidas após todo este percurso.  

Atividades como estas permitiram, não só uma participação ativa na 

escola, como o estabelecimento de relações com a comunidade. Todos saímos 

a ganhar, num evento que adquiriu enorme capacidade de persuasão na 

envolvência da comunidade educativa na escola. 

 

A participação nestas atividades foi bastante enriquecedora uma vez que 

me dotaram de capacidades importantes para o meu futuro enquanto 

professora e enquanto pessoa. Estas experiências aumentaram a minha 

capacidade de organização de eventos de diferentes tipos bem como resolução 

de conflitos, mas principalmente permitiram fazer ainda mais parte da escola. 

A troca de experiências com os restantes intervenientes da comunidade 

escolar foi também importante porque percebi como é possível mobilizar toda a 

comunidade educativa, envolvendo-os em práticas de vida saudáveis. 
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4.2.2. Desporto Escolar 

 

“A escola carece de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de 

alegria, de animação; precisa que se goste dela. Ora o desporto é um meio 

primordial de renovar a educação, de lhe emprestar uma cara de festa e 

convivialidade. Trata-se de aproximar a escola da vida, de integrar mais uma 

na outra e de consumar o desiderato de desportivizar a escola e escolarizar o 

desporto”. 

 Bento (1998, p. 144) 

 

De modo a tomar conhecimento sobre as leis que regulam o papel do 

professor no Desporto Escolar, conhecendo a sua função como «treinador» de 

uma equipa, compreendendo melhor toda a atividade de ensino e treino 

enquanto processo dominantemente pedagógico, fui assistindo a alguns treinos 

dos professores envolvidos, consultando igualmente o blog do Desporto 

Escolar da ESOD, que contém todas as suas atualizações.  

O contacto com o professor coordenador do DE permitiu-me compreender 

aspetos como, as responsabilidades do Professor de Educação Física no DE; a 

divisão do DE em atividade interna e externa; as questões logísticas em 

relação ao treino das equipas e à participação em competições e as principais 

diferenças entre a lecionação das aulas de EF e DE. 

Deste modo, foi-me possível manter um contacto mais profundo sobre toda a 

dinâmica que nele se insere. Verifiquei que os alunos estão motivados, 

empenhados na realização das tarefas propostas, o nível competitivo é muito 

maior, a correta realização das tarefas assume um caráter mais global, 

permitindo estabelecer comparações com os clubes desportivos em meio 

extraescolar. A dinâmica do treino, bem como as rotinas estabelecidas, estão 

sempre presentes. O pormenor na execução de cada habilidade, o seu 

refinamento adquire uma maior importância pela necessidade de fazer evoluir 

cada aluno na modalidade específica. A participação em competições coloca 

nos alunos um desejo de melhoria das suas capacidades, de colocar à prova 
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os seus limites, de testar a sua evolução, de encontro e confrontação com o 

outro segundo as leis éticas do Desporto.  

Nisto, o Desporto Escolar mantém um caráter global, pelo que existe a 

necessidade da sua manutenção nas escolas. 

Em suma, percebi a importância da atividade de ensino e treino do Desporto 

Escolar enquanto processo dominantemente pedagógico que pretende também 

a edificação nos alunos de estilos de vida saudáveis, assentes numa prática 

desportiva regular que pode começar na escola. Esse é um desafio à 

Educação Física/Desporto Escolar. 
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4.2.3. Direção de Turma 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 10/99 de 21 de julho, o diretor de turma tem 

funções de “assegurar a articulação entre os professores da turma com os 

alunos, pais e Encarregados de Educação, promover a comunicação e formas 

de trabalho cooperativo entre professores e alunos, coordenar, em colaboração 

com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias 

e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno. Deve também articular as atividades da turma com os pais e 

Encarregados de Educação promovendo a sua participação, coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador, e apresentar à direção executiva um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido.” 

O conhecimento das tarefas do diretor de turma foi um dos objetivos 

propostos e de interesse para mim. Assim, através do Professor Cooperante, 

fui apresentada à diretora de turma responsável pela minha turma, onde 

tivemos um conversa inicial em que pude explicar quais eram os meus 

objetivos em acompanhar o seu trabalho. A disponibilidade e amabilidade 

foram uma constante. 

Roldão (2007) refere que o diretor de turma desempenha a função de 

coordenação das atuações de cada docente da turma bem como a articulação 

e mediação entre essas atuações dos professores e dos alunos e 

encarregados de educação. Estas funções são divididas em duas éreas de 

intervenção: a docência e a gestão. Assim, o diretor de turma é um docente 

que coordena um grupo de docentes e também um elemento do sistema de 

gestão da escola com responsabilidade de gerir o conselho de turma que 

preside. 

O DT ao nível administrativo deve “realizar o levantamento das faltas dos 

alunos (semanalmente) e o registo nos respetivos suportes administrativos, 

enviar aos pais/Encarregados de Educação a informação sobre as faltas dos 

alunos (antes, durante e após as reuniões de avaliação), manter o dossier da 

DT organizado e atualizado, incluindo nele informações sobre cada um dos 
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alunos, obtidas no início e ao longo do ano, o registo da assiduidade dos 

alunos, o registo dos contactos efetuados bem como toda a documentação 

utilizada e a utilizar na relação DT/Encarregados de Educação, DT/professor e 

DT/alunos (convocatórias e atas das reuniões com os Encarregados de 

Educação, fotocópias das atas dos conselhos de turma, planificação de 

atividades realizadas, relatórios dessas atividades, documentação relacionada 

com apoios e complementos educativos), e organizar e atualizar o processo 

individual dos alunos.” (Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21 de julho) 

O DT assume-se como um mediador entre a escola e a família, pelo que 

deve sensibilizar os Encarregados de Educação para a vinda regular à escola, 

de modo a acompanhar mais de perto o seu educando. 

