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Resumo 

 

Através da elaboração deste relatório pude dar por concluído mais um 

ciclo da minha vida académica e pessoal, isto é, o final do caminho por um lado 

e por outro, o princípio de uma nova etapa. 

Neste documento, reflito sobre o estágio profissional, estágio esse que 

me permitiu essencialmente aprender e também ensinar a aprender. Penso 

que estas premissas devem acompanhar o professor sempre, porque ele deve 

ser capaz de aprender com os alunos e também ser capaz de ensiná-los a 

aprender, só desta forma, com partilha, o ensino se torna mais rico. 

Estagiei na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, tive como 

professoras Paula Queirós e Andreia Canedo, professora orientadora e 

cooperante, respetivamente. Todo este caminho, que fiz caminhando para não 

perder nem uma migalha, foi acompanhado de uma reflexão constante, que 

contribuiu para a minha formação enquanto pessoa e professor, logo evolução. 

As principais partes deste documento são a “dimensão pessoal”, que 

tem como objetivo perceber o meu percurso e quais as minhas expetativas. 

O “enquadramento da prática profissional” que pretende contextualizar o 

estágio e esclarecer algumas questões importantes sobre a Educação Física, 

como o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

E, a mais importante “realização da prática profissional”, desenvolve as 

quatro áreas de estágio, incluindo o estudo que realizei sobre intensidade das 

aulas de Educação Física. As conclusões do estudo foram: os alunos que têm 

a disciplina de Educação Física como preferida realizam atividade física 

moderada a vigorosa em maior quantidade do que os restantes; não existem 

diferenças na intensidade das aulas de Educação Física entre um professor 

expert e um estagiário; os rapazes durante as aulas de Educação Física 

realizam mais Atividades Físicas Moderadas a Vigorosas do que as raparigas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

FORMAÇÃO CONTÍNUA; REFLEXÃO; MODELO DE EDUCAÇÃO 

DESPORTIVA. 
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Abstract 

 

With this report I could mark as completed another cycle of my academic 

and personal life, i.e., the end of an old stage and the beginning of a new one. 

Throughout this document, I reflect about my professional internship that 

allowed me to learn and also teach to learn. These assumptions should always 

follow the teacher, because he should be able to learn from the students and 

also teach them how to learn, only this way, sharing, teaching becomes richer. 

I took an internship post at “Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas” (primary and secondary school), with the Professor Paula Queirós as 

teacher advisor and Professor Andreia Canedo as collaborator (teacher). 

I did all this path in permanent reflection, trying not to squander the 

opportunity, which contributed to my development as a person and as a 

teacher. 

The major sections of this document are the “Personal Dimension”, the 

“Framing of Professional Practice” and the “Achievement of Professional 

Practice”. The “Personal Dimension” tries to understand my journey and my 

future prospects. “Framing of Professional Practice” aims to contextualize my 

internship and clarify some important issues about Physical Education as 

pedagogical content knowledge. And lastly the most important, the 

“Achievement of Professional Practice” which develops the four internship 

areas, including the study I conducted on intensity of Physical Education 

classes. The findings were: the student who have the discipline of Physical 

Education as preferred, preform moderate to vigorous physical activity in 

greater quantity than the others; there are no differences in intensity in Physical 

Education lessons between an expert teacher and a trainee; and boys during 

Physical Education classes achieve more moderate to vigorous physical 

activities than girls. 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

CONTINUOUS FORMATION; REFLECTION; SPORT EDUCATION MODEL.
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Introdução 

O estágio profissional (EP) segundo Freire (2001, p. 2) “permite uma 

primeira aproximação à prática profissional e promove a aquisição de um 

saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das ações 

didácticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional.”. 

Este ano de EP, foi o ano certo para propor, experimentar, arriscar e até 

falhar, pois quando tal aconteceu tinha o suporte da professora cooperante e 

da professora orientadora, que me ajudaram a aprender com os meus erros e 

evoluir. 

Esta foi claramente uma experiência marcante a todos os níveis, desde 

o pessoal até ao profissional, pois na Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas terminei o meu percurso de estudante e iniciei o de professor. Assim, 

tive que gerir esta dualidade de papéis, porque ser professor e aluno ao 

mesmo tempo exigiu que soubesse colocar e distinguir ambas as funções. No 

entanto, esta antinomia de ser professor e aluno teve aspetos extremamente 

positivos como saber o que os alunos pensam e sentem. Assim, tentei sempre 

dar-lhes o que eles gostam da forma que eles precisam. 

Ao longo deste ano, fui (re)construindo a minha identidade profissional, 

pois esta encontra-se sempre incompleta e inacabada. Seguindo a mesma 

lógica de pensamento Pacheco & Flores (1999, p. 45) dizem-nos que “Um 

professor não nasce nem se vincula pela mística do sacerdócio ou pela ideia 

do artístico, daí que o seu percurso formativo inclua processos de 

aprendizagem contínua, de caracter formal e não formal.”. 

Assim, o relatório de estágio profissional é encarado como um ponto de 

reflexão sobre todas as dúvidas, medos, problemas, respostas, soluções e 

aventuras enfrentadas no EP, demonstrando bem todo o trabalho que 

desenvolvi ao longo do mesmo. 

A realização do mesmo advém da realização de um dos pressupostos 

da unidade curricular de Estágio Profissional, presente no 2º ano do 2º ciclo de 

estudos de ensino da Educação Física (EF) nos ensinos básico e secundário 

da FADEUP. 
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Este foi o culminar de um percurso de formação inicial de cinco anos, 

divididos em duas partes complementares, ou seja, dois ciclos de estudos 

distintos, um conducente ao grau de licenciado e outro ao grau de mestre. 

É importante referir que este é um documento que reflete e retrata o meu 

percurso, sendo por isso algo muito pessoal e reflexivo, até porque não fazia 

sentido que fosse de outra maneira, pois seria um desperdício não aproveitar 

esta oportunidade de atingir um patamar mais elevado de conhecimento e 

competência. 

Assim, “ser professor é uma maneira de andar por aí em evocações, 

lembranças e ofícios. De se ramificar em prolongamentos de si mesmo” (Bento, 

2006, p. 27).    

Quanto ao meu estágio, este realizou-se na Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas, que possui boas condições para a lecionação da EF e 

um grupo de professores fantásticos. Ao longo de todo este ano, fui apoiado e 

guiado pela professora orientadora, Paula Queirós e, pela professora 

cooperante, Andreia Canedo.   

Felizmente, também tive a sorte de ser acompanhado por duas colegas 

de núcleo extraordinárias, foi com elas que partilhei alegrias e tristezas. 

A turma na qual exerci a prática de ensino supervisionada (PES) foi o 

10ºA, pertencente ao agrupamento de ciências e tecnologias. 

Este documento está organizado em 5 capítulos diferentes, que 

pretendem “mostrar o filme” da minha PES. O primeiro capítulo refere-se à 

“introdução”, onde contextualizo o relatório na lógica do estágio profissional. Já 

o segundo “dimensão pessoal” pretende dar uma pequena ideia do meu 

percurso no desporto, ou seja, como cheguei até aqui.  

O capítulo seguinte “enquadramento da prática profissional” tem como 

propósito caracterizar o contexto em que realizei estágio, desde a escola ao 

núcleo de estágio, passando pela turma que orientei. Além disso, também 

pretende esclarecer questões como a importância do conhecimento 

pedagógico do conteúdo, da EF e do contexto legal, institucional e funcional do 

Estágio Profissional (EP). 
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O quarto capítulo “realização da prática profissional” reflete sobre vários 

aspetos do EP, desde problemas encontrados, feitos alcançados e soluções 

descobertas. Este capítulo está organizado nas quatro grandes áreas de 

estágio: Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem; Área 2 e 

3 – Participação na escola e relações com a comunidade; Área 4 – 

Desenvolvimento profissional. No entanto, em cada uma destas áreas apenas 

reflete sobre o que penso ser pertinente, ou seja, algo que foi marcante e 

decisivo no estágio, quer pela positiva, quer pela negativa. Daí, não falar por 

exemplo do feedback, pois nunca foi um problema, assim como também nunca 

ter sido uma conquista extraordinária. 

O quinto e último capítulo “ conclusão e perspetivas para o futuro” tal 

como o próprio nome nos indica, tiro conclusões sobre o EP e tento perspetivar 

o que o futuro me poderá providenciar. 

Termino com um frase de Bento (2008a, p. 21) que espelha bem o 

pensamento de qualquer Estudante Estagiário (EE) no início do EP – “Sei 

donde venho, mas não sei para onde vou, embora saiba para onde quero ir. E 

não sei bem o quê e quem sou.”. 
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2 – Dimensão Pessoal 

2.1 – Identificação e percurso biográfico do Estudante Estagiário (EE) 

 

Este gosto pelo desporto começou desde tenra idade, pois como é 

habitual nas crianças da minha geração, final da década de 80, não parava um 

minuto e tudo servia para “mexer”, com especial gosto pelo futebol. 

A paixão pelo desporto e pelo futebol em particular acentuou-se ainda 

mais por volta dos 8 anos de idade, quanto fui convidado a ingressar no Sport 

Clube Senhora da Hora. 

Foi neste clube que tudo ganhou forma e sentido, até aos meus 15 anos. 

Nos tempos livres, a história repetia-se com “futeboladas” sem fim, tanto 

nos intervalos do recreio, como na rua ou na praia, qualquer local servia. 

Quando entrei para o 5º ano, 2º ciclo do ensino básico surgiu uma novidade, a 

disciplina de EF, o que achei fantástico pois a escola, aquela coisa que não 

gostava nada, passava a ter uma disciplina que era avaliado por brincar, 

pensava eu, pois todo o desporto era brincadeira. 

Claro está, que sempre fui um excelente aluno de EF, no entanto, no 7º 

e 8º ano tive uma daquelas professoras que muito se fala e que hoje em dia 

denigrem a imagem dos professores, pois apenas nos dava uma bola para 

jogar o que quiséssemos, sendo que foram dois anos em que nada aprendi. 

Esta experiência negativa levou a que a EF fosse um fardo, chegando 

ao 10º ano sem vontade de ter a disciplina, coisa que originou alguns atritos, 

com o Professor que me inspirou a seguir o caminho do ensino. 

Foi devido a este Professor que decidi ingressar no curso de desporto, 

visto que ao longo de três anos me conseguiu motivar de novo para a EF, 

embora o gosto pelo futebol nunca tenha parado ou ficado adormecido. 

Esta antítese entre estes dois professores que me marcaram 

profundamente, teve um grande impato na minha prática pedagógica, porque o 

primeiro caso será sempre o exemplo que não posso, nem quero seguir e o 

segundo servirá sempre como um referencial a igualar ou ultrapassar. 
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Infelizmente não consegui cumprir o objetivo de entrar na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), o que levou a que tivesse que 

frequentar o primeiro ano do curso de EF e desporto no Instituto Superior da 

Maia (ISMAI), sempre com a intenção de me transferir para a FADEUP no final 

do primeiro ano, o que veio a acontecer. 

Este foi um marco muito importante na minha vida, pois sem dúvida o 

concretizar de um sonho, isto é, estar na melhor faculdade de desporto do país, 

além disso o facto de pela primeira vez na vida não ter conseguido algo que 

queria muito fez com que visse que é necessário esforço e empenho para 

alcançar os nossos objetivos. 

Foi nesta casa que aprendi tudo o que fui colocando em prática, que 

adquiri o desejo de me superar a cada dia e ser sempre rigoroso com o que me 

rodeia. 

Quando tive que escolher uma especialização na licenciatura, optei pela 

área de desporto e populações especiais, pois confesso que é uma área que 

me fascina e à qual certamente no futuro estarei ligado. Nesta especialização 

trabalhei com pessoas com deficiência, ou seja, trabalhei inicialmente com 

deficientes visuais (Instituto S. Manuel), depois em simultâneo com deficientes 

intelectuais na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental (APPACDM) e autistas na Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA). 

Estas experiências com pessoas diferentes na minha formação inicial, 

aumentou em mim o desejo de poder ajudar, pois nestas populações especiais 

pequenos ganhos são vividos de forma muito mais intensa. Aliás um dos 

motivos pelos quais escolhi a escola Rodrigues de Freitas para estagiar foi esta 

ser uma Escola de referência para pessoas com deficiência visual. 

O treino de futebol também é uma área a que estou ligado, e já tive 

algumas experiências enriquecedoras que me ajudaram bastante na fase inicial 

de estágio, principalmente no nervosismo ao enfrentar os alunos. 

Terminada a licenciatura surgiu a questão de o que fazer agora. Aí, 

segui a opção que penso que no futuro me dará mais garantias de estabilidade 

pois apesar de o ensino estar muito complicado em termos de emprego, 
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continua a ser a alternativa mais fiável. No entanto, não foi só por isso que 

escolhi o mestrado de ensino da EF, foi também porque gosto de ensinar 

essencialmente crianças, experiência que já tinha tido enquanto treinador. 

Contudo, confesso que entrei neste mestrado com receio de falhar, pois uma 

coisa é ensinar futebol, coisa que sou apaixonado, outra é ensinar EF que é 

algo muito mais abrangente. 

Alguns destes medos foram ultrapassados nas didáticas, no entanto no 

confronto com a realidade surgiram outros, como a dificuldade em liderar os 

alunos e conseguir destrinçar a relação professor/amigo. 

Este percurso moldou a forma como hoje encaro o ensino e os desafios 

em geral, pois somos o que construímos e nada mais. 

 

2.2 – Expetativas em relação ao estágio profissional 

 

“O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida 

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

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (Matos, 2011,p.3). 

Visto isto, as minhas expetativas sobre o EP centravam-se num ano 

repleto de aprendizagens e de “choque com a realidade”. Segundo Braga 

(2001) “choque com a realidade” é o efeito que a dura e crua realidade da 

escola tem sobre os EE e que provoca algum desencanto inicial com a 

profissão. 

Felizmente para mim esse momento não foi de desencanto, mas sim de 

euforia pois o meu primeiro contato com os alunos foi muito fácil e alegre. 

Logo, as minhas expetativas eram positivas e altas em todos os aspetos, 

e passarei a pormenorizá-las de seguida. 

Em primeiro lugar, falarei sobre os alunos, foi-me atribuída uma turma 

fantástica a todos os níveis, tanto a nível humano como a nível de objetivos e 

desempenhos, não só a EF mas a todas as disciplinas. Tinha expetativa de que 

eles com a minha ajuda atingissem grandes sucessos, desde o seu 
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desenvolvimento a nível motor, cultural e a nível de valores já que hoje em dia 

cada vez se encontram menos vincados na personalidade dos alunos. 

Em segundo lugar, o grupo de EF e neste ponto as minhas expetativas 

não eram tão altas, pois dentro de um grupo de 12 professores com 

personalidades diferentes e perspetivas diferentes não pode ser tudo bom. 

Confesso que neste ponto tinha expetativa de um grupo que funcionasse bem, 

de forma organizada e com alguma dinâmica na realização de atividades 

desportivas ao longo do ano para a comunidade escolar. 

Em terceiro, o núcleo de estágio, sendo de confessar que era neste 

ponto que estava com maior medo, pois um núcleo de estágio em que os 

elementos estejam preocupados em ser os melhores não olhando os meios 

que usam para atingir os fins, apenas gera conflito. Felizmente, o núcleo de 

estágio do qual fiz parte era trabalhador e ambicioso, onde todos se ajudavam 

mutuamente. As minhas expetativas em relação ao mesmo eram: que existisse 

entreajuda e cooperação para atingirmos grande sucesso nesta etapa da nossa 

formação, marcando a comunidade escolar em que estávamos envolvidos e 

deixando uma boa impressão do trabalho que desenvolvemos. 

Quanto às expetativas que tinha sobre a professora cooperante, eram 

francamente altas, pois o acompanhamento inicial mostrou logo a sua forma 

especial de “guiar”, ajudando e motivando sempre, pois o ano de estágio é 

como uma maratona, e isto significa que existiram momentos bastante duros 

mas quando terminou a sensação foi de um prazer indescritível. Portanto, 

esperava orientação, rigor, partilha, repreensões quando as merecesse e uma 

amiga para esta travessia. 

Para finalizar a temática das expetativas, falta falar sobre a professora 

orientadora, que são baseadas essencialmente no ano anterior onde foi minha 

professora de Profissionalidade Pedagógica. Então, tinha a expetativa de um 

acompanhamento regular, uma guia neste ano e muita exigência, pois acredito 

que sem esta não conseguirei atingir o nível que desejo. 

Quanto a mim, espero responder a todos os desafios, marcar os alunos 

que leciono de forma positiva e superar-me a cada dia com o intuito de ser 

sempre melhor. 
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O entendimento pessoal que tenho do estágio, é que se trata da 

aplicação prática de tudo o que aprendemos ao longo da nossa formação 

inicial, onde constatamos que tudo aquilo que nos foi falado no passado era 

verdade, embora na altura não tivéssemos dado a devida importância. 

Por isso, encaro o estágio como um ano de grande aprendizagem e 

importante para todos os professores pois além de aplicarmos o que 

aprendemos também somos orientados e guiados por profissionais com muita 

experiência que nos levam a refletir e evoluir. 

Penso que o objetivo do EE é conseguir chegar o mais longe possível na 

tentativa de ser tornar um bom professor, Nóvoa (2009) diz-nos que existem 5 

facetas que caracterizam o bom professor: “conhecimento, cultura profissional, 

tato pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social.” Estas facetas não 

são uma receita, mas algo que deve orientar quem está em constante 

formação como o professor. 
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3 – Enquadramento da prática profissional 

3.1 – Macro contexto 

 

“A profissão “professor” é difícil de organizar e de funcionar” (Cunha, 

2008, p. 23). 

 

O professor está inserido no Macro contexto que é a instituição escola, 

então para poder exercer a sua profissão de forma competente e eficaz 

necessita de conhecer bem esse mesmo contexto. 

Para esse conhecimento aprofundado do contexto surgir é necessário 

que o EE “usufrua” bastante tempo da escola, pois só dessa forma vai sentir e 

perceber a cultura e a organização escolar. 

A cultura da escola para Elias (2008, p. 109) é “a confluência, numa 

relação dialética, de todos os elementos de um sistema relacional de uma 

escola, ou seja, os processos organizativos, o currículo, a comunicação, a 

participação, os valores, (...) e o clima como processos interativos que geram 

um tecido de crenças, suposições, linguagens (...) difíceis de mudar...”. 

 

Já a organização escolar possui características organizacionais próprias 

que foram necessárias dominar durante o ano de EP, logo a frase de Nóvoa 

(1992b, p. 25)  – “O funcionamento de uma organização escolar é fruto de um 

compromisso entre a estrutura formal e as interações que se produzem no seu 

seio, nomeadamente entre grupos com interesses distintos” – faz todo o 

sentido. 

Assim, este capítulo tem o intuito de refletir sobre todos os agentes 

fundamentais no contexto da instituição, como a própria escola, o núcleo de 

estágio e a minha turma.  

Além disso, pensar e refletir sobre outros temas que são fundamentais 

para a boa prática pedagógica na EF, isto é, ter o conhecimento pedagógico do 

conteúdo e uma conceção do que é a aula de EF. 

Assim, este capítulo foi fundamental para me enquadrar numa nova 

realidade que foi o contexto da instituição que estagiei. 
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3.1.1 – A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

 

“... A escola como comunidade supõe a existência de diferentes pessoas 

com diferentes regras e necessidades, mas com interesses comuns no 

processo educativo...” (Elias, 2008, p.33). 

 

“ O processo de ensino em EF é sempre um processo integral, 

complexo, unitário” (Bento, 2003, p.43). 

 

Fazendo uma interpretação pessoal de ambas as citações, parece-nos 

que cada escola é um local único e especial, pois o processo de ensino-

aprendizagem deve ter em conta o contexto onde está inserido, ou seja, cultura 

da escola, tipo de alunos, tradições regionais e até as condições geográficas e 

climatéricas influenciam o tipo de aula e de professor necessário. 

Assim, é fundamental conhecer a escola onde se realiza o estágio, para 

compreender todo o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no local. 

A instituição onde realizei o EP, foi a Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas, localizada na freguesia portuense de Cedofeita, 

detentora de bons acessos, cuja construção é da autoria do arquiteto Marques 

da Silva. O edifício é dotado de diversas infraestruturas, nomeadamente um 

museu da ciência, um observatório meteorológico, diversos laboratórios de 

química, física e biologia, ginásios, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca, teatro, 

oficinas de arte e salas de desenho. 

A escola foi fundada em 1836, com o nome Liceu Nacional do Porto e 

apenas assumiu o atual nome após o 25 de Abril de 1974. 

