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Resumo 

O presente documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional, inserida no segundo ano do 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A Prática de Ensino Supervisionada decorreu na Escola Secundária com 

3º Ciclo do EB Joaquim de Araújo, junto de uma turma de 7º ano de 

escolaridade, sob a orientação da professora orientadora e do professor 

cooperante. 

O estágio Profissional, na Faculdade referida, enquadra-se no modelo 

reflexivo da formação de professores e, como tal, para além da apresentação 

das experiências e aprendizagens, este documento visa refletir sobre os 

aspetos mais marcantes e fundamentais vividos ao longo deste ano singular. 

O relatório encontra-se estruturado do seguinte modo: i) Introdução; ii) 

Enquadramento Pessoal: breve passagem pelo meu percurso e apresentação 

das expetativas para esta nova etapa formativa; iii) Enquadramento da Prática 

Profissional: incido sobre alguns pontos de natureza mais concetual mas que, 

de alguma forma, tiveram uma ligação com o meu Estágio Profissional; iv) 

Realização da Prática Profissional: reflito sobre os aspetos que marcaram este 

ano de forma mais acentuada e sobre as aprendizagens adquiridas, exponho 

as atividades desenvolvidas e o acompanhamento realizado na Direção de 

Turma e apresento o projeto de investigação Gestão do Tempo Útil na Aula de 

Educação Física; v) Conclusão.  

De uma forma muito breve posso referir que este ano de estágio 

traduziu-se numa experiência muito enriquecedora, sendo vários os momentos 

que contribuíram para a minha aprendizagem e para o meu desenvolvimento, 

não só enquanto futuro profissional mas, também, como pessoa. 

 

 

Palavras-chave: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, REFLEXÃO.  
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Abstract 

The present report was developed under the curricular unit of Professional 

Training, part of the second year of the 2nd cycle of study leading to a Master's 

Degree in Teaching Physical Education in Elementary and High Schools, 

Faculty of Sport, University of Porto. 

 The Supervised Teaching Practice was held at the Joaquim Araújo High 

School with 3rd Cycle - Elementary Education, along with a 7th grade class, 

under the guidance of both, the advisor teacher from the Faculty of Sport and 

the cooperating teacher from Joaquim Araújo High School. 

The Professional Training at this Sport College fits in the reflexive model 

of teachers training and, as such, besides the presentation of experiences and 

learning, this paper aims to reflect on the most striking and fundamental aspects 

experienced in this special year. 

The report is structured as follows: i) Introduction; ii) Personal Framework: 

a brief stint at my route and a presentation of my expectations on this new 

formative stage; iii) Professional Training Framework: a focus on some points of 

a more conceptual nature but that, somehow, had a connection with my 

practicum; iv) Achievement of professional practice: a reflection upon aspects 

that have marked this year more sharply and upon the learning acquired; a 

report of the developed activities and class monitoring as a class director 

assistant; and the presentation of the research project Useful Time 

Management at the Physical Education Class; v) Conclusion. 

In a very short way I can say that this practicum was a very rewarding 

experience, being several the moments that contributed to my learning and 

development, not only as a future professional, but also as person. 

 

 

Keywords: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PHYSICAL EDUCATION, 

PROFESSIONAL TRAINING, TEACHER, REFLECTION. 
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1. INTRODUÇÃO 

_______________________________________________________________ 

 

“O começo é uma zona perigosa do discurso: o princípio da palavra é um acto 

difícil; é a saída do silêncio.” 

Barthes (1975, p. 170) 
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O Estágio Profissional, a fase final da nossa formação inicial, é o 

momento em que nos deparamos com a complexidade que caracteriza a 

profissão de professor. É quando começamos a “colocar em prática” aquilo que 

aprendemos, tirando partido da bagagem diversificada, proporcionada pela 

formação desportiva, escolar e académica. É onde, acima de tudo, 

(re)aprendemos com as evidências e pragmatismo do contexto real. 

Matos (2011a, p. 3) refere que, “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”. 

Desta forma, e tendo em conta que o Estágio Profissional é uma etapa 

fundamental para o início da atividade como docente, o presente documento, 

elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio Profissional, inserida no 

segundo ano do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), não se pode apenas cingir à 

dimensão descritiva. Para além da apresentação das experiências e 

aprendizagens proporcionadas pela Prática de Ensino Supervisionada, este 

documento visa refletir sobre os aspetos mais marcantes e fundamentais 

vividos ao longo deste ano singular. 

Assim, e de forma a obter uma melhor compreensão sobre esses 

aspetos/ assuntos, o relatório encontra-se estruturado do seguinte modo: 

I. Enquadramento Pessoal: as experiências desportivas vividas durante a 

infância e adolescência, dentro e fora da escola, foram decisivas para que 

mantivesse uma forte ligação ao desporto e enveredasse por esta 

profissão. Como tal, neste “capítulo” faço uma breve passagem pelo meu 

percurso académico e desportivo e apresento as expetativas que foram 

delineadas para esta nova etapa formativa. 

II. Enquadramento da Prática Profissional: incido sobre alguns pontos de 

natureza mais concetual mas que, de alguma forma, tiveram uma ligação 

com o meu Estágio Profissional. 
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III. Realização da Prática Profissional: na passagem pelo contexto real de 

ensino, e de forma a promover uma formação abrangente e proporcionar 

o desenvolvimento de competências capazes de responder aos desafios 

e exigências que a profissão enfrenta nos dias de hoje, o futuro 

profissional tem a oportunidade de desempenhar diversas funções, para 

além das que estão inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Como tal, este “capítulo” encontra-se dividido em três partes: 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, “Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”. 

A primeira, por ser, talvez, a que proporciona o maior número de 

experiências é, também, a que nos causa um maior número de dúvidas, 

desafios e dificuldades. O processo de ensino e aprendizagem detém 

uma natureza complexa, sendo que cada contexto, pela sua 

especificidade, coloca-nos os seus problemas e desafios. Neste sentido, 

ao longo desta parte, pretendo referir os aspetos que marcaram de forma 

mais acentuada o Estágio Profissional em relação à área em causa. Na 

segunda parte apresento as atividades desenvolvidas e o 

acompanhamento realizado na Direção de Turma. Por fim, surge o projeto 

de investigação Gestão do Tempo Útil na Aula de Educação Física e as 

suas respetivas conclusões. 

IV. Conclusão: balanço geral sobre os aspetos principais que marcaram este 

ano de estágio.  

 

Para terminar falta apenas referir que a Prática de Ensino Supervisionada 

decorreu na Escola Secundária com 3º Ciclo do EB Joaquim de Araújo (ESJA), 

sob a orientação da professora Paula Queirós (Orientadora da FADEUP) e do 

professor Carlos Moreira (Professor Cooperante). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

_______________________________________________________________ 

 

"Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 

consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele." 

Freire (1997, p. 59) 
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2.1. O meu Percurso 

Desde cedo que a minha vida esteve ligada ao desporto. O impulso 

próprio e gosto pela prática desportiva sempre estiveram presentes, 

contribuindo para que ao longo dos anos fosse uma pessoa mais ativa e 

mantivesse uma forte ligação com esta atividade humana. 

O facto de ter crescido num meio pequeno levou a que a oferta desportiva 

não fosse a mesma, comparativamente com aquela que as grandes cidades 

podiam oferecer. No entanto, isso não me impediu de estar ligado a desportos 

diferentes, tendo cada um deles contribuído para a minha formação. Assim, 

posso reportar o início da prática desportiva ao ano de 1996, em que com sete 

anos comecei por realizar Atletismo competindo em provas de estrada. No 

entanto, a modalidade em que viria a estar mais empenhado e dedicado 

começou um ano depois. Foi a Patinagem que me levou à prática da 

modalidade de Hóquei em Patins até aos vinte anos de idade. É nesta altura, já 

depois de terminar o ensino secundário no Curso Tecnológico de Desporto e 

depois da entrada na faculdade, que o esforço e exigência de ambos os lados 

(continuação dos estudos e prática desportiva federada) me levam a ter de 

optar por um deles. 

Mesmo sendo um entusiasta pela prática desportiva sempre ambicionei 

trabalhar na formação e educação de crianças e jovens, seja ela na escola ou 

no clube. 

A ligação à modalidade de Hóquei em Patins levou a que durante três 

anos exercesse a função de treinador de Patinagem e, já inserido no plano de 

estudos da Licenciatura em Ciências do Desporto da FADEUP, exerci também 

a função de treinador de Atletismo. Esta foi uma experiência bastante 

enriquecedora e que reforçou o gosto que já tinha pela modalidade. Mais 

recentemente, outra atividade não menos enriquecedora foi a experiência de 

treinar crianças dos quatro aos seis anos na modalidade de Futebol, uma vez 

que exigiu toda uma outra forma de abordagem e relacionamento atendendo à 

idade das crianças. 

Até aqui, e tal como o desporto exige, saliento o empenho, dedicação e 

esforço realizados, não só por mim, mas também, pelos meus pais, na 
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realização de uma pequena, mas importante, parte de um longo, e também 

difícil percurso formativo, tendo em conta as perspetivas do mercado de 

trabalho, mais concretamente a nível de escola. 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

O Estágio Profissional é o momento em que deixamos de ser unicamente 

alunos e passamos a ser também professores. É o culminar de uma formação 

inicial repleta de aprendizagens e conhecimentos, que irão ser colocados em 

prática no contexto real (escola) e de onde surgirão outros que influenciarão e 

ajudarão na construção da minha identidade enquanto profissional. 

Uma vez que “é na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão” (Nóvoa, 2009, p. 207), ao embarcar nesta nova etapa 

pretendia, com a ajuda dos alunos, colegas de estágio, professor cooperante, 

professora orientadora, e restantes professores da escola, aprender a ensinar, 

ensinar e aprender. Para isso, era importante que todos contribuíssem na 

partilha de conhecimentos, informações e experiências, não só ao nível das 

tarefas centrais da atividade do professor, mas também no que respeita à 

participação na escola e relações com a comunidade. 

Para além das referências externas, pretendia tirar partido das referências 

internas, sendo a reflexão um contributo importante para a formação e 

aprendizagem ao longo da vida. 

Mas, as expetativas não se perspetivavam unicamente em termos de 

mudanças e ou aprendizagens pessoais. Mesmo sabendo que era difícil, senão 

impossível, prever o que iria acontecer, elas foram equacionadas, também, em 

relação aos alunos. Assim, as expetativas iniciais acerca dos discentes 

estiveram, sobretudo, relacionadas com o facto de possibilitar a sua 

aprendizagem (respeitando a individualidade de cada um), aliada ao prazer 

pela prática da atividade física desportiva, possibilitando o desenvolvimento da 

sua competência motora, cognitiva e psicossocial, principalmente de atitudes 

como a autonomia, responsabilidade, respeito e compreensão dos seus pares. 

As vivências adquiridas nas modalidades de Atletismo e Patinagem 

foram, também, perspetivadas como uma mais-valia para o seu ensino durante 
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este ano letivo. Isso veio a confirmar-se mas, a maior ilação obtida foi que a 

nossa atuação está dependente e deve ajustar-se a cada contexto. 

Algo que é novo suscita alguma ansiedade e o início do desenvolvimento 

profissional, materializado pelo Estágio Profissional, não foi exceção. Para 

além disto, à medida que este momento se aproximava, alimentava a 

curiosidade antiga de “ver” a escola sobre uma outra perspetiva. 

O conjugar de desejos relativos ao desenvolvimento profissional e os 

sentimentos que lhe estavam subjacentes, reflete as expetativas para um 

momento que sempre foi percecionado de aprendizagem e aquisição de 

conhecimentos e experiências, em que o trabalho, empenho e dedicação 

jogam um papel importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________ 

 

“Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é 

quem pode ensinar a pensar certo”. 

Freire (1997, p. 30) 
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3.1. A Escola e o Professor: Papéis e desafios na sociedade atual 

A sociedade atual (cientifico-tecnológica) é marcada por uma alteração 

constante dos modos de vida, hábitos, valores e costumes diferindo largamente 

daquela em que o livro único simbolizava a estabilidade do sistema educativo 

(Costa, 1999).  

No dia-a-dia, não poucas vezes, e em vários setores da sociedade, 

ouvimos falar na crise de valores em que vivemos. De facto, como refere 

Patrício (1993, p. 26), “o que era deixou de ser” e “o que valia deixou de valer”. 

Mas, isto não é o resultado da evolução e transformação da sociedade? 

Claro que, quando se trata da escola e da educação essa crise parece 

agravar-se, também pelo confronto constante entre gerações. De acordo com 

Patrício (1993), a instabilidade axiológica da nossa época tem um grande 

impacto na educação, sendo um fator de insegurança para os professores.  

Costa (1999, p. 1) diz-nos que “longe vai o tempo em que a sociedade 

sabia o que exigir da Escola e, por seu lado, esta sabia o que oferecer à 

sociedade”. Assim, e perante mudanças, principalmente sociais, como é o caso 

da não interiorização de valores, a perda do conceito de família, o abandono da 

moral convencional e a opção pelo relativismo axiológico (Monterroso, 2008), a 

escola tem “uma responsabilidade acrescida na definição do seu papel e 

formas de atuação” (Costa, 1999, p. 1), não podendo ficar alheia às mudanças 

que se verificam. 

 “Construir a escola do futuro supõe (…) transformar os alunos em 

pessoas” e não as “crianças e jovens em alunos” (Canário, 2005, p. 88). E isto 

leva a que o ser professor não se resuma ao ensino dos conteúdos, até porque 

não é possível se outros problemas não estiverem minimizados ou controlados. 

Assim, os professores “de uma forma (mais sensibilizada) ou de outra 

(menos preocupada) têm vindo a lidar com as questões sociais que se lhes 

impõem diariamente, ocupando, muitas vezes, esse lugar do mediador na 

escola” (Vieira & Vieira, 2010, p. 2). De facto, e tendo, também, em 

consideração a passagem pela escola neste ano de estágio, verifica-se que os 

professores, muitas vezes e talvez cada vez mais, desempenham ou pelo 

menos são-lhe exigidas, por força das circunstâncias, para além das funções 
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pedagógicas, funções de cariz “social”. A necessidade de reforço dos princípios 

e valores, rotinas e hábitos supostamente transmitidos e assimilados na família, 

implicam que as tarefas de ensino e aprendizagem “sofram uma reconversão e 

deslocamento no seu objecto e intencionalidade” (Bento, 2004, p. 107).  

E nós, enquanto professores de Educação Física, temos um importante 

papel a este respeito, também pela maior proximidade e envolvência com os 

alunos. Papel que não é recente mas que cada vez mais se torna essencial. 

“Hoje, a educação compõe-se ordinariamente de quatro partes distintas: as 

letras, a ginástica, a música e, por vezes, a pintura. A primeira e a última por 

serem consideradas de uma utilidade tão positiva como variada na vida e a 

segunda para formar o valor”. 

Aristóteles 

Para tal, temos ao nosso dispor uma ferramenta poderosa – o Desporto.  

O Desporto é valioso e incontornável, sendo a sua extensão e 

configuração escolar imprescindível, não só porque ajuda a que o indivíduo se 

torne ser humano, como também ajuda a que este se conheça e atue com 

base em modelos. 

E por trás do valor, que já Aristóteles referia, estão muitos aspetos 

fundamentais para a sua construção, recentemente e ao que parece 

desvalorizados. Em primeira instância a identidade pessoal, baseada na 

capacidade de superação e sofrimento, no empenho, na motivação, na 

autonomia, no respeito e compreensão ou na capacidade de trabalhar em 

equipa, que posteriormente terá o seu efeito no melhoramento da sociedade 

presente e na construção do futuro.  

Sendo a Educação Física, regra geral, a disciplina que os alunos mais 

apreciam, ela e o professor que a leciona têm um importante papel na 

formação global do aluno. O professor e mais concretamente o professor de 

Educação Física é um modelo de identificação para o aluno com quem 

trabalha. 

Consciente das dificuldades e problemas que a escola enfrenta, sendo 

isso a expressão da mutação da sociedade, a solução não parece ser fácil, até 

porque as dúvidas e conflitos sobrepõem-se às certezas e consonâncias. No 
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entanto, o que parece certo é que mais do que os alunos se adaptarem à 

escola, é ela que tem de se modificar em função da grande heterogeneidade 

de pessoas que acolhe. 