Compreendi que para que o trabalho na turma seja bem desenvolvido, é 

importante que o DT seja rigoroso e responsável no desempenho das suas 

tarefas transmitindo estas mesmas características aos alunos. 

As conversas com a DT, durante o horário de atendimento aos 

encarregados de educação, não seguiram a vertente formal, apenas íamos 

conversando acerca das tarefas que ia realizando e sobre a sua importância na 

comunidade escolar. 

Procurei também ter uma participação ativa nas reuniões de avaliação, 

intercalares, conselho de turma e atendimento aos encarregados de educação, 

o que foi bastante enriquecedor para mim, uma vez que tive a oportunidade de 

trocar e partilhar informações e opiniões com outros professores e com os 

encarregados de educação. Ao longo das várias reuniões constatei que o 

comportamento dos alunos é influenciado pelo envolvimento familiar e social 

que os alunos possuem e que se repercute no seu desempenho escolar.  

Percebi a especificidade desta função e pude constatar que o diretor de 

turma é um elemento básico para estabelecer a ligação dos pais com o 

processo ensino-aprendizagem dos filhos e para assegurar a articulação dos 

encarregados de educação e os professores da turma. 

A coordenação e estratégias utilizadas devem ser adequadas à turma e à 

especificidade de cada aluno, no entanto, na minha opinião, só exercendo a 

prática é que terei a verdadeira noção do que é ser Diretor de Turma. 
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Deste modo, a troca de informações com a DT foi bastante importante 

para que encontrasse justificação para atitudes evidenciadas por parte de 

alguns alunos. Conhecer os seus processos de vida, as adversidades por que 

passam, sensibilizou-me para a necessidade de mostrar aos alunos o que é a 

escola que tem a intenção de os educar, formar, divertir e criar amizades de 

modo a saber viver com os outros. 
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4.3. Área 4: Desenvolvimento Profissional 

 

“Nunca lhe dão um desejo sem também lhe dar o poder de realizá-lo.” 

Richard Bach 

 

A presente área de desempenho, visa o progresso profissional ao longo 

deste estágio, através do modelo reflexivo dos diversos momentos vivenciados, 

do contexto em que estive inserida e da vertente investigativa produzida no 

âmbito escolar. 

Assim sendo, todo o desenvolvimento alcançado esteve conectado com o 

ato de refletir relativamente às problemáticas relacionadas com a atividade 

docente. Com isto, é importante enaltecer que a reflexão deverá ser um meio 

para alcançar a qualidade no processo ensino-aprendizagem.  

A partilha de angústias, problemas e receios com o núcleo de estágio 

tornou-se fundamental, bem como entre professores. Assumiu-se como 

instrumento fundamental na busca de conhecimento, dotando-me de 

estratégias de ensino que me eram totalmente desconhecidas. A 

disponibilidade de partilha assumiu-se como um importante instrumento na 

busca de conhecimento, o que me dotou de estratégias e habilidades de ensino 

que até então não me eram conhecidas. 

As reuniões entre o núcleo desenvolveram competências como saber 

ouvir e saber criticar importantes para o aperfeiçoamento de competências 

inerentes ao desempenho na aula. A ajuda de todos os auxiliares de ação 

educativa, principalmente aqueles que estiveram no pavilhão gimnodesportivo, 

contribuíram também para a minha formação enquanto professora de 

Educação Física, através da sua amizade e companheirismo. 

 

Ao longo deste ano, percebi como a escola é o reflexo da sociedade em 

que estamos inseridos, onde cada sujeito expressa as características da sua 

personalidade. 

O professor, enquanto formador tem como responsabilidade formar 

jovens com características bastante heterogéneas. Desta forma, é necessário 
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procurar as condições para que essa formação ocorra com qualidade, 

procurando percorrer caminhos construtivos de modo a corresponder às 

necessidades dos alunos, ou seja, que o professor se preocupe com o seu 

desenvolvimento profissional. Enquanto professora durante este ano de 

estágio, procurei sempre ser imparcial, respeitadora mantendo uma postura 

proactiva.  

A reflexão sobre os problemas decorrentes da prática foram muito úteis 

para o meu desenvolvimento profissional. A procura de soluções e estratégias 

para ultrapassar as dificuldades permitiram esse mesmo desenvolvimento. Esta 

capacidade de reflexão foi desenvolvida através da observação, 

questionamento e decisões para que modificasse preconceções e adaptasse 

soluções aos problemas surgidos. 

Um outro aspeto a superar diz respeito à minha linguagem escrita, mais 

especificamente à minha dificuldade em expressar por escrito. O caminho foi 

longo mas superado, e passou pela elaboração das reflexões das aulas, pelo 

PFI onde a definição dos objetivos não foi bem realizada. 

Por fim, de um modo particular, saliento o quanto este modo de estar 

perante a vida docente contribuiu para a minha evolução no desempenho das 

várias tarefas produzidas ao longo do Estágio profissional e enquanto futura 

Professora de Educação Física. 
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4.4. Estudo de Investigação-Ação: “Otimizar o tempo de instrução na 

transição entre exercícios” 

 

Resumo 

 

Os diferentes momentos vivenciados neste Estágio Profissional levaram-

me à profunda reflexão de uma problemática decorrente da minha prática 

pedagógica, ou seja, a relação entre o tempo de instrução e a qualidade de 

instrução. 