É também a escola sede do agrupamento onde está inserida, possui 

2190 alunos no ensino diurno e 147 alunos no noturno; entre estes 114 

possuem NEE, este número tão elevado justifica-se por ser uma escola 

referência para deficiência visual e multideficiência. 

Os serviços que o agrupamento possui são: ação social escolar, 

psicologia e orientação, núcleo de apoio educativo, educação especial, 
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bibliotecas escolares/centro de recursos educativos, gabinete de apoio ao 

aluno, bufete, refeitório, reprografia/papelaria. 

A escola sede é também um agente de formação inicial, pois possui 

núcleos de estágios, ou seja, dois núcleos de estágio de EF, com três 

estagiários da FADEUP e três estagiários do ISMAI, um núcleo de biologia, 

com duas estagiárias da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(FCUP) e um núcleo de estágio de matemática, com dois estagiários da FCUP. 

Quanto ao núcleo de EF é composto por doze professores, sendo sete 

do sexo feminino e cinco do masculino, sendo que apenas quatro pertencem 

ao quadro da escola. 

Na comunidade externa da escola, existem várias instituições 

importantes como as Faculdades de Direito e Farmácia da Universidade do 

Porto, o Conservatório de Música, com o qual a escola tem protocolos, o 

Instituto S. Manuel, instituição com quem a escola também possui parcerias e a 

casa de Cedofeita. Há ainda a acrescentar que os clubes desportivos mais 

próximos, onde a maioria dos alunos praticam desporto, são o Centro 

Despostivo Universitário do Porto (CDUP), o Boavista Futebol Clube, 

Académico Futebol Clube, Escola de Futebol Hernâni Gonçalves e o Clube 

Fluvial Portuense. 

A localização da escola é fantástica, pois situa-se no “coração” da 

cidade, com uma vasta rede de transportes públicos, devendo-se também a 

isso possuir alunos de outros concelhos do País, como Braga e Aveiro. 

Esta foi seguramente uma escolha acertada para terminar a minha 

formação inicial, pois é uma escola que prima pela exigência e sucesso. 

 

3.1.2 – O núcleo de Estágio 

 

“ O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional” (Nóvoa, 1992a, p.26). 

 

“ O pensamento reflexivo contribui, decisivamente, para a promoção do 

progresso” (Lalanda & Abrantes, 1996, p. 54). 
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Pensamos que estas duas frases refletem na perfeição o importante 

papel que o núcleo de estágio tem na evolução e crescimento do EE durante o 

EP, pois este deve ser um local/grupo de partilha e troca de experiências. 

São essas mesmas experiências, tanto pessoais como dos nossos 

colegas de núcleo, que nos fazem refletir, capacidade que para Alarcão (1996) 

nada mais é do que atribuição de um sentido ao pensamento. 

Assim, posso afirmar que fui um privilegiado, por ter tido a sorte de fazer 

parte de um núcleo funcional, responsável, alegre e unido. Sem as minhas 

duas colegas de núcleo, talvez o estágio não tivesse sido tão proveitoso e 

especial. 

Além das minhas colegas, o núcleo também era constituído por duas 

professoras que nos guiaram neste processo, por um lado a professora 

cooperante (Andreia Canedo), companheira do dia a dia e principal esteio de 

todo o desenrolar da prática e, por outro lado a professora orientadora (Paula 

Queirós), numa função de monitorização, correção e alerta para as tarefas 

mais urgentes. 

Em conclusão, o núcleo de estágio é um auxílio precioso para o EE 

atingir a competência, ou seja, a capacidade de atuar de forma eficaz, em 

determinado contexto e segundo os conhecimentos acumulados (Perrenoud cit 

por Batista, 2008). 

Alarcão & Tavares (2003) argumentam que o trabalho de professor deve 

ser realizado em equipa, pois possuem problemas em comum. 

 

3.1.3 – A turma 10ºA 

 

“ Uma pessoa que observa um vídeo mudo de dois segundos de um 

professor que nunca viu chegará a conclusões sobre a qualidade do professor 

muito parecidas com as do estudante que frequentou as suas aulas durante um 

semestre inteiro” (Gladwell, 2010, p.21). 
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Também eu tinha uma opinião semelhante à do autor da afirmação 

anterior, como facilmente se pode observar num excerto do segundo diário de 

bordo que elaborei. 

“... Tive a minha primeira aula com os alunos do 10º A. Confesso que 

estava um pouco nervoso neste primeiro contato com eles pois penso que a 

primeira impressão que se tem de algo ou alguém é fundamental e marcante” 

(19 a 23 de Setembro). 

Pensei que a primeira impressão, “o decidir num piscar de olhos” 

(Gladwell, 2010) era fundamental para as expetativas que os alunos criariam 

sobre mim, isto é sobre a minha qualidade enquanto professor. 

Embora naquele dia, talvez fosse uma qualidade muito frágil, sem 

segurança e ainda por consolidar com o EP. No entanto, os alunos não se 

poderiam aperceber deste pormenor, porque se tal tivesse acontecido, o meu 

trabalho teria sido bem mais difícil. 

Depois do impacto inicial importava conhecer os alunos de forma muito 

detalhada, gostos, estatuto socioeconómico, agregado familiar e percurso 

escolar. Assim, estive mais preparado para os “enfrentar” e fazer com que 

melhorassem a cada aula. 

A turma que me foi atribuída era composta por vinte e dois alunos, 

sendo sete do sexo feminino e quinze do masculino, com uma média de idades 

de 14,82 anos. 

Os únicos factos a salientar, foram a turma possuir um aluno repetente, 

uma aluna com descolamento de retina e glaucoma, que praticamente não 

realizou aulas de EF e uma aluna que durante grande parte do primeiro período 

não pôde realizar EF devido a uma lesão (Síndrome do polo inferior da rótula). 

Quanto aos agregados familiares existentes, felizmente a maioria dos 

alunos vivia com ambos os pais, apenas quatro alunos possuíam um dos pais 

no agregado, por separação ou por morte de um deles. Existiam ainda dez 

alunos com irmãos no seu agregado. 

Em relação à empregabilidade dos encarregados de educação, a 

maioria tinha ambos os pais empregados, ou pelo menos um deles. 
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Como referi anteriormente, a escola tinha alunos de diferente locais e a 

minha turma não era exceção, pois existiam alunos do Porto, maioritariamente, 

mas também de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Oliveira de Azeméis e Maia. 

Outro dado relevante, foi o facto de na turma existirem preferências 

muito distintas em relação à disciplina de EF, pois para 10 alunos a EF era a 

sua disciplina preferida e para 4 era a que menos gostavam. 

Como verificaremos à frente, foi este facto que me despertou interesse 

para realizar o meu projeto de investigação. 

Como facilmente percebi, esta era uma turma onde os alunos eram 

muito bons a nível motor, até porque quase 50% da turma praticava desporto 

federado (10 alunos) e todos transitavam do ano anterior com notas positivas. 

As modalidades praticadas eram principalmente o futebol, o voleibol, a 

ginástica, o basquetebol e a natação. 

Em suma, só conhecendo o contexto particular da turma, de forma 

detalhada, poderia motivá-los para a disciplina de EF. 

 

3.1.4 – Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

 

 “... O conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se a uma 

construção pessoal do estudante-professor que, ao entrelaçar todas as suas 

vivências e combinar todos os seus conhecimentos, estrutura uma conceção 

particular e aprofundada sobre o assunto, visando ao seu ensino” (Marcon, 

2011, p.94).  

 

O conceito de “Pedagogical Content Knowledge” (conhecimento 

pedagógico do conteúdo), surgiu com Shulman cit por Graça (1997), referindo-

se a um conhecimento particular, isto é, um conhecimento proveniente da 

transformação do professor sobre o conteúdo da sua disciplina, com o objetivo 

de o tornar acessível a todos os seus alunos. 

Desta forma, pensamos que o EE deve possuir este conhecimento já 

bem cimentado, pois é este que lhe permitirá “chegar” aos alunos, ou seja, sem 

este tipo de conhecimento os alunos não conseguiram perceber os conteúdos 
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lecionados, logo não terão prazer na EF e estarão desmotivados para a 

disciplina.  

Confirmando isso, Scanlan et al. (2003) defendem o Modelo de 

Compromisso Desportivo, que nos diz que o prazer na Atividade Física (AF) é 

um aspeto fundamental para o compromisso dos alunos com o desporto, ou 

seja, com a aula de EF. 

No entanto, ao longo do EP este conhecimento pedagógico do conteúdo 

deve ser construído e transformado, porque este é um ano de imensas 

aprendizagens, onde os EE experimentam sob a vigília dos professores 

cooperantes todas as suas crenças. Para Ennis (1994), crenças são algo de 

difícil medição e refletem uma compreensão tácita pessoal, social e 

profissional, construída ao longo do tempo através da aculturação, educação e 

escola. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo tenta colocar em equilíbrio e 

assegurar a interação entre os 3 lados do triângulo didático professor, aluno e 

matéria (Graça, 2001). 

Assim, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do 

conteúdo (diretamente relacionado com a matéria a ser ensinada (Marcon, 

2011) são complementares, ou seja, o conhecimento pedagógico do conteúdo 

é o conhecimento do conteúdo adaptado às exigências do contexto de ensino 

(Graça, 1997). 

A afirmação de (Marcon, 2011, p.96) confirma a mesma ideia de 

interação de conhecimentos – “... O conhecimento pedagógico do conteúdo 

pode ser compreendido como aquele que o estudante-professor utiliza para, 

(...) convocar, gerir e fazer interagir os conhecimentos da base de 

conhecimentos para o ensino, visando à adaptação, à transformação e à 

implementação do conhecimento do conteúdo a ser ensinado, de modo a 

torná-lo compreensível e ensinável aos alunos”. 

Em suma, o conhecimento pedagógico do conteúdo é indispensável 

para os profissionais da educação, realizarem um ensino qualificado e 

competente. 
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3.1.5 – A aula de EF 

 

“O ensino da EF tem como objetivo garantir um nível elevado de 

formação básica – corporal e desportiva de todos os alunos” (Bento, 2003, p. 

41). 

 

Pensamos que antes de iniciar qualquer prática profissional, devemos 

ter uma conceção, conceito ou até consciência dos seus conteúdos. No nosso 

caso particular convém saber o que é então a EF? E quais os seus objetivos? 

É no sentido de educar e ajudar os jovens a “saber viver” que a EF pode 

contribuir de forma significativa, isto é, desenvolvê-los em competências e 

habilidades através do senso lúdico de um corpo que sinta, pense e aja de 

forma energética (Teves, 2004). 

Segundo o Ministério da Educação, a EF foca-se no valor educativo da 

AF eclética, pedagogicamente voltada para o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno (Jacinto, 2001).  

Já para Bento (1995) e (Queirós, 2001) a EF é vista como uma relação 

específica do sistema educativo com o corpo, ou seja, a EF manifesta a 

intenção do sistema educativo participar na construção, configuração e 

modelação do corpo. 

Segundo Stingger (2001), o desporto atingiu tanta relevância social que 

atualmente é o principal conteúdo das aulas de EF na escola. 

Assim o desporto (contido nas aulas de EF), pode ser considerado uma 

forma de lidar com a corporalidade, como um sistema de comportamento 

corporal assente em normas, regras e convenções socioculturais.  

 Já em 1987 (Bento, p. 59), nos disse que “o objetivo central da EF é o 

desenvolvimento sistemático da capacidade de rendimento corporal, em cada 

fase da ontogénese do indivíduo”. 

Além disso, deve também ter sido em conta o contexto onde se leciona, 

ou seja, os alunos, as condições da escola, o clima, entre outros e o currículo 

nacional de EF. Este é o documento norteador de todos os profissionais de EF. 
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As aulas devem ser horas felizes para o professor, dando-lhe alegria e 

satisfação pela sua profissão, é aqui o verdadeiro ponto de convergência entre 

o pensamento e a ação do professor (Bento, 2003). 

Acrescentaria às palavras de Bento, que a aula de EF além de ser um 

espaço de alegria para os professores, deve-o também ser para os alunos, pois 

quando as coisas são realizadas com alegria e prazer são, sem dúvida, mais 

produtivas. 

Esta conceção de EF faz parte do vasto leque de capacidades e 

habilidades que a identidade profissional abrange, ou seja, desta identidade 

profissional vai depender o nosso conceito de aula de EF. 

Identidade profissional traduz-se na relação do professor com a 

profissão e com os seus pares, o que implica uma construção simbólica, 

pessoal e interpessoal. Esta identidade nunca está completamente 

determinada pelo grupo, instituição ou pela sociedade a que o professor 

pertence (Cunha, 2008). 

Aliás, esta identidade profissional está em constante 

atualização/transformação tanto em relação à sociedade, como ao contexto 

particular da escola que nos inserimos. Assim, é fundamental a formação ao 

longo da vida, pois um professor não pode ser alguém estagnado e sem 

evolução. 

Só investindo constantemente na formação e na capacidade de 

adaptação, ao futuro imprevisível de um docente, se poderá ser competente. 

“A competência profissional em EF foi definida operacionalmente como 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para uma 

atuação profissional adequada” (Nascimento, 2006, p. 194). 

Em conclusão, a aula de EF deve ser um espaço de construção e 

partilha entre professor/alunos e alunos/alunos, essa deve abordar o desporto 

do ponto de vista corporal, cultural, psicossocial e cognitivo. Apenas desta 

forma, poderemos formar alunos saudáveis, perspicazes, sociais e cultos.  

“Como professores de EF, devemos lutar para que nossos alunos 

possam aprender e, se possível, aprender, pois assim fazendo estarão 

incorporando conceitos” (Moreira & Nista-Piccolo, 2010, p. 81). 
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3.2 – Contexto legal, institucional e natureza funcional do Estágio 

 

O EP é um ano assente numa dicotomia entre o começo da prática 

profissional e o final da formação inicial, ou seja, é o ano em que passamos 

gradualmente para o lado de professor e da mesma forma deixamos o de 

aluno.  

Para o término do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 

Ensino de EF da FADEUP é necessário realizar o EP, que é composto pela 

PES e pelo relatório de estágio (RE). Este ciclo é orientado segundo o 

regulamento geral dos 2º ciclos da Universidade do Porto, pelo regulamento 

geral dos 2º ciclos da FADEUP, o regulamento do curso de mestrado de ensino 

na EF e pelas normas orientadoras de EP do ciclo de estudos em questão 

(Matos, 2011). 

Já do ponto de vista legal segundo Matos (2011), o EP considera os 

princípios constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. 

“O Estágio Profissional entende-se como um projecto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação actual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (Matos, 2011, p.3). 

Assim, as principais tarefas do EP são: lecionar as aulas à turma 

atribuída; realizar o planeamento; observar as aulas dos colegas estagiários e 

do professor cooperante; refletir sobre a prática profissional; participar em 

todas as reuniões que o professor cooperante solicitar, de acordo com as 

normas estabelecidas e; construir/ atualizar o Portefólio digital (Matos, 2011). 

Essas tarefas têm início a 1 de Setembro e terminam com reuniões de 

avaliação da turma atribuída ao EE pela professora cooperante (escola), que 

em conjunto com a professora orientadora (faculdade) guiam o estudante neste 

percurso. 

Para finalizar, é importante saber que o EP abrange quatro áreas de 

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

 Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade; 

 Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

 

Concluindo, este é um ano de aprendizagem e construção como é 

normal na vida académica, que visa o alcançar de um patamar de competência 

(capacidade anteriormente explicada), porque a profissão de professor de EF 

necessita cada vez mais de profissionais, no verdadeiro sentido etimológico da 

palavra. Uma vez que atualmente somos uma classe negligenciada por 

algumas frações da sociedade, tal como evidenciam as novas medidas do 

governo em relação à EF. 
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4 – Realização da prática Profissional 

4.1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem (área 1) 

 

“Construir uma estratégia de intervenção, orientada por objectivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF” (Matos, 2011, p. 3). 

 

De todas as áreas que constituem a realização da prática profissional, 

esta é sem margem para dúvidas a mais importante, pois é nesta que devemos 

refletir sobre a conceção, planeamento, realização e avaliação. 

No entanto, o relatório de estágio é um documento pessoal e ao mesmo 

tempo formal, pois deve obedecer a determinados requisitos, tais como regras 

de formatação e estrutura do mesmo. Por isso mesmo, nesta área apenas 

refletirei sobre os meus problemas e/ou sucessos na realização da prática 

profissional.  

Assim, não irei falar de temas como o planeamento, por exemplo, pois 

esse não foi de todo um problema meu, tentarei tornar este o meu relatório e 

não um relatório igual a tantos outros. 

Quando falo de planeamento refiro-me às seguintes palavras de Bento 

(1987b, p. 15) “... É um elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua 

realização prática. É uma actividade prospectiva, directamente situada e 

empenhada na realização do ensino...” 

Concluindo, esta área terá como objetivo refletir sobre os problemas que 

encontrei, a forma como os resolvi ou não resolvi e qual teria sido a melhor 

estratégia para tal. 

Todo este processo teve o objetivo de criar um ambiente de sala de aula 

onde os alunos estivessem motivados, propiciando um clima de aprendizagem. 

Para Arends (1997, p. 116) esse clima é desenvolvido através de “ambientes 

caracterizados pelo respeito mútuo, padrões elevados e uma atitude atenta...” 
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4.1.1 – Dilema/Dificuldade inicial na avaliação diagnóstica 

 

“... Um aspecto crítico para os professores em início de carreira é a 

construção de um reportório de estratégias eficazes para a realização das 

funções executivas de avaliação do aluno” (Arends, 1997, p. 227). 

 

Ao deparar-me com a “obrigação” de realizar uma avaliação diagnóstica 

aos alunos encontrei dois problemas, primeiro foi saber quais os parâmetros 

para avaliar e, segundo foi de, numa aula, ter que avaliar e lecionar ao mesmo 

tempo, daí o termo dilema. 

Dilema, pois nas primeiras avaliações ficava sempre na dúvida se devia 

estar menos interventivo e mais preocupado em avaliar, ou vice-versa. 

Tal facto é bem visível nos diário de bordo de 26 a 30 de setembro e de 

10 a 14 de outubro – “Em suma, esta foi uma aula que atingiu os objetivos 

planeados, no entanto penso que observar dez parâmetros a avaliar em 

dezoito alunos não é fácil e tive bastantes dificuldades em avaliar os alunos e 

ao mesmo tempo dinamizar e controlar a aula. Penso que para minorar estas 

dificuldades só tenho duas  opções, isto é, ou coloco menos parâmetros para 

avaliar ou não posso fazer a avaliação destes parâmetros todos numa só aula. 

Como nas aulas de EF o tempo escasseia sempre, a mais adequada seria 

diminuir os parâmetros, não gastando assim mais do que uma aula na 

avaliação diagnóstica”; “Para finalizar esta reflexão, vou falar das dificuldades 

que senti em fazer a avaliação diagnóstica. Estas foram basicamente as 

mesmas que na avaliação diagnóstica de futebol, ou seja, conseguir avaliar dez 

parâmetros de vinte alunos, ainda dinamizar a aula e controlar os alunos, não é 

fácil. Penso que a solução ideal para uma aula de avaliação será a de ser 

filmada não estando o professor na aula preocupado com a avaliação, mas sim 

em organizar a aula e posteriormente com tempo ver o vídeo e fazer a 

atribuição de níveis aos alunos.” 

Como é possível observar em ambos os diários enumerei algumas 

soluções possíveis para as dificuldades que estava a sentir, penso que a 
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solução “perfeita” seria sem dúvida a filmagem da aula, porque dessa forma o 

professor apenas se teria de preocupar com a gestão da aula e, se ficasse com 

dúvidas sobre a avaliação de algum aluno poderia visualizar o filme as vezes 

necessárias para a esclarecer. 

Quanto ao problema de saber quais os parâmetros para avaliar, 

facilmente foi resolvido com algum estudo sobre a modalidade a avaliar e, 

também com discussões sobre o assunto com a professora cooperante. 

Importa também saber o que é a avaliação diagnóstica. Esta segundo 

Gonçalves et al. (2010, p. 47) “como o próprio nome indica, não é “formular um 

juízo” mas recolher informação para estabelecer prioridades e ajustar a 

actividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento. Permite identificar 

as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o 

aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacidades.” 

Então a avaliação diagnóstica tem como função facilitar a ação do 

professor, pois fornece ao professor informação precisa sobre as decisões a 

tomar para que o aluno tenha uma prática ajustada a si, a fim de alcançar o 

sucesso educativa (Gonçalves et al., 2010). 