E para além do que aos valores diz respeito, a escola tem de deixar de ter 

apenas a função de preparar para os exames, valorizando o que realmente se 

aprende nesta instituição e qual a utilidade do que se aprende para o 

desenvolvimento das crianças e jovens. 

Assim, para que o futuro da escola não seja a consequência de um 

destino, ela deverá ser um local “onde se aprenda pelo trabalho e não para o 

trabalho”, onde o aluno se sinta identificado com o que realiza, sendo para isso 

importante que a escola integre o que de significativo os alunos aprendem fora 

dos seus muros (Canário, 2005, p. 87). 

3.2. Estágio Profissional: O ponto de partida 

O Estágio Profissional é o momento da iniciação à profissão e pretende 

que a mesma seja feita de forma progressiva e orientada, procurando 

desenvolver as competências pedagógicas, didáticas e científicas que 

permitam ao futuro profissional (professor), através de um desempenho 

reflexivo e ético, dar resposta às exigências e desafios da profissão (Matos, 

2011a). 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) pode ler-se que, em 

relação à formação inicial necessária para a educação e docência, os 

educadores e docentes “(…) adquirem qualificação profissional em cursos 

específicos destinados à respectiva formação, de acordo com as necessidades 

curriculares do respectivo nível de educação e ensino, em escolas superiores 

de educação ou em universidades” (Assembleia da República, 1986, p. 3075). 

No entanto, isso nem sempre foi cumprido, ao permitir que “professores” 

sem habilitação específica para a docência desempenhassem essa função. 

Na FADEUP, o Estágio Profissional considera os princípios decorrentes 

das orientações do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro, que conferem a habilitação profissional para a 

docência, e tem em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da 
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Universidade do Porto, o Regulamento geral dos segundos Ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física 

(Matos, 2011b).  

O Estágio Profissional decorre nos terceiro e quarto semestres do 2º Ciclo 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e funciona 

como o período de transição e integração no mundo do trabalho, onde o futuro 

profissional exerce, com supervisão pedagógica, a sua atividade e assegura a 

condução do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse período de transição, no encontro com a realidade, o professor 

estagiário desempenha diversas funções e tem de assumir várias 

responsabilidades. Essas exigências de atuação e resolução de problemas, 

principalmente ao nível da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, 

conduzem, muitas vezes, a dilemas e dificuldades vivenciados pelo professor 

estagiário e ou professor iniciante. 

Segundo Souza (2009, p. 35), o início da carreira docente constitui um 

período marcado por crises, inseguranças e angústias e pode ser definido 

como “o período de descoberta e de sobrevivência”, onde “são imprescindíveis 

o conhecimento e a reflexão sobre as dificuldades e necessidades específicas” 

desse período. Também Huberman (1989, cit. por Braga, 2001, p. 59) faz 

alusão à “sobrevivência” e “descoberta” como sendo “duas realidades vividas 

em paralelo e em equilíbrio, sendo a segunda que permite tolerar a primeira”. 

O facto de ser simultaneamente aluno e professor, o viver momentos de 

angústia, stress e medo, precisar de muito tempo para resolver os seus 

problemas, a forma pouco segura de administrar o tempo, a oscilação entre os 

modelos aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais pragmáticas 

absorvidas do ambiente profissional, ou a constatação da distância entre o que 

se imagina e o que de facto se vivencia são algumas das características 

referidas por Perrenoud (2002) em relação ao período em causa.  

Na superação dos dilemas e dificuldades, que podem caracterizar a 

passagem da formação à profissão e marcar cada sujeito de forma diferente, 

surge o professor cooperante e o professor orientador como elementos 

decisivos para orientar a entrada na profissão. 
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Ambos têm um importante papel no desencadear de elementos relativos à 

profissão de professor e têm vindo a assumir um papel cada vez mais 

preponderante na formação inicial dos futuros profissionais da docência. Por 

exemplo, e de acordo com Alarcão (1996, cit. por Silveira, 2011, p. 13) o 

Professor Cooperante “deve surgir como um treinador de um atleta, um 

“amigo”, que possibilite as melhores condições de sucesso, como alguém que 

ajude e monitorize, de forma a desenvolver aptidões e capacidades” no futuro 

professor. Aliás, a complexidade que envolve a formação de professores só se 

obtém na aquisição de uma cultura profissional, onde os docentes mais 

experientes devem ter um papel dominante na formação dos mais jovens 

(Nóvoa, 2009).   

Assim, percebemos a importância que o Estágio Profissional e a 

orientação e supervisão pedagógica possuem no processo de integração e 

preparação para o mundo do trabalho.  

Porém, essa preparação não corresponde ao ponto de chegada, mas 

antes ao ponto de partida de um longo e incessante percurso formativo. Como 

refere Campos (1995, cit. por Marques, 2011, p. 7) “a formação inicial é o 

primeiro passo do início de um longo e permanente percurso formativo do 

professor”. Aliás, as perspetivas atuais sobre a formação de professores 

contrariam a ideia de formação pontual e enquadram-na num processo de 

desenvolvimento constante (Marques, 2011). E desse processo fazem parte a 

formação inicial, que “antecede o início do desempenho das funções efectivas”, 

e a formação contínua, que “acompanha o professor ao longo da sua carreira” 

(Ribeiro, 1993, cit. por Marques, 2011, p. 7). 

Portanto, apesar de a formação inicial culminar no ano de Estágio 

Profissional, a formação do professor não pode terminar. Caso contrário, não 

será possível dar resposta à complexidade do processo de ensino e 

aprendizagem e às diversas funções e tarefas requeridas ao professor nos dias 

de hoje.  
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3.3. Reflexão: Possibilidade de aperfeiçoar o ensino 

A sociedade em que vivemos exige certamente que pensemos sobre a 

nossa atuação diária. Ainda mais quando somos responsáveis pela educação e 

formação da geração de amanhã. 

Assim, não é por acaso que, o paradigma do professor reflexivo é o que 

vigora e o que deve orientar a prática dos que já são profissionais da docência, 

bem como daqueles que iniciam a formação nesta atividade. 

Na FADEUP, e desde que iniciei a formação direcionada para o ensino de 

Educação Física, a alusão feita à importância da reflexão foi, de facto, bem 

vincada. E com razão, pois, como refere Zeichner (1993, p. 18), “ser reflexivo é 

uma maneira de ser professor” e, eu diria que um professor mais eficiente e 

eficaz. 

A reflexão permite ao professor voltar atrás e rever acontecimentos e 

práticas, proporcionando uma oportunidade para o seu desenvolvimento 

(Oliveira & Serrazina, 2002). 

De acordo com as mesmas autoras, “a capacidade para reflectir emerge 

quando há o reconhecimento de um problema, de um dilema” (Oliveira & 

Serrazina, 2002, p. 31), que é necessário resolver. 

Quando a reflexão ocorre em simultâneo com a ação estamos na 

presença da reflexão na ação. Por outro lado, quando ocorre retrospetivamente 

Schön considera-a reflexão sobre a ação (Alarcão, 1996). 

No entanto, estes dois momentos são ultrapassados por um outro – a 

reflexão sobre a reflexão na ação. Este tipo de prática reflexiva “leva o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma 

pessoal de conhecer” (Alarcão, 1996, p. 19). É uma reflexão proativa, orientada 

para a ação futura (Oliveira & Serrazina, 2002). 

E, é também nessa ação futura que a reflexão se deve centrar, pois para 

além de pensar sobre um determinado assunto ou prática, de voltar a pensar, 

de questionar a ação, ela deve perspetivar a alteração das práticas face aos 

novos conhecimentos e entendimentos. Ou seja, “a reflexividade não se poderá 

reduzir ao conceito de reflexão” (Melo, 2007, p. 42). 
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Kemmis (1985, cit. por Oliveira & Serrazina, 2002, p. 34), refere que “a 

reflexão deve ser orientada para a acção e o seu significado em relação a um 

contexto ou situação (…). Só a reflexão não chega, ela tem de ter força para 

provocar a acção, isto é, levar os intervenientes a repensar o seu ensino”.  

Como não podemos separar a teoria e a prática, também não podemos 

separar a atividade do professor da reflexão. 

Contudo, a reflexão não surge espontaneamente. Tal como muitas 

capacidades do indivíduo ela desenvolve-se e melhora-se. E se numa fase 

inicial foi vista como mais uma “tarefa”, ao longo da prática de ensino 

supervisionada compreendi qual a sua importância na ajuda à resolução dos 

problemas e dificuldades colocadas pelo contexto real de ensino e 

aprendizagem. 

Assim, e para continuar a desenvolver esta capacidade, é necessário 

dedicar tempo à construção da prática mas também à sua desconstrução e ter 

em conta todas as questões que influenciam ou podem influenciar a minha 

ação. 

O professor não se pode satisfazer com os resultados alcançados, tem de 

procurar fazer sempre mais e melhor. O professor deve ser um insatisfeito por 

natureza, não se pode acomodar. E porquê? Porque lida com pessoas. Por 

essa razão torna-se indispensável refletir acerca de todos os acontecimentos, 

tarefas e atividades, pois, acredito que, através de uma reflexão cuidada posso 

melhorar a qualidade do ensino e contribuir para o sucesso dos alunos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________ 

 

“Aprender a ser professor é uma viagem longa e complexa, repleta de desafios 

e de emoções.” 

Arends (1995, p. 14) 
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4.1. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

4.1.1. Conceção e Planeamento: O princípio da descoberta 

4.1.1.1. As primeiras impressões 

No primeiro dia do mês de Setembro do ano de 2011 iniciou-se uma nova 

jornada na minha formação. A partir desse momento, que apesar de simples 

revestiu-se de uma grande importância e de grandes emoções para quem 

sempre ambicionou ser professor de Educação Física, deixei de ser 

exclusivamente aluno para me colocar também no papel de professor. 

Após a apresentação aos trabalhos docentes na ESJA, rapidamente 

procurei conhecer o contexto desta escola de forma a melhor integrar-me na 

mesma. Como tal, destaco, desde já, as primeiras reuniões com o professor 

cooperante, as quais para além de terem objetivado, como era suposto, o 

esclarecimento de certos assuntos relacionados com as minhas futuras 

funções, serviram, também, para me deixar um pouco mais à-vontade. 

Neste processo de integração e descoberta, não pôde deixar de ser 

considerada a necessidade da revisão e análise do programa de Educação 

Física relativo ao ciclo de ensino no qual a lecionação se processou, e dos 

documentos orientadores da escola. Todo este processo fez parte da fase da 

conceção. Fase, essa, que, para além de auxiliar na realização do 

planeamento, permitiu ficar com uma ideia geral sobre a cultura desta 

instituição. 

Apesar de existir a cultura escolar, a cultura da escola torna-a particular e 

distingue-a das restantes. Como refere Nóvoa (1995, cit. por Carvalho, 2006, p. 

6) “as organizações escolares (…) produzem uma cultura interna que lhes é 

própria e que exprime os valores e as crenças que os membros da organização 

partilham”. 

Assim, e após a leitura e análise do Projeto Educativo de Escola (2010), 

pude constatar que a desvalorização da importância da Escola por parte do 

agregado familiar, o ambiente social desfavorável em que os alunos se inserem 

e a desmotivação devido ao insucesso escolar repetido são alguns dos 

problemas que a ESJA enfrenta. Esta instituição é constantemente afetada por 

constrangimentos de ordem diversa, nomeadamente geográficos, económicos, 
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culturais e educativos, que provocam, muitas vezes, um elevado abandono 

escolar e uma forte tendência para a indisciplina. 

Neste sentido, numa fase inicial do Estágio Profissional, tinha consciência 

do possível desafio de lecionar as aulas de Educação Física a uma turma que 

evidenciasse as situações referidas. Contudo, e excetuando um ou outro caso 

de “tendência” (a)normal para a indisciplina, a turma com a qual tive um 

contacto mais permanente não se enquadrou, inteiramente, neste cenário.  

Mas demonstrou outros problemas, tal como foi sendo evidenciado 

durante as reuniões de conselho de turma, que me causaram algumas 

dificuldades. Estes problemas estiveram relacionados, principalmente, com 

elevados níveis de desconcentração e, em alguns casos, com a falta de regras 

de conduta, que resultavam em muita conversa e brincadeira durante as aulas.  

No entanto, convém referir que isto corresponde à visão geral e que não 

podemos colocar todos os alunos “no mesmo saco” e, para além disso, nem 

todas as características eram menos positivas. A “agitação” dos alunos e mais 

concretamente a sua predisposição para o movimento, podia ser (e foi) 

vantajosa se a energia despendida em comportamentos inapropriados fosse 

utilizada para a realização dos exercícios. 

Sendo assim, as características da turma fizeram antever algumas das 

dificuldades com que me deparei na realização da prática profissional. 

4.1.1.2. Objetivos: Orientação para a ação pedagógica 

Normalmente, os estudantes estagiários vêem-se confrontados com 

diversas dificuldades, desde as questões do planeamento, instrução, 

organização e supervisão das aulas, às questões mais relacionadas com a 

gestão dos comportamentos dos alunos e de todo o envolvimento, que poderão 

ou não ser favoráveis e propícias a um processo de ensino e aprendizagem 

com qualidade. 

Uma das primeiras dificuldades com que me deparei, neste ano de 

estágio, esteve relacionada com a fase do planeamento e mais concretamente 

com a formulação dos objetivos comportamentais. 
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“Na planificação destas primeiras aulas tenho sentido dificuldades na definição 

dos objetivos comportamentais a atingir pelos alunos. Isto porque o critério dos 

objetivos em alguns casos pode também estar nas Componente Criticas 

referentes à situação de aprendizagem”. 

(Reflexão nº 8, 7 de outubro de 2011) 

Maccario (1984, p. 13) refere que, os objetivos dão “uma direção à ação 

pedagógica, um sentido à educação”.  

Assim, apesar de o trajeto entre a situação atual e a situação desejada 

não ser linear, é necessário selecionar criteriosamente os caminhos a seguir. 

Essa seleção tem de ser realizada com base nos resultados de 

aprendizagem dos alunos. Júnior (1981) menciona que os resultados da 

aprendizagem dos alunos devem estar na base da formulação dos objetivos do 

ensino da Educação Física. Também Maccario (1984) refere que, a formulação 

dos objetivos pedagógicos consiste no enunciado de um resultado a atingir 

pelos alunos e avaliável a curto prazo, estando a validade do objetivo 

dependente desses dois critérios. 

“O objetivo é considerado como pedagogicamente utilizável quando as 

capacidades e competências subjacentes são operacionalizáveis, isto é, 

quando a sua formulação enuncia os indicadores a partir dos quais será 

descoberta a manifestação dessas capacidades e competências” (Maccario, 

1984, p. 42). 

Assim, de acordo com o mesmo autor, a formulação do objetivo deve ter 

em conta a descrição do comportamento, as condições em que o 

comportamento deverá reproduzir-se e os critérios que permitirão autenticar o 

sucesso. 

“Um objetivo bem enunciado é aquele que consegue transmitir à pessoa 

que o vai ler a intenção educacional do professor que o redigiu” (Júnior, 1981, 

p. 82). 

Objetivo comportamental: “Desenvolver a aceleração”. 

(Aulas nº 11 e 12, 12 de outubro de 2011) 

Segundo o que foi exposto e de acordo com o exemplo apresentado, a 

dificuldade na formulação pode ter sido o resultado da ambiguidade de 
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sentidos das palavras utilizadas. Júnior (1981, p. 83) diz que “o uso de palavras 

e termos que tenham ambiguidade de sentidos” (e.g. desenvolver, saber, 

perceber, melhorar, aprender) deve ser evitado.  

Para além disso, o exemplo referido diz respeito ao “objetivo para o 

professor”, ou seja à tarefa que me proponha cumprir, e não ao resultado a 

atingir pelos alunos. 

Outra situação pode resultar da quebra da “cadeia significativa que liga as 

etapas sucessivas da formulação dos objetivos”, limitando-se a definição ao 

simples enunciado dos comportamentos (Maccario, 1984, p. 45). 

Objetivo comportamental: “Realizar a parte final do rolamento à frente com 

membros inferiores afastados”. 