A conceção de um ensino eficaz justifica a sua função social específica, a 

sua própria identidade e acolhe e proporciona benefícios aos segmentos da 

sociedade. Neste sentido, torna-se um desafio para nós, professores de 

Educação Física, centrar a nossa atenção na problemática de um ensino 

eficaz, dotando os nossos alunos para a realização das tarefas com uma 

elevada taxa de sucesso. 

O estudo foi realizado com base a uma aproximação à investigação-ação, 

tendo sido observadas 6 aulas (4 sessões de 90 minutos e 2 sessões de 45 

minutos), onde se procedeu à observação através da gravação áudio e vídeo e 

reflexões das respetivas aulas, procedendo-se de seguida a um plano de 

intervenção utilizando as estratégias encontradas.  

Os resultados obtidos decorrentes do plano de ação mostram que as 

dimensões da demonstração, questionamento e palavras-chave foram eficazes 

na redução do tempo de instrução na transição entre tarefas mantendo a 

qualidade da informação. 

Com isto, a exigência em torno do Professor é cada vez maior, pois este 

deve criar rotinas organizacionais e disciplinares nas suas aulas, de modo a 

promover um ensino eficaz, promotor de aprendizagens e motivações para 

uma prática desportiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO; TEMPO DE INSTRUÇÃO; 

ESTRATÉGIAS DE INSTRUÇÃO; EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Abstract 

 

The different moments experienced in my teaching practice led me to 

reflect upon a problem felt in my teaching practice: to optimize instructional time 

in the transition between exercises. 

The conception of effective teaching justifies its specific social function, its 

own identity and welcomes and provides benefits to segments of society. In this 

sense, it becomes a challenge for us, physical education teachers, to focus our 

attention on the problem of effective teaching, providing our students with the 

ability to perform tasks with a high success rate. 

The study was based on an approach to action research; 6 classes (4 

sessions of 90 minutes and 2 sessions of 45 minutes) were observed, with 

audio and video recordings and reflections on the classes taught, then 

proceeding to an intervention plan using the strategies found. 

The results obtained under the action plan show that the dimensions of the 

demonstration, questioning and keywords were effective in reducing 

instructional time in the transition between tasks while maintaining the quality of 

information. 

As such, the demand around the teacher is growing, because she should 

create organizational routines and discipline in her classrooms in order to 

promote effective teaching, learning and motivation for sport practice. 

 

KEY-WORDS: ACTION-RESEARCH, INSTRUCTION TIME, INSTRUCTIONAL 

STRATEGIES, PHYSICAL EDUCATION. 
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Introdução 

 

A aula assume-se como um lugar onde o professor ensina, constrói 

regras, gere conflitos, envolve objetivos e onde lida com emoções. Refere-se a 

um acontecimento onde aprendemos e exploramos um determinado tema 

enquanto professores. Deste modo, a aula deve ser encarada como um 

momento que produza algo enriquecedor para todos os agentes envolvidos.  

Siedentop (1983) propõe uma divisão da aula em quatro dimensões: 

instrução, gestão, disciplina e clima. Assim, o processo de instrução tem-se 

caraterizado como um desafio a superar, nas aulas lecionadas por mim. Posto 

isto, e face à identificação da problemática mencionada, entendi que este tema 

seria um motivante objeto de estudo com o objetivo de resolver as dificuldades 

encontradas ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, e tendo por base as diferentes etapas do processo de 

instrução, este estudo concentra-se na relação do tempo e na qualidade de 

instrução, nas aulas de Educação Física. 

No que respeita à revisão da literatura, deseja-se que os temas 

associados (Processo de instrução, Exposição vs Demonstração, 

Questionamento e Tempo de instrução nas aulas de Educação Física) ao 

assunto em causa sejam devidamente clarificados, de modo a entender os 

prossupostos que levaram a investigar o problema colocado.  
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Processo de Instrução 

 

Siedentop (1983) considera a instrução como uma das dimensões da 

intervenção pedagógica, em conjunto com a gestão, clima e disciplina. De 

acordo com o mesmo autor a instrução tem por âmbito todos os 

comportamentos e técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do 

repertório do professor para comunicar de forma efetiva. 

Para efeito didático, o ato pedagógico apesar de ser classificado com 

diferentes nomes, é fundamental no processo contínuo da aula. Ensinar é algo 

intencional e específico, ou seja, é necessário identificar o que é pretendido 

que seja aprendido pelos alunos e ensinar não descurando os resultados 

específicos.  

Existe também uma diferença entre instrução direta, em que o ensino é 

explícito, supervisionado com conteúdos decompostos que são trabalhados 

passo a passo, e instrução indireta onde temos um ensino implícito com 

conteúdos simplificados sem perderem significado e com características 

contextuais.  

Segundo Siedentop (1991) nas situações de instrução, a informação é 

transmitida em três momentos: antes da prática através da explicação e 

demonstração, durante a prática através da emissão de feedbacks e após a 

prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida, onde importa garantir 

a qualidade da informação de acordo com três etapas, a instrução, o controlo e 

a reformulação. 

Na organização do processo de instrução é necessário atender não só 

aos aspetos de natureza didático-metodológica, mas também à informação de 

suporte e acompanhamento como a natureza do conteúdo, objetivos de 

aprendizagem, características dos praticante e a natureza das tarefas motoras. 

