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Resumo 

 

Para atingir o grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário, na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto é proposto a todos estudantes a realização de um Estágio Pedagógico 

(EP). O estágio em causa é um processo de aprendizagem preponderante com 

o intuito de preparar os recém-mestres para a realidade da nossa futura 

profissão. O EP foi realizado na Escola Secundária/3 de Barcelinhos, teve o 

acompanhamento de um professor cooperante, integrado no grupo disciplinar 

de Educação Física da escola em questão e um professor proveniente da 

Faculdade, com a designação de orientador. Para que todos acontecimentos, 

emoções, atitudes, reflexões e conhecimentos marcantes deste EP fiquem 

registados e sejam confrontados com a literatura, a realização de um Relatório 

de Estágio (RE) é de máxima importância. O presente relatório encontra-se 

dividido em cinco partes distintas. A introdução onde será relatada uma 

caracterização geral do estágio realizado. Uma dimensão pessoal onde será 

demonstrado o meu percurso biográfico, bem como as expetativas e o 

confronto com a realidade do estágio em si. Um enquadramento da prática 

profissional onde será exposto onde o estágio foi realizado, as suas 

componentes e a forma encontrada por mim para enquadrar-me. Uma área 

identificada por “realização da pratica profissional” onde será demonstrado um 

plano de objetivos e reflexões acerca dos problemas, facilidades, estratégias e 

formas de avaliação nas diferentes áreas, área 1 “organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem”, área 2 “participação na escola”, área 3 “Relações 

com a comunidade” e área 4 “desenvolvimento profissional”, onde irei expor o 

estudo levado a cabo por mim acerca da problemática do género na disciplina 

de educação física. A última parte do RE, a conclusão, irá demonstrar de que 

forma o estágio influenciou a minha postura como profissional da educação e 

as minhas perspetivas para o futuro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, REFLEXÃO, GÉNERO. 
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Abstract 

 

To achieve the degree of Master of Teaching in Physical Education 

Teaching Basic and Secondary Education, the Faculty of Sport, University of 

Porto, is offered to all students to accomplish a Pedagogic Internship. The stage 

in question is a learning process that predominantly aims to prepare teachers 

for the reality of our future profession. The Pedagogic Internship was held in the 

High School/Middle School of Barcelinhos, had the company of a cooperating 

teacher, integrated in the group discipline of Physical Education at the school in 

question and a professor from the College, with the appointment of supervisor. 

For all striking events, emotions, attitudes, knowledge and reflections of this 

Pedagogic internship get recorded and faced with the literature, conducting a 

Internship Report is of utmost importance. This report is divided into five distinct 

parts. The introduction will report a general characterization of the internship. A 

personal dimension will be demonstrated with my biographical path, as well as 

the expectations and confrontations with the reality of the internship itself. A 

framework for professional practice which will be exposed where the internship 

was performed and it’s most important aspects. An area identified as 

"Realization of professional practice" which will be shown a plan of goals and 

reflections on the problems, facilities, strategies and assessment methods in 

different areas, area 1 "organization and management of teaching and 

learning," Area 2 " participation in school, "Area 3" Community Relations and 

"area 4" professional development ", which will expose the study carried out by 

me about the issue of gender in physical education classes. The penultimate 

part of the RE, the conclusion, will demonstrate how the internship influenced 

my attitude as a professional in education and my outlook for the future. 

 

KEYWORDS: STAGE PROFESSIONAL, TEACHER, PHYSICAL EDUCATION, 

REFLECTION, COMPETENCE, GENDER. 
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Introdução 

 

“O fim supremo do homem é formar se, isto é, reforçar, elevar, 

espiritualizar e transcender a sua natureza animal e o seu aparato físico” 

(Bento, 2006, p.47) 

 

 

 

A caracterização geral do estágio e o(s) respetivo(s) objetivo(s) 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito no Estágio Profissional (EP), 

ocorrido durante o segundo ano do segundo ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). 

O Relatório de Estágio (RE) tem como objetivo demonstrar todos os 

momentos passados por mim durante o ultimo ano letivo, momentos de muita 

aprendizagem, experiencias novas, reflexão, trabalho e caminhos tomados. 

O EP veio demonstrar a realidade da nossa futura profissão.  

Até então apenas tinha em minha posse o conhecimento teórico, o 

“saber”, através desta nova experiencia fui capaz de acrescentar ao meu 

portfólio de conhecimentos uma nova ferramenta, o “saber-fazer”. Este “saber-

fazer” não vem nem chega por acaso, apenas através, de variadas reflexões e 

informações obtidas ao longo do EP fui capaz de atingir um nível aceitável de 

autonomia no ensino. 