A solução encontrada para este problema, foi alcançada com o tempo, já 

que com o passar do mesmo adquiri um maior conhecimento dos alunos e 

experiência na observação destes. Então, passei a adotar a estratégia de 

apenas me preocupar com a gestão da aula e uma observação atenta dos 

alunos, porque após a aula conseguia preencher a grelha com os parâmetros 

de avaliação com facilidade e eficácia. 

Em suma, este problema tornou-se um falso problema, pois com o 

adquirir de experiência resolveu-se praticamente sozinho, embora tenha 

exigido bastante tempo gasto em discussão e reflexão. 

Termino com uma nota importante de Gonçalves et al. (2010, p. 48) 

sobre a avaliação diagnóstica que nos diz “ não deve existir uma avaliação 

quantitativa, mas sim qualitativa para o nível geral dos alunos, não contando, 

portanto, para a classificação final dos alunos.” 
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4.1.2 – Como ser um líder? 

 

“ A quem lidera compete tratar todos com justiça, nunca todos por igual!” 

(Araújo, 2008, p. 30). 

 

Contrariamente ao meu pensamento inicial aquando do início do EP, a 

liderança foi um dos aspetos em que senti mais dificuldades ao longo do ano. 

Penso que isso aconteceu por vários motivos, primeiro pelo facto de ter 

dificuldade em ser autoritário para com os alunos, segundo por pensar que a 

liderança me era algo inato e terceiro, ter criado uma forte ligação emocional 

com a turma, sendo difícil por vezes conciliar a relação amigo/professor, como 

falarei no tópico seguinte. 

Estas dificuldades apesar de existirem desde cedo, só foram 

percecionadas já no final do primeiro período, como facilmente é observável no 

diário de bordo de 12 a 16 de dezembro: 

“Em relação ao comportamento dos alunos, mais uma vez não foi o ideal 

em todos os momentos da aula, isto é, a partir do momento que realizavam a 

sua avaliação começavam a ter comportamentos pouco apropriados numa 

altura de avaliação de outros colegas. Infelizmente também não consegui ver 

todos esses comportamentos, pois estava a avaliar outros alunos. 

Na reflexão da aula com a professora, esta mais uma vez chamou-me a 

atenção para este aspeto e alertou-me para a necessidade de ser mais 

autoritário com os meus alunos. 

Em suma, penso que a aula teve um balanço positivo e o que vem 

prejudicando tanto a minha prestação como o rendimento dos alunos é a minha 

falta de capacidade para liderar a turma da melhor forma. Quando isto 

acontecer a maioria dos problemas desta turma desaparecerão.”. 

O termo liderança por si só gera alguma polémica, logo a sua definição 

não é de todo consensual entre os autores.  

Então, o que é a liderança e qual a sua influência nos alunos? 
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Para Araújo (2008) liderar é a habilidade de influenciar e mobilizar a 

motivação dos alunos para que estes se esforcem, visando atingir os objetivos 

apontados. 

Já para Lourenço & Ilharco (2007), liderança pressupõe relação e a 

relação pressupõe comunicação, pois a mesma não existe sem plural, isto é, 

não existe líder sem seguidores. 

Assim, o momento mais marcante para a minha evolução foi o 

conhecimento da avaliação do primeiro período, pois a professora cooperante 

disse que era um dos pontos que tinha a melhorar. 

“Na minha avaliação como pontos negativos tinha o facto que já falei, da 

liderança da turma, que não consegui liderar a turma da melhor forma, ou seja, 

tinha falta de liderança, o que curiosamente pensava eu ser um dos meus 

pontos fortes quando elaborei o Projeto de Formação Individual (PFI)”  (diário 

de bordo de 12 a 16 dezembro). 

Penso que nesta altura a frase de Arends (1997, p. 117) passou a ter 

ainda mais significado – “... Os professores sabem que aquilo que fazem tem 

influência no comportamento dos seus alunos.” 

(In)felizmente, apenas nessa altura me apercebi que, tal como Araújo 

(2008, p. 25) defende – “Liderar é meramente circunstancial e pertence ao 

treinador (professor) apresentar aos jogadores “a cara que justificam” e não 

aquela que lhe apetece num determinado momento.” 

No mesmo sentido vai o pensamento de José Mourinho – “Sou tudo. 

Sou distante, sou perto, sou muito perto e sou longínquo. Consigo ser tudo, 

dependendo do momento, da situação, da análise que faço e daquilo que 

penso que é importante. (...) Não tenho um comportamento e uma forma de 

actuação estereotipada” (Lourenço & Ilharco, 2007, p. 184). 

Por isso, nenhum professor e/ou treinador possui um estilo de liderança 

rígido e fechado, pois cada professor construi o seu próprio estilo dominante, 

conforme a sua personalidade, ou seja, atitudes e valores, educação e 

experiências (Araújo, 2008). 

Penso que a solução para o problema foi encontrada gradualmente, 

como é possível observar nos seguintes diários de bordo: 
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“Penso que fazendo um balanço do comportamento dos alunos, este 

tem vindo a melhorar bastante, principalmente no 3º período. Isso também 

estará relacionado com o facto de ter melhorado a minha forma de estar e 

liderar a turma” (diário de bordo de 28 de maio a 1 de junho). 

“Quanto ao meu percurso, penso que sofri uma enorme metamorfose 

durante este ano, essa mudança foi a todos os níveis, desde a liderança 

exercida sobre os alunos ao gerir da dialética amigo/professor, passando por 

inúmeras fases, medos e conflitos internos” (diário de bordo de 4 a 8 de junho). 

Em conclusão, penso que a solução para o meu problema foi como 

disse anteriormente “mostrar aos alunos a cara que eles merecem”, pois 

inicialmente a “minha cara” era sempre a mesma, ou seja, sempre alegre, bem-

disposta e amiga dos alunos independentemente da situação. Assim, com um 

aumento da minha autoridade nas situações necessárias o problema foi 

sanado. 

Encerro este tópico com a frase de Lourenço & Ilharco (2007, p. 167) 

sobre quem são os líderes – “ Os líderes estão à nossa frente, entre o presente 

e o futuro, vendo, e criando, o que a maioria ainda não viu, conduzindo-nos 

precisamente para essa visão de futuro e dessa forma influenciando o 

comportamento individual e colectivo do grupo onde actuam.”. 

 

4.1.3 – Como gerir o dilema Amigo vs. Professor 

 

“A relação educativa é (...) uma interacção entre pessoas: tendo por fim 

objectivos educacionais, implica ainda mais uma dimensão humana e não é 

redutível ao simples fenómeno de comunicação de um saber” (Sêco, 1997, p. 

61). 

 

A necessidade de refletir sobre este tema foi grande a partir de certo 

momento, pois ultrapassado o medo inicial do choque com a realidade e o 

controlo da turma, deparei-me com a necessidade de conseguir separar as 

“águas”, ou seja, quando ser amigo, quando ser professor e até quando ser o 

professor amigo. 
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Este problema surgiu por vários fatores, desde a minha personalidade 

até às minhas crenças e, passando ainda por um forte afeiçoamento à turma. 

O primeiro fator a criar este conflito foi a minha personalidade, ou seja, 

devido a ela tive necessidade de ter uma relação próxima das pessoas com 

quem trabalhei, isto é os meus alunos, o que me levou a criar laços vinculativos 

fortes com eles. Esta, acaba por englobar o fator do afeiçoamento, pois um só 

acontece por intermédio do outro. 

Penso que a afirmação de Lafortune & Saint-Pierre (2001, p. 32) relata 

bem o tipo de emoções genuínas que tinha com a turma e que me levou a esta 

aproximação – “... Um professor pode manifestar alegria, decepção ou cólera, 

consoante a sua percepção do esforço dispendido pelos alunos, em relação 

com os resultados escolares obtidos.”. 

No entanto, por vezes não manifestei a emoção mais adequada ao 

momento, isto é, em determinadas alturas devia ter sido mais firme com os 

alunos conforme demonstra o excerto seguinte: 

 

“Em relação à postura dos alunos, penso que para ela melhorar terei que 

ter uma atitude diferente com os meus alunos, pois eles veem-me mais como 

um colega do que um professor.  

Terei que ser mais duro e rígido com eles para os conseguir controlar, 

falar menos com eles durante as aulas, isto é, por vezes sinto que perco tempo 

a falar de coisas que nada tem a ver com a aula, o que só me prejudica pois 

eles vão sentindo que podem ir sempre mais além. 

A minha postura terá que ser de alguém que não mostra os dentes aos 

alunos e também não poderei executar com eles algum tipo de exercícios de 

carater mais lúdico, pois eles não sabem distinguir o momento de parar a 

brincadeira, perturbando o restante tempo de aula” (diário de bordo de 14 a 18 

de novembro). 

 

O último fator a contribuir para este dilema, foi a minha crença de que 

quando os alunos gostam do professor estão mais motivados para a disciplina. 

No mesmo sentido vai a opinião de Lafortune (1992)  que refere que uma 
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atitude mais positiva relativamente à disciplina, tornará mais fácil aumentar a 

motivação para a mesma. 

“É que, numa escola tal como numa empresa, não existindo uma 

atmosfera geral de harmonia, obtida pelo relacionamento entre os seus 

intervenientes, todo o sistema ficará enfraquecido, debilitado...” (Sêco, 1997, p. 

60).  

Assim, este dilema acompanhou-me ao longo do ano, acredito que só 

através deste tipo de relações com os alunos poderei retirar o melhor deles e 

de mim próprio. No entanto, o que no futuro me levará a gerir bem esta 

dualidade de papéis será a experiência que irei adquirir na compreensão e 

regulação das emoções, tanto minhas como dos outros, ou seja, a minha 

inteligência emocial (Sêco, 1997). 

Goleman (1996) afirma que aquilo que nos move é o afeto, ou seja, a 

decisão vem do sentimento, mesmo quando pensamos o contrário. 

É bem visível no seguinte excerto, que este problema foi resolvido – “A 

minha grande conquista neste ano, foi conseguir atingir o ponto “quase ideal” 

na minha relação com os alunos, ou seja, consegui destrinçar a função de 

professor à de amigo, penso que depois de “muito bater com a cabeça”, de 

muitos erros, consegui atingir o objetivo de um ano. 

Este foi o meu principal objetivo, porque esta foi a minha Dificuldade de 

estágio. Surgiu, pois em meu entender a vida faz-se de relações e de partilhas 

através dessas relações, logo é fundamental ter uma boa relação com os 

alunos para eles puderem partilhar comigo e vice-versa” – contudo, o facto de 

ter conseguido atingir este nível de relação com esta turma não significa que no 

futuro não tenha dificuldades em o encontrar noutra turma. Aliás, antes pelo 

contrário, pois cada turma tem um contexto e vou necessitar de me adaptar a 

esse. 

Concluo com a frase de Sêco (1997) que nos fala da importância do 

afeto na escola – “o êxito escolar depende muito menos dos factores 

intelectuais do que dos afectivos...”. 
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4.1.4 – Modelo de Educação Desportiva (MED): como motivar para algo 

mais 

 

“A longo termo, a educação desportiva pretende contribuir para um som, 

sã e humana cultura desportiva que maximize a participação. A principal ética 

da educação desportiva é “desporto em todas as formas para todas as 

pessoas” (Siedentop, 1994, p. 5). 

 

Em primeiro lugar, é importante salientar que a aplicação deste modelo 

foi sugerida pela professora cooperante, pois esta defende que no ano de EP 

devemos experimentar tudo o que tivermos oportunidade. 

Nesta experiência, deparei-me fundamentalmente como dois problemas: 

primeiro o facto de os alunos nunca terem tido qualquer experiência deste tipo, 

ou seja, a escola tentar reproduzir ao máximo o desporto federado. Além disso, 

os alunos assumem vários papéis, tais como treinadores, estatísticos, 

jornalistas entre outros, que não estão habituados. 

Esses papéis pouco habituais que os alunos desempenham exigem 

destes, algum trabalho extra aula, porque o modelo também defende a 

autonomia dos alunos na sua concretização, ou seja, o professor apenas deve 

“guiar” os alunos para estes prepararem tudo o que é necessário para as aulas 

e competições. 

É deste problema que surge o título do tópico, pois não foi fácil motivar 

os alunos para algo mais além da aula, como é visível nos diários de bordo de 

9 a 13 e de 23 a 27 de janeiro – “No final da aula, tive um discurso duro com os 

alunos, pois o exercício não resultou porque eles estavam mais preocupados 

em realizar os testes do Fitnessgram do que em perceber o exercício. Além 

disso, nenhuma equipa fez o que eu tinha pedido durante o fim de semana, que 

passava apenas por abrirem uma conta no Gmail para eu lhes dar permissão 

de aceder ao site criado para o MED”; “O propósito deste modelo é conceder 

uma maior autonomia aos alunos e foi o que tentei fazer dando-lhes a 

responsabilidade de duas das quatro equipas prepararem o torneio. No 

entanto, uma das equipas não fez o que lhe estava destinado, ou seja, os 
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PornFlakes não elaboraram as fichas de jogo como pedi antecipadamente no 

site que criei para a divulgação do modelo, junto da turma.”. 

Quanto ao segundo problema, isto é, o excesso de competividade na 

turma, já sabia que este muito provavelmente iria acontecer, pois o mesmo já 

havia sucedido anteriormente nos desportos de invasão, onde não estávamos 

a aplicar o modelo. 

“Neste exercício também foi aplicada a marcação individual em todo o 

campo, mas com referi atrás os alunos Alberto1 e Tomás2 estavam conflituosos 

e faziam marcação um ao outro, logo durante a aula foram surgindo alguns 

conflitos com maior relevo neste exercício, onde tive que intervir e separá-los 

como par” (diário de bordo de 17 a 21 de outubro). 

 

“Quanto falo em atos de indisciplina, refiro-me a atitudes desadequadas 

para uma aula de EF, tais como chutar bolas para a baliza ou para a parede, 

excesso de agressividade na disputa de lances nas modalidades coletivas e a 

postura adequada perante o contexto de aula” (diário de bordo de 24 a 28 

outubro). 

 

Com a aplicação do modelo, o excesso de competividade também 

surgiu, “Além disso, o facto de alguns alunos não saberem gerir a 

competividade que possuem e nesta aula atingirem um nível de agressividade 

muito grande, fez com que estivesse de estar atento a estes elementos para 

não existir algo mais sério” (diário de 9 a 13 de janeiro).  

Este excesso, surgiu devido ao modelo ainda não estar a funcionar a 

100%, ou seja, decidi não introduzir toda a informação sobre o modelo de uma 

só vez, pois corria o risco de não a assimilarem toda. Então, a estratégia 

passou por conforme ia sentido necessidade que os alunos soubessem mais 

sobre determinado aspeto, “lançava” a informação no site da turma. 

                                                           
1
 Nome fictício atribuído a um aluno da turma. 

2
 Outro nome fictício atribuído a um aluno da turma. 
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Penso que a estratégia resultou bem, pois os manuais tanto de equipa 

como de capitão foram sendo construídos ao longo do período de aplicação. 

Claro, que no início já existia uma versão dos manuais para os alunos 

perceberem bem o que iriam fazer, contudo não foi algo que estivesse fechado, 

antes pelo contrário, foi sofrendo alterações. 

A solução encontrada para o primeiro problema passou por 

gradualmente ir fazendo ver aos alunos a necessidade de trabalharem um 

pouco fora da aula para que o modelo tivesse sucesso, pois este dependia 

apenas deles. 

“Claro que no início da aula conversei com eles para a necessidade de 

se empenharem mais no modelo, pois é algo que exige de mim muito trabalho 

e não estão a corresponder da melhor forma, não na aula mas no trabalho que 

peço por fora como comentar o site e saber as regras da modalidade” (diário de 

23 a 27 de janeiro). 

Os resultados de conversas como as do excerto acima surgiram efeito a 

curto e longo prazo, ou seja, curto nas aulas imediatamente a seguir e longo na 

preparação do evento culminante. 

“Como pontos positivos da aula, destaco em primeiro lugar o 

comportamento muito positivo que os alunos tiveram, em segundo lugar o facto 

de todas as equipas trazerem para a aula mascote, cor da t-shirt igual, o 

capitão estar identificado e apenas uma equipa, não trouxe os manuais. Penso 

que isto demonstra que os meus apelos para aderirem ao modelo estão a surtir 

algum efeito e estão mais esforçados em torno da equipa, a filiação começa a 

surgir” (diário de 16 a 20 de janeiro). 

 

“As expetativas para esta atividade eram bastante elevadas da minha 

parte, pois o último torneio da competição tinha sido um verdadeiro sucesso e 

as equipas responderam aos desafios que lhes coloquei na organização do 

evento” (diário de 19 a 23 de março). 

 

Já a solução para o segundo problema, a competividade, foi tal como 

sugere Siedentop (1994) a criação de regras bem definidas, onde todos os 
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alunos tinham conhecimento das mesmas e sabiam que qualquer ato que não 

respeitasse o fair-play teria consequências para a equipa. 

“Em conclusão, penso que o MED resultará bem nesta turma, no entanto 

tenho que definir bem as regras e regulamentação das competições. Além de 

ter que definir e esclarecer muito bem as penalizações, para que determinados 

comportamentos antidesportivos não ocorram, assim como também será uma 

forma de manter os alunos calados e concentrados quando explico algo” (diário 

de bordo de 3 a 6 de janeiro). 

Para finalizar, a temática da competividade penso ser importante referir 

que para Siedentop cit por Siedentop (1994, p. 13) “a competição possui três 

significados: é antes de tudo um festival; possui um grande significado na 

busca de competência e; refere-se a vários estados de rivalidade. 

Infelizmente, o último significado é assumido como o mais importante 

para a maioria dos leigos.”. 

Ainda segundo o mesmo autor Siedentop (1994, p.14) “existem 

diferentes tipos de rivalidade, isto é, pessoa contra pessoa, equipa contra 

equipa, pessoa contra o relógio ou outro objetivo padrão.”. 

É com muita pena minha que tenha chegado ao fim sem conseguir 

mudar a mentalidade de uma parte da turma neste aspeto. 

Agora, parece-me importante definir o que é o modelo segundo o seu 

criador para uma melhor compreensão de todo este processo. 

Assim, Siedentop (1994, p. 3) defende que “a educação desportiva 

fornece experiências mais completas e autênticas que o típico desporto da aula 

de EF. Neste modelo, os alunos não só aprendem de forma mais completa 

como jogar, mas também a coordenar e gerir as suas experiências desportivas. 

Eles também adquirem responsabilidade individual e habilidades para serem 

membros efetivos de um grupo.”.  

Siedentop et al. (2011, p. 1) acrescentam que “ a educação desportiva é 

um currículo e um modelo de instrução deliberado para proporcionar aos 

alunos experiências autênticas, completas e agradáveis que contribuem para o 

seu desejo de se tornarem e permanecerem ativos, durante a vida.”. 
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Para Mesquita & Graça (2009, p. 59) “O modelo define-se como uma 

forma de educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-

entendidos na relação da escola com o desporto e a competição.”. 

Quem também concordou com os autores anteriores, foram os meus 

alunos, pois no site da turma e na resposta a alguns inquéritos mostraram o 

seu agrado com o uso deste modelo nas aulas de EF. 

Tal é bastante visível nos seguintes excertos: 

“Eu acho que este programa desportivo está a dar os seus frutos e a 

realçar a competitividade entre os alunos” (excerto retirado do site da turma). 

 

“Acho esta competição muito engraçada, pois faz os alunos aplicarem se 

mais...” (excerto retirado do site da turma). 

 

“Na minha opinião este é um modelo muito interessante e divertido que 

está a ter resultados positivos. Como já foi referido, penso que poderíamos 

melhorar o sistema de arbitragem para desfrutarmos mais destas aulas” 

(excerto retirado do site da turma). 

 

“Acho o modelo engraçado. É porreiro e tal, mas a competição é doentia. 

Também gostaria de pedir desculpas por qualquer falta que possa ter cometido 

como árbitro. A verdade é que foi a primeira vez que alguma vez arbitrei um 

jogo... “ (excerto retirado do site da turma). 

 

“Já sinto saudades do MED. Agora é só em Março, né?” (excerto 

retirado do site da turma). 

 

“... Desde já quero elogiar o modelo. Penso que é bastante interessante 

e motivante, tendo por isso resultados bastante positivos para os alunos” 

 (excerto retirado do site da turma). 
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“Os hinos ontem estavam bastante engraçados” (excerto retirado do site 

da turma). 

 

“Professor, queria dizer que achei este torneio bastante divertido. Não só 

deu para descontrairmos com a música e com a claque, como também deu 

para exercitar as nossas capacidades no basket. Queria também felicitar as 

duas equipas que o organizaram, e toda a prestação da sua equipa” (excerto 

retirado do site da turma). 