O papel da comunicação assume um papel fundamental e é uma 

competência fundamental que os professores e treinadores devem ter, seja 

qual for o contexto. É através da comunicação que interagimos com os alunos, 

e este torna-se um ponto fundamental para a criação do clima de 

aprendizagem, para a transmissão da informação e para o estabelecimento das 
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relações de ensino. Neste contexto, a comunicação assume-se aqui como um 

processo difícil de ser realizado, tornando-se por vezes incompleto. 

 Assim, o processo de instrução caracteriza-se como sendo a capacidade 

de provocar nos sujeitos aprendizagem (Graça, 2006). De acordo com o 

mesmo autor, o professor e os alunos assumem um importante filtro para este 

processo de instrução. A forma como o professor corresponde às necessidades 

e interesses dos alunos; a forma como seleciona, apresenta e adapta as 

atividades; e a forma como comunica, estimula e supervisiona os alunos 

influencia o processo de instrução. Já os alunos com as suas capacidades e 

motivações, que de uma forma concreta, respondem aos pedidos do professor, 

formam uma partilha e uma construção com o professor com implicações num 

melhor ou pior ensino. 

 

Exposição e Demonstração 

 

De forma a promover a aprendizagem, surgem como estratégias 

instrucionais a exposição e demonstração. Segundo Rosado & Mesquita 

(2009), é importante fazer preleções sucintas sobre os objetivos da sessão, 

disponibilizando mais tempo para a exercitação; o planeamento da exposição 

de forma a mostrar um conhecimento da matéria e a transmissão da 

informação deve ser rigorosa, de modo a que os alunos criem imagens mentais 

dos movimentos. É importante ter em consideração alguns instrumentos 

importantes de modo a ter uma boa exposição que passam pela comunicação 

não-verbal, expressões faciais, colocação de voz, gestos e posturas, bem 

como alguns critérios de sucesso como a transmissão apenas da informação 

mais relevante, o planeamento cuidadoso da apresentação da informação, 

devemos prever a duração da explicação, ter em conta as condições de 

realização e combinar sinais de intervenção do aluno para evitar perdas de 

tempo. 

De acordo com os mesmos autores, um outro modo de comunicar o 

conteúdo diz respeito à demonstração, que utiliza os alunos como agentes de 

ensino, privilegiando o saber fazer e um excelente meio para fornecer uma 
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imagem motora. Na utilização da demonstração devemos ter em conta a 

escolha do modelo, ou seja, deve transmitir uma imagem fiel face às práticas; o 

nível do modelo é também importante, ou seja, não devemos escolher sempre 

os muito bons, e evitar chamar os maus praticantes a demonstrar. A 

demonstração apresenta ainda alguns critérios didáticos gerais. Assim, a 

demonstração deve ser planeada; atender à posição e distância dos 

observadores; repetir a demonstração tantas vezes quanto necessário; utilizar, 

sempre que possível, praticantes para demonstrar; demonstrar de forma global 

e com as condições onde estará o praticante; considerar a utilização de meios 

audiovisuais; a demonstração de erros deve ser feita por bons alunos ou pelo 

professor; explicar as componentes críticas e salientar as questões de 

segurança; utilizar informação verbal a preceder a demonstração; verificar o 

grau de compreensão dos alunos são os critérios estabelecidos pelos autores 

referidos. 

Deste modo, a grande variedade de estratégias de comunicação, auxiliam 

a aprendizagem “pelo seu caráter estruturante e pela sua transversalidade, ao 

serem aplicáveis em diferentes contextos, conteúdos e níveis de prática” 

(Rosado & Mesquita, 2009). 

 

Questionamento 

 

Uma das habilidades para o desenvolvimento da instrução diz respeito ao 

uso de questões como método de ensino sendo divididas em quatro 

componentes. De acordo com Rosado & Mesquita (2009), a colocação de 

questões aos alunos, pode ter vários objetivos, e deve ser alvo de reflexão por 

parte dos professores. Segundo Harvey & Goudvis (2000), “o questionamento é 

a chave da compreensão”.  

Segundo Rink (1996), o questionamento, surge como uma estratégia 

decisiva para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, para o seu 

crescimento pessoal e do grupo de trabalho. Pode também promover a 

participação ativa dos alunos, a sua motivação e capacidade de interpretação 

dos contextos de prática. A mesma autora define como principais objetivos o 
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controlo e aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão, motivação, o controlo dos aspetos organizativos, o aumento da 

interação e melhorar o clima, gestão e disciplina. 

De modo a diferenciar as questões em função dos objetivos, Rosado & 

Mesquita (2009) propõem diferentes tipos de questões. Assim, as questões de 

revisão destinam-se a verificar o nível de conhecimentos, requerendo uma 

resposta que se baseia na memória. Convergentes referem-se à integração de 

conhecimentos e implicam um raciocínio. Já o questionamento divergente 

procura a resolução de problemas. Por fim, as questões de valor implicam uma 

escolha, atitudes e opiniões. 

“Em síntese, o questionamento pode ser uma estratégia instrucional 

decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu 

crescimento pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em 

que lhes permite problematizar as situações e os contextos, orientar-se por 

objetivos, implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo das aprendizagens” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 109), ou seja, assume-se como uma forma de 

participação ativa por parte do aluno compreendendo assim o que faz e porque 

faz. 

 

Instrução nas aulas de Educação Física 

 

De facto a importância da intervenção do professor (instrução) com 

qualidade assume um papel fulcral, e falar dele não é tarefa fácil, uma vez que 

já nos certificamos que a instrução torna-se fundamental para manter uma 

comunicação com os alunos. 