(Aula nº 19, 28 de outubro de 2011) 

De acordo com o que fui observando esta é uma dificuldade/ dúvida que 

não me é exclusiva. Sendo assim, esta situação pode ser o resultado do pouco 

investimento que a formação inicial dedica a este assunto, ou do pouco 

investimento de quem os utiliza. 

Mas, como o professor tem de ser um inconformado, cabe-me procurar as 

melhores soluções para cada situação, contribuindo para isso o aprofundar dos 

conhecimentos e a experiência adquirida, não esquecendo que o erro não é 

sinónimo de fracasso mas uma oportunidade para reaprender. 

Objetivo comportamental: “Cair para a frente, a partir da posição de cócoras, 

rebolando sobre o corpo”. 

(Aula nº 76, 13 de abril de 2012) 

Objetivo comportamental: “Travar em “T”, após deslize para a frente, mantendo 

o equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize”. 

(Aula nº 80, 27 de abril de 2012) 

Por fim, é, também, importante considerar as palavras de Rink (1993) 

quando nos refere que, só se começa a pensar como um professor quando se 

consegue, primeiro, escrever o que se espera que os alunos sejam capazes de 

fazer e não planear escrevendo o exercício em primeiro lugar. Para além disso, 
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diz-nos que, apesar de com a experiência este processo de planear seja feito 

com menos esforço, ele nunca se torna uma tarefa fácil. 

4.1.2. Realização: O que se aprende ao misturar água e farinha? 

4.1.2.1. O controlo e a organização dos alunos 

“Professores eficazes são, em primeiro lugar, bons gestores da aula” 

(Siedentop & Tannehill, 2000, p. 60). Mas, como referem os mesmos autores, 

ser um bom gestor da aula não nos torna professores eficazes, mas 

proporcionará a oportunidade para o ser.  

Desta forma, e para criar um ambiente para a aprendizagem era 

importante controlar todos os alunos, ver o que estavam a fazer, para não 

permitir que os comportamentos perturbadores influenciassem o decorrer das 

aulas.  

Rink (1993, p. 126) refere que, a gestão é uma das funções mais difíceis 

para os professores iniciantes. De facto, os primeiros tempos não foram fáceis. 

Supervisionar e controlar os alunos, evitar e colmatar os comportamentos fora 

da tarefa e, por vezes, de indisciplina, foram tarefas exigentes e, acima de 

tudo, importantes para conseguir guiar o ensino e a consequente 

aprendizagem dos alunos. 

 

“(…) senti algumas dificuldades no controlo dos alunos (...). Outro aspeto que 

merece atenção prende-se com a minha colocação para a supervisão e 

controlo dos alunos”.  

(Reflexão nº 3, 16 de setembro de 2011) 

 

“As aulas de hoje foram bastante difíceis no que respeita ao controlo dos 

alunos”.  

(Reflexão nº 13, 26 de outubro de 2011)  

 

Mas, mais importante ainda era fazer com que os alunos se sentissem co-

responsáveis pelo bom funcionamento das aulas e se tornassem mais 

autónomos, para que gradualmente me pudesse tornar menos necessário no 

que ao controlo dos comportamentos dizia respeito. Para isso, a turma tinha de 

ser mais independente e responsável. 
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 Quando os alunos estão envolvidos no desenvolvimento do sistema de 

gestão e entendem o porquê das regras, procedimentos e rotinas, eles tornam-

se responsáveis (Siedentop & Tannehill, 2000). Assim, no início do ano letivo, 

foi dada oportunidade aos alunos de participarem e colaborarem na definição 

das regras de funcionamento das aulas. Porém, participar é diferente de se 

envolver. E, para além disso, muitos alunos não as entendiam ou, 

fundamentalmente, não as queriam entender. Viam a Educação Física, 

simplesmente, como um espaço de diversão, não percebendo ou, mais uma 

vez, não querendo perceber o que era o contexto da aula e, em alguns casos, 

respeitar quem tinham à sua frente. Apesar de se regerem pelo princípio do 

prazer e não pelo da realidade (contexto de aula) foi necessário ser persistente 

para conseguir redirecionar, tal como já mencionado, a energia despendida nos 

comportamentos inapropriados para o interesse pela aprendizagem e ser 

persistente, também, para ajudar na transformação dos indivíduos em pessoas 

(para isto é preciso aceder ao mundo dos valores). 

Mesmo não pretendendo “impor valores”, o seu ensino mostrava-se 

necessário junto de alguns discentes e, como refere Valente (1989, p. 135) é 

algo que “não se pode evitar”. A mesma autora refere que, “o professor na sala 

de aula bem como a escola no seu todo, naquilo que explicita e não explicita, 

no que diz permitir e no que proíbe, no que incentiva e no que faz por 

desconhecer, ensinam aquilo que valorizam, o que acham, justo e não justo, 

em suma, ensinam valores” (Valente, 1989, p. 135). 

Cabe, aliás, ao professor a difícil tarefa de fazer-ser “’pessoas’”, não 

sendo possível separar o compromisso educativo do compromisso com os 

valores (Patrício, 1993, p. 20). 

Assim, procurei, em primeiro lugar, tentar responsabilizar os alunos pelos 

seus atos e ensinar valores, sobretudo, através do que permitia, ou não, fazer e 

valorizando o que, para mim, era mais correto. No entanto, as mudanças não 

aconteceram da noite para o dia. Este foi um processo demorado, uma vez o 

objetivo era que entendessem que eu estava lá para os ajudar e não para os 

obrigar. Era (e foi) importante estabelecer uma relação de afetividade e 

envolvimento com os alunos, mas onde a disciplina e o respeito fossem 
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salvaguardados. Paulatinamente, esse objetivo tornou-se mais real, existindo 

uma maior responsabilização no e pelo trabalho realizado nas aulas e pelas 

regras definidas, verificando-se uma diminuição nos comportamentos 

inapropriados. Acredito, assim, que foi dado um passo em frente no caminho 

do aprender a ser.   

No entanto, outros aspetos tiveram implicação na dificuldade de controlo 

dos alunos. O tempo de empenhamento motor foi um desses fatores, pois 

como referem alguns autores (Rink, 1993; Siedentop & Tannehill, 2000), a 

oportunidade para criar situações de indisciplina será menor por quem está 

empenhado no trabalho. E se esse é um aspeto que devemos ter sempre em 

consideração (elevado tempo de empenhamento motor a um nível apropriado 

de sucesso), mostrava-se ainda mais necessário, de forma a corresponder à 

“agitação” dos alunos, evitando aumentar a sua dispersão. 

Para isso, tinham de ser criadas condições, nomeadamente ao nível 

organizativo, que garantissem elevado tempo de prática e, ao mesmo tempo, 

que o próprio processo de organização não dificultasse ainda mais o controlo. 

 

“A organização dos alunos foi um aspeto que exigiu muito tempo (…)”. 

(Reflexão nº 4, 21 de setembro de 2011) 

 

“A organização é um aspeto que me tem preocupado, tendo em conta o 

elevado número de elementos da turma”. A noção de tempo a dedicar a cada 

exercício ainda não está bem definida, uma vez que se gasta, pelo menos 

nesta fase, bastante tempo com a organização da aula e comportamentos de 

gestão”.  

(Reflexão nº 10, 12 de outubro de 2011) 

 

Perante esta evidência a solução passou, também e necessariamente, 

por um planeamento mais cuidadoso, tendo em consideração a formação dos 

grupos de trabalho, em relação aos elementos que integravam e à disposição 

espacial desses grupos, e uma organização quem não variasse ou variasse 

pouco de uns exercícios para os outros. Contudo, mesmo com a evolução 

sentida, a organização não se tornou simples, mas apenas mais fácil. 
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A aula funciona com base em três sistemas inter-relacionados (de gestão, 

de instrução e social do aluno), em que a mudança num dos sistemas 

repercute-se no desenvolvimento dos outros. Por exemplo, se os alunos se 

comportarem mal, é mais provável o professor agir para restaurar a ordem, o 

que suspende temporariamente o foco instrucional da aula (Hastie & 

Siedentop, 1999). 

Desta forma, posso concluir que inicialmente a gestão não era eficaz, pois 

existiam situações que levavam a quebras no ritmo da aula. Enquanto 

professor, e para reduzir o número de vezes em que isso acontecia, tive que 

procurar envolver os alunos nas atividades das aulas, combater os 

comportamentos fora da tarefa e inapropriados, com vista a proporcionar uma 

maior “independência” da supervisão do professor e a otimizar o tempo de 

aula. Foi então necessário ajudar a desenvolver nos alunos comportamentos 

responsáveis baseados em valores e padrões éticos, reforçar positivamente os 

comportamentos apropriados e planear perspetivando uma melhor 

organização. 

Para isso contribuiu, também, um outro aspeto, não dependente da minha 

atuação imediata, e no meu entender fundamental – conhecer melhor a pessoa 

por detrás do aluno. De facto, foi determinante a melhor adaptação e 

conhecimento da turma e dos alunos, percebendo aqueles que em certos 

momentos ou matérias precisavam que lhes fosse delegada uma tarefa 

específica ou qualquer outro tipo de atenção. Este é, na verdade, um aspeto 

essencial. Um maior e melhor conhecimento de cada aluno, para além da sua 

habilidade e capacidade físico-motora, permite clarificar e compreender 

determinadas situações. Mas, numa fase inicial é mais difícil conhecer, 

suficientemente, a pessoa que mora no praticante. 

Portanto, e concordando com Rink (1993, p. 131) “a gestão nunca é 

alcançada”. É antes um processo em curso no qual o professor deve manter o 

controlo (que continua sempre a ser necessário) e ajudar os alunos a aumentar 

cada vez mais os seus níveis de autocontrolo. 
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4.1.2.2. Ser diferente não é ofensa 

No ponto anterior referi que um dos aspetos fundamentais para uma 

melhor gestão da aula foi um maior e melhor conhecimento dos alunos e que 

este aspeto é determinante para compreende determinada situações referentes 

ao comportamento e forma de estar/ conduta dos mesmos. Mas, uma outra 

grande vantagem está em poder adaptar a nossa atuação em função das 

necessidades dos alunos, sabendo que todos eles são diferentes. Eles, que na 

verdade são eles e elas. Apesar de ao logo do presente relatório utilizar a 

palavra “alunos” para “falar” sobre os elementos da turma, não é minha 

pretensão fazer prevalecer um género sobre o outro e, como tal, não existe 

qualquer intenção de estereótipo quanto ao género. 

Na verdade as diferenças começam aqui, pois nos dias de hoje rapazes e 

raparigas partilham, também na escola, o mesmo espaço e têm o direito de 

usufruir igualmente da mesma oportunidade para aprender.  

Olhando para as modalidades que foram alvo de ensino, neste ano de 

estágio, posso verificar que, as características das mesmas atenuam, de certa 

forma, eventuais diferenças, que poderiam existir, quanto à participação de 

alunos e alunas. 

Mas as diferenças de sexo e género são “ultrapassadas” quando, neste 

caso, o professor procura atender às diferenças de cada indivíduo. Sabemos 

da dificuldade que isso impõe pois, “a grande heterogeneidade dos níveis 

iniciais dos alunos, no que respeita ao conhecimento, capacidade de realização 

e motivação para o conteúdo das diversas modalidades desportivas ensinadas 

na escola, implica grandes dificuldades de preparação e condução do processo 

de ensino e aprendizagem” (Graça, 1991, p. 9). 

Para além disto, o próprio processo histórico da Escola levou a que por 

muito tempo as diferenças não fossem consideradas. «A organização escolar 

fundada na classe permite que um professor ensine ´muitos alunos como se 

fossem um só`» (Barroso, 1995, cit. por Canário, 2005, p. 77). Isto, de acordo 

com Canário (2005, p. 77), “está na origem da indiferença da escola às 

diferenças dos alunos”. No entanto, se os sujeitos são diferentes, o tratamento 

ou o modo de tratamento também necessita de ser diferente. Como menciona 
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Shigunov (1997), cada aluno constitui-se como um indivíduo distinto, com 

possibilidades, necessidades, interesses e aptidões. Também Mesquita (2003, 

cit. por Mesquita & Rosado, 2009, p. 26) refere que, “as necessidades de cada 

um dos alunos têm de ser contempladas, na medida em que a única forma de 

atender verdadeiramente à igualdade de oportunidades entre indivíduos é 

equacionar as diferenças de cada um”. 

Neste sentido, promover a aprendizagem respeitando a individualidade de 

cada um dos alunos e alunas era uma das expetativas/ objetivo a alcançar.  

Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem e para que as diferenças de 

desempenho inicial se atenuem e todos consigam aprender, é fundamental 

respeitar esses ritmos (Graça, 1991). 

Este foi, desde logo, um aspeto considerado e sobre o qual refleti. 

 

“O número de alunos da turma e o escalão etário em que se inserem 

representa um bom desafio para esta nova etapa. É notório que, com isto, se 

torna mais difícil “chegar a todos os alunos”. Cabe ao professor arranjar 

estratégias que garantam condições promotoras de aprendizagem a todos os 

alunos”. 

(Reflexão nº 2, 14 de setembro de 2011) 

 

Considero que as dificuldades no controlo e organização dificultaram, em 

parte, o respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada discente. Admito que, em 

alguns momentos, “o que era para um era para todos”, mas, na maioria das 

vezes, propus diferentes exercícios para os diferentes níveis de desempenho. 

Contudo, isto não era suficiente. Era preciso, em alguns momentos, “chegar ao 

aluno”, mais ainda quando careciam de uma atenção mais especial, por, 

também, serem mais especiais. Não me refiro à importância que tinham para 

mim, mas sim às suas necessidades. Mas, aqui surgia outra dificuldade. O que 

fazer com quem é mais especial se não conhecemos em que medida é 

especial, ou mais concretamente, o que de diferente tem de ser realizado, ou 

não realizado? Assim, se o “chegar a todos” é importante, neste caso era 

fundamental. Foi uma tarefa baseada, dentro do possível, no diálogo e, em 
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alguns casos, no “ir experimentando”, tendo consciência que o resultado podia 

não ser muito bom. 

No entanto, com o passar do tempo, com o maior conhecimento dos 

alunos e essencialmente através das condições de práticas que se foram 

criando foi possível atender com uma muito maior incidência a este aspeto e 

tornar esse objetivo mais real. 

O querer ir ao encontro das necessidades dos discentes reflete-se, 

também, e como já mencionado, na própria distinção que fazemos no modo 

como os “controlamos”. E, considerando uma atenção que ultrapassa o propor 

exercícios diferentes, isso só se tornou possível a partir do momento em que 

outros aspetos estiveram garantidos. 

De qualquer forma, e partilhando a opinião de Ferreira e Santos (2007, p. 

5 e 6), sempre considerei que todos e todas podiam (e podem) aprender e que 

ensinar crianças e jovens com mais dificuldade não é ensinar menos, mas sim 

ensinar mais. 

4.1.2.3. Comunicação das tarefas 

Um outro aspeto, alvo de preocupação e reflexão da minha parte foi a 

comunicação das tarefas. 

A comunicação das tarefas diz respeito à transmissão de informação 

acerca do que fazer e como fazer. Para isso são utilizadas estratégias como a 

explicação e a demonstração. Comunicar com os alunos, seja de forma verbal 

ou não verbal, é determinante para levar a cabo a ação de os ensinar.  

A comunicação da tarefa deve ser eficaz e eficiente. Ou seja, eficaz no 

sentido em que o aluno vai prestar atenção e compreender a informação que o 

professor apresenta e eficiente no sentido em que apenas o tempo necessário 

será utilizado para assegurar a comunicação eficaz (Siedentop & Tannehill, 

2000). 

No entanto, e apesar da dificuldade que isto nos coloca (por um lado a 

informação tem de ser breve e, por outro, tem de garantir que os alunos saibam 

o que é para fazer) reconheci que, de forma a melhorar a comunicação das 

tarefas, era necessário corrigir aspetos como: 
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i. Primeiro informar, depois organizar 

“Os aspetos da instrução estão estreitamente ligados às questões de 

organização (…)” (Sarmento et al., 1993, p. 15). Porém, é preciso uma boa 

articulação entre essas habilidades de ensino para que, neste caso, a 

informação não seja prejudicada. 