 

“É um método de aprendizagem muito engraçado, obriga os capitães a 

serem responsáveis, obriga a todos os membros da turma a praticarem 

"fairplay" e aplicarmos muito nas aulas de EF” (excerto retirado do inquérito aos 

capitães). 

 

“Ensina-me a ser mais organizada e a preparar os exercícios consoante 

a minha equipa” (excerto retirado do inquérito aos capitães). 

 

“A minha equipa tem sido excelente a nível de atitudes e 

responsabilidade. Não temos tido os resultados ideais, mas também não é só 

isso que interessa e acho que o nosso esforço foi recompensado com ida à 

final. Somos uma equipa muito unida e, mais importante, somos uma equipa 

que não tem problemas...” (excerto retirado do inquérito às meninas). 

 

“Os meus colegas de equipa têm-me ajudado bastante com o 

basquetebol, dando dicas e assim... É sempre bom aprender um pouco mais 

com os nossos colegas! Assim, podemos também ter Ed. Física de uma forma 

mais divertida!” (excerto retirado do inquérito as meninas). 

 

Penso que todos os excertos relatam a história do MED no 10ºA, pois ao 

longo do segundo período conseguimos “transportar” o desporto federado para 

a sala de aula. Embora, isso tenha tido pontos negativos, como o excesso de 
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competividade falado anteriormente e, como não poderia deixar de ser, as 

questões da arbitragem. 

É possível ler em alguns excertos, alunos queixarem-se da falta de 

conhecimento de quem arbitrava. Esse problema ocorreu essencialmente 

durante o primeiro torneio, pois como é normal em tudo que é novo cometem-

se erros. A solução encontrada foi realizar um teste de regras de basquetebol, 

que obrigou os alunos a estudarem as regras, para serem melhores árbitros. 

Os moldes de competição de adotei, foram a realização de um 

campeonato com duas jornadas (as quais chamei torneios), em aulas distintas, 

onde todas as equipas jugavam entre si. A classificação final, foi decidida no 

evento culminante, os dois primeiros classificados do campeonato disputaram a 

final e os 2 últimos o 3º lugar. 

Refletindo sobre os moldes de competição, penso que cometi um erro 

neles, porque o facto de o evento culminante ser um momento decisivo na 

classificação final e duas equipas saberem que já não poderiam vencer, 

estragou o clima de festividade que deveria ter estado presente. A solução 

seria realizar um evento culminante, onde as classificações já estivessem 

definidas, todas as equipas jogassem entre si e se realizasse a entrega de 

prémios. 

Penso que esse erro me custou caro, ou seja, acabou por estragar o 

evento culminante e prova disso é o meu estado de espírito no final do mesmo 

– “Confesso, que no final desta aula estava extremamente triste e desiludido 

pelo caminho que este evento teve, não consegui que os alunos dessem a 

resposta que estava à espera” (diário de bordo de 19 a 23 de março).  

No entanto, também existiram momentos fantásticos como a 

apresentação dos hinos das equipas, momentos de autonomia das equipas e 

principalmente o 2º torneio. 

Neste torneio, o núcleo de estágio criou uma equipa, os contagiados, 

que jogaram contra as restantes equipas da turma. Além disso, os contagiados 

também apresentaram o seu grito, hino e mascote. Foram momentos que 

certamente os alunos nunca esquecerão. De realçar, que esta equipa 
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constituída por todos os elementos do núcleo de estágio e o professor Zé 

Miguel, participou no MED das três turmas de estágio. 

O seguinte excerto do diário de bordo de 12 a 16 de março comprova o 

que relatei acima – “Quanto à aula os pontos positivos foram o facto de no 

torneio ter entrado uma equipa de professores da escola, nomeadamente os 

EE do núcleo da FADEUP, a sua professora cooperante e o professor Zé 

Miguel, facto que motivou ainda mais os alunos. Outro ponto positivo foi o 

fairplay e empenho com que o torneio decorreu, sem qualquer tipo de conflitos 

e quando existiu divergências foram resolvidas através do diálogo, de forma 

cordial. 

No entanto, o ponto alto da aula foi a apresentação do Hino da equipa 

dos professores aos alunos, porque o mesmo teve um grande impacto nos 

alunos, uma vez que possuía uma letra divertida, coreografia, música e foi 

acompanhado por um jambée (instrumento musical de origem africana).”. 

Outro ponto fundamental no MED, segundo Siedentop et al. (2011) é a 

inclusão de todos os alunos, desde alunos com algum tipo de deficiências até 

alunos menos aptos em EF nas aulas. 

Esta inclusão de todos os alunos no modelo também aconteceu na 

minha turma, pois uma das alunas possuía um handicap que a impossibilitou 

de realizar as aulas. A solução encontrada para ela ser uma parte integrante do 

modelo, foi atribuir-lhe a função de jornalista. As tarefas que lhe estavam 

destinadas eram realizar crónicas de todos os torneios, realizar inquéritos aos 

colegas (vimos excertos dos mesmos anteriormente) e fazer o registo 

fotográfico das aulas. 

“Os alunos demonstram conhecer melhor as regras da modalidade do 

que em torneios anteriores contribuindo assim para uma competição mais justa 

e sem incorreções quer por parte dos árbitros, quer por parte das equipas. 

Pode-se denotar também que os alunos jogam mais em equipa e não 

individualmente (de um para um). 

O MED está a ser bastante útil quer a nível pessoal quer a nível escolar 

dos alunos e penso que estão a ser obtidos os resultados de acordo com os 

objetivos iniciais pretendidos” (excerto retirado da crónica do 2º torneio). 



  

39 

 

O comprometimento que a aluna com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) demonstrou na sua função de jornalista foi fantástico, além 

disso o seu trabalho teve o intuito de deixar todos os momentos importantes 

registados, porque tudo o que elaborou foi corrigido e colocado no site da 

turma. 

Concluindo, a “luta” foi grande, o trabalho foi muito mas, a recompensa 

soube a pouco apesar da evolução. Penso que consegui deixar os alunos mais 

recetivos a coisas novas, com a mente mais aberta, a não rejeitarem tudo o 

que lhes da trabalho. No final do MED, a maioria dos alunos estava rendida ao 

mesmo e, aí sim pronta para uma experiência completa neste modelo. Decerta 

forma, preparei os alunos para o próximo MED em que participarem. 

Termino com a principal meta do MED, tornar os alunos competentes, 

cultos e entusiastas (Siedentop, 1994; Siedentop et al., 2011).  

 

4.1.5 – Melhoria da instrução através de uma melhor comunicação 

 

“Pense por um momento nas muitas situações do quotidiano em que o 

sucesso depende largamente da utilização da linguagem e de processos de 

comunicação” (Arends, 1997, p.416). 

 

De forma geral, sempre consegui comunicar muito bem com os meus 

alunos em todos os aspetos, aliás penso que a capacidade de comunicação foi 

claramente um dos meus pontos fortes durante o ano de EP. Assim, tal como 

referem Rosado & Mesquita (2009, p. 69) “A capacidade de comunicar constitui 

um dos factores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino 

das actividades físicas e desportivas.”. 

No entanto, existiu um momento marcante em que tive dificuldades em 

comunicar com os meus alunos, mais propriamente durante a instrução de um 

exercício, ou seja, na transmissão de informação substantiva sobre o mesmo. 

O termo instrução significa que existem comportamentos de ensino que 

o professor possui no seu repertório para transmitir informação sobre os 

objetivos e conteúdos do exercício (Siedentop, 1991). 
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A necessidade de melhorar a minha capacidade de instrução apenas 

surgiu a meio do primeiro período, tal como demonstra o diário de bordo de 31 

de outubro a 4 de novembro – “No segundo exercício, existiu demasiado tempo 

de transição, pois os alunos não estavam a perceber o exercício. Penso que 

usei uma má estratégia para explicar a organização do exercício e perdi muito 

tempo. A solução seria sentar os alunos e explicar-lhes num quadro para 

perceberem da melhor forma o que pretendia. Apesar de na última aula de 

andebol, termos feito um exercício muito semelhante de 1x1 com apoios mas 

sem finalização na baliza. 

No entanto, depois de os alunos perceberem a dinâmica do exercício, 

este foi muito produtivo e cumpriu os objetivos.”. 

Este foi um daqueles momentos marcantes durante o estágio, que me 

fizeram alterar comportamentos para poder evoluir, porque até esta altura 

numa tinha tido necessidade de utilizar o quadro para poder explicar um 

exercício. 

“A forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os 

alunos fazem das tarefas, o que influencia a realização das mesmas” (Rosado 

& Mesquita, 2009, p.80). 

Penso que a partir do momento que passei a utilizar uma instrução mais 

completa, seguindo diversas estratégias instrucionais, ou seja, a exposição, a 

demonstração e o recurso as palavras-chave a compreensão dos alunos 

passou a ser muito mais rápida e eficiente, porque Arends (1997, p. 277) 

constatou que existe “uma forte relação entre a clareza do professor e o 

sucesso dos alunos”. 

Outro fator importante na comunicação para Rosado & Mesquita (2009) 

é a paralinguagem (volume de voz, entoação, etc.), os aspetos não-verbais da 

comunicação (contato visual, expressões faciais, etc.) e a congruência entre o 

discurso verbal e não-verbal, pois esta é uma forma de persuasão dos alunos 

de forma a compreenderem melhor a matéria. 

Concluindo, deixo a frase de Rosado & Mesquita (2009, p. 70), porque 

penso retratar bem a importância da comunicação – “É inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino 
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aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem.”. 

 

4.1.6 – A Reflexão no papel! 

 

“O ensino reflexivo envolve pensar sobre as implicações políticas, 

morais e sociais do quê e como ensinamos” (Hellison & Templin, 1991, p. 3) 

 

A necessidade de escrever sobre este tema surgiu por duas razões, 

primeiro pelo facto de ter dificuldades em passar para o papel tudo o que sentia 

e pensava e, segundo pela importância que a reflexão teve ao longo deste ano 

de EP. 

Em relação ao primeiro aspeto, a dificuldade de passar a reflexão para o 

papel, este surge devido as minhas carências em comunicar por escrito, ou 

seja, nem sempre encontrava a melhor forma de escrever o que pensava e 

sentia. Fazendo uma analogia com a área da informática, é como se o 

computador (cérebro) funcionasse na perfeição, mas a ligação que estabelecia 

com a impressora não tivesse qualidade, logo o que o papel mostrava, não 

correspondia ao pretendido pelo computador. 

Assim para melhorar a minha capacidade de escrita, logo reflexão, 

porque uma coisa está inerente à outra, tive que ler bastante, pensar bem 

antes de escrever e quando o fazia tinha atenção à forma lógica que dava aos 

textos. 

Quanto ao segundo aspeto, a importância da reflexão no ano de EP, 

penso que fui prejudicado pelo anterior, no entanto, tal não significa que tive 

dificuldades neste, pois nas reflexões que fazíamos em grupo conseguia com 

facilidade expressar-me e argumentar com facilidade sobre os acontecimentos 

das aulas ou qualquer outra atividade. 

Antes de avançarmos mais, penso ser importante clarificar o conceito de 

reflexão, que segundo Alarcão (1996, p. 175) “baseia-se na vontade, no 
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pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da 

verdade e da justiça. Sendo um processo simultaneamente lógico e 

psicológico. Combina a racionalidade da lógica investigativa com a 

irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito pensante; une cognição 

e afectividade num acto específico, próprio do ser humano.”. 

Mas então surge a pergunta, porquê ser reflexivo? 

Quanto a mim a resposta é fácil, isto é, só através desta capacidade de 

reflexão é possível o professor evoluir e aprender com os erros, pois quem não 

reflete sobre o que faz torna-se desatualizado e gradualmente ignorante. Aliás, 

penso que uma caraterística que torna as pessoas ignorantes é o facto de não 

refletirem sobre as suas ações. 

Assim, Alarcão (1996) diz-nos que o professor deve refletir para ter um 

papel ativo na educação e não um papel meramente técnico que se cinge a 

executar normas e receitas exteriores ao seu próprio contexto. 

Assim, durante o ano de EP que passou fui “obrigado” a refletir para 

evoluir e contribuir de forma ativa, principalmente na educação dos meus 

alunos. 

Para Schon (1987) a prática reflexiva assenta na compreensão de 4 

conceitos fundamentais: o conhecimento na ação (knowing in action), a 

reflexão na ação (reflection in action), a reflexão sobre a ação (reflection on 

action) e a reflexão sobre a reflexão na ação (reflection on reflection in action). 

O conhecimento na ação refere-se ao conhecimento que possuímos, saber 

como fazer, através de ações inteligentes que são observáveis publicamente, 

como por exemplo andar de bicicleta. Sendo que apenas o conseguimos 

revelar através da sua execução física, porque somos incapazes de o revelar 

verbalmente. 

É quando surge um erro nestes movimentos que fazemos sem pensar, 

do qual possuímos um conhecimento na ação, que temos a necessidade da 

reflexão na ação. 

A reflexão na ação é caraterizada por ser realizada no meio da ação, 

sem a sua interrupção, pois através dela é possível reformular algo, ajustando-

o assim a imprevistos que ocorrem durante a mesma. Já a reflexão sobre a 
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ação é realizada algum tempo depois de a ação ocorrer, ou seja, o indivíduo 

“parou” para pensar sobre o seu conhecimento na ação e qual foi o seu erro. 

Finalmente, a reflexão sobre a reflexão na ação pode ser fundamental 

para nossa evolução, desenvolvimento profissional e a forma como realizamos 

as ações futuras, pois esta pode consolidar a minha compreensão do problema 

ou descobrir uma solução melhor para o mesmo, é este tipo de reflexão que 

nos leva a construir o nosso próprio conhecimento. 

Penso que ao longo do ano a minha capacidade de reflexão foi 

evoluindo e a minha capacidade de construir o meu próprio conhecimento 

também, pois conseguia tirar ilações tanto dos meus erros como dos erros dos 

outros. 

Os seguintes excertos retirados de diários de bordo do início e do final 

do ano espelham bem esta evolução, pois inicialmente realizava reflexões 

bastante descritivas. 

“Em relação à aula propriamente dita, esta começou com o jogo dos dez 

passes para o grupo nível especialização e com o dos cinco passes para o 

grupo de nível elementar. Com o decorrer do exercício percebi que dez passes 

num espaço tão reduzido como meio campo, não era o mais correto, uma vez 

que os alunos não conseguiam realizar nunca os dez passes.  

Então decidi, colocar ambos os grupos a fazer o jogo dos cinco passes e 

aí com algum sucesso. Este assunto já tinha sido discutido com a professora 

cooperante antes da aula, porque ela questionou-me se todos os alunos 

conseguiriam fazer os dez passes. Então depois de refletir, alterei para o jogo 

dos cinco passes no grupo de nível elementar e decidi experimentar no grupo 

de nível especialização para constatar se conseguiriam realizar o exercício.” 

(diário de bordo 27 a 30 setembro). 

 

“A aula iniciou com alguns jogos lúdicos que tinham como objetivo além 

de ativar o corpo, introduzir a fase de reação das corridas de velocidade e, os 

alunos reagiram muito bem, ou seja, estiveram divertidos e empenhados 

fazendo o que se pedia. 
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No entanto, neste exercício penso que cometi um erro na sua gestão, 

pois na última variante a minha colocação no espaço não foi a melhor e por 

vezes cometi algumas injustiças ao não penalizar a equipa certa, que era a que 

chegava em último lugar ao canteiro seguinte.” (Diário de bordo 14 a 18 maio). 

 

A pessoa que mais contribuiu para esta evolução, tanto na melhoria da 

capacidade de escrita, através de constantes chamadas de atenção, como da 

objetividade nas reflexões foi a professora cooperante. 

Schon (1987) defende que numa conversação reflexiva, o controlo de 

valores, a distância e a objetividade são técnicas fundamentais para 

encontrarmos novos significados. 

A professora cooperante teve o dom e sabedoria de durante todo este 

processo me guiar sem dar respostas, pois acredito que quando a resposta nos 

é dada não evoluímos. 

O mesmo Schon (1992) também defende que a prática reflexiva implica 

um tipo de ensino ao qual chama “aprender fazendo”, daqui vem a lógica de 

não fornecer a resposta mas sim ensinar a obtê-la. 

“Assim, o supervisor/orientador de estágio será encarado como promotor 

de estratégias que irão desenvolver nos futuros professores o desejo de 

reflectirem e, através da reflexão, a vontade de se desenvolverem em 

continuum” (Amaral et al., 1996, p.91). 

Já para Schon (1987) o professor cooperante deve aprender formas de 

mostrar e contar ao EE as suas qualidades peculiares, antes de este descobrir 

as suas dificuldades e potencialidades. O EE deve aprender a escuta 

operatória, a imitação reflexiva, a reflexão sobre o próprio conhecimento na 

ação e os significados atribuídos pelo professor cooperante. 

Assim, o principal objetivo da reflexão é a evolução e construção de 

conhecimento de forma autónoma, tal como defende Amaral et al. (1996, p. 92) 

– “Aponta-se deste modo para a criação de professores capazes de se 

autoeducarem, sem terem de recorrer permanentemente a um supervisor, 

estando assim criadas as condições para a sua autonomia progressiva.”. 
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No entanto, esta progressiva autonomia deve levar o EE a arriscar, ou 

seja, não ter medo de errar, pois (Schon, 1992) argumenta que ser capaz de 

reconhecer o erro é muito estimulante, apenas este posicionamento permitirá 

funcionar como profissional reflexivo. Caso contrário, sentir-se-á assustado ao 

ver-se confrontado com o erro que cometeu e fará de tudo para que este não 

seja descoberto. 

Assim o pensamento de Zeichner (1993) para definir o conceito de 

ensino reflexivo faz todo o sentido, pois este diz-nos serem necessárias três 

atitudes para a ação reflexiva: abertura de espírito, responsabilidade e 

empenhamento. 

Penso que o facto de ter superado as dificuldades que senti ao longo 

deste ano foi sobretudo devido a ter feito destas três atitudes o meu lema. 

Um bom exemplo do efeito destas atitudes na minha capacidade de 

reflexão foi o diário de bordo de 3 a 6 de janeiro – “Existiu um momento da aula 

em que dei um pouco mais de autonomia a um dos grupos trabalho, enquanto 

estava com o outro, neste tempo o grupo teve um excesso de brincadeira e 

barulho, que me levou a mandar parar o exercício e sentar esses alunos, 

ficando o resto da turma em exercitação. Esta atitude da minha parte foi para 

neste período os alunos perceberem desde inicio que não podem continuar 

como no período anterior, pois terão que ter uma atitude diferente 

relativamente à brincadeira entre alguns elementos da turma, se pretenderem 

melhorar o seu aproveitamento” – esta mudança de atitude da minha parte só 

aconteceu porque refleti sobre os acontecimentos passados e pensei numa 

estratégia para encarar o problema. 

Concluindo, a reflexão foi sem dúvida uma “ferramenta” de enorme valia 

ao longo do EP com o intuito de um dia ser um profissional competente, que 

segundo Cunha (2008, p. 80) “ deverá ser, acima de tudo, um prático reflexivo, 

capaz de produzir conhecimentos segundo as suas experiências.”. 

Termino este tópico com a frase de Alarcão (1996, p. 181), pois 

carateriza a capacidade de pensar – “O pensamento reflexivo é uma 

capacidade. Como tal, não desabrocha espontaneamente, mas pode 



  

46 

 

desenvolver-se. Para isso, tem de ser cultivado e requer condições favoráveis 

para o seu desabrochar.”. 

 

4.1.7 – Uma Surpresa gímnica 

 

“Pelo que no desporto ficam à vista tanto as virtuosidades como as 

inabilidades, os feitos e os defeitos, as criações e as deformações, o melhor e 

o pior...” (Bento, 2008a, p. 55).  

 

A afirmação anterior, espelha bem o que se passou na minha turma ao 

saberem que no segundo período iriam abordar a modalidade de ginástica, 

pois se por um lado existia um grupo de alunos contentes por contatarem de 

novo com a modalidade, podendo assim mostrar todas as suas virtuosidades e 

feitos. Também existia um outro grupo, de maior número, que mostrou o seu 

desagrado, pois iriam expor todas as suas inabilidades e defeitos, ou seja, para 

terem sucesso teriam que sair da sua zona de conforto e trabalhar arduamente. 

Tal facto é bem demonstrado através do diário de bordo de 6 a 10 de 

fevereiro – “Como aspeto negativo desta aula e saliento como único, foi o facto 

de alguns alunos terem uma atitude de desprezo e desleixo com a ginástica, 

onde na maior parte das estações realizavam as habilidades uma vez e 

paravam de treinar, saindo do seu grupo de trabalho. (...) Em suma, penso que 

a aula poderia ter corrido melhor, se o clima de aprendizagem tivesse sido mais 

propício, o que não aconteceu devido à postura de alguns rapazes com a 

modalidade.”. 