Segundo Serra & Graça (2003), os professores apresentam 

comportamentos com determinadas características no exercício das suas 

funções, que necessitam de ser identificadas de forma a aperfeiçoa-las. De 

acordo com um estudo realizado pelos mesmos que se propuseram a analisar 

o conteúdo da informação transmitida pelos professores na emissão de 

feedbacks, na apresentação de exercícios e caracterizar os comportamentos 

de instrução dos professores com base na literatura. Este estudo é constituído 
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por doze professores na cidade de Maputo e como instrumentos, Serra (2003), 

utilizou a técnica de observação por categorias: “QMTPS” (Qualitative 

Measures of teaching Performance Scale) de Rink e Werner (1989), composta 

por sete dimensões (clareza na apresentação da tarefa, demonstração, número 

de palavras-chave, correção técnica das palavras, resposta apropriada dos 

alunos, contributo substantivo das palavras-chave, feedback específico e 

congruente); e o Feedback Pedagógico, composto por quatro dimensões 

objetivo, direção, forma e afetividade). Como principais conclusões a retirar 

deste estudo, conclui-se que os professores sujeitos a este estudo 

apresentaram uma linguagem clara mas com tendência ao excesso de 

informação, existiu um número adequado de palavras-chave e os professores 

recorreram quase sempre à demonstração. 

Desta forma, é importante identificar os comportamentos dos professores, 

durante as suas aulas de modo a ser possível o desenvolvimento de processos 

de análise de ensino com vista ao seu aperfeiçoamento. 
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Objetivos do Estudo 

 

 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo geral melhorar a relação entre o 

tempo despendido pelo professor (estudante-estagiário) nos momentos de 

instrução (introdução ao exercício) e o conteúdo do discurso nas aulas de 

Educação Física. 

Este estudo será realizado com base numa aproximação à investigação-

ação no intuito de contribuir para a melhoria do desempenho do professor nos 

momentos de introdução dos conteúdos, concretamente na transição entre 

exercícios. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os possíveis problemas aquando da instrução do professor 

(tempo despendido e forma utilizada na apresentação dos exercícios); 

 Planear e aplicar estratégias para a redução do tempo de instrução, 

mantendo a informação necessária para o exercício (organização, 

objetivo e conteúdo); 

 Analisar o processo pelo qual eventuais alterações possam ter surgido, 

relacionadas com os momentos de instrução nas transições entre 

exercícios. 
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Procedimentos Metodológicos 

 

Investigação-Ação 

O presente estudo trata-se de uma aproximação a um estudo 

investigação-ação que se entende como “uma investigação que permite à 

pessoa (designada de prático), que pratica determinada atividade, investigar a 

sua própria prática no sentido de a melhorar” (Lincoln & Guba, 2005; McNiff & 

Whitehead, 2009).  

Fernandes (2006) defende que a investigação-ação é uma metodologia 

com dois objetivos de forma a obter resultados nas duas vertentes: ação para 

obter mudança na comunidade e investigação para aumentar a compreensão 

por parte do investigador e da comunidade. 

O mesmo autor refere que a investigação-ação ajuda a desenvolver 

estratégias e métodos de forma a adequar e melhorar a sua atuação, e 

proporcionar técnicas e instrumentos de análise e recolha de dados. 

Deste modo, esta metodologia é utilizada com o intuito de melhorar a 

nossa prática educativa, impondo-se como um desafio na ativa intervenção 

educativa. 

 

 Participantes 

A professora da turma, que se encontra como estudante-estagiária, é a 

participante direta do estudo, numa perspetiva auto etnográfica, uma vez que 

estudou um objeto por vivência direta da realidade onde está inserida. 

De forma indireta participam os alunos do 8º A (11 alunos do sexo 

feminino e 9 alunos do sexo feminino) da mesma escola.  

 

Instrumentos 

 Os instrumentos utilizados foram a filmagem com uma câmara de vídeo 

e gravador áudio para posterior recolha de dados, por técnica de observação, e 

também reflexões escritas desenvolvidas no final de cada aula, nas quais 

foram descritos acontecimentos vivenciados no contexto de prática. 
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 Recolha de Dados 

 O método de registo foi realizado através da observação de duas aulas 

de 90 minutos e uma aula de 45 minutos. Os instrumentos foram utilizados e 

aplicados nos períodos de transição entre os exercícios.  

 Para a análise dos dados foram escolhidos e transcritos os momentos 

de instrução dos exercícios, nomeadamente os episódios de transição. Importa 

referir que nas aulas de 90 minutos tanto a gravação vídeo como áudio tem a 

duração de 50 minutos, e uma vez que o tempo útil de aula é de 75 minutos, a 

gravação era iniciada no momento de explicação do exercício de ativação geral 

e terminada após final do último exercício, ou seja, tanto a conversa inicial 

como a final com os alunos não estão incluídas na gravação. 

 As aulas em questão (nº 67 e 68; nº 72 e 73), após observação e 

audição do vídeo e gravação, são transcritas por forma a perceber quais os 

problemas relacionados com o tempo elevado de instrução, desenvolvendo 

posteriormente estratégias que permitam melhorar estes mesmos problemas. 

Deste modo, posteriormente serão filmadas e gravadas novas aulas (nº 74; nº 

80; nº 81 e 82) para aplicação dessas mesmas estratégias. 
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Análise e Discussão dos Resultados 

 

Perceção inicial 

Durante a elaboração do PFI, fui enumerando algumas dificuldades que 

fui sentindo e que influenciavam de certa forma o processo de ensino. Neste 

sentido, deparei-me com um problema ao qual teria que rapidamente procurar 

estratégias para o contornar. De facto, criar episódios de instrução curtos e 

com qualidade não se assumia como uma tarefa fácil, sendo que o tempo de 

instrução ou a sua qualidade acabariam sempre por prejudicadas. 