 “Como comecei por organizar a turma os alunos dirigiram-se imediatamente 

para o colchão, condicionando depois a explicação mas principalmente a 

demonstração do teste. Seria melhor em primeiro lugar explicar o exercício e 

demostrá-lo e só depois organizar os alunos”. 

(Reflexão nº 4, 21 de setembro de 2011) 

Apesar de se ter tratado de uma situação pontual, foi uma incorreção que 

me alertou para essa necessidade.  

ii. Dosagem do volume informativo 

A comunicação da tarefa, tal como qualquer aspeto do processo de 

ensino e aprendizagem, deve estar centrada no essencial. Prova disso, foi 

quando percebi que os alunos estavam com dificuldades em compreender o 

que dizia/ pedia para fazer. 

“Notei que os alunos não compreendem muitas vezes o que digo. (…) quando 

passam à realização não sabem o que é para fazer. Os exercícios estarão 

desajustados? Ou a explicação não está a ser a melhor? Facto é que por vezes 

tenho dificuldade em simplificar, ainda mais, a informação”. 

(Reflexão nº 15, 4 de novembro de 2011) 

 De facto, a linguagem utilizada tem de estar adaptada ao nível de 

compreensão dos destinatários da informação, sendo isso também um aspeto 

que, em alguns momentos tive de ter em conta. 

“Por fim referência à linguagem utilizada. Tem de ser o mais simples possível 

para que os alunos entendam”. 

(Reflexão nº 12, 21 de outubro de 2011) 
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 Mas, creio que, a origem do problema residia na dosagem do volume 

informativo ou mais concretamente na sua estruturação. 

“(…) não se pode pedir muita coisa ao mesmo tempo (braço 45º, mão voltada 

para o solo, ajeitar o testemunho). Numa repetição pedimos que façam uma 

coisa e nas repetições seguintes vamos introduzindo elementos (importância 

da repetição)”. 

(Reflexão nº 12, 21 de outubro de 2011)  

 Sobre este aspeto é importante considerar as palavras de Siedentop e 

Tannehill (2000, p. 265) quando nos dizem que, “muitas vezes os professores 

fornecem mais informação do que aquela que os alunos podem usar quando 

começam a praticar a tarefa. A maioria dos especialistas concorda que os 

alunos aprendem de forma mais eficaz quando têm uma boa ideia geral do que 

está para ser realizado (…). Os detalhes do desenvolvimento da tarefa são 

dominados por uma série de tarefas de refinamento, e não através da inclusão 

de todos eles na tarefa de informação”. 

iii. Local da explicação/ demonstração 

“A demonstração, em parceria com a explicação, assume no âmbito das 

atividades desportivas um papel fundamental, na medida em que possibilita a 

visualização por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar” (Darden, 

1997; Rink, 1994, cit. por Graça & Mesquita, 2006, p. 212).  

De facto, a demonstração permite ao praticante uma perceção da 

realização do gesto, fornecendo-lhe uma imagem representativa da tarefa a ser 

executada, na qual o meio mais frequente é a observação de um modelo.  

Mas, para além do como, com quem e quando importa ter em conta o 

onde. Este, aparentemente óbvio, não o foi em determinados momentos devido 

à organização do espaço e dos alunos. 

“(…) a explicação e demonstração do exercício a realizar em cada estação (…) 

suscita-me uma dúvida: explicar e demostrar os exercício onde vão ser 

efetuados, com todos os alunos a dirigirem-se para esses locais?; ou explicar e 

demonstrar apenas num local referindo depois onde será realizado esse 

exercício? Esta segunda opção foi a que utilizei (…)”. 

(Reflexão nº 19, 23 de novembro de 2011) 
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Sarmento et al. (1993, p. 11) referem que, a qualidade e o momento de 

transmissão da informação são aspetos que o gestor da prática deve ter em 

conta. Desta forma, e de acordo com os mesmos autores, “interessa conhecer 

os fatores relevantes da transmissão da informação”, sendo que, neste caso 

específico, destaca-se o fator referente à promoção de aprendizagem. Esse 

fator contempla a apresentação da tarefa e aí podemos constatar que a 

informação e demonstração devem ser efetuadas “no local de realização do 

comportamento requerido” (p. 12). 

iv. Garantir a atenção e concentração dos alunos 

Condicionado pela gestão da aula/ turma e tendo em conta as 

características da mesma, garantir a atenção e concentração dos alunos 

durante os momentos em que transmitia a informação foi a grande dificuldade 

no que aos aspetos da comunicação das tarefas diz respeito. 

“(…) gastar menos tempo nos momentos de informação/ instrução garantindo 

que todos os alunos prestam atenção (…)”. 

(Reflexão nº 22, 21 de dezembro de 2011) 

Desta forma, e na tentativa de colmatar essa dificuldade comecei por ter 

em atenção aspetos relativos à posição/ formação dos alunos (direcionar os 

alunos para locais onde a possibilidade de ocorrer mais distrações fosse menor 

e garantir que todos os alunos me viam e eram vistos) e definir um sinal para 

chamar a sua atenção. 

Como este sinal deveria, para além de chamar à atenção dos alunos, 

estar associado a um pedido de silêncio/ atenção, nada mais simples do que 

pedir aos alunos para me ouvirem. “Ouvir o professor com a tenção” foi, aliás, 

uma das regras conjuntamente definidas logo nas primeiras aulas. Mas, talvez 

como seria de esperar, a maioria dos alunos não atendia a esse pedido. Sendo 

assim, o silêncio/ atenção de todos os alunos foi conseguido, primeiro através 

da imposição, depois através do próprio silêncio (do professor) e de seguida 

recorrendo à estratégia de contar em voz alta, sendo a penalização 

(abdominais e ou flexões) igual ao número atingido na contagem. Esta última 

estratégia teve por base a consideração de que agimos sobre o mundo em 
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função das consequências que a nossa ação cria, ou seja, o estímulo da nossa 

ação está nas suas consequências (Skinner, 1971).    

A alteração de estratégia não se deveu à falta de resultado, mas antes a 

aspetos relacionados com o processo e com os quais não me identificava 

totalmente, pois aprender está mais dependente da coordenação do que da 

força, reduzir o tempo gasto nos momentos de informação à turma é 

fundamental, de forma a canalizar mais tempo para a prática (Onofre, 1995) e, 

por fim, porque estava a “pagar” o justo pelo pecador e a ser utilizado o 

exercício físico como forma de castigo/ penalização. 

Assim, como as estratégias até então não se mostravam como uma 

solução eficaz e eficiente foi necessário voltar a pensar sobre o que podia e 

devia ser alterado. Foi então que percebi que, a solução não estava em 

arranjar estratégias para conseguir captar a atenção de todos os alunos em 

simultâneo, mas antes em explicações muito curtas para toda a turma e uma 

intervenção mais detalhada a cada grupo de trabalho formado, o que permitia 

não manter os alunos parados e todos juntos por muito tempo. 

Outra conclusão a que cheguei foi que, no processo de ensino e 

aprendizagem, professor e alunos aprendem mutuamente e necessitam de 

adaptar-se a um método compreensível para ambos, para que esse processo 

seja mais eficaz. Desta forma, tornei-me mais dinâmico e interventivo 

(fundamentalmente através da utilização de feedbacks avaliativos simples), 

acompanhando a agitação e o “funcionamento” da turma (dinâmica e sem 

paragens do início ao fim da aula), o que trouxe também vantagens para o 

controlo dos alunos. Como dizem Rolider, Siedentop, e Van Houten (1984, cit. 

por Siedentop & Tannehill, 2000) até mesmo o entusiasmo pode ser treinado 

nas aulas. 

Contudo, tenho consciência que, a forma como passei a transmitir a 

informação está, também, dependente da matéria a trabalhar e ainda mais do 

tipo de organização adotada (e.g. estações). Nestes casos, a ser mantida essa 

forma de comunicação, será necessário valermo-nos de complementos à 

nossa informação (e.g. afixar nas estações a indicação mais detalhada do que 

é para fazer e como fazer). 
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Nota de conclusão  

A consciencialização da necessidade de corrigir os aspetos mencionados 

foi importante para melhorar a comunicação das tarefas. No entanto, isso não 

significa que esse processo passou a ser eficaz e eficiente. Mas, certamente 

foram dados passos importantes, através da aquisição de novos 

conhecimentos e entendimentos, que permitiram aproximar-me da clareza, 

brevidade e significância que a comunicação requer. 

As escolhas que fazemos devem ter em conta os alunos e o contexto. 

Desta forma, as características da turma conduziram, também, à opção por 

uma comunicação mais diretiva. Contudo, não deixou de existir a preocupação 

de considerar o aluno como sujeito ativo na construção das suas próprias 

aprendizagens e, como tal, o questionamento e a descoberta guiada, 

principalmente durante a realização dos exercícios, foram elementos que 

também orientaram a minha intervenção. 

4.1.2.4. Ensinar: Há uma única maneira? 

A resposta a esta questão já foi de certa forma avançada na nota de 

conclusão do ponto anterior. No entanto, considero pertinente a exposição 

concreta, ou pelo menos a tentativa, da forma como a prática, a confrontação 

com o processo de ensino e aprendizagem, e as condições em que este se 

processa, sustenta essa resposta e me mostrou, para além do sim ou não, o 

porquê. 

Para guiar o ensino recorremos a estilos, métodos e modelos de 

instrução. Ora, parece-me estar aqui a justificação. 

De facto, tal como nos refere Metzler (2000, p. 14) “to effectively teach to 

a variety of outcomes in all three domains and address the ranges of students’ 

abilities, physical education teachers will need to know and use a number of 

different instructional models”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, “the most effective teachers will be 

familiar with a number of instructional models and know which model to use at a 

given time” (Metzler, 2000, p. 14).  
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Contudo, numa fase inicial do Estágio Profissional, mais concretamente 

durante o primeiro período letivo, isso não aconteceu. Pois, durante esse 

período, estiveram presentes duas das características referidas por Perrenoud 

(2002) em relação à entrada na profissão - a oscilação entre os modelos 

aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais pragmáticas 

absorvidas do ambiente profissional e a constatação da distância entre o que 

se imagina e o que de facto se vivencia. 

Aplicar o Modelo de Educação Desportiva no ensino da modalidade de 

Voleibol mostrava-se possível, tendo em conta o número de aulas dedicado a 

essa modalidade. Este foi um modelo bastante mencionado e algumas vezes 

experimentado durante o primeiro ano da formação direcionada para o ensino 

da Educação Física. 

Os resultados da sua aplicação mostram uma participação mais 

entusiástica dos alunos, em especial dos menos dotados (Carlson & Hastie, 

1997; Hastie, 1998, cit. por Mesquita & Rosado, 2009). Porém, não foi o que 

verifiquei. Certamente que outros fatores, também, tiveram influência, mas a 

pouca recetividade dos alunos, sobretudo os de nível mais avançado, ao 

trabalho em grupos heterogéneos quanto ao nível de desempenho, não 

permitiu incluir esta característica no ensino da modalidade referida. 

Apesar de ser necessário encorajar a participação dos alunos enquanto 

membros de um grupo é, também, necessário que se sintam desafiados e 

motivados para a realização de qualquer tarefa. 

“A gestão didática da motivação parece-nos, também, decisiva. Deste 

modo, as atividades deverão ser atividades percebidas como atividades de 

sucesso” (Mesquita & Rosado, 2009, p. 33). Para além disso, “without 

accountability there is no task, and students will only do as much as they are 

motivated to by their own interests” e “it is only the tasks for which students are 

held accountable that they tend to treat seriously” (Doyle, 1983, cit. por Hastie & 

Siedentop, 1999, p. 13). 

Não quero com isto dizer que se deve colocar de parte o trabalho em 

grupos heterogéneos, pois, como é lógico, tem várias vantagens e foi uma 

forma de organização dos alunos que utilizei em outras modalidades. Apenas 
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pretendo referir que, neste caso particular, não surtiu efeito. Poderia avançar 

com possíveis justificações, como o facto de se tratar de uma nova forma de 

aprendizagem, a própria forma como os alunos encaravam o jogo, ou 

simplesmente a sua (i)maturidade. Mas, creio que a razão principal se deveu à 

falta de preparação para este tipo de trabalho. 

Era necessário uma preparação prévia, porque os alunos nem sempre 

vêm para a Educação Física com o comportamento necessário para serem 

alunos cooperativos, e, ainda, ter em conta os aspetos relacionados com o 

momento de implementação deste tipo de trabalho. 

No entanto, a utilização do modelo não foi colocada de parte. Algumas 

das suas várias e úteis características, como por exemplo o desempenho de 

outros papéis (treinadores, árbitros e marcadores), foram consideradas e 

utilizadas. 

Assim, posso referir que é difícil “sobreviver” só com referência a um 

modelo e que, de facto, não existem receitas únicas. O importante é verificar, 

face às condições e contextos em que atuamos, aquilo que podemos fazer com 

o que os vários modelos nos oferecem. «The best teachers are the ones who 

know and use the ‘right tool for the right job’» (Metzler, 2000, p. 14). 

4.1.2.5. Decidir e adaptar: O contributo do conhecimento 

A atividade do professor é marcada por quatro tarefas centrais: conceção, 

planeamento, realização e avaliação.  

E como se sabe, a realização e a avaliação estão dependentes do 

planeamento, que necessita de ser elaborado cuidadosamente e de forma o 

mais pormenorizada possível, tendo em conta fatores que vão desde o 

proporcionar oportunidade de aprendizagem a todos os alunos, até às 

questões de segurança. Mas, o facto de termos um planeamento bem 

elaborado e estruturado não garante que o possamos aplicar de forma 

rigorosa.  

O ato educativo é marcado, de certo modo, por uma imprevisibilidade, 

uma vez que várias situações surgem da própria prática/ reação dos alunos, ou 

pela introdução de novas condições e fatores. E devido a essa 
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imprevisibilidade, o planeamento tem de ser, logicamente, flexível para se 

ajustar às condições que num determinado momento específico são colocadas 

em evidência.  

Ora, essa adaptação tem de ser feita mediante uma tomada de decisão, 

que resulta do conhecimento que qualquer profissional possui e, neste caso 

particular, o professor de Educação Física.  

Ao longo do Estágio Profissional senti, algumas vezes, a necessidade de 

recorrer a um plano B. Não para fazer ajustes ao nível dos exercícios, pois isso 

é de certa forma expectável, mas, principalmente, devido a situações que 

exigiram mudanças mais profundas, fundamentalmente ao nível organizativo.  

“Apesar das adaptações face aos imprevistos, estas, mesmo não inviabilizando 

a avaliação, não foram as mais corretas. Poderia ter feito a gestão de uma 

outra forma simplificando a tarefa para mim e para os alunos. O processo 

falhou mas o resultado nem tanto”.  

(Reflexão nº 13, 26 de outubro de 2011) 

Se a experiência profissional é importante, o conhecimento é também 

fundamental numa profissão em que decidir e adaptar é uma constante. Assim, 

para além de situações como a que originou a reflexão anteriormente 

apresentada, outras houve que igualmente contribuíram para que ficasse mais 

desperto para este assunto e incluísse novas possibilidades e alternativas ao 

nível do planeamento. 

 “(…) quando já me estava a deslocar para a saída, juntamente com um colega 

de estágio, cruzamo-nos com um dos professores do grupo de Educação 

Física que nos fez uma proposta: lecionar a parte inicial de uma aula a uma 

das suas turmas. Foi um desafio que aceitamos de imediato, uma vez que nos 

iria colocar à prova e apelar, como referiu o professor, à nossa capacidade de 

improviso”. 

(Reflexão nº 25, 16 de fevereiro de 2012) 

Esta experiência constituiu, de facto, um episódio marcante pois levou-me 

a refletir sobre a capacidade e conhecimento que o professor tem de possuir, 

não só em relação às modalidades que está a ensinar num determinado 
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momento, mas, também, que lhe permita intervir numa situação como esta de 

forma eficaz e sem colocar em causa o ensino e a aprendizagem. 

Portanto, a ação de “fazer aprender alguma coisa a alguém” (Roldão, 

2007, p. 94) - ação de ensinar - tem de estar “assente num poderoso 

conhecimento em constante atualização” (Roldão, 2007, p. 102). Só assim 

estaremos preparados para tomar as decisões mais adequadas e adaptar a 

ação em função de cada “situação”. 