 

  “A eficácia do processo de ensino-aprendizagem depende da 

capacidade de conciliar o conhecimento específico com as estratégias de 

ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos conteúdos” 

(Harari et al., 1995) 
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Mas esta formação não está terminada nem nunca estará, pois sendo o 

conhecimento interminável a nossa formação como agentes ativos na formação 

e educação do próximo também o deve ser. 

A elaboração do Projeto de Formação Inicial (PFI) foi um grande 

contributo para a realização do RE pois permitiu me uma análise inicial acerca 

das minhas ações como professor e as minhas respetivas reflexões. 

O meu EP foi realizado na Escola Secundária/3 de Barcelinhos, fui o 

responsável pela turma 9º C. Foi nesse momento que obtive o primeiro contato 

com a escola e o meio envolvente. A primeira impressão que recebi da escola 

e o seu pessoal inerente foi muito positiva; fui extremamente bem recebido por 

todos os seus elementos, desde os funcionários, professores e representantes 

do conselho executivo. 

O Núcleo do EP foi constituído por cinco elementos, três professores 

estagiários, um Professor Cooperante (PC) e um Professor Orientador (PO). 

Na constituição do núcleo de estágio estava presente um grande amigo 

meu de longa data, o que ajudou imenso na minha integração na escola. 

Passada esta pequena introdução irei apresentar o RE demonstrando os 

aspetos de maior importância que estiveram presentes nesta maravilhosa 

experiência que com certeza irá deixar lembranças durante vários anos, 

Estagio Profissional (EP). 
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Dimensão pessoal 

 

A seguinte área do Relatório de Estagio “dimensão pessoal” tem como 

intuito dar-me a conhecer e resumir o caminho tomado até ao momento, 

portanto irei contar a minha história. 

 Meu nome é Vítor Domingos, nasci a 27 de Setembro de 1986, tenho 

naturalidade Brasileira e nacionalidade Portuguesa. Vim para Portugal com 

apenas 6 anos e tenho residência em Vila do Conde desde então. 

 O desporto sempre fez parte do meu quotidiano. Pratico desporto 

federado desde os 6 anos de idade. Comecei por praticar trampolins no 

Ginásio Clube Vilacondense, nessa tenra idade, onde desde cedo, fruto de 

muito esforço e treino consegui atingir lugares dignos de reconhecimento, 

títulos a nível distrital, regional e nacional. Conheci pessoas fantásticas, lugares 

diferentes e obtive diversas experiências enriquecedoras.  

Estive ligado a este incrível desporto durante 8 anos, 8 anos com altos e 

baixos, tendo claramente o seu ponto mais alto quando consegui atingir o 3º 

lugar nos campeonatos nacionais de trampolins. 

Numa dada altura dei por mim a praticar o desporto em causa 

simplesmente por hábito, não estava a retirar o prazer que outrora existia, 

portanto, era tempo de deixar a modalidade em causa no passado e apenas 

manter na memória todas as experiencias e personalidades fantásticas 

conhecidas. 

Após deixar os trampolins, resolvi experimentar vários desportos, 

nomeadamente, ténis, voleibol e natação. Com 14 anos comecei a praticar 

natação não federada. A competição federada estava simplesmente fora de 

questão, pois, existia uma enorme fenda entre a minha qualidade e a dos 

atletas federados, estes com mais anos de experiência.  

Com 15 anos, estava eu a iniciar uma nova aventura escolar, a entrada 

no 10º ano. Assim, uma nova página no meu livro era escrita, pois, além de ter 

mudado de escola, na minha turma não existiam caras conhecidas.  
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Ingressei na opção de desporto da Escola Secundária José Régio. Já 

nessa tenra idade existia uma grande vontade de seguir o curso de desporto no 

ensino superior. 

Através de colegas de turma comecei a praticar a modalidade de futsal, 

primeiramente nos Jogos “interfreguesias” de Vila do Conde, na freguesia de 

Vila do Conde. Nesse ano a nossa equipa, pela primeira vez, conseguiu vencer 

o título concelhio para a freguesia de Vila do Conde. 

Com os bons resultados e devido a boas exibições fui convidado a 

ingressar na equipa de Futsal do Rio Ave para o escalão de Juniores. Com 

uma dimensão completamente diferente da competição prévia, rapidamente 

apaixonei-me por esta grandiosa modalidade.  