Visto isto, pensei que iria ser bastante difícil motivar o grupo dos rapazes 

para a modalidade de ginástica, pois estes pura e simplesmente manifestavam 

um total desinteresse. 

No entanto, a certo momento esses alunos foram “arrastados” pelo resto 

da turma, ou seja, os restantes colegas da turma atingiram um ponto de tal 

entusiasmo na modalidade, que motivou os desmotivados. 

Penso que existiram dois fatores fundamentais para que esta 

metamorfose se desse na turma toda. O primeiro, foi o facto de ter conseguido 
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desafiar os alunos a cada aula que passava com novos elementos e mostrando 

interesse que eles evoluissem. Confesso, que quem iniciou esta dinâmica de 

desafiar os alunos para elementos cada vez mais complexos foi a professora 

cooperante, eu apenas segui o seu exemplo e procurei encorajar os alunos 

sempre para algo mais, ou apenas a experimentarem... 

O segundo, não foi desencadeado por nós, porque era algo inato da 

turma, isto é, um forte sentido de competividade e ambição. Desta vez, esta 

competividade funcionou a nosso favor, ou seja, ao verem os colegas que 

trabalhavam terem sucesso, não ficaram para trás e passaram também estes a 

trabalhar. 

“...o facto de alunos com imensas capacidades não as aproveitarem na 

ginástica, porque dizem não gostar da modalidade, o que mais tarde vêm a 

descobrir não ser verdade, pois quando “obrigados” a trabalhar na modalidade 

acabam por gostar” (excerto do diário de bordo de 27 de fevereiro a 2 de 

março). 

Depois de todos ou quase todos estarem muito motivados para a 

modalidade, foi possível conceder mais liberdade aos alunos, pois eles vinham 

para a aula com disposição de trabalhar, de ajudar e serem ajudados quer 

pelos colegas quer pelo professor. 

“... Penso que os pontos positivos foram o facto de realmente a grande 

maioria dos alunos ter beneficiado da não definição de grupos e estações, isto 

é, trabalharam nas estações onde sentiram ter mais dificuldades. Além disso, já 

notei que alguns alunos evoluíram bastante, o que reflete o seu árduo trabalho 

durante as aulas” (excerto retirado do diário de bordo de 23 a 24 de fevereiro). 

O empenho a certo ponto passou a ser tão grande, que bastantes alunos 

frequentaram aulas supervenientes, o que não aconteceu com qualquer outra 

modalidade. 

“... Apareceram bastantes alunos, cerca de dez alunos, ou seja metade 

da turma, o que revela a preocupação que estes têm com a disciplina. 

Penso que a aula foi importante, pois tiveram mais tempo para treinar, 

além disso consegui ajudar alguns alunos a melhorar e também foram 
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ajudados por uma colega de turma que é praticante de ginástica, sendo a sua 

presença uma mais-valia para os restantes alunos. 

Em suma, penso que estas aulas são fundamentais para os alunos 

evoluírem e conseguirem superar desafios na ginástica, pois em apenas cinco 

aulas da modalidade não é possível atingir grandes voos” (excerto retirado do 

diário de bordo de 23 a 24 de fevereiro). 

No entanto, a surpresa foi no dia de avaliação das sequências, onde os 

alunos deram uma resposta surpreendente, pois todos realizaram uma 

sequência bem estruturada e seguindo os requisitos impostos por mim. 

“... Foi uma avaliação muito boa, pois todos os alunos conseguiram 

realizar uma sequência de ginástica, até a aluna com descolamento de retina 

adequando-a ao seu handicap. Além disso, o nível de desempenho da turma é 

muito bom, o que não é normal nos dias que correm, deixando-me orgulhoso e 

feliz por ter entre mãos uma turma que me permite ir sempre um pouco mais 

além” (excerto do diário de bordo de 27 de fevereiro a 2 de março). 

Em suma, penso que esta experiência foi o ponto mais alto do ano de 

EP, pois consegui com a ajuda da professora cooperante tirar o melhor dos 

meus alunos a todos os níveis, quer de desempenho, quer de comportamento. 

Termino com a afirmação de Bento (2008a, p. 69) sobre o desporto, que 

penso retratar o impacto da ginástica na turma, “tornando-os” um exemplo de 

desportistas – “No desporto ensinamos que não se pode descansar e que o 

mérito e o sucesso honrados custam dedicação porfiada e suada, uma vez que 

o talento é raro, porquanto, ao contrário do que consta no registo bíblico, Deus 

não criou o homem à Sua imagem e semelhança; somente quando se distrai, 

em dia de aniversário, é que faz uma criatura à Sua medida.”. 

 

4.1.8 – Um aluno pode prejudicar uma turma? 

 

“Muitos alunos não têm hábitos, rotinas, normas e atitudes de conduta e 

disciplina exigíveis e imprescindíveis para agir correctamente no reduto 

escolar” (Bento, 2008a, p. 27). 
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Em primeiro lugar, penso ser importante contextualizar o porquê deste 

tópico ter como título uma pergunta. Isso justifica-se, porque esta foi uma 

pergunta que me causou muitas “dores de cabeça” ao longo do ano. 

Apenas, a determinado momento do estágio tive a certeza que 

realmente este aluno tinha atitudes para prejudicar a aula e os colegas quando 

algo não corria como pretendia ou lhe convinha. 

Além disso, era um aluno conflituoso e muito competitivo, sendo isso 

mais visível nos desportos coletivos de invasão (futebol, basquetebol e 

andebol), como é patente nos seguintes diários de bordo: 

 

“A juntar a isto, aconteceu um episódio muito desagradável com um 

funcionário da escola e um dos alunos (...) falando à turma toda, que a atitude 

do funcionário foi inadmissível e dizendo ao aluno em questão que apesar de 

não ter sido mal-educado, esta situação se teria evitado com bom senso da sua 

parte” (excerto do diário de bordo de 10 a 14 de outubro). 

 

“Neste exercício também foi aplicada a marcação individual em tudo o 

campo, mas com referi atrás os alunos Alberto3 e Tomás4 estavam conflituosos 

e faziam marcação um ao outro, logo durante a aula foram surgindo alguns 

conflitos com maior relevo neste exercício, onde tive que intervir e separá-los 

como par. Depois disto os conflitos acabaram, no entanto devido ao clima já 

existente nesse grupo, criado por estes alunos, jogou-se muito pouco andebol. 

Havendo mais luta de campo, pois existia muito excesso de agressividade na 

disputa da bola” (excerto retirado do diário de bordo de 17 a 21 de outubro). 

 

“O exercício não correu da melhor forma devido ao pequeno espaço que 

possuíam os campos, ao barulho no pavilhão, as bolas passarem com 

facilidade para o espaço dos outros colegas e também por alguns atos de 

indisciplina de três alunos. 

                                                           
3
 Nome fictício atribuído a um aluno da turma. 

4
 Outro nome fictício atribuído a um aluno da turma. 



  

50 

 

(...) 

No final da aula, na habitual reflexão que faço com os alunos da aula, 

falei dos atos de indisciplina com a turma e alertei-os que não irei permitir os 

mesmos novamente, pois passarão a ter consequências para os alunos que os 

tiverem. 

Quando falo em atos de indisciplina, refiro-me a atitudes desadequadas 

para uma aula de EF, tais como chutar bolas para a baliza ou para a parede, 

excesso de agressividade na disputa de lances nas modalidades coletivas e a 

postura adequada perante o contexto de aula” (excerto retirado do diário de 

bordo de 24 a 28 de outubro). 

 

“Na reflexão posterior à aula a professora Andreia aconselhou-me a ser 

mais duro com os alunos, principalmente com o Alberto e com o Tomás pois 

estão sempre nos momentos de indisciplina que surgem na turma. Aliás, o 

incidente desta aula foi precisamente com o Alberto e outro colega” (excerto 

retirado do diário de bordo de 24 a 28 de outubro). 

 

O que todos estes acontecimentos de indisciplina tem de comum, é o 

facto de terem sido originados pelo mesmo aluno, ou seja, além de estar 

presente em todos eles, era o principal culpados pelos mesmos se iniciarem. 

Penso que o conceito de disciplina é algo importante neste tópico, para 

podermos perceber realmente sobre o que estamos a refletir. 

Então, segundo Siedentop (1991, p 96) “a definição mais importante de 

disciplina é o desenvolvimento e manutenção de um comportamento 

apropriado. Já um comportamento apropriado é definido como um 

comportamento do estudante que seja consistente com os objetivos 

educacionais de uma configuração específica de educação.”. 

O mesmo autor (Siedentop, 1991) também refere que muitas pessoas 

definem disciplina como a ausência de comportamentos inapropriados. 

Assim, o momento onde tive a certeza que este aluno prejudicava a 

turma propositadamente, foi no evento culminante de basquetebol. 
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“No entanto, no dia apenas dois alunos não compareceram à aula e não 

foi isso que acabou por estragar todo o evento, mas sim o facto de um aluno ter 

vindo à aula apenas para estragar a festa dos restantes colegas, pois a sua 

equipa já não podia vencer a competição. O primeiro ponto negativo da aula, 

foi durante o primeiro jogo, onde o aluno que referi atrás participou, 

acontecendo tudo o que não é desejável no desporto, desde faltas grosseiras a 

protestos com a arbitragem” (excerto retirado do diário de bordo de 19 a 23 de 

março). 

A solução ideal para este aluno, não chegou a ser encontrada, contudo o 

seu comportamento foi melhorando ao longo do ano letivo e, para isso tentei 

utilizar várias estratégias como a punição ou a gestão preventiva. 

Penso que a definição mais apropriada de punição é a de Siedentop 

(1991, p. 97) que nos diz que “punição é uma técnica de gestão de 

comportamentos... O único propósito da punição deve ser redirecionar os 

comportamentos disruptivos ou inapropriados, em formas mais úteis e 

produtivas de comportamento.”. 

A melhor solução para este caso, teria sido desde o início do ano ter tido 

um estilo de disciplina assertivo, ou seja, tornar bem claras as minhas 

expetativas e responder aos comportamentos inadequados do aluno de forma 

firme e confiante (Arends, 1997). 

Para concluir, deixo esta opinião de Siedentop (1991, p. 97) sobre o 

efeito dos comportamentos de indisciplina no professor – “Nada produz mais 

fadiga e tensão ao professor do que lidar constantemente com problemas de 

indisciplina. Para a sua saúde e bem-estar é importante aprender o máximo 

que conseguir sobre a gestão preventiva de turmas e estratégias de 

disciplina.”. 

 

4.1.9 – Rotinas? Benéficas ou monótonas 

 

“Rotinas para a realização de tarefas de gestão, são ensinadas e são 

dadas oportunidades suficientes aos alunos para praticá-las. (...) O tempo 
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gasto com os alunos a estabelecer regras, procedimentos e consequências do 

quebrar essas regras é tempo bem gasto” (Siedentop & Tannehill, 2000, p. 61). 

 

A abordagem deste tema é de total pertinência tendo em conta o meu 

percurso de EP, pois ao longo do ano a criação de rotinas foi sempre algo que 

me preocupou. Preocupou, porque estas são fundamentais para o bom 

comportamento e para a total rentabilização da aula. 

“O facto de a minha turma ser muito imatura leva a que quando lhes 

“dou” algo novo para fazer, ou seja, um exercício mais lúdico, com música, etc., 

estes ficam muito eufóricos e tenho ainda mais dificuldade para os controlar, 

além disso gosto de criar rotinas nas minhas aulas e se estiver constantemente 

a ser criativo com coisas novas para os alunos fazerem essas rotinas não 

serão atingidas” (excerto retirado do diário de bordo de 12 a 16 de dezembro). 

Aliás, esta é uma estratégia bastante útil para ir “cedendo” autonomia e 

responsabilidade aos alunos, ou seja, os alunos em certos momentos da aula, 

como no início por exemplo, sabem quais as atividades que devem ou não 

realizar e o que fazer para que a aula se torne mais proveitosa. 

Também acredito ser importante, para a evolução dos alunos nas 

modalidades abordadas, realizar o mesmo exercício várias vezes, pois desta 

forma adquirem rotinas na realização do mesmo, tal facto propícia maior 

conhecimento do exercício e uma maior concentração na obtenção dos 

objetivos do mesmo, logo uma maior evolução.  

 

“O terceiro exercício da aula tinha como intuito introduzir o passe e vai 

(rutura e apoio), impedir a finalização e a finalização. Neste exercício os alunos 

tiveram dificuldades em percebê-lo, talvez por nunca o terem realizado e não 

possuírem rotinas do mesmo” (excerto retirado do diário de bordo de 17 a 21 

outubro). 

“Ao longo das aulas, notei uma clara evolução na realização deste 

exercício pois tornou-se rotina e também os alunos evoluíram a nível técnico” 

(excerto retirado do diário de bordo de 17 a 21 outubro). 
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“Penso que o facto de a condição física no final da aula se estar a tornar 

uma rotina leva a uma melhoria de rendimento nos exercícios.” (excerto 

retirado do diário de bordo de 17 a 21 outubro). 

 

No entanto, tudo na vida tem um lado bom e um lado menos bom. Neste 

caso o lado menos bom foi o facto de em algumas ocasiões durante o ano 

letivo ter notado um certo aborrecimento por parte dos alunos por estarem 

constantemente a realizar o mesmo exercício em determinado momento da 

aula. 

 

“Depois disso a aula decorreu com habitual aquecimento, onde tenho 

tido algumas dificuldades para os alunos se concentrarem, pois desvalorizam o 

mesmo, o que poderá originar alguma lesão no futuro. No entanto, 

gradualmente vão ficando mais concentrados na aula e conseguem ativar o 

corpo o suficiente. Penso que isso talvez se deva ao facto de os alunos ficarem 

desmotivados ao realizarem sempre o mesmo aquecimento, por isso na 

próxima aula alterarei os exercícios para a parte inicial da aula” (excerto 

retirado do diário de bordo 23 a 24 fevereiro). 

 

No caso da ginástica (exemplo falado acima), a mudança do tipo de 

aquecimento foi um sucesso e resultou muito bem, como é visível no excerto 

do diário de bordo de 27 de fevereiro a 2 de março: 

“Depois de um aquecimento diferente das aulas anteriores, que resultou 

bastante bem, pois os alunos estiveram mais concentrados e motivados.”. 

 

Então questionei-me quando são as rotinas benéficas e quando são 

prejudiciais? 

Penso que a resposta é variável, dependendo do contexto em que nos 

encontramos, ou seja, do local, dos alunos e até de nós professores. 

Assim, para Siedentop & Tannehill (2000, p. 63-64) as rotinas são 

“qualquer tarefa que se repete com frequência e também um procedimento 

específico para a realização de tarefas dentro da turma”. Ainda segundo os 
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mesmos autores (Siedentop & Tannehill, 2000, p. 64) “um conjunto de rotinas 

providência uma estrutura que permite que as aulas decorram sem problemas, 

livres de atrasos e interrupções, ou seja, liberta o professor da necessidade de 

ser “diretor de tráfego”. 

Já para Siedentop et al. (2011, p. 47) “as rotinas especificam os 

procedimentos utilizados na sala de aula para obter uma gestão específica ou 

uma tarefa prática, feita rápida e bem. Elas devem ser criadas para todos os 

episódios importantes de gestão numa típica aula.”. 

Ambas as afirmações fazem ainda mais sentido juntamente com as 

palavras de Arends (1997, p. 191) “As salas de aula não são muito diferentes 

de aeroportos ou de cruzamentos movimentados. Também requerem regras e 

procedimentos para governar as actividades importantes.”. 

Concluindo, as rotinas devem ser utilizadas na divina proporção, ou seja, 

na quantidade certa até nos serem úteis, contudo quando passam a ser mais 

prejudiciais do que benéficas, devemos alterá-las para que os nossos alunos 

não pensem que a aula de EF é monótona. 

Penso que a afirmação de Siedentop & Tannehill (2000, p. 65) 

representa bem a melhor forma de ensinar rotinas – “O segredo para ensinar 

rotinas com sucesso, não é diferente do segredo para ensinar habilidades 

desportivas ou estratégias.”. 

 

4.2 – Participação na escola e relações com a comunidade (área 2 e 3) 

 

“Estas áreas englobam todas as actividades não lectivas realizadas pelo 

EE, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar (...) um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio.” (Matos, 2011, p. 6). 

 

Ambas as áreas, fazem todo o sentido no âmbito do EP, pois as funções 

do professor de EF na escola, vão muito além da aula em si, ou seja, para o 

professor proporcionar aos alunos práticas proveitosas e ecléticas, deve estar 
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presente e apoiar os eventos desportivos e/ou culturais que mobilizam toda a 

comunidade. 

Além disso, estas atividades ajudam os EE a integrarem-se na 

comunidade, estas experiências serão úteis para o seu futuro profissional, pois 

terá de o fazer nas escolas que lecionar, de forma a ser um docente ativo e 

participante na comunidade. 

Penso que o papel da professora cooperante nesta fase da integração 

na comunidade foi fundamental, porque foi ela a ligação entre os “novatos” 

estagiários e os da casa, isto é, apresentou-nos aos professores, funcionários e 

outros agentes educativos. 

Nos tópicos seguintes refletirei sobre os eventos mais importantes na 

minha relação e participação com a comunidade, ou seja, o que contribuiu de 

forma mais marcante na minha evolução ao relacionar-me com a escola e a 

comunidade. 

 

4.2.1 – Organização do Corta-mato 

 

A atividade desportiva que “abriu as hostes” desportivas, foi o Corta-

Mato da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, em conjunto com 

torneio de basquetebol Compal Air. 

No entanto, para o núcleo de estágio da FADEUP foi apenas o Corta-

Mato, uma vez que a organização deste ficou ao nosso encargo e, 

simultaneamente realizou-se o Compal Air, organizado pelo núcleo de estágio 

do ISMAI. 

O facto de ambas as atividades se realizarem em simultâneo, como 

facilmente podemos constatar no diário de bordo de 12 a 16 de dezembro, não 

foi benéfico para a atividade – “Outro aspeto que também não ajudou à 

realização do Corta-Mato foi o facto de o torneio de basquetebol estar a ser 

realizado em simultâneo, o que originou conflito de horários entre eventos e 

falta de professores para a organização do Corta-Mato.”. 
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Neste dia, foi a primeira vez que todos os elementos do núcleo 

organizaram algum evento desportivo, logo existiam uma panóplia de tarefas, 

processos e decisões a tomar, para que nada falhasse. 

 Essas tarefas foram divididas de forma equitativa pelo grupo, cada 

elemento realizou a tarefa em que se sentia mais competente e poderia fazer a 

diferença. Assim o núcleo teve que elaborar cartazes, diplomas, fichas de 

inscrição, folhas de cálculo para as classificações, medalhas para os três 

primeiros classificados, verificar os dorsais, marcar o percurso, entre outras 

providências. 

Apesar de termos começado a preparar tudo com muita antecedência 

existem sempre falhas – “Porém, a falta de cuidado e de responsabilidade por 

parte de alguns professores, em enviar atempadamente as inscrições dos seus 

alunos, conturbou a realização da atividade. Verificámos que existiam alunos 

mal inscritos, que em alguns casos as inscrições não foram sequer efetuadas, 

e que o prazo estipulado para a entrega das mesmas não foi cumprido. 

É bem evidente que apesar de todos os preparativos e dos esforços 

realizados, existiram lacunas que condicionaram o sucesso do evento. 

Também a falta de sensibilização por parte dos docentes para o horário da 

entrega dos dorsais e para o início da prova do respetivo escalão a que 

pertenciam os seus alunos, se manifestou como um aspeto menos positivo, 

pois levou alguns participantes a correr fora do seu escalão, principalmente os 

alunos com NEE. Estes acabaram por correr separadamente, facto que 

condicionou também a sua classificação final. Para além deste aspeto, também 

não foram avisados pelos professores que necessitavam de escolher 

previamente um guia. 

Consideramos que o funil não estava muito percetível, facto que aliado à 

falta de professores neste local condicionou o registo rigoroso de todos os 

participantes que iam chegando” (Relatório do Corta-Mato). 

Penso que este tipo de falhas são normais em pessoas inexperientes na 

organização de eventos desportivos, contudo são os erros que nos permitem 

evoluir e certamente foram um contributo para sermos melhores na 

organização dos restantes eventos que organizamos. Existiram também alguns 
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erros por desleixo dos restantes professores, o que nos é impossível controlar 

e melhorar. 