Esse conhecimento, tal como nos refere Alonso (1995), ao ser estruturado 

e coerente constitui a essência de uma profissão e permite, ao profissional, 

justificar as decisões a tomar e as atividades a realizar. 

Assim, enquanto professor, tenho de estar preparado para lidar e resolver 

as várias situações, improvisando-as ou adaptando-as em tempo real de 

acordo com os conhecimentos que possuo, não só os de tipo declarativo mas 

também os de tipo processual (curricular do conteúdo, dos alunos e das 

estratégias) que permita fazer as adaptações necessárias ao nível de 

compreensão e desenvolvimento dos alunos, sempre com vista à condução 

eficaz do processo de ensino e aprendizagem. 

O professor profissional “é aquele que ensina não apenas porque sabe, 

mas porque sabe ensinar. E saber ensinar é ser especialista dessa complexa 

capacidade de mediar e transformar o saber” (Roldão, 2007, p. 101). 

Desta forma, e porque o Estágio Profissional é apenas o ponto de partida, 

ainda há muito para saber, para refletir e (re)aprender, de modo a que seja 

capaz de melhor lidar com a complexidade dessa capacidade. 

4.1.3. Avaliação: Reflita com justiça, diga de sua justiça  

Organizar e gerir o ensino e a aprendizagem. Duas funções mas que, na 

verdade, não se podem separar, pois, como referem Ferreira e Santos (2007), 

estão presentes em qualquer comportamento do professor. “Sem ordem, 

ensinar torna-se difícil e sem ensino adequado, a ordem é impossível” (Ferreira 

& Santos, 2007, p. 35). 
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Destas duas funções (organizar e gerir) resulta um conjunto de tarefas 

interrelacionadas e interdependentes que tornam o ensino e a aprendizagem 

num processo bastante complexo. 

De facto, as dificuldades com que me confrontei mostraram a sua 

interdependência, e dificultaram, até mesmo, a elaboração do presente 

documento. A organização influencia o controlo, este é afetado pelos 

comportamentos, atitudes, valores e motivações dos alunos e do professor, 

sem controlo a instrução torna-se mais difícil, o conhecimento regula o 

processo e a reflexão permite alterá-lo e melhorá-lo. E pelo meio confirmei 

aquilo que sempre me diziam mas que só a prática o permitiu verificar e 

perceber - não existem receitas únicas. Como tal, não existe uma única 

maneira de ensinar. 

E, nas maneiras como ensinei (estilos, métodos ou modelos) tive sempre 

o aluno como o centro da minha intervenção. Aliás, nem podia ser de outra 

forma.  

Procurei, sempre, mas, talvez, nem sempre consegui, proporcionar 

aprendizagem a todos os alunos. Para isso, era preciso ir ao encontro, desde o 

início, das suas necessidades e, também, dos seus interesses, percebendo ou 

não esquecendo que se estivessem motivados aprenderiam, certamente, mais 

facilmente, porque teriam vontade para o fazer. Foi o que verifiquei, 

concretamente, na modalidade de Ginástica (modalidade onde a maioria dos 

alunos não tinha a mesma “predisposição” quando comparado com as 

restantes), onde uma maior motivação levou os alunos a participarem e 

empenharem-se mais na realização dos exercícios. 

A motivação, mesmo não sendo fácil encontrar uma definição clara e 

objetiva, “refere-se a um estado do organismo que resulta da interacção de 

factores internos, como a personalidade, e de factores externos, como as 

situações de realização de tarefas, determinantes de um comportamento” 

(Fonseca, 1993, cit. por Maia, 2003, p. 8). “As atitudes de aproximação ou de 

afastamento, as expectativas, os valores que conduzem ao sucesso ou 

fracasso, o entendimento desse mesmo sucesso ou fracasso e a própria 
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possibilidade de ser bem-sucedido ou de fracassar” são hipóteses 

determinantes dos comportamentos (Roberts, 2001, cit. por Maia, 2003, p. 8). 

Sendo assim, e tendo em consideração a última hipótese referida, foi 

necessário proporcionar sucesso aos alunos. Esse sucesso permitiu, em 

alguns casos, que os alunos se sentissem competentes. Este é um aspeto 

determinante pois, “serão as percepções de sucesso que influenciam a 

motivação” (Vallerand & Loisier, 1999, cit. por Maia, 2003, p. 34), e, como tal, o 

aluno passará a praticar a atividade com prazer e satisfação (motivação 

intrínseca). Contudo, a motivação intrínseca depende, para além da perceção 

de competência, dos objetivos de realização (orientação para a tarefa ou para o 

ego). Maia (2003, p. 77) refere que “os sujeitos que são mais orientados para a 

tarefa percepcionam-se mais competentes, mais motivados intrinsecamente e 

demonstram mais vontade de praticar do que os menos orientados para a 

tarefa”. Esta pode, também, ser a explicação para o facto de ter referido 

anteriormente que o “sucesso permitiu, em alguns casos, que os alunos se 

sentissem competentes”. Ou seja, alguns discentes, mesmo obtendo sucesso, 

não se sentiam competentes porque, possivelmente, a sua orientação seria 

para o ego. Parece que estava aqui uma boa possibilidade de realizar um 

estudo sobre esta temática. Porém passemos adiante. 

O professor tem, então, um importante papel na motivação e perceção 

que os alunos desenvolvem sobre as suas capacidades e no conseguir 

conduzi-los para os objetivos. Assim, muitas vezes, os alunos não gostam, ou 

não querem aprender, porque não tiveram, ou não têm, ou pensam que não 

têm sucesso. E para terem sucesso os exercícios necessitaram de estar 

ajustados aos seus níveis de desempenho. Esse ajustamento foi conseguido 

através da observação e da avaliação das capacidades e habilidades 

evidenciadas pelos alunos, não só no momento inicial da aprendizagem, mas, 

também, ao longo do tempo. 

Fazendo novamente um parênteses, podemos constatar, também aqui, a 

complexidade e articulação entre as várias tarefas do processo de ensino e 

aprendizagem e da sua necessidade. E por falar em avaliação, principalmente 

na sumativa (final período), esta constituiu-se como uma preocupação que 
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levou a que refletisse e ponderasse bastante, pois tinha de olhar para todo o 

trabalho e processo dos alunos nos três domínios (sócio-afetivo, cognitivo e 

motor) e ser o mais justo possível, sabendo que a avaliação é uma procura 

objetiva de uma realidade também subjetiva e sabendo que eu tinha 

responsabilidades pelo que os alunos tinham feito e conseguido. 

Portanto, e visto que já me alonguei bastante, posso concluir dizendo que 

organizar e gerir o processo de ensino e aprendizagem foi uma tarefa 

complexa que colocou dificuldades e desafios constantes, e que, graças a isso, 

permitiu começar a aprender a ensinar e aprender a refletir sobre as práticas 

letivas. E, aqui, verifico que, mais do que ser reativo, como fui muitas vezes, 

tenho de ser, cada vez mais, proativo. Foi assim, o princípio da descoberta do 

que é a essência da profissão docente. 
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4.2. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

4.2.1. Atividades desenvolvidas 

O professor é um profissional de educação que, tem como função 

específica ensinar (Ministério da Educação, 2001). Mas, como já foi referido, a 

atividade do professor não se esgota nas atividades letivas. O perfil geral de 

desempenho profissional do educador e do professor consagra também uma 

dimensão de participação na escola (Ministério da Educação, 2001).  

Assim, e como não podia deixar de ser, a nossa formação inclui 

atividades relacionadas com esta área de desempenho. 

No decurso do Estágio Profissional, o núcleo de estágio da ESJA, do qual 

fiz parte, participou e cooperou na realização de todas as atividades levadas a 

cabo pelo grupo de Educação Física/ Desporto Escolar e, através de uma 

“intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (Matos, 

2011a, p. 6), desenvolveu atividades para alunos e professores – três torneios 

(Voleibol, Ténis de Mesa e Badminton) e uma ação de formação (A 

interdisciplinaridade e a utilização de materiais autoconstruídos). 

Em relação aos torneios, e para além de objetivos como incentivar e 

valorizar a participação desportiva, promover o espírito desportivo, ou promover 

a prática das modalidades desportivas junto da comunidade escolar, 

pretendíamos ir ao encontro dos interesses dos alunos. Para isso, foi 

importante a observação do ambiente escolar, concretamente do espaço 

destinado à recreação. 

Julgo que o conseguimos, pois verificou-se uma grande adesão dos 

alunos.  

Para além disto, nos torneios realizados foi dada aos alunos a 

oportunidade de participar e desempenhar diferentes papéis, para além do 

papel de jogador, atribuindo-lhes grande responsabilidade pela condução dos 

torneios. Isto, juntamente com o caráter festivo, contribuiu para o sucesso 

dessas atividades.   

Em relação à ação de formação considero que, aos professores que 

estiveram presentes foi possível perceber ou simplesmente reforçar a ideia de 
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que com pouco se pode fazer muito e que a ligação ou interligação da nossa 

disciplina com as restantes é de fácil concretização, apesar de ser trabalhosa. 

Mas como diz o ditado sem trabalho nada feito. 

No entanto, e apesar de não se ter conseguido passar a mensagem a 

tantos professores como gostaríamos, há que valorizar e agradecer aos que 

compareceram, não só professores mas também alunos, que mostraram 

grande interesse e recetividade para a prática de modalidades alternativas, e 

de outras mais tradicionais, fazendo uso dos materiais autoconstruídos. 

4.2.2. Direção de Turma 

O(A) diretor(a) de turma desempenha um cargo de grande importância no 

acompanhamento do percurso escolar dos alunos e da turma e na colaboração 

entre a escola e a família, não fosse este um binómio muito importante, quando 

desenvolvem um trabalho em conjunto, para o sucesso educativo dos 

educandos. É um cargo que, e conforme consta no artigo 7.º do Decreto 

Regulamentar nº 10/99, exige ao diretor de turma competências de gestão, de 

coordenação, de comunicação e, para desenvolver e adequar o seu trabalho, 

implica o estabelecimento de relações interpessoais com os diversos 

intervenientes do processo educativo – professores, encarregados de 

educação e alunos. 

Com os alunos é necessário desenvolver um trabalho individual, sempre 

que se mostre necessário, mas, também, trabalhar com toda a turma, por 

exemplo, assuntos relacionados com a educação para a cidadania e educação 

para a saúde. Estes assuntos encontram possibilidade de concretização nas 

aulas de Formação Cívica. 

Mas, como se sabe, aquilo que queremos partilhar com os discentes nem 

sempre se assume como tarefa fácil, sobretudo quando se trata de assuntos 

relacionados com valores, sentimentos ou comportamento cívico. Desde logo 

porque, eles (alunos) os consideram como pouco interessantes ou então como 

“coisas que já sabem”.  
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Neste sentido, há que recorrer aos meios ao nosso dispor para cativar os 

alunos e conseguir despertar a sua atenção para esses assuntos, mesmo que 

por pouco tempo.  

As ferramentas tecnológicas surgem, então, como um desses meios, ao 

constituírem-se, como refere Coutinho (2011), um aliado na difícil tarefa de 

motivar e cativar. Foi com este aliado (sugerido e realçado pelo professor 

cooperante/ diretor de turma) que intervim e acompanhei a lecionação de 

algumas aulas, onde se procurou, através de uma maior interatividade (imagem 

e vídeo), sensibilizar os discentes para temas relacionados com os assuntos 

referidos. Cativar foi possível, sensibilizar e promover a aprendizagem já é 

mais difícil de afirmar. No entanto, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) constituem-se como um bom meio para o fazer. 

Coutinho (2011) refere que, a crescente transformação tecnológica, a que 

se assiste na atualidade, exige que a escola e os professores se adaptem e 

façam uso das potencialidades das TIC como forma de enriquecer as 

intervenções pedagógicas e, fundamentalmente, que as utilizem “em prol da 

construção do saber pelo aluno”. 

As TIC, devidamente aplicadas, são capazes de oferecer modelos de 

educação que respondam às necessidades das sociedades atuais, 

contribuindo em conjunto com as abordagens didático-pedagógicas para a 

criação de ambientes que enfatizem a construção do conhecimento (Peixoto, 

2006). 

E, não é só do processador de texto ou do(s) programa(s) para edição e 

exibição de apresentações gráficas de que nos podemos valer. As ferramentas 

da Web 2.0, assumem um papel de destaque nesta época marcada pela 

tecnologia. Para além disto, as TIC podem, também, ser um recurso em 

disciplinas de natureza essencialmente prática como é o caso da Educação 

Física. Como exemplo refiro o projeto “Ambiente Virtual de Aprendizagem” 

(AVA) da ESJA, direcionado para os alunos com dispensa total e permanente 

da componente prática da disciplina de Educação Física, ou a plataforma social 

para educação “edmodo”. 
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Assim, independentemente da disciplina ou da área curricular não 

disciplinar em que atuamos, o importante é desenvolver atividades que 

permitam formar e educar, procurando experiências que sejam significativas e 

que envolvam os alunos. 
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4.3. Desenvolvimento profissional 

4.3.1. Gestão do Tempo Útil na aula de Educação Física 

4.3.1.1. Resumo 

O presente estudo teve como objetivos descrever e analisar os resultados 

da gestão do tempo útil de aula, verificando de que forma é feita a sua 

distribuição pelas diferentes tarefas e comparar a gestão desse tempo entre as 

aulas de um e dois tempos letivos. 

O projeto de investigação realizou-se na turma do 7º ano de escolaridade, 

à qual lecionei durante este ano letivo. Para o efeito foram filmadas duas aulas, 

utilizando-se, posteriormente, o instrumento Análise do Tempo de Aula (ATA) 

para a recolha dos dados. 

Como procedimento estatístico foi utilizada a frequência relativa em 

percentagem, para determinar a razão de cada categoria, contemplada no 

instrumento referido, pelo total de tempo útil. 

A realização do estudo permitiu destacar as seguintes conclusões: (1) A 

maior parte do tempo, em ambas as aulas, foi dedicado à prática dos 

exercícios; (2) A categoria instrução surgiu com o segundo maior tempo, só 

sendo ultrapassada, e na aula de dois tempos letivos, pela junção das duas 

categorias referentes à organização da aula (Organização da Classe e Classe 

Organiza-se); (3) Excetuando o valor encontrado, na aula de dois tempos 

letivos, para a categoria Classe Organiza-se, foi pouco o tempo despendido em 

tarefas de organização da aula; (4) De acordo com os resultados encontrados, 

considera-se que foi realizada uma boa repartição do tempo útil de aula; (5) O 

tempo útil da aula de um tempo letivo foi gerido de uma forma mais eficaz. 

 

 

Palavras-chave: AULAS, EDUCAÇÃO FÍSICA, EFICÁCIA, GESTÃO DO 

TEMPO, INVESTIGAÇÃO. 
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4.3.1.2. Abstract 

This study aimed to describe and analyze the results of the class 

management time, checking how the distribution it's done among different tasks 

and compare this useful time management between lessons with a institutional 

different time (45 and 90 minutes). 

The research project was carried out in a 7th grade class, which I taught 

during this school year. For this purpose two lessons were videotaped, using, 

afterwards, the Class Time Analysis instrument for data collection.  

As statistical procedure was used the relative frequency in percentage, to 

determine the reason of each category, contemplated in the above instrument, 

by the total time. 

The study achievement allowed to get the following conclusions: (1) In 

both lessons, most of the time was devoted to the exercises achievement; (2) 

The instruction category emerged with the second longest time, only being 

surpassed, and in the lesson of 90 minutes, by joining the two categories 

regarding organization (Organization of Class and Class Organizes up); (3) 

Except the found value, in the lesson of 90 minutes, for the Class Organizes up 

category, the time spent on organization tasks was short; (4) According to the 

achieved results was performed a good distribution of useful classroom time; (5) 

The useful time of the 45 minutes lesson was managed more effectively. 

 

 

Keywords: LESSONS, PHYSICAL EDUCATION, EFFECTIVENESS, TIME 

MANAGEMENT, RESEARCH. 

 

 

 

 

 



Realização da Prática Profissional 

 

52 
 

4.3.1.3. Introdução 

Nas diversas áreas em que o professor atua, ele defronta-se 

constantemente com situações que necessitam ser (re)pensadas e ou 

alteradas, procurando suprir eventuais dificuldades. 