Como normalmente acontece com todos os momentos mais agradáveis, 

2 anos passaram a voar, já estava eu no 12º ano, altura de muitas escolhas a 

serem tomadas. Não foi um bom ano para mim, tanto a nível escolar como 

desportivo. Sucessivas lesões impediram-me de jogar e, normalmente, o meu 

transtorno repercutiu-se no meu aproveitamento escolar. 

Contudo, a minha vontade de seguir desporto no ensino superior não 

esmoreceu. Mas, como era esperado, este sonho teve de aguardar mais um 

ano pois a minha falta de dedicação nos estudos refletiu-se no meu insucesso 

escolar. 

O ano seguinte foi um ano triste pois o meu atraso no ingresso do ensino 

superior existiu simplesmente por minha culpa. Mas, de forma a tentar 

compensar esse facto, além de estudar comecei a trabalhar, maioritariamente 

trabalhos em part-time na restauração e em lojas comerciais.  

Após a conclusão do 12º ano, com uma média bastante razoável, 

apenas faltava saber as colocações das faculdades. Obviamente o primeiro 

lugar no topo da lista de opções foi a Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADE-UP), anteriormente conhecido como Faculdade de Ciências de 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF-UP). A razão 

desta escolha era clara, além de ser a faculdade mais conceituada do país no 

meu curso de opção, era a mais próxima de minha casa. 
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“ENTREI!!!!!” Foi um grito dado cheio de emoção, após contemplar as 

colocações. Lembro como se fosse hoje, a emoção e a alegria juntamente com 

o sentimento de um objetivo cumprido. 

 

 

“A Faculdade, um novo mundo…” 

 

Penso que esta nova fase que foi enfrentada merece uma enfâse 

diferente, pois mudou o meu modo de ver a realidade em meu redor, as 

pessoas, as diferentes situações, ajudou-me a ter uma nova mentalidade, deu-

me experiências incríveis, pessoas novas com culturas completamente 

distintas, tristezas, alegrias, noitadas de estudo, noitadas de festa. Momentos 

tao recentes mas ao mesmo tempo distantes tornaram-me alguém melhor. 

O meu primeiro “encontro” com a Faculdade foi realizado no 1º dia de 

aulas, onde existiu uma aula fictícia de “Introdução ao Pensamento 

Contemporâneo”, invés de ser o professor responsável pela cadeira a lecionar, 

foi o “Dux” (aluno inscrito na faculdade com o maior número de matriculas). 

Nesse exato momento tinha começado a nossa praxe. Praxe essa, que segui 

durante todo o ano, praxe essa que conheci grandes pessoas, grandes amigos 

que mantenho até hoje e espero manter até sempre. 

 Confesso que não concordo nem concordei com muitas opções 

tomadas pelos responsáveis, mas de um modo geral gostei, foi uma boa 

experiência. 

O meu primeiro ano de faculdade foi um ano de adaptação, novos 

colegas, com mentalidades diferentes, hábitos bastante diferentes dos meus, 

mas desde logo criei afinidades com a maior parte deles.  

Na minha opinião a maior dificuldade existente nesse ano foram as 

constantes viagens de Vila do Conde – Porto e Porto – Vila do Conde. Estas 

viagens variavam entre 60 a 90 min, dependendo do trânsito que o autocarro 

tinha que enfrentar. As viagens aliadas às largas cargas horárias das 

disciplinas com uma vertente pratica desportiva causavam um grande cansaço 

físico e mental, o que obrigou claramente a um rebaixamento para 2º plano o 

futsal e o convívio com os amigos. Mesmo assim não existiram muitas 
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dificuldades em conseguir atingir os objetivos propostos pelos professores nas 

diferentes disciplinas. 

O 2º ano começou de forma semelhante ao ano anterior. Muita 

ansiedade em rever caras conhecidas e muitas saudades do ambiente 

maravilhoso que é vivido na faculdade. A faculdade em si ocorreu de forma 

natural, mas profissionalmente a minha carreira mudou, obtive uma proposta 

para ingressar na equipa técnica do escalão de escolas do clube A.D.C.R 

Caxinas na modalidade de futsal. A proposta foi recebida por mim com grande 

alegria e aceite no mesmo momento. Ocupei o lugar de treinador adjunto, 

nesse ano conseguimos atingir a 3ª posição na 1ª divisão distrital. 

Curiosamente o meu irmão mais novo fazia parte desse mesmo plantel. 

O ano seguinte foi um ano de mudanças, a introdução do Processo de 

Bolonha na nossa faculdade e as alterações inerentes não trouxeram muitas 

felicidades para mim, pois, fiquei retido na licenciatura a completar as 

disciplinas que faltavam para ingressar o mestrado. 