“Além disso, estas atividades servem para nos aproximarmos dos 

alunos, que reconhecem o esforço que os professores fazem na organização” 

(diário de bordo de 12 a 16 dezembro) – esta foi uma ideia que a professora 

cooperante nos transmitiu ao longo do EP. 

Em relação ao Compal Air, como é normal não pudemos participar de 

forma ativa no mesmo, no entanto, as informações que nos foram passadas e 

que pudemos observar foi de uma forte adesão dos alunos, empenho e alegria 

na prática desportiva. 

Pena foi que ambos os eventos fossem simultâneos, facto que impediu 

que os mesmos tivessem maior impacto junto dos alunos. 

Parece-me também oportuno falar neste ponto, do outro evento 

desportivo que a escola realizou posteriormente a estes, porque se insere no 

mesmo âmbito dos eventos para toda a escola. 

Já é uma tradição na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, 

realizar um torneio de voleibol no dia do “Patrono”, contudo a atividade 

decorreu apenas durante a manhã. 

A participação do núcleo neste evento, foi apenas no dia, auxiliando no 

que fosse necessário para o bom desenrolar da atividade. 

“ Apesar da pouca divulgação existente, foi de enaltecer a participação 

de um grande número de alunos. Verificou-se deste modo um enorme 

empenho e entusiasmo, por parte de todas as equipas, que valorosamente 

procuraram alcançar a melhor classificação possível” (Relatório do torneio de 

voleibol). 

Como habitualmente, a participação dos alunos nos eventos desportivos 

foi massiva, facto que demonstra que os alunos da escola eram motivados para 

a prática desportiva. 

Outro ponto a destacar neste evento, foi o espírito festivo vivido e o 

estreitar de relações tanto entre professores como alunos. É este tipo de 

socialização que torna o desporto tão marcante na vida dos jovens. 
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Concluindo, são este tipo de eventos que marcam os alunos e que os 

conquistam, pois através destes eventos que organizamos para eles 

mostramos-lhes que gostamos deles e que o seu bem-estar é fundamental, 

criando-se laços que nos beneficiam nas aulas. 

 

4.2.2 – Ação de formação “O Karaté na escola” 

 

“ O Karaté oferece uma grande oportunidade de autoexpressão...” 

(Gonçalves, 2009, p. 76). 

 

Lançado o desafio de organizar uma ação de formação pela professora 

cooperante, de imediato o núcleo pensou em marcar pela diferença e fazer 

algo fora do habitual, isto é, que fosse uma mais-valia para quem estivesse 

presente. 

Ao constatarmos que tínhamos entre nós uma ex-atleta de Karaté, não 

hesitamos e propusemos de imediato que fosse a modalidade escolhida. 

Desta vez, o grupo já estava mais preparado para organizar um evento 

desta natureza, pela experiência anterior e, como anteriormente começamos 

com antecedência a preparar todo. 

Sentimos dificuldades em chegar ao preletor ideal, ou seja, o 

selecionador nacional de Karaté, que também é professor de EF, aliás apenas 

o conseguimos devido aos contatos que a nossa colega de núcleo Marina 

possuía no meio. 

Depois de confirmado o preletor, procedemos a toda a agilização do 

processo, como a elaboração de lembranças, construídas com auxílio de um 

grupo de alunos da escola, diplomas, divulgação nas redes sociais, na 

associação de estudantes da faculdade, junto das escolas com estágio, entre 

outros. 

Também na gestão e organização do espaço, onde a formação se 

realizou, nada foi deixado ao acaso, desde contarmos com demonstrações das 

duas vertentes do Karaté desportivo (Kumite e Kata), por atletas da seleção 

nacional, até termos organizado um pequeno lanche. 
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“Em suma, pensamos que a minúcia com que o local da formação foi 

preparado ajudou a dinâmica da formação, também acreditamos ter fornecido 

um excelente contributo para melhorar e diversificar as práticas pedagógicas 

dos profissionais de EF presentes, proporcionando-lhes as ferramentas base 

para a lecionação desta modalidade na escola, contribuindo assim para uma 

formação eclética dos presentes” (Relatório da ação de formação). 

Além disso, como o excerto anterior e o seguinte demonstram a ação foi 

muitíssimo enriquecedora para os presentes – “... Esta formação foi claramente 

uma mais-valia na formação de quem esteve presente, pois demonstrou que a 

lecionação do Karaté na disciplina de EF é possível” (diário de bordo de 27 de 

fevereiro a 2 de março). 

Penso que o único ponto menos positivo, foi o facto da adesão à 

formação não ter sido a esperada, até pela qualidade do preletor, contudo 

pensamos que tal facto se justificou com a hora a que a formação decorreu, ou 

seja, ao final da tarde. 

“Embora tenha existido uma forte divulgação da ação, o número de 

participantes não foi tão elevado quanto ambicionávamos” (Relatório da ação 

de formação). 

Em suma, felizmente a ação de formação intitulada “O Karaté na Escola” 

foi um sucesso como demonstra o excerto do diário de bordo de 27 de 

fevereiro a 2 de março – “... Assistimos às demonstrações e à palestra do 

selecionador com todo o interesse, podendo ver na cara dos inscritos um 

enorme entusiamo e concentração em todas as atividades.”.  

 

4.2.3 – Dia mundial da criança – Dia D 

 

“O estereótipo é um clichê, um chavão, ideia ou expressão muito 

repetida, No caso do portador de deficiência, o estereótipo que alimenta e 

cristaliza o preconceito é o rótulo de que o deficiente é ineficiente e incapaz” 

(Cidade & Freitas, 2002, p. 19). 
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A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, tem como tradição 

no dia mundial da criança realizar uma atividade para as crianças da Escola 

EB1 da Torrinha.  

Este ano, tal como nos anteriores, quem ficou encarregue pela 

organização da atividade foi o núcleo de estágio da FADEUP e, tentamos 

novamente marcar pela diferença, ou seja, mostrar às crianças “outro” mundo, 

além do que conhecem no seu quotidiano, sensibilizando-as desde cedo para 

as diferenças e dificuldades das pessoas portadoras de deficiência. 

Esta ação foi muito elogiada por todos, como é visível no diário de bordo 

de 28 de maio a 1 de junho – “... Esta atividade também foi muito elogiada 

pelos professores das turmas, que nos deram o feedback de ser muito 

importante as crianças serem sensibilizadas para estas atividades, desde 

cedo.”. 

Assim, segundo a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais (1994) a pedagogia inclusiva é a forma mais adequada para 

promover a sensibilização entre os alunos com NEE e os seus colegas. 

Já para Rodrigues (2006, p. 76)  o conceito de inclusão “no âmbito 

específico da educação implica, antes de mais, rejeitar, por princípio, a 

exclusão (presencial ou académica) de qualquer aluno da comunidade 

escolar.”. 

Aliás, a escola inclusiva é uma necessidade, pois Lima-Rodrigues (2007, 

p. 43) mostra-nos que “Progressivamente surge a necessidade emergente da 

construção de uma Escola Inclusiva, onde todos os alunos devem aprender 

juntos independentemente das dificuldades e diferenças que apresentam.”. 

Visto isto, fazia todo o sentido promover o desporto adaptado na escola, 

até porque é escola de referência para a deficiência visual.  

Então, decidimos divulgar os seguintes desportos adaptados, o Boccia, o 

Basquetebol em cadeira de Rodas, a Orientação & Mobilidade e o Judo. Para 

isso, contamos com a preciosa colaboração do gabinete de EF Especial da 

FADEUP, pois cederam-nos cadeiras de rodas e um set de Boccia. 

As principais dificuldades para a organização deste evento, foram o 

transporte do material para a escola e o não cumprimento dos horários 
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definidos para a participação das diferentes turmas, o que originou alguns 

horários com excesso e outros com falta de crianças. 

No entanto, apesar de pequenas falhas existentes na organização, não 

por culpa nossa, mas sim de quem transmitiu os horários às professoras 

primárias, tudo correu muito bem devido a nossa boa capacidade de 

planeamento e preparação para possíveis imprevistos. 

“... A atividade foi um verdadeiro sucesso, uma vez que as crianças 

adoraram os desportos adaptados, ficando a perceber as dificuldades que uma 

pessoa com deficiência tem em praticar um desporto, como por exemplo o 

basquetebol” (diário de bordo de 28 de maio a 1 de junho). 

Em conclusão, o evento realizado foi claramente uma mais-valia para as 

crianças que nele participaram, pena foi que a restante comunidade escolar 

não tivesse participado em maior número no horário disponível, pois 

certamente também os alunos mais velhos passariam a olhar de uma outra 

forma o desporto adaptado. 

Segundo (Cidade & Freitas, 2002), o desporto adaptado surgiu da 

necessidade de reabilitar sujeitos traumatizados, com vários tipos de lesões 

medulares, provenientes da 1ª e 2ª grandes guerras mundiais. 

 

4.2.4 – Desporto Escolar de Goalball e a Direção de Turma 

Desporto Escolar de Goalball 

“ A atividade interna e externa do Desporto Escolar é de oferta 

obrigatória em todas as escolas e terá de fazer parte do seu projecto 

pedagógico” (Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, 2009, p. 8). 

 

“Pretende-se que seja implementado de forma efetiva em todas as 

escolas e acessível a todos os alunos” (Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar, 2009, p 3). 

 

Visto, uma das tarefas inerentes ao EP ser o acompanhamento do 

desporto escolar, escolhi a modalidade de Goalball, pois estava inserida na 

área do desporto adaptado. 
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O facto de uma escola possuir desporto escolar de Goalball, um 

desporto adaptado, por si só é muito bom, mas ter tido o privilégio de 

acompanhar e trabalhar de perto com este tipo de populações foi fantástico. 

Inicialmente, o professor responsável não me dava muita liberdade e 

confiança para intervir, contudo pouco a pouco fomo-nos conhecendo melhor e 

foi-me sendo atribuída maior autonomia para trabalhar com os alunos. 

Como se pode confirmar no diário de bordo de 12 a 16 de dezembro –

“Em suma, espero que gradualmente o professor Luís me deixe ir ajudando 

cada vez mais nestes treinos, pois isso só me permite evoluir mais enquanto 

professor, ou melhor, futuro professor” e no diário de 12 a 16 de março – “Pela 

primeira vez no treino de desporto escolar de Goalball eu e a minha colega de 

estágio assumimos o treino, pois o professor responsável não podia estar 

presente...”. 

No acompanhamento deste núcleo de desporto escolar, tive a 

infelicidade de não puder acompanhar os alunos em duas competições, por 

motivos profissionais. No entanto, existiu uma competição, em que pude 

acompanhar os alunos – “... Apesar de ter sido a primeira vez que pude ir com 

a equipa, fiquei bastante contente com a prestação dos alunos, pois primeiro 

jogam contra alunos mais velhos, segundo das restantes escolas apenas uma 

tem um aluno com deficiência visual e por fim, somos a única equipa que 

coloca as meninas a jogar” (diário de bordo de 14 a 18 de maio) – como é 

percetível pela reflexão do diário de bordo as competições de desporto escolar 

de Goalball estavam muito longe de ser organizadas e sérias. 

Infelizmente, a organização deste tipo de torneios ainda deixa muito a 

desejar, pois estes alunos mereciam um pouco mais de consideração e de 

esforço de todos os agentes educativos, de forma a existir equidade para a 

prática de desporto no âmbito escolar. 

Mas o que é então o Goalball? 

Para Almeida et al. (2008) o Goalball é uma modalidade concebida 

especificamente para pessoas com deficiência visual e consiste num exercício 

percetivo-motor, onde existe troca de bolas rasteiras, na procura do golo, sem 

invasão de território. 
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Assim, parece-me incorreto a organização do desporto escolar, deixar 

competir equipas que não possuem um único deficiente visual, o que causa 

desequilíbrios significativos nos confrontos, pois a psicomotricidade de uma 

pessoa com deficiência visual é menos precisa e eficaz do que a de um 

normovisual (Júnior & Santos, 2001). 

Em suma, o desporto escolar de Goalball necessita de ser mais cuidado, 

pois estes são alunos com caraterísticas muito próprias, com uma grande força 

de vontade e alegria. Logo, penso que a solução mais apropriada será 

reformular um pouco o quadro competitivo, para poder existir igualdade no 

mesmo. 

 

Direção de Turma 

 

“O director de turma é, antes de mais, um Educador. (...) O DT assume-

se com o papel de “tutor” (...) definindo-se como um professor que conhece 

bem os seus alunos...” (Silva, 2007, p. 45). 

  

O acompanhamento do papel do diretor de turma é também uma das 

funções inerentes ao EP, pois uma vez que o EP prepara o EE para a prática 

profissional em contexto real, faz todo o sentido adquirir competências nesta 

área específica que o professor desempenha na escola. 

Para isso, acompanhei de perto a direção de turma da professora 

cooperante, ou seja, todo o trabalho que esteve inerente a esse papel e às 

suas funções. 

Confesso, que apesar de toda a preparação e informação que tive ao 

longo da minha formação inicial e até do meu percurso enquanto estudante, 

não tinha a perfeita noção da verdadeira importância do diretor de turma. 

Deste, depende toda a equipa pedagógica que trabalha com os alunos, 

assim como os próprios alunos, pois como nos diz Marques (2002, p. 15) “Ele é 

o eixo em torno do qual gira a relação educativa.”. 

Também pude acompanhar, embora não tão de perto, a direção de 

turma da turma que me foi atribuída, através do contato com a responsável 
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pela função nas reuniões de avaliação e outros momentos não formais. As 

partilhas de preocupações e elogios sobre os alunos ajudaram-me a perceber 

melhor qual o contexto da turma, porque ninguém na escola conhecia melhor 

aquele grupo de alunos, confirmando a frase inicial do capítulo. 

Assim, segundo o decreto regulamentar 10/99 – artigo 7º, o diretor de 

turma tem como funções (Ministério da Educação, 1999): 

 Realizar a ligação entre professores, alunos, país e encarregados 

de educação; 

 Apelar a cooperação e comunicação entre professores e alunos; 

 Em conjunto com os docentes da turma, adequar as atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho as características 

da turma e de cada aluno; 

 Promover a participação dos pais e encarregados de educação 

nas atividades da turma; 

 Gerir todo o processo de avaliação dos alunos. 

Outro momento de partilha de informações, angústias e sucessos, foram 

as reuniões de núcleo de estágio, onde o núcleo discutia com a professora 

cooperante possíveis erros, dúvidas e soluções sobre a sua direção de turma. 

O diretor de turma tem uma dupla função para com a turma que é 

responsável, ou seja, a função burocrática e a função pedagógica. Esta dupla 

função não é de todo fácil pois, Silva (2007, p.49) argumenta que “aquele 

Director de Turma que cumpre com rigor as tarefas administrativas que lhe são 

impostas pelos normativos (tarefas burocráticas) e não consegue dedicar-se, 

em pleno, às actividades relacionadas com a função pedagógica, essencial 

junto dos alunos, dos professores e dos encarregados de educação, por falta 

de tempo no seu horário.”. 

Em suma, o diretor de turma é a figura paternal presente na escola para 

aquele grupo de alunos, orientando-os durante o ano letivo. 
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4.3 – Desenvolvimento profissional (área 4)  

 

“Alguns professores, tal como os vinhos velhos, ficam melhores com a 

idade. Outros, após anos de prática, não melhoram a sua competência, 

permanecendo iguais desde o primeiro dia...” (Arends, 1997, p. 19). 

 

O presente texto tem como objetivo refletir sobre a influência que a 

formação contínua tem durante o percurso de EP, assim como também ao 

longo da carreira de um professor. 

Penso que as palavras de Delors (2003, p. 73) demonstram a 

importância da educação em todos os aspetos da vida, desde a formação 

académica até ao quotidiano – “Um dos principais papéis reservados à 

educação consiste, antes de mais, em dotar a humanidade da capacidade de 

dominar o seu próprio desenvolvimento.”. 

No meu caso particular, os meios de formação que me elevaram ao 

patamar seguinte, não me deram respostas, mas sim o oposto, isto é 

suscitaram em mim cada vez mais dúvidas e incertezas que me levaram a 

procurar o caminho certo. 

Para Nóvoa (1992a, p. 25), “ Estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, 

com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional” – desta forma, podemos afirmar que é através da formação que a 

nossa identidade profissional vai sendo construída e reconstruída 

constantemente. 

No entanto, Brás (2008) também nos diz que o nosso desenvolvimento 

não pode ir contra a nossa identidade, ou seja, a forma como pensamos e 

compreendemos a prática profissional deve ter um sentido lógico e coerente. 

Contudo, não podemos mudar constantemente a direção e sentido na nossa 

identidade profissional, pois corremos o risco de nós tornarmos ambíguos e 

confusos, o que prejudicará os alunos e a nós próprios. 
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Em suma, ser professor implica possuir e/ou adquirir a arte de ensinar, 

juntamente com o conhecimento específico e com o conhecimento pedagógico 

do conteúdo.  

Ribeiro (1989), argumenta que ver o ensino enquanto arte, não significa 

que este não possua um suporte científico. Aliás, refere que o conhecimento 

das regras, generalizações, princípios e os tipos de situações onde se podem 

aplicar, constitui o suporte científico necessário. 

Por isso, neste capítulo irei refletir sobre a importância que o PFI, as 

ações de formação frequentadas ao longo do ano, as aulas observadas e o 

projeto de ação-investigação desempenharam neste processo de formação 

constante. 

O projeto de ação investigação surgiu através da conjugação de vários 

fatores: o primeiro foi ter constatado, nas fichas de caraterização dos alunos, 

que existiam vários alunos que tinham a disciplina de EF como a que menos 

preferiam; o segundo foi o aproveitar de uma oportunidade de colaboração com 

o gabinete de Recreação e Tempos Livres, em trabalhos com acelerometria. 

Assim, pude colocar acelerómetros nos meus alunos em duas aulas, 

observando se existem grandes diferenças entre os alunos que têm a EF como 

disciplina preferida e os que têm como menos preferida. 

 

4.3.1 – PFI – O quebra-gelo 

 

“Com a elaboração do PFI, o estagiário deve ter neste um guia de 

formação durante EP, para potenciar as suas capacidades e recursos, extinguir 

as suas dificuldades e lacunas” (Introdução do PFI). 

 

Penso que a frase anterior carateriza bastante bem a utilidade que o PFI 

tem para o EE. No entanto, quando confrontado com o prazo de entrega de um 

documento, onde temos que falar de algo que nunca pensamos deixa-nos 

receosos e desconfiados do benefício da sua realização. 

Como é possível ver através de um excerto do PFI - “Ao elaborar este 

documento senti inúmeras dificuldades, desde o facto de ter que fazer uma 
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previsão do ano estágio a ter que referir quais as dificuldades que tenho, que 

nem eu tenho a certeza de quais são.”. 

Contudo, o objetivo deste documento é precisamente esse, obrigar o EE 

a pensar e refletir em coisas que nunca tinham surgido, a perspetivar o futuro, 

a pensar numa possível estrutura do relatório, foi tal como o título o indica um 

quebra-gelo. 

Este termo, quebra-gelo, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa 

(1999, p. 1358) significa “navio munido de um dispositivo para quebrar o gelo, 

facilitando a navegação nas regiões frias” – fazendo uma analogia com o EP, 

podemos dizer que este documento facilitou o iniciar dos pensamentos e 

reflexões no futuro, pois essas eram as minhas regiões frias e de difícil 

navegação. 

A partir da elaboração do PFI, refletir e pensar sobre o futuro deixou de 

ser difícil, tornando-se o quotidiano do EP, ou seja, depois do “arranque” dado 

tudo ficou mais fácil e óbvio. Aliás, todo este processo de elaboração e 

apresentação do PFI é espaçado no tempo, por isso, aquando da apresentação 

do mesmo, muitas das dúvidas e dificuldades que possuíamos ao escrevê-lo já 

não existem. 

Em conclusão, o PFI foi fundamental para a minha formação durante 

este ano, pois foi o “estalar de dedos” que me fez despertar para a realidade de 

ter que escrever um relatório e tantos outros desafios que o ano de EP contém. 

 

4.3.2 – Ações de Formação (Escola e Faculdade) 

 

“Não me atrai mesmo nada que, (...) passemos a ter “profissionais” 

técnicos sem qualquer teor intelectual (...) avessos à dor e ao fastio de reflectir 

e aptos a aceitar e seguir, sem pensar...” (Bento, 2008b, p. 92). 

 

Pensando sobre as palavras do professor Bento, creio que a formação 

de professores está a seguir uma tendência de “produção em série”, ou seja, 

todos os professores quando saem das suas formações iniciais vêm para o 
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mercado de trabalho, quase como formatados e com uma falta de sentido 

crítico bem patente. 