A reflexão e a investigação surgem, então, como meios que permitem ao 

professor procurar soluções mais eficazes e ajudá-lo a lidar com os problemas 

da sua prática. Ponte (2002) refere que a investigação que o professor realiza 

sobre a sua prática é fundamental para a construção do conhecimento sobre 

essa prática, tendo, deste modo, um grande valor para o seu desenvolvimento 

profissional. 

Através da reflexão foi identificada a necessidade de ser mais eficiente e 

eficaz em relação às habilidades de instrução, controlo e organização, para que 

existisse uma melhor repartição do tempo por diferentes tarefas de ensino e 

aprendizagem.  

No entanto, as minhas intenções iniciais, tal como emitido no Projeto de 

Formação Individual, estavam relacionadas com outro assunto (as TIC na 

Educação Física). 

 Só mais tarde é que, de forma a registar a evolução sentida na gestão 

que estava ser realizada, principalmente nas aulas de um tempo letivo (45 

minutos), optei por realizar o presente estudo.  

Assim, procurei verificar de que forma o tempo útil de aula era gerido e 

comparar essa gestão entre as aulas com um tempo programa distinto. 
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4.3.1.4. Revisão de literatura 

4.3.1.4.1. Investigação sobre a eficácia no ensino 

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem é o interesse da 

investigação sobre o ensino (Shulman, 1986, cit. por Graça, 2001). 

Identificar as características do ensino eficaz foi, desde os primeiros 

estudos realizados, preocupação dos investigadores da Pedagogia do 

Desporto (Silva, 1992, 1998). Contudo, o objeto de estudo foi sendo alterado, 

uma vez que as diferentes fases da investigação levaram à evolução do 

conceito de eficácia (Silva, 1992, 1998; Gonçalves, 1994). 

Numa primeira fase, iniciada na década de 1920, a investigação sobre a 

eficácia pedagógica centrou-se nas características do bom professor (Silva, 

1998; Graça, 2001). Partiu-se da convicção de que as características e os 

traços da personalidade do professor influenciavam a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos, sendo, então, necessário definir os traços de 

personalidade favoráveis da conduta docente (Graça, 1991; Januário, 1992). 

Como não era realizada qualquer observação do comportamento do 

professor durante o ensino, nem se avaliava os progressos da aprendizagem 

dos alunos (Carreiro da Costa, 1995), as características do “bom” professor 

derivavam da opinião dos alunos, das autoridades escolares, dos professores, 

ou da análise da literatura (Graça, 1991). 

De acordo com Graça (1991, 2001), eram evidentes as fragilidades 

concetuais e metodológicas deste tipo de estudos, estando “o ponto mais fraco 

desta abordagem” relacionado com a “não documentação directa do que 

efectivamente se passava na sala de aulas” (Graça, 1991, p. 15). 

Os testes de personalidade não dizem grande coisa sobre o 

comportamento do professor durante o ensino, as apreciações “globais e 

subjectivas” dos especialistas ou administradores escolares não oferecem 

garantia de validade e fidelidade, os alunos dos professores que possuíam 

mais características associadas ao bom professor não alcançaram resultados 

superiores de aprendizagem, e as características do professor não atuarão 

isoladamente (Graça, 2001, p. 104). 
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Assim, perante os resultados pouco satisfatórios as preocupações dos 

investigadores deslocaram-se “do que é o professor” para “o que faz o 

professor”, a fim de procurarem as variáveis que pudessem explicar o 

progresso dos alunos (Tousignant & Brunelle, 1982, cit. por Carreiro da Costa, 

1995, p. 13). 

Compararam-se, nesta segunda fase, os resultados obtidos com 

diferentes métodos de ensino (Medley, 1979), mas, mais uma vez, os 

resultados apresentaram-se inconclusivos e contraditórios, ficando por provar a 

maior eficácia de um dos métodos em relação aos demais (Graça, 1991; 

Carreiro da Costa, 1995). 

Silva (1992, p. 8) refere que “a ausência da observação sistemática do 

professor no acto de ensinar constituiu de novo a limitação metodológica 

fundamental deste tipo de investigação”. Já ao nível concetual a fragilidade 

residia no pressuposto da universalidade do método. “A presunção de 

universalidade do método, independentemente das condições, dos sujeitos 

(alunos e professores) e, muito especialmente, dos objectivos, é 

conceptualmente pouco sustentável” devendo “ procurar legitimidade no quadro 

das condições reais em que o ensino ocorre” (Graça, 1997, p. 19). 

Esta segunda fase de investigação, contrariamente ao que aconteceu na 

primeira fase, teve grande eco na área da Educação Física pois “oferecia um 

esquema expedito para resolver os problemas pessoais da elaboração das 

provas académicas” (Graça, 2001, p. 105). Porém, e de acordo com o mesmo 

autor, “não tinha força para se transformar num programa credível e produtivo” 

(p. 105).  

Na terceira fase, situada a partir da década de 1960, a investigação 

procurou saber o que faz o professor eficaz, ou seja como é que as variáveis 

de processo, observadas na aula, se associavam às variáveis de produto 

(resultados da aprendizagem) (Graça, 2001). O objetivo era identificar as 

competências do professor eficaz (Medley, 1979).  

Esta fase da investigação, ao estar centrada na observação sistemática 

do ensino, levou a um grande desenvolvimento dos sistemas de observação, 

“constituindo uma das vias preferenciais para a descrição e classificação dos 
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comportamentos do professor e dos alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem” (Silva, 1998, p. 14). 

E apesar do poder limitado que não deixa de estar presente nos sistemas 

de observação, Carreiro da Costa (1995) refere que, a observação sistemática 

tornou possível a análise e a descrição dos comportamentos de ensino, 

identificando-se variáveis pertinentes de processo e, consequentemente, a sua 

relação com as variáveis de produto.  

Descrever e compreender o processo de ensino e aprendizagem e, 

depois, caracterizar a forma de interação entre professor e alunos foram as 

duas preocupações principais desta fase da investigação (De Landsheere, 

1982, cit. por Januário, 1992). 

Assim, num primeiro momento os estudos realizados foram de natureza 

descritiva (Graça, 1991; Silva, 1992, 1998), o que possibilitou a aquisição de 

conhecimentos válidos em relação aos comportamentos de ensino e 

aprendizagem (Silva, 1998). E, tal como no ensino em geral, também na 

Educação Física “a aplicação destes estudos proporcionou a obtenção de 

informação acerca do que acontecia durante o processo ensino-aprendizagem, 

bem como das modificações que poderiam ser discutidas e implementadas” 

(Siedentop, 1982, cit. por Silva, 1998, p. 17). 

No entanto, importava ultrapassar a descrição e descobrir os efeitos do 

comportamento de ensino na aprendizagem dos alunos (Graça, 1991). 

O paradigma “descrição-correlação-experimentação”, introduzido por 

Rosenshine e Furst (1973), veio, assim, influenciar, até aos dias de hoje, a 

investigação ao nível da análise do ensino (Silva, 1992). Mas, de acordo com a 

mesma autora, foi com a ajuda do modelo de Dunkin e Biddle (1974) que a 

aplicação deste paradigma se efetuou, ao possibilitar ligações das variáveis de 

processo com outros três tipos de variáveis (presságio, contexto e produto). 

Com base neste modelo, a atenção dos investigadores direcionou-se para 

a relação entre professor/ aluno (variável independente) e os progressos de 

aprendizagem dos alunos (variável dependente), dando origem à corrente de 

investigação processo-produto (Silva, 1992; Gonçalves, 1994; Carreiro da 

Costa, 1995). 
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Os estudos processo-produto, ao utilizarem a turma como unidade de 

análise, demonstraram que as diferenças no comportamento do professor se 

associavam, de forma consistente, a diferenças na aprendizagem dos alunos, 

desempenhando o professor “um papel de mediação activa e diferenciadora 

entre o currículo e aluno” (Graça, 1997, p. 21). Esta constatação permitiu 

refutar as posições contidas no relatório Coleman (Carreiro da Costa, 1995). 

Dos grandes estudos processo-produto, e mais concretamente da sua 

síntese, surgiu o modelo de Direct Instruction (Rosenshine, 1979; Rosenshine 

& Stevens, 1986), o qual “assentava no pressuposto de que um ensino 

caracterizado por uma intervenção activa do professor interferia positivamente 

nos progressos dos alunos” (Silva, 1998, p. 18). 

Apesar do sucesso do paradigma processo-produto “na satisfação dos 

objectivos a que se propusera, ele entra em perda de posição dominante nos 

anos 80, no ensino geral e 10 anos mais tarde na educação física” (Graça, 

2001, p. 106). Uma das críticas mais fortes é a sua propensão para o 

ateoricismo, parecendo que a investigação processo-produto dá-se por 

satisfeita com o que funciona aparentemente bem, sem procurar saber porquê 

(Shulman, 1986, cit. por Graça, 2001). 

Assim, o Academic Learning Time (ATL), resultado da combinação das 

três variáveis (allocated time, engaged time e sucess rate) que se constituem 

como objeto de estudo no Beginning Teacher Evaluation Study (BTES) (Silva, 

1992), procura dar resposta ao “espaço de explicação ausente ou 

insuficientemente conceptualizado” existente entre “o processo de ensino e o 

produto da aprendizagem” (Graça, 2001, p. 106). O ATL, considerado por 

vários autores (Graça, 1991; Silva, 1992; Gonçalves, 1994) como variável 

critério de elevado carácter preditivo, marcou a investigação do ensino da 

Educação Física, desde os finais da década de 1970 até hoje (Graça, 2001). 

Todavia, e de acordo com o mesmo autor, a variável tempo continua a 

não ser a explicação suficiente. Para além disto, Gonçalves (1994) refere que, 

o não ter em consideração o processo de desenvolvimento cognitivo dos 

professores e alunos, o carácter fragmentado, descontextualizado e redutor, 

por considerar que são, fundamentalmente, os comportamentos dos 
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professores que determinam o resultado das aprendizagens dos alunos, 

constituem insuficiências do paradigma processo-produto. 

Assim, na tentativa de superar estas insuficiências, o paradigma dos 

processos mediadores procurou complementar o paradigma processo-produto 

com os processos de pensamento do professor e do aluno (Januário, 1992). O 

estudo dos processos de pensamento do professor e do aluno surge como uma 

via privilegiada para passarmos a conhecer o “como” e o “porquê” do processo 

de ensino e aprendizagem. “Teacher behavior is substantially influenced and 

even determined by teachersʼ thought processes. These are the fundamental 

assumptions behind the literature that has come to be called research on 

teacher thinking” (Clark & Peterson, 1986, p. 255). Por sua vez “ (…) research 

on students thought processes examines how teaching or teachers influence 

what students think, believe, feel, say, or do that affects their achievement 

(Wittrock, 1986, p. 297). “Perhaps teaching can also directly influence 

achievement, just as learning can sometimes occur without awareness. But 

research on studentsʼ cognitive processes examines and tests the utility of 

assuming otherwise, that teaching can better be understood, and improved, by 

knowing its effects upon the learnersʼ thoughts that mediate achievement” 

(Wittrock, 1986, p. 297).  

 Desta forma, “a assunção implícita de uma causalidade linear simples 

entre comportamento de ensino e resultado da aprendizagem dá lugar a uma 

perspectiva bem mais complexa envolvendo a interacção dos comportamentos 

de ensino com os processos de mediação do aluno” (Graça, 2001, p. 107). O 

mesmo autor salienta que, “a quantidade de tempo de empenhamento motor, o 

número de repetições ou o sucesso na realização das tarefas não pode ser 

abstraído da consideração fundamental que é o nível de processamento ou a 

qualidade do confronto do aluno com a tarefa de aprendizagem” (Graça, 2001, 

p. 107). 

No entanto, outras investigações têm emergido (e.g. perspetiva ecológica) 

o que nos indica que o rumo da investigação no ensino é bastante amplo e 

complexo, pois não nos podemos deter exclusivamente aos aspetos 

observáveis. Para além disto, é importante que a investigação se centre nos 
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contextos específicos em que a ação decorre, permitindo averiguar as formas 

através das quais os professores conseguem alcançar a qualidade no ensino, 

em conformidade com os objetivos estipulados (Silva, 1998), sem que com isto 

se oponha as abordagens da investigação, mas antes considerando as 

características e papéis que cada uma pode ter em função dos objetivos da 

investigação (Januário, 1992). 

4.3.1.4.2. Gestão do tempo de aula 

Ao longo dos anos de 1970 e 1980 a investigação no ensino em geral 

documentou a relação entre as práticas de ensino eficazes e ganhos de 

aprendizagem dos alunos. Subsequentemente, grande parte da pesquisa sobre 

a gestão da sala de aula destacou comportamentos dos professores eficazes, 

bem como estratégias de intervenção destinadas a mudar ou melhorar as 

práticas de gestão dos professores (Oslin, 1996). 

Doyle (1986, p. 392) refere que, a pesquisa sobre a gestão da aula está 

relacionada com o modo como a ordem é estabelecida e mantida e que “esta 

declaração relativamente simples desmente, no entanto, a complexidade dos 

processos de gestão”. De acordo com o mesmo autor, “o estudo da gestão da 

sala de aula está intimamente associado com a pesquisa sobre o ensino eficaz, 

pensamento do professor e do discurso em sala de aula” (p. 393).  

Em relação às atividades físicas e desportivas, Piéron et al. (1998) dizem-

nos que, ao longo dos anos de 1980 e 1990, a pesquisa nesta área contribuiu 

significativamente para evidenciar as relações entre os comportamentos 

observados na aula e as aquisições dos alunos. 

A gestão da sala de aula refere-se aos procedimentos necessários para 

estabelecer e manter um ambiente em que a instrução e a aprendizagem 

podem ocorrer (Doyle, 1986). 

Emmer e Evertson (1981, cit. por Sariscsany & Pettigrew, 1997) 

consideram que a gestão da aula consiste no comportamento do professor que, 

produz elevados níveis de envolvimento dos alunos nas atividades da aula, 

minimiza os comportamentos dos alunos que interferem no trabalho do 

professor e dos restantes colegas, e no uso eficiente do tempo de instrução. 
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A gestão diz respeito, assim, ao conjunto de comportamentos que 

regulam os tempos, as tarefas a realizar, o comportamento dos alunos, os 

espaços e os materiais (Sarmento et al., 1993) e representa um papel de 

grande importância na eficácia do ensino das atividades físicas e desportivas 

(Carreiro da Costa, 1995). 

Alguns autores (Arends, 1995; Sariscsany & Pettigrew, 1997) consideram 

a gestão como a chave para a aprendizagem, estando a gestão eficaz 

relacionada com a otimização e maximização do tempo e das oportunidades de 

participação significativa, nomeadamente, no que se refere às tarefas 

diretamente associadas aos objetivos da aprendizagem (Carreiro da Costa, 

1995; Sariscsany & Pettigrew, 1997; Coker, 1999). Essa maximização das 

oportunidades de aprendizagem, proporcionadas aos alunos, depende, da 

forma como é feita a repartição do tempo de aula pelas diferentes funções de 

ensino (Carreiro da Costa, 1995; Perron & Downey, 1997; Coker, 1999). 

A dimensão tempo é um fator condicionador da dinâmica da aula, e, neste 

sentido, a quantidade e a qualidade das experiências formativas 

proporcionadas aos alunos estão dependentes da gestão que é feita desse 

tempo (Januário, 1992). 

De acordo com o mesmo autor, os resultaram da investigação mostram, 

embora nem sempre com diferenças estatisticamente significativas, que os 

professores mais eficazes são melhores gestores do tempo, ao apresentarem 

mais tempo útil de aula e mais tempo disponível para a prática e um menor 

tempo de organização. 

Desta forma, e não esquecendo que ser um bom gestor não nos torna 

professores eficazes, a boa gestão da aula não deixa de constituir um pré-

requisito essencial para um ensino eficaz (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Estudos relacionados com o tema 

A investigação na educação tem bem documentada a importância das 

habilidades de gestão da aula no aumento do envolvimento do aluno no 

trabalho desenvolvido e na diminuição dos comportamentos fora da tarefa 

(Sariscsany & Pettigrew, 1997). 
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Neste sentido, não se pretende apresentar todos os estudos 

desenvolvidos, mas sim dirigir a atenção para alguns dos resultados da 

investigação relativa à gestão do tempo na aula de Educação Física. 