Desde o início do ano letivo, e através de conversas com o núcleo de 

estágio e professor cooperante o tempo de instrução foi sempre uma 

constante. Porém, apesar das enumeras tentativas de contornar esta 

dificuldade, não foi visível uma evolução. 

Após uma constante reflexão na e sobre a ação, senti a necessidade de 

criar e aplicar um plano de ação, com recurso à bibliografia, no sentido de 

melhorar a minha prática neste sentido. 

Neste sentido, Rink e Werner (1989) propõem uma técnica de observação 

por categorias, QMTPS, composta por sete dimensões, nas quais destaco a 

clareza na apresentação da tarefa e a demonstração que são as mais 

aplicadas. 

 

Plano de Ação 

Perante esta realidade, propus-me a criar um plano estratégico no sentido 

de ultrapassar rapidamente esta minha preocupação conseguindo reduzir o 

tempo despendido nos momentos de instrução mantendo a sua qualidade 

conseguindo proporcionar aos alunos um bom clima de aprendizagem. 

Assim, a partir da aula número 67 e 68, e durante 6 sessões, utilizei um 

conjunto de estratégias no sentido de atingir o objetivo proposto. 
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Quadro 1: Tempo despendido nos momentos de instrução, na transição entre exercícios 

na primeira sessão de observação. 

 

AULAS TRANSIÇÃO TEMPO 

67 e 68 
2º Exercício – 3º Exercício 

3º Exercício – 4º Exercício 

3min e 20s 

4min e 12s 

 

Pela análise do quadro 1 é possível concluir que na transição do 2º para 

o 3º exercício o tempo de instrução é elevado. No entanto, através da análise 

da áudio é possível concluir que a qualidade dessa mesma instrução não foi 

perdida, uma vez que fui concisa e não me tornei repetitiva.  

 

“Chega cá! Agora vão-se juntar nestes grupos que estão aqui no quadro e 

tendo em conta as imagens que vos mostrei no início da aula, vão fazê-

los uns com os outros, e não se esqueçam que a segurança está em 

primeiro lugar. (conversa entre os alunos) Meninos estejam calados, 

quanto mais tempo estivermos aqui, menos tempo têm para fazerem o 

exercício. Eu vou passando pelos grupos e sempre que tiverem dúvidas 

perguntam. Vamos lá então!”. “Chega cá! Agora vão-se juntar nestes 

grupos que estão aqui no quadro e tendo em conta as imagens que vos 

mostrei no início da aula, vão fazê-los uns com os outros, e não se 

esqueçam que a segurança está em primeiro lugar. (conversa entre os 

alunos) Meninos estejam calados, quanto mais tempo estivermos aqui, 

menos tempo têm para fazerem o exercício. Eu vou passando pelos 

grupos e sempre que tiverem dúvidas perguntam. Vamos lá então!”. 

 

A transição para o 4º exercício e apesar de se apresentar com um 

elevado tempo de instrução, este não corresponde à realidade uma vez que foi 

realizada nos próprios grupos, distribuindo as folhas com as imagens relativas 

às figuras a exercitar. Após audição da instrução, esta aproximou-se dos 30 

segundos, não havendo repetições no discurso. 

 

“Arrumem os colchões, por ordem dos grupos, e sentem-se à minha beira. 

(após 1’34’’ os alunos sentaram-se) Agora vamos fazer condição física, 

diferente da que estão habituados a fazer. Cada grupo tem um plano 

adequado ao grupo. Os exercícios variam de grupo para grupo em que 

uns fazem salto à corda, outros saltos entre sinalizadores; para braços 
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vão fazer bícipe com a bola medicinal, que explico já como fazem, e 

outros fazem flexões; depois para abdominal fazem todos prancha (aqui 

foi exemplificado o exercício enquanto explicava)”. 

 

Assim, posso concluir que a demonstração dos exercícios deveria ter sido 

durante a sua explicação, diminuindo o tempo praticamente para metade, não 

alterando a sua qualidade.  

A ausência de regras e rotinas no início da unidade didática pode ser um 

fator influenciador, na medida em que estas permitem aos alunos conhecer um 

conjunto de procedimentos que aumentam o dinamismo das aulas e que 

reduzem significativamente os episódios de transição entre exercícios. 

 

Quadro 2: Tempo despendido nos momentos de instrução, na transição entre exercícios 

na segunda sessão de observação. 

 

AULAS TRANSIÇÃO TEMPO 

72 e 73 
1º Exercício – 2º Exercício 

2º Exercício – 2º Exercício 

18s 

1min e 12s 

 

Pela análise do quadro 2 é possível concluir que o tempo de instrução foi 

reduzido na transição do 1º para o 2º exercício, no entanto através da análise 

áudio concluo que a instrução não foi clara, uma vez que surgiram diversas 

dúvidas por parte dos alunos, como o limite de passes a fazer, linhas 

delimitadoras do campo entre outras, tendo que parar o exercício. De acordo 

com Brophy e Good (1986), o recurso a palavras-chave tornam a apresentação 

das tarefas melhor estruturadas. Assim, o uso de palavras-chave deve ser uma 

estratégia a adotar nas próximas sessões.  

 

“Para aquecer vamos fazer o seguinte, a equipa 1 junta-se à equipa 2 e 

joga contra a equipa 3 e equipa 4 e têm que fazer passe com as mãos e 

para marcar golo têm cabecear atirando a bola para a cabeça do colega. 

Alguma dúvida?” 