Para por termo a isso, é necessário da parte das novas gerações de 

professores, onde me incluo, uma procura constante de novas formas de 

saber, de conhecimentos e visões dos contextos onde nos inserimos. 

Essa constante procura de conhecimentos é que irá fornecer aos 

professores um sentido crítico e não acomodado ao mercado de trabalho, ou 

seja, ao ensino da EF. 

Como o EP contém todos os elementos da prática profissional docente, 

nós EE tal como qualquer professor, necessitamos de estar em constante 

atualização.  

No meu caso essas atualizações deram-se através da faculdade e da 

escola que estagiei. 

As formações da faculdade, foram em duas áreas distintas, isto é, um 

conjunto de formações sobre materiais autoconstruídos para as aulas de EF e 

sobre primeiros socorros. 

O conjunto de formações sobre materiais autoconstruídos teve o intuito 

de fornecer aos EE conhecimentos sobre desportos alternativos para lecionar 

na escola, assim como os conhecimentos necessários para colocar os alunos 

envolvidos na elaboração do material para poderem realizar EF. 

As modalidades que foram abordadas nas formações foram o ringo, o 

frisbee, o paladós, o beisebol, o voleibol e o badminton. Infelizmente, por 

conflito de horário com a formação de primeiros socorros não pude assistir a 

formação dos dois últimos desportos. 

Apenas, tive o privilégio de participar de forma prática na formação de 

Beisebol, confesso que esta experiência foi uma surpresa por vários motivos. 

Primeiro, porque desconhecia o conceito e lógica do jogo, segundo porque a 

construção do material para jogar Beisebol foi bastante simples e fácil e, 

finalmente porque consegui aprender divertindo-me. 

Aliás, com esta experiência senti-me perfeitamente capaz de lecionar 

Beisebol a minha turma, tal só não foi feito porque o planeamento do ano letivo 

já estava realizado. 
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No entanto, penso que aplicar este conceito dos materiais 

autoconstruídos na escola não é fácil em todos os contextos, pois vejamos, os 

programas são extensos e o número de horas semanais da disciplina é cada 

vez menor, logo colocar os alunos na própria aula de EF a construir os 

materiais é improvável. O mesmo acontece com as disciplinas de Educação 

Visual e Desenho, logo o trabalho interdisciplinar também é improvável. 

Assim, penso que a única solução para este tipo de trabalho ser 

realizado é existir uma grande cooperação entre os professores das várias 

disciplinas e também uma grande capacidade de flexibilizar o currículo para os 

alunos poderem beneficiar deste tipo de experiências. 

O termo flexibilizar o currículo, segundo Carlinda Leite 5 (2001, p. 4) 

“Significa, (...) entender o currículo prescrito a nível nacional como uma 

proposta que tem que ganhar sentido nos processos de acção e de interação 

que ocorrem nas escolas.”. 

Quanto à formação de primeiros socorros, esta foi claramente uma 

grande mais-valia, pois para um professor de EF possuir os conhecimentos 

mínimos de suporte básico de vida pode fazer toda a diferença, ou seja, salvar 

ou não a vida de um aluno. 

Penso que este tipo de formação deveria ter estado mais presente 

durante a minha formação inicial, aliás faria tudo o sentido ter uma cadeira de 

primeiros socorros na licenciatura de Ciências do Desporto, porque seja qual 

for a área do desporto onde estamos inseridos, iremos sempre trabalhar com 

pessoas, podendo existir sempre o risco de ocorrer algum acidente. 

Para finalizar, a última formação que frequentei foi facultada pela escola 

que estagiei e organizada pelo núcleo de estágio, sobre a modalidade 

desportiva de Karaté, contudo não me alongarei na reflexão sobre a mesma, 

pois tal já foi feito anteriormente no capítulo da participação na escola e 

relações com a comunidade. 

                                                           
5
  Este documento foi-me fornecido pelas professoras da Unidade Curricular de Desenvolvimento 

Curricular no ano letivo de 2010/2011 
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Concluindo, todas as formações que frequentei ao longo deste ano 

contribuíram para a minha construção pessoal e profissional, que está em 

constante atualização. Seguindo este pensamento, faço minhas as palavras de 

Grácio (1995, p. 152) “Por virtude da natureza mesma da condição humana é 

claríssimo que a educação, quer espontânea e fortuita, quer intencional e 

sistemática, não pode nunca considerar-se conclusa: é um processo 

permanente.”. 

 

4.3.3 – Aulas observadas como formação 

 

“Nunca é demais sublinhar a importância que assume a observação dos 

comportamentos no processo de ensino-aprendizagem.” (Estrela, 1986, p. 

135). 

 

De todos os instrumentos que utilizei para aumentar a minha formação e 

capacidade, penso que a observação de aulas das minhas colegas de núcleo, 

da professora cooperante e de outros professores da escola foi o mais 

importante. Claro que, juntamente com a observação da aula foi também 

fundamental a posterior reflexão realizada pelo núcleo de estágio. 

Esta ideia é defendida por Lalanda & Abrantes (1996, p. 46) que nos diz 

que “a observação, feita directamente por quem reflecte ou a partir de 

observações feitas noutras circunstâncias ou mesmo por outras pessoas, está 

intimamente presente no processo reflexivo.”.  

Desta forma, o facto de termos um núcleo de estágio que atravessa 

problemas semelhantes e possui as mesmas ambições é extremamente útil, 

pois foi-me possível partilhar e esclarecer dúvidas/ problemas com eles. 

 Assim, para Grácio (1996, p. 127) “A informação e a formação do 

professor são ainda importantes no domínio da cooperação com outros 

educadores (...) assentam antes de mais na maturidade das pessoas em 

presença e compreensão recíproca das responsabilidades diversas, mas 

complementares e convergentes, a que são chamadas no exercício da função 

educativa.”. 
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Posso dizer que ao longo deste ano letivo aprendi bastante, não só com 

os meus erros, mas também com os dos outros, pois penso que todas as 

experiências servem para aprendermos. Isso é bem visível nos diários de 

bordo, onde aponto alguns erros que vi em aulas que observei e as soluções 

para os mesmos. 

 “Um ponto que penso que beneficiaria esta aula era a formação de 

grupos equilibrados. Uma vez que os alunos com nível de desempenho mais 

baixo ficaram todos juntos, o que torna difícil manter o volante jogável, logo 

evoluir. Com grupos mais equilibrados permitiria aos alunos com dificuldades 

evoluírem jogando com um aluno de desempenho superior, pois teria mais 

contato com o volante” (Diário de bordo de 7 a 11 de novembro). 

 

“Depois outros aspetos que também não resultaram muito bem, foram os 

exercícios de passe e corte e de aclaramento, pois alguns alunos tiveram muita 

dificuldade em perceber qual o objetivo dos mesmos. Penso que a solução 

seria realizar estes exercícios em formas de jogo mais reduzidas, com regras a 

privilegiarem o que pretendia trabalhar” (Diário de bordo de 9 a 13 de janeiro). 

 

“Quanto à coreografia, penso que tem um problema, isto é, ser 

demasiado rápida e intensa, não existindo tempos mais lentos para os alunos 

descansarem um pouco, pois um pormenor que me chamou à atenção no final 

da aula foi o estado de exaustão em que os alunos se encontravam” (Diário de 

bordo de 30 de abril a 4 de maio). 

 

Foram estes tipos de observações, reflexões e soluções encontradas 

que me ajudaram a evoluir, juntamente com a supervisão das professoras 

cooperante e orientadora. 

O facto de também observar aulas da professora cooperante foi muito 

importante, pois assim era possível ter uma referência/modelo a seguir, o que 

foi fundamental nessa fase inicial. 

Em conclusão, deixo a frase de Estrela (1986, p. 60) “Em todos os 

sistemas de formação de professores, mesmo nos mais tradicionais, a 
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observação tem sido uma estratégia privilegiada na medida em que se lhe 

atribui um papel fundamental no processo de modificação do comportamento e 

da atitude do professor em formação.”. 

 

4.3.4 – Estudo - Diferenças de intensidade nas aulas de EF em função da 

preferência pela disciplina, da experiência do professor e da variável 

sexo. 

 

Resumo 

O propósito deste estudo é verificar se, na aula de Educação Física, os 

alunos que têm a disciplina como preferida, estão em atividade física moderada 

a vigorosa durante mais tempo comparativamente com os que têm a disciplina 

como não preferida. Também é pretendido verificar se existem diferenças de 

intensidade entre as aulas de professores expert vs. estagiários e, se existem 

diferenças entre sexos na intensidade das aulas de Educação Física. 

A Educação Física é importante, pois através dela as crianças e 

adolescentes podem ser influenciados positivamente para a prática de um 

estilo de vida ativo em adultos. 

Os alunos que fizeram parte do grupo de estudo, pertenciam ao 10º ano 

de escolaridade, tinham uma média de idade de 15,5 anos, sendo dez alunos 

do sexo feminino e catorze do masculino. Eram provenientes de duas turmas 

distintas da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas. A metodologia 

utilizada para este estudo, foi a acelerometria. 

As conclusões do estudo foram as seguintes: os alunos que têm a 

disciplina de Educação Física como preferida realizam atividade física 

moderada a vigorosa em maior quantidade do que os restantes; não existem 

diferenças na intensidade das aulas de Educação Física entre um professor 

expert e um estagiário; os rapazes durante as aulas de Educação Física 

realizam mais Atividades Físicas Moderadas a Vigorosas do que as raparigas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE FÍSICA MODERADA A VIGOROSA; 

EDUCAÇÃO FÍSICA; DISCIPLINA PREFERIDA e ACELEROMETRIA. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to verify if in Physical Education classes, 

students who have it as favorite subject, are in moderate to vigorous physical 

activity for longer periods compared to those who do not have it as preferred. 

Furthermore, we intend to verify if there are differences in intensity between the 

classes of expert teachers’ vs. trainees, and if there are gender differences 

related to intensity of physical education classes. 

Physical Education is important, because through it children and 

adolescents can be influenced positively to practice an active lifestyle as adults. 

Students who participated in the study group attended the 10th grade, 

had an average age of 15.5 years, and had 24 students (10 female and 14 

male). The students were from two distinct classes of “Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas” (primary and secondary school). The 

methodology used for this study was the accelerometry. 

The findings of the study were as follows: students who have the 

discipline of Physical Education as preferred perform moderate to vigorous 

physical activity in greater quantity than the other; there are no differences in 

the intensity of Physical Education classes between an expert teacher and a 

trainee; and boys during physical education classes achieve more moderate to 

vigorous physical activities than girls. 

 

KEY-WORDS: MODERATE TO VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY; PHYSICAL 

ACTIVITY; PREFERRED DISCIPLINE; ACCELEROMETRY. 
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Introdução 

 

As orientações dos experts a nível mundial sobre AF (American College 

Sports Medicine, 2010; Faigenbaum, 2012; Singerland et al., 2011) dizem-nos 

que as crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos, necessitam de realizar 

sessenta minutos ou mais de Atividade Física Moderada a Vigorosa (AFMV)  

todos os dias. Segundo Fairclough (2003) a escola é o local ideal para 

promover a AF, através da EF conseguindo assim um comprometimento dos 

alunos com a AF, logo um estilo de vida ativo. 

Durante o EP, surgiu-nos a dúvida se, na aula de EF, os alunos que têm 

a disciplina como preferida, estão em AFMV durante mais tempo 

comparativamente com os que têm a disciplina como não preferida. 

Para isso, recorri à acelerometria, um método de avaliação direto da AF, 

pois é um instrumento de elevada fiabilidade (Lopes, Barbosa & Magalhães, 

2001; Sallis & Owen, 1999 cit por Aires (2009). 

Outras dúvidas que também me inquietavam, era saber se existem 

diferenças significativas ao nível da intensidade da aula de EF de um professor 

estagiário e expert e, se existem diferenças entre meninas e meninos. 

Assim, um professor expert é alguém com a habilidade de discriminar e 

identificar estímulos relevantes em áreas específicas da matéria, permitindo-lhe 

intervir de forma mais rápida (van der Mars et al., 1995).   

O propósito deste estudo é esclarecer as dúvidas levantadas 

anteriormente, pois atualmente um dos grandes problemas das crianças e 

jovens a nível mundial é o baixo nível de AF que realizam, ou seja, terem um 

estilo de vida sedentário é propício para adquirir algumas doenças 

cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes tipo II, osteoporose e 

alguns tipos de cancro (Pate et al., 1995; USDHHS, 1996 cit por Salgado, 

2009).  
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Revisão de literatura 

Atividade Física e Educação Física 

Atividade física é definida pelo American College Sports Medicine (2010, 

p.2) como “qualquer movimento corporal produzido pela contração dos 

músculos esqueléticos, que resulta num substancial aumento do dispêndio 

energético, acima do gasto em repouso.”. 

Já para Teixeira, Silva, Vieira, Palmeira & Sardinha (cit por  Aires, 2009) 

AF é um termo muito amplo, onde podemos inserir todo o movimento, desde o 

mais simples ao mais complexo. Esta pode ser voluntária (estruturada, 

planeada, delimitada no tempo e com objetivos) ou contextualizada no 

quotidiano (como a marcha, atividades domésticas ou forma de transporte). 

Também pode ser espontânea, ou seja, involuntária através de pequenos 

movimentos corporais, como sorrir e piscar os olhos, etc. 

“A prática regular de atividade física esta inversamente relacionada com 

as doenças cardiovasculares, hipertensão, AVC, osteoporose, diabetes tipo II, 

obesidade, cancro do cólon e mama, ansiedade e depressão acumuladas” 

(American College Sports Medicine, 2010, p.8). 

Também a World Health Organization, (2004) refere que uma 

alimentação fraca e inatividade física estão entre as principais causas de 

doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 

II e alguns tipos de cancro. Estas doenças não transmissíveis têm um grande 

impacto na mortalidade, morbilidade e incapacidade mundial, tendo tendência 

para continuar a aumentar, causando cerca de 66% de mortes nos países 

desenvolvidos.  

No entanto, a prática de AF também tem alguns riscos associados, tais 

como “paragem cardíaca súbita e/ou enfarte do miocárdio em indivíduos em 

atividade física vigorosa, que possuam doenças cardiovasculares 

diagnosticadas ou ocultas” (American College Sports Medicine, 2010, p. 8-10). 

Um facto importante que a literatura nos mostra, segundo Aires (2009) é 

que a AF ao longo da vida vai diminuindo, principalmente as atividade 

moderadas a vigorosas (Baquet et al.; Kemper et al.; Van Mechelen et al. cit 
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por Aires, 2009), sendo essa diminuição mais visível nas raparigas do que nos 

rapazes (Kemper et al.; Kimm et al.; Yang et al.cit por Aires, 2009). 

Segundo Yang et al. (cit por Aires, 2009) as crianças com elevados 

níveis de AF em idade pré-escolar, por norma conseguem adiar o início do 

período rápido de aumento corporal, entre os 4 e 6 anos, podendo assim 

atrasar o início da síndrome metabólica para a idade de jovens adultos. 

Assim, evitam a infância e adolescência para o começo da mesma, pois 

são as faixas etárias de maior risco (Singh et al., 2008) , uma vez que uma 

criança ou adolescente obeso tem uma grande probabilidade de também ser 

um adulto obeso (Singh et al., 2008). 

   Importante para os investigadores, tem sido descobrir a causa para o 

decréscimo da AF nas crianças, adolescente e adultos (Haskell et al.; USDHHS 

cit por Sigmund et al., 2010; Saliis et al.; Trost et al. cit por Trost et al., 2002). 

Talvez se deva aos factos socias e culturais (Kemper et al.; Kimm et al.; Yang 

et al. cit por Aires, 2009), tais como diminuição das horas de EF no ano de 

graduação (Zakarian et al. cit por Wallhead & Buckworth, 2004) e falta de 

autoconfiança nas suas habilidades motoras (Sigmund et al., 2010; Butcher; 

Ferguson et al.; Sallis et al; Zakarian et al. cit por Wallhead & Buckworth, 2004). 

A escola através da EF tem potencial para cativar os alunos para a 

prática de AF (Fairclough, 2003). Aliás, para muitos adolescentes a EF é o 

único local onde praticam AF intensa durante a semana (Sigmundová cit por 

Sigmund et al., 2010; Singerland et al., 2011). 

Assim a EF é importante, pois através dela as crianças e adolescentes 

podem ser influenciados positivamente para a prática de um estilo de vida ativo 

em adultos (Singerland et al., 2011; Sallis and McKenzie cit por Wallhead & 

Buckworth, 2004). 

No entanto, Martínez (cit por Martínez Martínez et al., 2012) defende que 

a EF por si só é insuficiente para alcançar os resultados pretendidos para a 

saúde, para isso é necessário um envolvimento da família, das comunidades 

locais e de outros profissionais. 

Quanto à intensidade da aula de EF, esta dependente do seu conteúdo 

ser ou não do agrado dos alunos, ou seja, se os alunos gostam do conteúdo da 
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aula serão mais ativos durante a mesma (Sigmund et al., 2010; Singerland et 

al., 2011). 

O estudo de Bradley et al. (2000), confirma estudos anteriores dizendo 

que as raparigas têm preferência por desportos não competitivos e atividades 

individuais, já os rapazes preferem os desportos coletivos. 

Um facto importante é que nos desportos de invasão (por exemplo, 

futebol, andebol e basquetebol) existe mais tempo em atividade moderada a 

vigorosa comparativamente com os desportos de rede (por exemplo, voleibol e 

badminton) e com as atividades de movimento (por exemplo, ginástica, dança e 

fitness) (Stratton, 1997). 

As recomendações de AFMV para aulas de EF, segundo Bronikowski et 

al. (2009) e o Departamento de Saúde dos EUA cit por Singerland et al. (2011) 

são que pelo menos 50% do tempo de aula, seja dispendido neste tipo de 

atividades. 

Wallhead & Buckworth (2004) dizem-nos que vários estudos têm 

demonstrado uma relação positiva entre a competência percebida e a 

participação em AF. O mesmo autor, refere ainda que se os professores de EF 

forem capazes de aumentar a competência percebida e o consequente prazer 

das aulas de EF, isto irá levar a que os alunos criem laços afetivos com a 

disciplina, o que terá transferência para a prática de um estilo de vida ativo fora 

da escola (Wallhead & Buckworth, 2004). 

O estudo de revisão desenvolvido por Sallis et al. (2000, p.969), 

“confirmou que existem 9 variáveis associadas à AF das crianças e jovens. 

Essas variáveis são a perceção de competência física, a intenção, as barreiras, 

o apoio e ajuda direta dos pais, o apoio de pessoas significativas, o acesso aos 

programas/instalações, a oportunidade de ser ativo e tempo no exterior.”.  

Também segundo (Carroll & Loumidis, 2001) os alunos com maior 

percentagem de competência percebida são significativamente mais ativos fora 

da escola do que os restantes. 

Existem uma multiplicidade de fatores que podem afetar a adoção e 

manutenção de um estilo de vida ativo, tais como fatores psicológicos, 
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biológicos, sociais, culturais e ambientais (Buckworth & Dishman cit por 

Wallhead & Buckworth, 2004). 

Para Sallis et al. (2000) há certos grupos que necessitam de especial 

atenção, pois são grupos de risco devido à sua relativa inatividade nos jovens. 

Esses grupos são as raparigas, adolescentes mais velhos e minorias étnicas. 

 

Acelerometria 

Para Aires (2009), a acelerometria é um método de avaliação da AF 

através de um sensor de movimento (acelerómetro). É um método preciso, 

objetivo e eficaz pois, ultrapassa os problemas de memória e subjetividade 

presentes nas entrevistas. Corroborando isto, Evenson et al. (2008, p. 1564) “ 

conclui que talvez a acelerometria seja a mais fiável e precisa opção de 

observação.”.  

Ott et al. cit por Salgado (2009) defende que a acelerometria é 

possivelmente o método mais apropriado para avaliar os dispêndios 

energéticos resultantes da AF. 

No entanto, tem desvantagens em relação à observação direta porque, 

não capta informações específicas sobre as atividades e o contexto das 

mesmas. A sua vantagem em relação à observação direta é o facto de os seus 

custos serem mais reduzidos (Aires, 2009). 

Em relação aos pontos de corte a utilizar, parece ter-se finalmente 

chegado a um relativo consenso através de Trost et al. (2011), pois até aí a 

ausência de comparação válida na literatura entre pontos de corte, com 

objetivo de atingir uma abordagem padronizada nos dados dos acelerómetros, 

era uma lacuna existente. 