Carreiro da Costa (1995) concluiu que, os professores com maior sucesso 

pedagógico revelaram um maior tempo de informação coletiva, um maior 

tempo de atividade motora individual (apesar de apresentarem, relativamente 

aos professores menos eficazes, um tempo disponível para a prática inferior), 

menor tempo despendido com a organização, um maior tempo útil de aula e 

conseguiram obter dos alunos um maior empenhamento motor e cognitivo. 

Abreu (2000) refere que, de acordo com vários autores (Siedentop, 1983; 

Hellison & Templin, 1991; Graham, 1992; Piéron, 1996), os resultados obtidos 

em estudos que descreveram a forma como é repartido o tempo útil da aula 

não são os mais promissores, pois verifica-se que os tempos de espera dos 

alunos são frequentes e extensos, é destinado pouco tempo para a 

aprendizagem e que os professores e os alunos despendem muito tempo em 

tarefas de gestão. 

Segundo Piéron (1996, cit. por Abreu, 2000), apenas 15 a 20% do tempo 

útil da aula é passado em atividade motora. 

Piéron et al. (1998) ao investigarem a gestão da aula, analisaram o tempo 

útil, o tempo disponível para a prática, o tempo de informação e o número de 

alunos simultaneamente em atividade. Os autores fizeram comparações entre 

o ensino primário e o ensino secundário e entre o género e a experiência dos 

professores. 

No que respeita ao tempo útil verificaram que, tanto no ensino primário 

como no secundário, a duração média, nas sessões tradicionais com um único 

período, foi de 34 minutos. 

O tempo disponível para a prática no ensino primário é cerca de 10% 

inferior ao do secundário, registando um valor médio de 54%. Já o tempo de 

informação e de transição é superior, uma vez que, segundo os autores, as 
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crianças da escola primária precisam de mais explicações e demonstrações, 

sendo, também, mais difícil para o professor captar a sua atenção. 

Em relação às questões de género e experiência, os autores verificaram 

que foram os professores principiantes do género masculino que apresentaram 

um maior tempo disponível para a prática e para a informação (56,5 e 35,2 %) 

e os períodos de transição mais reduzidos (8,3%). Já as professoras 

principiantes apresentaram um perfil menos favorável (51,3; 29,7; e 19%). 

“As diferenças registadas entre os grupos de professores não revelam 

qualquer tendência específica relacionada com o tipo de experiência ou género 

dos professores” (Piéron et al., 1998, p. 15). 

Segundo os autores, tanto nos professores como nas professoras mais e 

menos experientes, a grande parte do tempo disponível para a prática é 

dedicado, como seria de esperar, à aprendizagem. Neste particular, verificaram 

que os professores mais experientes dedicaram mais tempo à aprendizagem 

do que os professores principiantes (73,1% contra 68,7%), sendo o resultado 

inverso no que às professoras diz respeito (78,7% contra 69,1). Assim, a 

principal categoria (aprendizagem) do tempo disponível para a prática não se 

mostrou relacionada com a experiência dos professores. 

Relativamente ao tempo de informação não foram encontradas diferenças 

relativas à experiência, mas apenas entre o género dos professores. 

Por fim, verificou-se que os professores experientes utilizam formas de 

organização que permitem que um maior número de alunos trabalhe em 

simultâneo. Isto, segundo os autores, é particularmente importante na medida 

em que o volume de trabalho disponibilizado aos alunos é uma variável crítica 

na eficácia da relação pedagógica. 

Abreu (2000) analisou a forma como professoras mais e menos 

experientes geriram o tempo útil em aulas de Ginástica Artística. Para a recolha 

dos dados utilizou o instrumento Análise do Tempo de Aula (ATA). 

As professoras mais experientes registaram um valor médio de tempo útil 

de aula superior às professoras menos experientes (49 minutos contra 38 

minutos). No entanto, a autora adianta como possível razão da diferença 

encontrada, o facto de as professoras mais experientes não terem de 
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consagrar tempo para os aluno tomarem banho, em virtude de na escola onde 

lecionavam o mesmo não ser obrigatório. 

A maior parte do tempo útil, em ambos os grupos (professoras mais e 

menos experientes), foi dedicada à exercitação dos conteúdos. Porém, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de 

professoras no que respeita ao Tempo de Prática (36 minutos das professoras 

mais experientes contra 27 das menos experientes). 

Em relação à Instrução verificou que, apesar de a diferença entre os 

grupos não ser estatisticamente significativa, as professoras mais experientes 

dedicaram mais tempo a esta categoria, ocupando para as mesmas o segundo 

maior tempo da aula. 

Por outro lado, as professoras menos experientes ocuparam o segundo 

maior tempo da aula com a categoria Outros, ou seja situações não 

diretamente relacionadas com a aprendizagem (inclui, segundo a autora, 

chamadas de atenção, mandar calar, entre outros). Para as professoras mais 

experientes esta categoria foi a que registou o menor tempo despendido. 

No que diz respeito à Organização da Classe, verificou-se que as 

professoras mais experientes passaram mais tempo nesta tarefa (219 

segundos contra 76 segundos das menos experientes). 

Por fim não foram encontradas diferenças de médias em relação à 

categoria Classe Organiza-se. 

Hastie, Sanders e Rowland (1999), realizam um estudo que, embora 

indiretamente, também está relacionado com a gestão da aula. Os autores 

procuram analisar e descrever os sentimentos dos professores quando 

lecionam turmas de grande dimensão e examinar o impacto dessas turmas no 

ensino por eles exercido. 

Concluíram que, os professores da sua amostra, apesar de trabalharem 

em condições difíceis, produziram aulas de elevada qualidade e que a maior 

parte do tempo foi gasto em atividade e instrução. 

Os autores fazem, ainda, referência ao estudo de Hastie e Saunders 

(1991), onde se verificou que nas turmas de grande dimensão houve um maior 

número de alunos fora da tarefa, a prática das habilidades foi menor, menos 
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tempo foi dedicado a tarefas académicas e mais tempo foi despendido para 

organizar e disciplinar os alunos, e ao estudo de Layfield (1995) que observou 

que as turmas de menor dimensão tiveram atitudes significativamente mais 

positivas em relação à Educação Física. 

Mota (1988), no decurso do seu estudo sobre a intensidade do esforço 

desenvolvido por alunas do ciclo preparatório durante as aulas de Educação 

Física de uma e duas horas, verificou também alguns aspetos relativos à 

gestão do tempo de aula. 

Em relação a este último, concluiu que nas aulas de 100 minutos o tempo 

útil foi superior ao das aulas de 50 minutos, embora a diferença não se tenha 

mostrado estatisticamente significativa, e que o tempo despendido em períodos 

de transição e de informação foi superior nas aulas de 110 minutos. 

Analisar a gestão do tempo de aula, verificando se as aulas de 50 minutos 

e de 110 minutos eram geridas de igual forma, foi o objetivo do estudo 

realizado por Gomes (1993).  

Observou duas aulas de Ginástica em três turmas lecionadas pelo mesmo 

professor. 

As variáveis estudadas foram o tempo útil da aula, o tempo disponível 

para a prática, o tempo de informação, o tempo de transição, o tempo de 

empenhamento motor, o tempo na tarefa, o tempo de espera e o tempo de 

balneário. 

Dos resultados encontrados verificou que, a percentagem média de 

tempo útil é muito semelhante nas aulas de 50 e 110 minutos (78,4% e 80% 

respetivamente), não sendo a diferença significativa.  

Os tempos de informação e transição foram mais longos nas aulas de 50 

minutos, sendo a diferença estatisticamente significativa. 

Em relação ao tempo disponível para a prática (tempo útil menos o tempo 

de informação e transição) existiu uma diferença acentuada (16,7%) e 

significativa entre os dois tipos de aula, verificando-se que as aulas de 110 

minutos foram as que, nesta variável, possuíram uma percentagem de tempo 

superior. 
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Em ambos os tipos de aula, o tempo de espera foi superior ao de 

empenhamento motor. Embora a média percentual do tempo de espera fosse 

superior nas aulas de 50 minutos, a diferença entre os dois tipos de aula não 

foi significativa. 

Assim, o tempo de empenhamento motor surgiu de forma inversa ao 

tempo de espera. “As turmas que tinham maior tempo de espera nas aulas de 

50 minutos, apresentaram maior tempo de empenhamento motor nas aulas de 

110 minutos” (Gomes, 1993, p. 23). A diferença entre os dois tipos de aula não 

se mostrou significativa. 

Também no que diz respeito ao tempo na tarefa (tempo de aula mais 

importante, segundo a autora, para a aprendizagem motora), a diferença 

registada entre os dois tipos de aula não foi significativa. Nas aulas de 110 

minutos a média foi de 41,4% e nas de 50 minutos de 35,7%. A análise 

individual às turmas evidenciou que em duas delas (turma b e c) o tempo na 

tarefa foi superior na aula de 110 minutos (51,6% e 41,8% contra 30,5% e 

40,1% das aulas de 50 minutos). A outra turma (a) apresentou um tempo na 

tarefa de 36,5% e 30,8%, respetivamente para a aula de 50 e 110 minutos. 

A autora conclui que, (1) não existiu diferença entre os dois tipos de aula 

quanto ao empenhamento motor e tempo na tarefa, embora as aulas de 110 

minutos ao apresentarem mais tempo disponível para a prática deveriam 

apresentar, também, mais tempo de empenhamento motor e tempo na tarefa, 

e, como tal, (2) o professor que participou no estudo fez uma gestão mais 

eficaz das aulas de 50 minutos. 

De seguida são apresentadas as conclusões de alguns estudos de 

natureza descritiva, retiradas da revisão de literatura efetuada por Graça 

(1991). 

 O tempo passado em não movimento foi superior ao passado em 

movimento (Costello & Laubach, 1978; Godbout et al., 1983); 

 Os alunos passaram 21% do tempo em atividades irrelevantes para a 

aprendizagem e dos 79% dedicados a atividades de conteúdo, os alunos 

apenas aproveitaram 44% em empenhamento motor e cognitivo (Shute et 

al., 1982); 
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 Os alunos passaram uma parte considerável do tempo a receber 

informação (Costello & Laubach, 1978; Piéron & Haan, 1981; Shute et al., 

1982); 

 Cerca de 19% do tempo observado foi gasto em tarefas de organização 

(Telama et al., 1982); 

 Uma parte considerável do tempo da aula foi passada em espera 

(Costello & Laubach, 1978; Piéron & Haan, 1981; Shute et al., 1982; 

Telama et al., 1982; Godbout et al., 1983); 

 O tempo dedicado a atividades substantivas varia de acordo com a 

natureza da atividade praticada, (Costello & Laubach, 1978; Piéron, 

1982), chegando os alunos a obter apenas 19% de atividade substantiva 

nas aulas Ginástica, enquanto nos jogos coletivos ultrapassou os 50% 

(Costello & Laubach, 1978);  

 A especificidade da matéria e as suas formas de organização exerceram 

uma influência decisiva na oportunidade de participação dos alunos 

(Piéron & Haan, 1981); 

 Os professores estagiários proporcionam menos tempo de 

empenhamento motor, menos tempo de informação, mas maior 

informação de caráter organizativo (Piéron & Dohogne, 1980). 

4.3.1.5. Metodologia 

Objetivos do Estudo 

Descrever e analisar os resultados da gestão do tempo útil de aula, 

verificando de que forma é feita a sua distribuição pelas diferentes tarefas. 

Comparar a gestão do tempo útil entre as aulas de um tempo letivo (45 

minutos) e dois tempos letivos (90 minutos). 

Condições e Procedimentos 

O projeto de investigação realizou-se na turma do 7º ano de escolaridade, 

à qual lecionei durante este ano letivo. Turma, essa, que apresentou a seguinte 
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caracterização: i) 28 alunos (14 rapazes e 14 raparigas); ii) idades 

compreendidas entre os 12 e os 14 anos. 

Para a realização do estudo recorreu-se à observação em diferido de 

duas aulas, sendo uma de um tempo letivo (45 minutos de tempo programa) e 

a outra de dois tempos letivos, lecionados continuamente (90 minutos de tempo 

programa). 

Para a gravação das aulas utilizaram-se duas câmaras de vídeo 

estrategicamente colocadas de forma a cobrir todo o espaço, e procurando que 

a sua colocação interferisse o menos possível com o processo natural da aula.  

As aulas decorreram num espaço coberto (pavilhão), estando todo o 

espaço disponível, e tiveram, em ambas, como matéria de ensino as 

modalidades de Patinagem e Basquetebol. Desta forma, os alunos estavam 

divididos em dois grupos com o mesmo número de elementos. 

Uma vez que a observação foi realizada a partir dos registos audiovisuais 

das aulas previamente gravadas, foi necessário obter autorização de um 

responsável da instituição escolar (Anexo 1) e dos encarregados de educação 

dos alunos (Anexo 2). Para além disso, os participantes foram informados em 

relação ao propósito do estudo, implicações e condições da participação e 

divulgação de resultados (grau de privacidade). 

Instrumento e Método de Observação e Registo 

O instrumento utilizado para a recolha dos dados foi o ATA - Análise do 

Tempo de Aula - (Carreiro da Costa, 1988, cit. por Carreiro da Costa, 1995), 

que integra as seguintes categorias: Instrução, Organização da Classe, Classe 

Organiza-se; Prática; e Outros comportamentos. As categorias consideradas, a 

sua definição e exemplos estão descritos no Anexo 3. 

De acordo com Januário (1992), os aspetos de validade do instrumento 

estão garantidos. 

Apesar de a regra geral (Mendes, 1995) consistir em observar dez 

segundos e registar os dados nos dez segundos seguintes, foi realizada a 

observação e registo de toda a sessão, tirando partido da gravação das aulas. 

Assim, utilizou-se, como método, o Registo de Duração (Duration Recording). 
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Procedimentos estatísticos 

As categorias anteriores são consideradas as variáveis objeto de estudo e 

a determinação das suas medidas é estabelecida em percentagem. Esta é 

calculada e apresentada em função do tempo útil da aula. Para o seu cálculo 

utilizou-se o Microsoft Excel 2010. 

4.3.1.6. Apresentação e análise dos resultados 

No quadro 1, podemos observar como foi gerido o tempo útil de cada 

aula, tendo em conta as categorias consideradas. 

A percentagem de tempo útil foi calculada em relação ao tempo 

programa. As percentagens das restantes categorias foram calculadas em 

função do tempo útil. 

 

Quadro 1 – Resultados totais, em segundos, e percentuais obtidos para cada categoria do 

Tempo Útil de Aula. 

 
Aula 45 Aula 90 

Total % Total % 

Tempo útil 1759 65,15 4366 80,85 

Instrução 235 13,36 682 15,62 

Organização da classe 76 4,32 238 5,45 

Classe organiza-se 68 3,87 464 10,63 

Prática 1321 75,10 2671 61,18 

Outros comportamentos 59 3,35 311 7,12 

No que ao Tempo Útil diz respeito, verifica-se que na aula de um tempo 

letivo esse valor foi de 1759 segundos e na aula de dois tempos letivos de 

4366 segundos. Tanto numa como noutra, esse tempo está muito próximo do 

valor de tempo útil teórico, uma vez que a instituição escolar, onde o estudo foi 

realizado, determina 15 e 20 minutos, respetivamente para as aulas de um e 

dois tempos letivos, para tarefas administrativas e tempo de balneário. Deste, 

são concedidos 5 minutos, em ambas as aulas, para os alunos se equiparem e 

o restante destinado para tomarem banho no final das mesmas. 

A literatura afirma que a gestão eficaz está relacionada com a otimização 

e maximização das oportunidades de participação, nomeadamente, as que se 
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referem aos objetivos da aprendizagem, o que depende da forma como é feita 

a repartição do tempo de aula pelas diferentes funções de ensino (Carreiro da 

Costa, 1995; Sariscsany & Pettigrew, 1997; Perron & Downey, 1997; Coker, 

1999). 