 

A transição do 2º exercício para o 3º exercício (jogo 5x5) ocorreu de 

forma mais longa, uma vez que a adequação ao espaço (exterior para um 
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espaço no interior) teve que ser efetuada. Assim, acabei por juntar dois 

exercícios (jogo 5x5 e condição física). A instrução não foi clara influenciando 

assim a sua qualidade. Deste modo, as linhas delimitadoras do campo, bem 

como o local onde deveria ser realizada a condição física não foram referidas. 

A repetição de informação foi também aqui feita. Como refere Glencross (1992) 

e alguns estudos realizados (Carrol & Bandura, 1990), o excesso de detalhes 

na comunicação torna-a inapropriada. Assim, penso que novamente o uso de 

palavras-chave seria adequado. 

 

“ (…) Agora vamos fazer jogo 5x5 e como não podem jogar as 4 equipas 

ao mesmo tempo como era previsto ser, enquanto duas equipas jogam as 

outras duas fazem condição física com o vosso plano. A equipa 1 joga 

contra a equipa 2 agora e as outras fazem condição física. Ao fim de 5 

minutos troco as equipas.” 

 

Deste modo, procurei intervir nas sessões seguintes no sentido de utilizar 

as estratégias elaboradas no sentido de corrigir os principais erros que foram 

sendo referidos. 

 
Quadro 3: Tempo despendido nos momentos de instrução, na transição entre exercícios 

nas quatro sessões de intervenção. 

 

AULAS TRANSIÇÃO TEMPO 

74 
1º Exercício – 2º Exercício 

2º Exercício – 3º Exercício 

25s 

11s 

78 e 79 

1º Exercício – 2º Exercício 

2º Exercício – 3º Exercício 

3º Exercício – 4º Exercício 

22s 

15s 

1 min e 11s 

80 
1º Exercício – 2º Exercício 

2º Exercício – 3º Exercício 

1 min e 24s 

28s + 25s 

81 e 82 

2º Exercício – 2º Exercício 

3º Exercício – 4º Exercício 

(transição parcial) 

4º Exercício – 5º Exercício 

1min e 39s 

36s 

19s 
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Após análise do quadro 3 conclui-se que relativamente à aula nº 74 o 

tempo de instrução nos exercícios foi mais reduzido, devendo-se ao facto de 

ter existido uma repetição dos exercícios da aula anterior. No entanto, houve 

algumas repetições da minha parte. 

Durante o exercício, fui passando pelos grupos, onde utilizei o método de 

questionamento que penso ser a melhor estratégia a adotar na instrução dos 

exercícios. Numa investigação em análise de ensino, Brown (1978) concluía 

que as questões constituíam 1/3 do discurso dos professores. Este facto 

contraria os resultados do estudo realizado por Potrac, Jones e Cushion (2007) 

a treinadores profissionais que demonstram pouca utilização do 

questionamento, sendo mais diretivos.  

Assim, atingi dois objetivos: qualidade de instrução e contribuição para a 

melhoria da cultura desportiva dos alunos. Consegui também, solucionar parte 

deste meu problema decorrente da minha prática. 

Após análise do discurso da aula nº 78 e 79, posso concluir que tanto na 

transição do 1º para o 2º exercício como deste para o 3º exercício, o tempo de 

instrução não se apresenta muito elevado. No entanto, são exercício já 

repetidos em aulas anteriores, e portanto exercícios que ficaram na memória 

dos alunos. A utilização do questionamento foi uma estratégia utilizada, 

podendo assim verificar se o objetivo do exercício tinha ficado claro para os 

alunos. 

Para a instrução do quarto exercício, utilizei como principal estratégia a 

demonstração como forma de facilitar a perceção do exercício melhorando a 

qualidade de instrução do mesmo. O questionamento foi também aqui utilizado 

no sentido de apelar ao conhecimento desportivo e atenção dos alunos nas 

aulas e exercícios anteriores. 

 

“Cheguem cá! Quero a equipa preta para demonstrar o exercício. É o 

seguinte, dois alunos nesta linha e outros dois do outro lado, e um no 

meio. O Júlio e a Carla fazem passe e têm como objetivo passar com a 

bola controlada na linha final, e o objetivo da Catarina é tocar no jogador 

com bola e não é intercetar a bola ok? Ora façam (…) É isto, 

entenderam? E então o que pretendo com isto? (alunos respondem) isso, 
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criar linhas de passe, aproveitar o espaço. Ok cada equipa para um 

campo.” 

 

Na aula nº 80, a utilização de palavras-chave durantes os exercícios foi o 

mais predominante, já que por ser uma aula de 45 minutos e sendo constituída 

por apenas dois exercícios, dos quais um deles era uma ativação geral muito 

simples e jogo formal. O recurso a palavras-chave tem sido evidenciado em 

vários estudos como um fator de eficácia durante a instrução (Rink, 1994). No 

entanto, a não realização de demonstração, no segundo exercício, permitiu que 

elevasse o tempo de instrução, uma vez que os alunos não perceberam 

imediatamente o exercício. Assim, e apesar de o tempo de instrução não ter 

sido muito elevado a qualidade de instrução foi afetada. 

Na última sessão de intervenção (aula nº 81 e 82), conclui-se que a 

demonstração prevaleceu na instrução dos exercícios, obtendo assim um 

resultado positivo tanto ao nível do tempo como qualidade de instrução. Esta 

estratégia previamente planeada, permitiu elevar a qualidade da instrução bem 

como construir uma imagem mental aos alunos do que era pretendido. 
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Conclusão 

 

Esta pesquisa permitiu um melhoramento na minha prática pedagógica, 

sendo regulada e despoletada pelo espírito reflexivo e investigador que deve 

orientar sempre a minha prática enquanto profissional de educação. Através de 

reflexão cuidada e sistematizada pude verificar quais as estratégias mais 

eficazes durante a minha prática no sentido de futuramente melhorar a minha 

intervenção nas aulas de EF. 