Trost et al. (2011) referem que a acelerometria avalia e regista a 

variação da aceleração aproximadamente entre as magnitudes de 0,05g a 

2,5g. O resultado do acelerómetro é digitalizado, ou seja a conversão é de 

analógico para digital. Depois de digitalizado, o sinal passa por um filtro digital 

que limita a frequência do acelerómetro, sendo corrigido e integrado sobre um 

intervalo específico conhecido como um epoch (Trost et al., 2011). 
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Quanto aos pontos de corte que Trost et al. (2011) confirmou serem os 

mais consistentes, são da autoria de Evenson (2008). Estes caracterizam-se da 

seguinte forma: AF sedentária ≤ 100 count por minuto, AF leve> 100 count por 

minuto, AF moderada ≥ 2296 count por minuto e AF vigorosa ≥ 4012 count por 

minuto. 

Assim Trost et al. (2011, p. 1368) “ recomenda aos investigadores o uso 

dos pontos de corte de Evenson para estimar o tempo gasto em AF sedentária, 

leve, moderada e vigorosa em crianças e adolescentes.”. 

Segundo Salgado (2009), os acelerómetros são pequenos instrumentos 

portáteis, sensíveis aos movimentos de aceleração e intensidades do corpo em 

AF ao longo do tempo.  

 

Expert vs. Estagiário 

Tan & Berliner cit por McCullick et al. (2006) definem um conjunto de 

caraterísticas dos experts, que são desenvolvidas através da prática deliberada 

e experiência. Essas caraterísticas são: extensivo domínio específico do 

conhecimento base, hierarquização do conhecimento armazenado, perspicaz 

capacidade de perceção, rápida identificação e melhores soluções dos 

problemas que os estagiários, comportamentos automatizados, excelente 

habilidade de automonitorização e excelente memória, tanto de longo como de 

curto prazo.  

Já para Siedentop & Eldar (1989) o expertise não pode ser explicado 

comportamentalmente, o expert tem estímulos consideravelmente mais 

complexos sob controlo, com um maior repertório de respostas altamente 

diferenciado e com um maior controlo de fixar eventos relativamente a um 

assunto, tal como a ser aplicado num contexto particular. 

Os mesmos autores afirmam ainda, que a expertise no ensino existe, 

contudo efetividade e experiência são necessárias mas não suficientes para 

alcançá-la (Siedentop & Eldar, 1989). 

Stepich (1991) argumenta que os professores experts tem a capacidade 

de separar a informação relevante da irrelevante, pois tem uma grande 

biblioteca de informação adquirida. Já os estagiários não possuem uma 
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biblioteca de informações tão vasta, portanto têm que analisar e processar 

cada unidade de informação separadamente. 

Assim, confirmando o que a literatura defende McCullick et al. (2006) 

diz-nos que os professores experts têm uma superior memória de trabalho. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo é para Chen (2002) 

constituído por quatro componentes: os efeitos da abordagem de movimento 

para o ensino, compreensão da compreensão do estudante, conhecimento de 

estratégias de ensino e conhecimento da organização curricular. 

Segundo o mesmo autor (Chen, 2002), os professores experts 

construem as suas respostas instrucionais sobre os estudantes, ou seja, nas 

ações emergentes de cognição, de movimento e reações. Em contraste, os 

professores estagiários não usam tais estratégias para responder aos 

estudantes (Chen, 2002). 

Os resultados do estudo de Solmon & Lee (1991) deixam evidente que 

os professores experts possuem um conhecimento base superior, como vimos 

anteriormente e um repertório de estratégias de ensino. Quanto aos planos de 

aula, os experts têm em conta as ações e capacidades dos alunos, já os 

estagiários planeiam de forma unidirecional e falham na adaptação dos níveis 

de ensino as capacidades da turma (Solmon & Lee, 1991). 

Os professores estagiários acreditam que o maior propósito da EF é 

proporcionar aos estudantes oportunidades de se desenvolverem a nível 

psicomotor, cognitivo e de habilidades afetivas. Aliás, estes professores 

planeiam e executam as atividades de aula de forma a desenvolveram as 

caraterísticas referidas (Tsangaridou, 2008). 

Ennis (1994) concluiu que os conhecimentos e as crenças são parceiros 

no caminho para o expertise, pois este resulta da mistura entre ambos, 

formando um compromisso de aprendizagem com o estudante. 

Segundo van der Mars et al. (1995), a literatura suporta que a noção de 

experiência efetiva indica que os estagiários podem ser treinados para serem 

pelo menos tão efetivos como os que ensinam há alguns anos. 
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Metodologia 

Caracterização da amostra 

Os elementos constituintes da amostra, são alunos do sexo masculino e 

feminino a frequentar o 10º ano, na Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas – Concelho do Porto. 

Participaram neste estudo vinte e quatro alunos das turmas A (15) e F 

(9), sendo que os alunos da turma A possuem um professor estagiário e os da 

turma F um expert. Os critérios para serem constituintes da amostra foram os 

seguintes: estar matriculado nas aulas de EF; ter autorização escrita dos pais e 

a concordância do aluno. 

Os alunos constituem uma amostra com idades compreendidas entre os 

15 e 16 anos (Média = 15,50 ± 0,511), dos quais dez são do sexo feminino 

(41,7%) e catorze do sexo masculino (58,3%). 

 

Variável N Média DP 

Idade 24 15,50 0,511 

Estatura 24 165,2 9,46 

Peso 24 58,7 8,68 

IMC 24 21,50 2,48 

AFMV 24 23,40 15,20 

AFMV - 

Disciplina 

Indiferente 12 20,50 16,48 

Preferida 8 34,19 9,25 

Não 

Preferida 
4 10,50 3,24 

Quadro 1 – Estatística Descritiva 

 

Instrumentos/Procedimentos 

Intensidade das aulas de EF 

A avaliação da intensidade das aulas de EF foi calculada por intermédio 

de vinte e quatro acelerómetros. Estes aparelhos procuraram, através da 
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deslocação do centro de massa do corpo, fazer a mensuração da sua 

frequência e intensidade ao longo da aula, sendo expresso em counts. 

Estes acelerómetros uniaxiais portáteis permitem o registo de 

frequência, intensidade e duração do movimento no eixo vertical. São 

aparelhos leves e pequenos que facilmente são transportados na cintura 

através de um cinto. 

Foram monitorizados em duas aulas de EF com a duração de 90 

minutos (75 minutos de tempo útil), realizadas na mesma semana, com o 

mesmo espaço (1/2 pavilhão gimnodesportivo) e na mesma modalidade 

desportiva (Voleibol), para ambas as turmas. 

Os dados dos acelerómetros foram tratados por um software específico, 

Actilife 6.1.1, para conseguir identificar o tempo que os alunos estiveram em 

AFMV durante as aulas, com epoch de um minuto e com pontos de corte 

estabelecidos para determinar as diferentes intensidades (ponto de corte de 

Evenson). 

 

Preferência pela disciplina de EF 

Neste estudo, para a avaliação da preferência dos alunos em relação à 

disciplina de EF, foram considerados os dados obtidos no início do ano letivo, 

através das fichas de caraterização dos alunos. 

A escala utilizada varia entre 0 e 2, sendo o 0 = Disciplina Indiferente; 1 

= Disciplina Preferida; 2 = Disciplina Não Preferida. 

Os dados foram fornecidos pelos professores de EF das turmas. 

 

Antropometria 

A altura foi medida com um estadiómetro de Holtain. Os valores foram 

registados em centímetros até ao milímetro mais próximo. O peso corporal foi 

medido com aproximação a 0,1 kg com uma balança eletrónica (Tanita Inner 

Scan BC 532) com os sujeitos em camisola e calções. O IMC foi calculado pela 

divisão peso/altura² (kg/m²). 
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Procedimentos Estatísticos 

O tratamento estatístico foi realizado com recurso ao programa de 

análises estatísticas SPSS 18. 

Na análise dos dados utilizamos a estatística descritiva de forma a 

proceder à apresentação de frequências, médias e desvio padrão. 

Com o intuito de verificar a existência de diferenças significativas entre 

as variáveis do estudo procedeu-se à estatística inferencial. 

Recorremos aos testes não paramétricos Kruskal Wallis e Mann-Whitney 

e, ao teste paramétrico T-Test. 

O nível de significância considerado foi de 5%. 

  

Resultados 

Com o propósito de apresentar os resultados obtidos da aplicação do 

tratamento estatístico às variáveis em estudo, foram adotados os 

procedimentos que melhor se adequam à descrição e associação das mesmas. 

Para a apresentação dos resultados foram realizados quadros e 

efetuada uma descrição dos mesmos, mencionando os principais aspetos de 

cada um, de forma a proporcionar uma melhor interpretação dos dados obtidos. 

 

 Preferência pela Disciplina de EF 

 

Ao avaliarmos a normalidade da amostra, verificamos que um dos 

grupos não cumpriu os pressupostos. Então, foi necessário utilizarmos testes 

não paramétricos. 

Os resultados do quadro 2, mostram a existência de diferenças 

significativamente estatísticas entre os três grupos (Indiferente, Preferida e Não 

Preferida).  

No entanto, para podermos saber as diferenças entre cada um dos 

grupos foi necessário aplicámos o teste Mann-Whitney, pois este compara 

duas amostras individuais de cada vez, visível no quadro 3. 
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Preferência-

disciplina 
N P 

Indiferente 12 

0,010 Preferida 8 

Não Preferida 4 
Quadro 2 – Teste Kruskal - Wallis 

 

 Indiferente Preferida Não Preferida 

Indiferente X P = 0,025 P = 0,182 

Preferida X X P = 0,006 

Não Preferida X X X 

Quadro 3 – Comparação múltipla entre grupos na intensidade da aula de EF – Teste Mann – Whitney 

Relativamente ao quadro anterior (3), a significância nos tempos médios 

de AFMV entre os 3 grupos (Indiferente, Preferida e Não Preferida) foi avaliada 

pelo teste Mann – Whitney. 

Podemos observar que existem diferenças significativamente estatísticas 

entre os grupos Indiferente e Preferida (P = 0,025), Preferida e Não Preferida 

(P = 0,006), contudo não existem entre os grupos Indiferente e Não Preferida 

(P = 0,182). 

 

Professor Expert VS Professor Estagiário 

Verificamos a normalidade da amostra e um dos grupos não cumpria os 

pressupostos, logo, utilizamos testes não paramétricos. 

No quadro 4, foi possível verificar que não existiam diferenças 

significativas entre a intensidade moderada e vigorosa das aulas de EF de um 

professor Estagiário e um Expert (P = 0,72). 

 

Professor N Média DP P 

Estagiário 15 24,60 16,39 
0,72 

Expert 9 21,39 13,68 
Quadro 4 – Teste Mann-whitney – para 2 amostras independentes 
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Diferenças entre sexos 

Depois de verificarmos a normalidade da amostra e constatarmos que 

ambos os grupos cumpriram os pressupostos, utilizamos testes paramétricos. 

No quadro 5 é possível observar que existem diferenças 

significativamente estatísticas entre o sexo feminino e masculino na média de 

AFMV durante as aulas de EF (P <0,001). 

 

Sexo N Média DP P 

Feminino 10 10,85 4,44 
<0.001 

Masculino 14 32,36 13,7 
Quadro 5 - Teste T para amostras independentes 

 

Discussão 

Preferência pela Disciplina de EF 

Na literatura não encontramos nada que estude especificamente, se 

existe ou não, diferenças de intensidade nas aulas de EF entre os alunos que 

têm a disciplina como preferida e os que não têm.  

No entanto, existem recomendações de AFMV para as aulas de EF, isto 

é, pelo menos 50% do tempo de aula deve ser gasto neste tipo de atividades 

(Bronikowski et al., 2009; Departamento Saúde EUA cit por Singerland et al., 

2011). 

O nosso estudo não alcança esta meta, pois a média de AFMV é de 

23,40 min (31,2%), ficando bastante abaixo do estabelecido. Contudo 

Bronikowski et al. (2009); Simons-Morton et al. (1993); Singerland et al. (2011) 

nos seus estudos mostram que esse objetivo não é cumprido por uma grande 

quantidade de estudos, em diversos países. 

Já o estudo de Sigmund et al. (2010), refere que os alunos são mais 

ativos nas aulas de EF se os conteúdos forem do seu agrado. Fazendo uma 

analogia entre este estudo e o nosso, podemos dizer que assim como os 

alunos são mais ativos quando o conteúdo da aula é do seu agrado, também 

são mais ativos quando a disciplina de EF é a sua preferida. 
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Este resultado é significativamente estatístico, pois constata-se que os 

alunos que têm a disciplina de EF como preferida possuem maior tempo de 

AFMV durante as aulas.  

 

Professor Expert VS Professor Estagiário 

Neste ponto a literatura existente é de foro qualitativo e não quantitativo, 

logo não conseguimos encontrar qualquer estudo comparando a intensidade 

das aulas de EF entre professores experts e estagiários. 

No entanto, pela pesquisa na literatura (van der Mars et al., 1995) 

sabemos que os professores experts são altamente capacitados na 

identificação dos contextos, na identificação dos problemas e na rápida 

resposta aos mesmos. 

Os resultados que obtivemos, foi de que não existem diferenças 

significativamente estatísticas entre os professores experts e estagiário no que 

diz respeito à intensidade das aulas de EF. No entanto, neste estudo realizado 

por nós o professor estagiário possui um média de AFMV mais alta que o 

professor expert, 24,60 minutos e 21,39 minutos, respetivamente. 

 

Diferenças entre sexos 

Vários estudos na literatura demonstram que existem diferenças entre 

sexos na intensidade e quantidade de AF praticada, tanto na aula de EF como 

fora dela. 

Martínez Martínez et al. (2012), defende que os rapazes praticam mais 

AFMV tanto nas aulas de EF (Singerland et al., 2011) como em AF fora dela. 

No entanto, as diferenças significativas só se encontram na AF extra aula, já na 

AF na aula de EF, os rapazes tem mais atividade que as raparigas, mas não 

tem significado estatístico. 

Bradley et al. (2000); Mota et al. (2003); Trost et al. (2002), referem que 

os rapazes participam mais significativamente em AFMV do que as raparigas. 

Já o estudo de Sigmund et al. (2010) conclui que as raparigas são mais 

ativas nas aulas com os seus conteúdos preferidos, como os jogos desportivos, 

dança e aeróbica. 
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Assim, o nosso estudo confirma o que a literatura nos mostra, ou seja, 

que os rapazes praticam mais AFMV do que as raparigas, existindo um forte 

significado estatístico (P <0,001). 

 

Conclusão 

Este estudo permitiu responder a dúvidas levantadas por nós, ou seja, 

verificar se existem diferenças na intensidade da aula de EF entre os alunos 

que preferem a disciplina e os que não preferem, os professores experts e 

estagiários e também entre rapazes e raparigas. 

Desta forma, foi-nos possível concluir, que os alunos que têm a 

disciplina de EF como preferida tem uma AFMV maior que os alunos que têm a 

disciplina como não preferida, também do que os alunos que têm a disciplina 

como indiferente. 

Em relação às diferenças de intensidade entre as aulas de um professor 

expert e um estagiário, ao contrário do que era previsto, não existem diferenças 

significativas entre ambos. Aliás, existe uma ligeira diferença mas, a favor do 

estagiário. De salientar que as aulas comparadas tiveram as mesmas 

condições, ou seja, realizaram-se no mesmo espaço, na mesma modalidade 

(voleibol) e com o mesmo ano de escolaridade (10ºano). 

Já a diferença de intensidade na aula de EF entre sexos, tal como 

prevíamos, foi bastante significativa, pois os rapazes realizam AFMV em muito 

maior quantidade do que as raparigas (32,36 minutos e 10,85 minutos, 

respetivamente). 

Quanto aos instrumentos utilizados para avaliar a AF, os acelerómetros, 

foram claramente uma ferramenta útil, pois é de fácil transporte, utilização e 

segurança. 

No entanto, este estudo também possui algumas limitações, como o 

facto de a amostra utilizada ser bastante pequena (<30) e também o facto de 

não terem sido utilizadas time-lines durante as observações de aula, para 

compararmos também o tipo de exercício utilizado, ou seja, se um exercício 

analítico ou jogo, etc. 
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5 – Conclusão e perspetivas para o futuro 

 

Este ano de EP, foi o culminar da minha formação inicial enquanto 

professor de EF, ou seja, depois de quatro anos onde adquiri todos os 

conhecimentos teóricos necessários para lecionar a disciplina, seguiu-se o ano 

de EP essencialmente prático, isto é, de confronto entre a teoria que tinha 

adquirida e a parte mais prática que não possuía qualquer experiência no 

contexto escolar. 

Assim, tive um ano repleto de problemas/dificuldades criadas pelo 

contexto da minha turma, contudo penso que são as adversidades que nos 

fazem evoluir e tornam mais fortes, logo se estes problemas não tivessem 

surgido com certeza que a minha PES não teria sido tão rica e proveitosa. 

No entanto, também aconteceram grandes feitos durante este ano que 

me marcaram pela positiva, desde a minha evolução ao longo do processo até 

à simples alegria demonstrada pelos alunos ao entrarem na aula.  

O EP, foi sem margem para dúvida, uma experiência de vida, talvez a 

mais marcante até aos dias de hoje, por motivos que ainda tenho dificuldade 

em identificar. Talvez, devido à pouca experiência que possuo, ou 

simplesmente porque, como em tudo na vida os primeiros deixam sempre 

marca e, estes foram os meus primeiros alunos. 

Penso que ser professor é um processo longo e que não pode estar 

completo no final do EP, assim a afirmação de Arends (1997, p. XV) mostra-

nos o caminho – “Aprender a ser professor é uma viagem longa e complexa, 

repleta de desafios e emoções. Inicia-se com as diferentes experiências que 

temos com os nossos pais e irmãos; prossegue à medida que vamos 

observando professor após professor, ao longo dos dezasseis a vinte anos de 

escolaridade.”. 

A primeira “pedra” desde estágio foi colocada no dia 20 de setembro de 

2011, falo do dia de apresentação aos alunos, pois este foi um dia especial, por 

todas as razões que falei anteriormente sobre a primeira impressão e também, 
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porque foi o dia em que passei para o lado dos professores, ou seja, deixei de 

ser apenas um aluno e tornei-me também professor. 

Aquilo que senti quando vi entrar os alunos, foi alegria por finalmente os 

conhecer, contudo quando o silêncio se apoderou do ginásio esperando que eu 

falasse, senti apenas medo de falhar. 

Esse medo, desapareceu no final da primeira frase, ao ver os seus 

sorrisos, ao perceber que a primeira impressão tinha sido positiva. 

A reflexão foi sem dúvida uma ferramenta muito importante para mim, 

pois através da tríade Ação Reflexão Ação, consegui grandes conquistas e 

evoluções, tanto em mim como nos alunos. Aliás, ela também foi fundamental 

na escrita deste documento, pois ao escrevê-lo refleti novamente sobre os 

temas e cheguei a conclusões mais ricas e amadurecidas. 

Infelizmente, comecei este ano com um ritmo de trabalho e entrega 

insuficientes para aproveitar ao máximo o estágio, ou seja, ao contrário do que 

é normal nos estagiários não fui suficientemente entusiasta, energético e 

presente.  

Penso que esse arranque em falso inicialmente teve repercussões na 

minha prestação e aprendizagem. No entanto, o final do primeiro período foi 

um ponto de viragem de todo o EP, pois mudei de atitude e obtive resultados. 

Outro aspeto marcante do estágio, foi a necessidade de ser eu próprio 

com os meus alunos, ou seja, inicialmente tentei adotar uma postura séria para 

com eles, isto é, o professor que não mostra os dentes, contudo esse tipo de 

postura não faz parte da minha natureza. Logo, a pouco e pouco, passei a ser 

eu próprio nas aulas e acredito que só assim foi possível ser feliz neste ano. 

Terminado que está o EP, possuo o sentimento de missão cumprida, 

contudo não significa que o meu processo de formação esteja concluído, 

porque tal como referi anteriormente, a formação é sempre algo inacabado. 

Aliás, o profissional que não procurar a formação constante nunca atingirá o 

sucesso e a competência de forma duradoura. 

Quanto às minhas perspetivas para o futuro, apesar da situação em que 

a classe dos professores se encontra ser preocupante, continuo com a 
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esperança que a minha oportunidade surgirá, quer seja na escola, quer noutro 

setor do desporto. 

Penso que neste momento sou capaz de encarar qualquer desafio, 

principalmente na escola, pois é onde me sinto mais capaz e motivado para 

fazer a diferença, como professor. 

Concluo, afirmando que SOU PROFESSOR e que mais do que nunca as 

palavras de Bento (2008a, p. 77), me deixam orgulhoso de o ser – “Os 

professores são os mais afortunados e bem-aventurados, entre todos aqueles 

que trabalham. É-lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, 

semeando novas perguntas e respostas, novas metas e horizontes.”. 
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