Assim, relativamente à repartição do tempo útil de aula, observa-se que, 

em ambas as aulas, a maior parte do tempo, tal como no estudo de Abreu 

(2000), foi dedicado à exercitação dos conteúdos. Na aula de um tempo letivo o 

valor do tempo de Prática foi de 1321 segundos, cerca de 22 minutos, e na de 

dois tempo letivos 2671 segundos, o que corresponde a sensivelmente 44 

minutos.  

Os valores percentuais (75,10% e 61, 18%) encontrados para esta 

categoria são inversos aos encontrados por Gomes (1993), uma vez que no 

presente estudo a aula com um maior tempo programa registou uma 

percentagem inferior de tempo de prática, e são superiores aos verificados 

noutros estudos (Costello & Laubach, 1978, cit. por Graça, 1991; Piéron, 1996, 

cit. por Abreu, 2000; Piéron et al., 1998; Coker, 1999), embora respeitantes a 

modalidades diferentes. 

Este parece, assim, um bom preditor da oportunidade proporcionada para 

a prática e dos possíveis progressos dos alunos, uma vez que segundo 

Carreiro da Costa (1995) as turmas com maiores ganhos são as que têm um 

maior tempo de atividade motora individual e um maior empenhamento motor. 

A instrução exerce um papel de grande importância na orientação do 

processo de ensino e aprendizagem (Silva, 1998). 

Neste estudo, a Instrução ocupa um lugar de destaque. Esta categoria 

registou, em ambas as aulas, o segundo maior tempo, com um total de 235 

segundos para a aula de um tempo letivo e 682 segundos para a aula de dois 

tempos letivos. Ao contrário do estudo de Gomes (1993), foi na aula com um 

maior tempo programa que se despendeu um tempo superior em informação. 

Mota (1988), também chegou à mesma conclusão. 

Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura, que refere 

que os alunos passaram uma parte considerável do tempo a receber 

informação (Costello & Laubach, 1978; Piéron & Haan, 1981; Shute et al., 
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1982, cit. por Graça, 1991). Carreiro da Costa (1995) concluiu que os 

professores com maior sucesso pedagógico revelaram um maior tempo de 

informação coletiva. Assim, os resultados deste estudo parecem constituir mais 

um indicador para que a aprendizagem ocorra. 

No que diz respeito à organização, a maior assimetria entre as aulas 

verifica-se em relação à categoria Classe Organiza-se. Enquanto na categoria 

Organização da Classe a aula de dois tempos letivos regista, apenas, mais 

1,13%, comparativamente à aula de um tempo letivo, o mesmo já não acontece 

em relação à categoria Classe Organiza-se. Nesta, a diferença é de 6,76%, 

despendendo-se na aula de dois tempos letivos 10,63% (464 segundos) do 

tempo útil, contra os 3,87% (68 segundos) despendidos na aula de um tempo 

letivo. Estes resultados são, tal como verificado para a categoria Instrução, 

opostos aos encontrados por Gomes (1993) e semelhantes à conclusão a que 

Mota (1988) chegou, relativamente ao tempo de transição. 

Em relação à categoria Classe Organiza-se, o maior valor obtido na aula 

de dois tempos letivos ocorreu devido, principalmente, à transição do grupo 

que se encontrava na modalidade de Patinagem para a modalidade de 

Basquetebol e vice-versa. Ou seja, como não existia material suficiente para 

equipar todos os alunos para a modalidade de Patinagem, na aula de dois 

tempos letivos, os alunos que iniciaram a aula na modalidade de Patinagem 

passaram, a meio dessa aula, para a prática da modalidade de Basquetebol e 

os que estavam no Basquetebol transitaram para a de Patinagem. Assim, a 

juntar ao tempo gasto no início e fim da aula para calçar e descalçar os patins, 

surge o tempo consumido, nessa tarefa, aquando da alteração dos grupos 

pelas atividades. 

Apesar disto, os resultados do presente estudo revelam valores mais 

baixos de tempo passado em tarefas de organização da aula (8,19% e 16,07% 

para, respetivamente, as aulas de um e dois tempos letivos) quando 

comparados com os 19% referidos por Telama et al. (1982, cit. por Graça, 

1991). 
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Por fim, relativamente à categoria Outros Comportamentos verifica-se 

que, na aula de um tempo letivo ocupou 59 segundos (valor mais baixo nessa 

aula), enquanto na outra aula registou um total de 311 segundos. 

4.3.1.7. Conclusão 

O interesse das principais dimensões do tempo no processo de ensino e 

aprendizagem é destacado na maioria das pesquisas sobre a análise do 

ensino, porque permite, entre outros, conhecer de que forma o professor 

utilizou o tempo que dispunha para “criar as condições de aprendizagem 

favoráveis à obtenção dos efeitos educativos desejados” (Carreiro da costa, 

1995, p. 48). 

Os resultados encontrados parecem demonstrar a existência dessas 

condições, uma vez que a maior parte do tempo, em ambas as aulas, foi 

dedicado à prática dos exercícios. Para além disso, a instrução, também surgiu 

num lugar de destaque, só sendo ultrapassada, e na aula de dois tempos 

letivos, pela junção das duas categorias referentes à organização da aula 

(Organização da Classe e Classe Organiza-se). 

Assim, analisando através deste prisma, considera-se que foi realizada 

uma boa repartição do tempo útil de aula, despendendo-se um tempo 

relativamente baixo em tarefas de organização. 

“O empenhamento motor é de todos os factores aquele que, no domínio 

das actividades físicas, apresenta um impacto efectivo sobre os progressos na 

aprendizagem” (Carreiro da Costa, 1995, p. 27). No entanto, e de acordo com o 

mesmo autor, é importante ter presente que, a dimensão qualitativa da 

participação, predomina, em valor pedagógico, sobre a dimensão quantitativa, 

e, como tal, “o tempo de empenhamento motor constitui uma condição 

necessária, mas não suficiente, para que a aprendizagem possa acontecer” 

(Godbout et al., 1987, cit. por Carreiro da Costa, 1995, p. 23). 

Por fim, considerando o facto de a aula de dois tempos letivos apresentar 

uma maior percentagem de tempo despendido nas categorias Organização da 

Classe, Classe Organiza-se e Outros Comportamentos e uma menor 
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percentagem na categoria Prática, pode concluir-se que, o tempo útil da aula 

de um tempo letivo foi gerido de uma forma mais eficaz. 
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5. CONCLUSÃO 

_______________________________________________________________ 

 

“Se você quer correr, corra uma milha. Se você quer experimentar outra vida, 

corra uma maratona.” 

(Emil Zátopek) 
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Ao longo deste ano de estágio foram vários os momentos que 

contribuíram para a minha aprendizagem e para o meu desenvolvimento, não 

só enquanto futuro profissional mas também como pessoa. Os constantes 

desafios colocados pelos alunos foram importantes e indispensáveis, pois 

permitiram esse enriquecimento e aprendizagem a vários níveis. 

Consciente de que existiram algumas dificuldades, como seria de esperar, 

mas consciente, também, que foram elas, juntamente com o errar que me 

levaram à procura de novas soluções e entendimentos, com vista a cada vez 

errar menos e, acima de tudo, não da mesma forma. 

E nessa procura de entendimentos, aprendi a assumir-me como mais 

responsável pelo que acontece na aula. 

Se o aluno não quiser não aprende. Isto é um aspeto importante e, acima 

de tudo, verdadeiro. Mas o que é que fazemos com isso? Deixamos que assim 

aconteça ou procuramos reverter a situação? A primeira por ser a mais fácil é, 

diria eu, para a maioria de nós a escolha inicial. Desta forma, reconheço que 

durante algum tempo deixei-me levar pelo caminho mais fácil, porque, também, 

tal como acontece com os alunos, quando o sucesso não caracteriza a nossa 

ação é normal que nos sintamos menos motivados. Isto condicionou um pouco 

aquilo que poderia ter feito, principalmente ao nível investigativo. Mas, o 

verdadeiro desafio com que me deparei foi mesmo esse. Não optar pelo 

caminho mais simples, pois não seria certamente o mais estimulante nem o 

mais proveitoso para nenhum dos lados. 

É verdade que os resultados da aprendizagem não são imediatos e que 

não podemos predizer quando eles ocorrerão, mas se o sucesso não estava 

presente era porque algo não estava a ser realizado da melhor forma ou então 

na dose devida. Assim, foi necessário continuar a refletir sobre o que estava 

menos bem e procurar as melhores soluções, pois é preciso rever 

constantemente o modo como fazemos as coisas e se necessário alterá-lo. 

Como não podemos distorcer a realidade, temos de enfrentá-la como ela 

se coloca e ter em consideração que o caos não é desordem mas ignorância 

do sistema, e que o importante é descobrir a chave e sentido dessa desordem. 

E o que descobri foi que, para além do professor “fazer a turma”, esta também 
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“faz” o professor. Freire (1997, p. 25) refere que, “(…) quem forma se forma e 

re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. Como 

tal, se a turma era “agitada” havia que acompanhar essa agitação. O gosto e 

interesse pelo exercício da função docente nunca esteve em causa, mas foi 

importante uma entrega e empenhamento que evidenciasse maior entusiasmo.  

Rosado e Ferreira (2009) entendem que o entusiasmo é uma componente 

fundamental na criação de ambientes de aprendizagem. 

O entusiasmo corresponde a um conjunto de características que 

“potenciam um envolvimento e uma participação mais activa e estimulante na 

aula”, como é o caso das inflexões de voz, a maior ou menor exuberância nos 

gestos e movimentos ou a forma como o professor se desloca pelo espaço, ou 

seja, todo um conjunto de traços que contagiam, estimulam e permitem ao 

professor “agarrar” a turma (Leitão, 1986, cit. por Rosado & Ferreira, 2009, p. 

193). 

Contudo, apesar de um maior entusiasmo transmitido, isso não foi 

sinónimo de manter os alunos ocupados, felizes e obedientes (Placek, 1983), 

mas sim sinónimo de uma maior valorização do esforço, dos comportamentos 

apropriados e do trabalho desenvolvido, sendo que a influência recíproca que 

se estabeleceu entre o meu entusiasmo e o dos alunos trouxe aquisições no 

domínio sócio-afetivo e relacional, acrescentando, assim, a peça que faltava 

para uma melhor ecologia da aula. 

Para além da evolução em relação à organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, a passagem pela ESJA foi marcada por uma participação 

diferenciada e enriquecedora. Para tal, contribuíram os torneios organizados, o 

acompanhamento no desporto escolar, a intervenção, mesmo que breve, nas 

aulas de Formação Cívica ou o acompanhamento dos alunos a visitas de 

estudo. 

Por tudo o que foi vivenciado, aquilo que esperava, no início (aprender a 

ensinar, ensinar e aprender), embora pouco específico e comum, era realista e 

só não resume na totalidade a passagem pela escola nesta etapa final da 

formação inicial, porque não aprendi a ensinar, mas sim comecei a aprender a 

ensinar. Isto foi uma turma, uma escola, um contexto, uma grande experiência 
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e referência, que, a partir do momento em que seja profissional, estará em 

constantemente renovação e aperfeiçoamento. E aí encontrarei novos desafios 

e dificuldades com os quais terei de lidar e irei aprender.  

E se nas expetativas delineadas para este ano de estágio, não me foquei 

na forma como me sentia para enfrentar esta nova e bastante enriquecedora 

etapa formativa, mas apenas naquilo que pretendia aprender, foi porque não 

sabia se estaria ou não preparado para esta corrida. E ninguém sabe. Embora 

esta corrida não tenha começado no Estágio Profissional foi nele que os 

últimos quilómetros foram percorridos. E foram certamente os mais exigentes 

pois, a parte final da preparação para esta primeira maratona é adquirida já em 

competição. 

Porém, julgo que o objetivo foi cumprido, pois, tal como o professor 

cooperante nos disse, o importante era terminar melhor do que quando 

começamos. 

Termino com uma citação de Ferreira e Santos (2007, p. 5) que resume e 

explica bem o significado desta formação: “uma formação é significativa 

quando o professor é capaz de inserir no seu pensamento os conteúdos 

experienciais desse novo conhecimento e, dessa forma, reelaborar a sua auto-

imagem”. 
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Anexo 1 – Pedido de autorização para a gravação audiovisual de duas 

aulas (Subdiretor) 

                                                                             

Exmo. Sr.: 

Subdiretor (…) 

 

 

Penafiel, ___ de __________ de 20___ 

 

Assunto: Autorização para a gravação audiovisual de duas aulas. 

No âmbito da realização do estágio profissional com vista à obtenção do 

2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, venho por este meio solicitar 

autorização para a gravação audiovisual de duas aulas à turma ___ do 7º ano 

de escolaridade.  

A gravação das aulas tem como objetivo estudar a utilização que é feita 

do tempo de aula, verificando a sua distribuição por diferentes atividades e 

tarefas.  

Apesar do registo audiovisual, como se trata da observação e análise do 

tempo de aula, a revelação da identidade dos alunos está automaticamente 

colocada de parte.  

 

 

O Subdiretor (…) 

________________________________________ 
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Anexo 2 – Pedido de autorização para a gravação audiovisual de duas 

aulas (Encarregado de Educação) 

                                                                             

Exmo(a). Sr(a).: 

Encarregado(a) de Educação 

 

Penafiel, ___ de __________ de 20___ 

Assunto: Autorização para a gravação audiovisual de duas aulas. 

No âmbito da realização do estágio profissional com vista à obtenção do 

2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, venho por este meio solicitar 

autorização para a gravação audiovisual de duas aulas à turma ___ do 7º ano 

de escolaridade, da qual o seu educando faz parte.  

A gravação das aulas tem como objetivo estudar a utilização que é feita 

do tempo de aula, verificando a sua distribuição por diferentes atividades e 

tarefas.  

Apesar do registo audiovisual, como se trata da observação e análise do 

tempo de aula, a revelação da identidade dos alunos está automaticamente 

colocada de parte. 

Eu abaixo assinado(a) ____________________________________________, 

portador(a) do Bilhete de identidade (ou CC) nº __________________, declaro 

que autorizo a gravação audiovisual do meu educando(a) 

____________________________________________, nº ____, da turma ___ 

do 7º ano, para o objetivo mencionado.  

 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

________________________________________
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Anexo 3 – Definição das categorias do instrumento ATA 

Instrução: Intervenções verbais e ou não verbais do professor, relativas à 

matéria de ensino e que incluem a comunicação à turma do para quê, porquê, 

o que fazer, como fazer e os resultados alcançados (Carreiro da Costa, 1995). 

O Tempo de Instrução é considerado quando a informação se dirige a 

pelo menos 50% dos alunos. Neste tempo é contabilizado o questionamento, 

as intervenções dos alunos (se relacionadas com a matéria de ensino) e as 

demonstrações por eles efetuadas, quando solicitadas pelo professor 

(Januário, 1992). 

Organização da Classe: intervenções verbais ou não verbais do 

professor, para regular as condições da vida em classe, nomeadamente dando 

indicações sobre a colocação e deslocamentos dos alunos, a colocação ou 

transporte do material, a formação de grupos (Carreiro da Costa, 1995) e 

indicações do local e regras dos exercícios (Januário, 1992). Esta categoria 

contempla, também, as situações em que o professor, com ou sem a ajuda dos 

alunos, coloca ou manuseia material (Carreiro da Costa, 1995). 

Classe Organiza-se: situações em que os alunos se preparam para a 

realização dos exercícios (Januário, 1992), deslocam para um determinado 

local, ocupam o lugar de realização de um exercício ou mudam de local 

(Carreiro da costa, 1995).  

O tempo nesta categoria é registado durante o momento em que os 

alunos estão em transição (desde o final de uma categoria, até que o professor 

introduza uma outra função de ensino) (Januário, 1992). 

Prática: períodos em que mais de 50% dos alunos da turma estão 

empenhados em tarefas motoras prescritas pelo professor. Durante este tempo 

o professor pode observar, emitir feedback individual, ao grupo ou à turma 

(desde que os alunos permaneçam em atividade motora), reagir à prestação, 

incitar ou elogiar, corrigir comportamentos desviantes, etc. (Januário, 1992). 

Outros Comportamentos: intervenções do professor não contempladas 

nas categorias anteriores e que ocorrem fora do período de prática, ou que 

impliquem a interrupção da atividade motora de pelo menos 50% dos alunos 

(Carreiro da Costa, 1995). 
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Anexo 4 – Cartazes das atividades desenvolvidas  
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