Tendo em conta a revisão da literatura efetuada, foi possível realizar uma 

seleção de estratégias que me foram úteis na resolução da minha dificuldade. 

Para além disso, os instrumentos utilizados permitiram-me encontrar os 

principais problemas que necessitavam de ser solucionados, e que através da 

simples reflexão não eram encontrados. 

Após a realização deste estudo, podemos encontrar um conjunto de 

conclusões que ganham importância no meu futuro enquanto professora de 

Educação Física. Assim, a demonstração foi a estratégia mais eficaz, no 

sentido em que houve uma melhoria significativa na qualidade de instrução 

colmatando o principal problema, o tempo de instrução; o questionamento foi 

a solução encontrada para apelar à cultura desportiva dos alunos, bem como a 

captação da atenção dos mesmos, no sentido de diminuir o tempo de instrução 

não afetando a sua qualidade; o uso de palavras-chave durante as minhas 

aulas, não foi muito eficaz, no entanto permitiu uma seleção mais rigorosa das 

mesmas de modo a não haver uma repetição da informação transmitida.  

Para muitos o número de horas semanais disponibilizadas para a aula de 

Educação Física, constituem-se como a única oportunidade para realização de 

prática desportiva. Neste sentido, a Educação Física ganha especial 

importância, sendo necessário proporcionar aos alunos experiências 

gratificantes. 

Deste modo, cabe-nos a árdua e desafiante tarefa de estimular os alunos 

para a prática desportiva, promovendo aulas alegres, concedendo autonomia 

aos alunos para criar, selecionar e experimentar soluções. Este será um dos 
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grandes contributos que poderemos dar à Educação Física, de modo a ensinar 

de forma construtiva e não apenas a imposição de ideias e conhecimentos. 
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5.CONCLUSÃO 

 

“Aumentar é aumentar-se!” 

Fernando Pessoa (in Reflexões Pessoais) 

 

Terminada esta etapa de formação, Estágio Profissional, termino o 

mesmo com a noção da elevada importância que assumiu para a minha futura 

carreira docente, já que me proporcionou uma visão mais ampla da realidade, 

bem como a necessidade de uma atitude profissional mais adequada em 

relação ao processo educativo em geral, e à disciplina de Educação Física em 

particular. 

Durante este ano percebi que ser professora ultrapassa as barreiras do 

ato de ensinar, que não obriga apenas ao domínio da matéria de ensino mas 

sim a uma conjugação de fatores como o entusiasmo, a dedicação, a 

preocupação, a confiança, aliada à capacidade de estabelecer uma relação 

afetiva com os alunos. 

Percebi também que esta relação afetiva assumia uma grande 

importância para a eficácia do ensino, uma vez que permitiu um bom clima de 

aula, pautado pela exigência e pelo entusiasmo. Assim, o tipo de relação que o 

professor estabelece com os alunos influencia a eficácia do ensino. 

O conhecimento do conteúdo assumiu-se como uma temática relevante 

no processo ensino-aprendizagem, já que mais do aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante a minha formação, permitiu-me desenvolver estratégias de 

adaptação desses mesmos conhecimentos, com base numa constante atitude 

reflexiva. 

O planeamento e a avaliação assumiram-se como uma dificuldade 

sentida, nomeadamente a adequação dos conteúdos programáticos às 

necessidades dos alunos e ao desafio da imparcialidade, critério e justiça na 

avaliação dos alunos. Neste sentido, tentei que a minha planificação e 

avaliação corresponde-se às necessidades dos alunos, definindo objetivos e 

critérios de avaliação fáceis de observar para que a justiça prevalecesse.
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As tarefas relacionadas com a participação na escola e relação com a 

comunidade foram também importantes, uma vez que me permitiram lidar com 

as questões relativas a aspetos de gestão e de organização. O 

acompanhamento do diretor de turma revelou-se também fundamental e útil. 

O Estágio Profissional assume uma grande importância no 

desenvolvimento profissional dos professores, no entanto devemos estar 

conscientes que este é um processo contínuo que se estende ao longo da vida 

profissional. Foi potenciado de diversas formas, destacando as discussões 

ativas e construtivas com o Professor Cooperante, Professor Orientador e 

restantes elementos do núcleo de estágio. Todo o meu trabalho teve a acessão 

e amparo que necessitava para o desenvolvimento da minha prática 

pedagógica de forma assertiva. 

O entusiasmo que já existia em mim, cresceu ao longo deste Estágio 

profissional, sendo que todos os sentimentos de incerteza e de insegurança 

foram desaparecendo. Este foi sem dúvida um desafio gratificante, 

principalmente quando notamos que através do nosso conhecimento, da nossa 

ação, da nossa atividade conseguimos criar aprendizagem e gosto pela prática 

desportiva nos alunos envolvidos nas nossas aulas. 

A preparação para ingressar no mundo do trabalho está já adquirida. Fica 

a saudade de um ano fantástico, de um envolvimento enorme e de um desejo 

de voltar rapidamente a este ambiente. 

O futuro, próximo ou distante, será encarado com mais confiança e 

otimismo, com a intenção de participar ativamente na formação de crianças e 

jovens enquanto Professora de Educação Física. 

 

Valeu a pena! 
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