 Obviamente este percalço não existiu apenas devido ao Processo de 

Bolonha, existiu muito desleixo da minha parte, onde em certa altura vi a 

faculdade como um simples lugar de diversão, o que arrependo-me até hoje e 

irei arrepender-me durante largos anos com certeza. 

 Desportivamente, mantive a minha presença no escalão de escolas, foi 

um ano de muita aprendizagem no futsal, pois, tive o privilégio de poder 

trabalhar perto de um grande nome do futsal do Norte, fui treinador adjunto do 

Raul Moreira, treinador que já tinha no seu palmarés vários títulos distritais nas 

camadas jovens. 

Infelizmente nesse ano não conseguimos atingir o título, perdemos o 1º 

lugar no último jogo do campeonato contra os nossos principais rivais. 

O ano seguinte começou de forma distinta de todos outros, de uma 

forma triste, pois, fiquei extremamente desapontado com a minha prestação no 

ano anterior, ver a maior parte dos meus colegas seguir em frente para um 

mestrado ou ingressar no mundo do trabalho, trouxe um sentimento de ter sido 

deixado para trás, pura e simplesmente por minha culpa. 
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Como apenas tinha 2 disciplinas para realizar na faculdade, tinha um 

tempo excessivamente extenso livre. A forma ideal que encontrei para 

compensar essa minha falha, foi encontrar um trabalho em part-time. Comecei 

a trabalhar no centro comercial Norte shopping, na loja da Lightning Bolt, como 

operador de loja. Aproveitei também para alargar o meu estoque de 

conhecimentos no futsal, inscrevi-me no curso de treinador de nível I para a 

modalidade de futsal, terminado com sucesso com a nota “Bom”. 

Foi me dada a oportunidade de ocupar o cargo de treinador principal 

pela primeira vez, do escalão escolas. Foi uma experiencia muito positiva, onde 

pela primeira vez fui o principal responsável por um grupo de crianças. Esta 

situação influenciou-me imenso nas opções que seriam por mim tomadas no 

futuro. Dei por mim a ter em conta que todas as minhas atitudes, todo o meu 

discurso e forma de estar, estavam a influenciar os meus atletas, tanto 

positivamente como negativamente, trazendo pela primeira vez em mim um 

pensamento reflexivo acerca das minhas prestações 

 

 “O desporto é uma prática ao serviço do homem, enquanto praxis, exige 

aos seus diversos agentes muito mais do que uma intervenção técnica; exige 

uma intervenção fundada na filosofia e, simultaneamente, na ciência, 

esclarecendo, deste modo, e tornando mais eficaz, a sua intervenção no plano 

ético e de orientação dos seus potenciais efeitos formativos para aspetos da 

formação e do desenvolvimento moral, da formação do carater, da formação 

pessoal e social dos diversos agentes” (Rosado, 2009, p. 17) 

 

Terminei a época revalidando a mesma posição que tinha sido 

conquistado no ano anterior, um amargo 2º lugar que, contudo, para o primeiro 

ano como treinador principal não é nada negativo mas não fiquei com o 

sentimento de ganhar o 2º lugar, simplesmente perdi o 1º. 

Na faculdade, as dificuldades não eram acrescidas devido ao número 

reduzido de carga horária. 

Concluída a licenciatura, após um período de reflexão, resolvi que ainda 

faltava percorrer um caminho na faculdade pois a minha formação como 
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profissional do desporto ainda se encontrava muito desfalcada. Assim, decidi 

enveredar pelo Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (EEFEBS), da Faculdade de Desporto da Universidade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que iria claramente ajudar a 

preencher algumas lacunas presentes no meu leque de conhecimentos. 

 

 “Assim sendo, na formação trata-se de ampliar as possibilidades, 

visando aumentar e alargar o seu território e a partir dai afeiçoar em novos 

moldes a realidade” (Bento, 2006, p.5) 

 

A pequena experiencia que tive quando orientei os miúdos na posição 

de treinador mostrou-me que o ensino era algo que realmente gostava e penso 

ser essencial para qualquer profissional do desporto, em qualquer modalidade, 

ter em seu conhecimento uma boa base de “saber” ensinar, “como” ensinar e o 

“que” ensinar, portanto resolvi seguir essas pegadas.  

 

 “O professor contemporâneo, inserido numa textura socioeducativa 

vectoriada por uma dinâmica de mudança, terá necessariamente de patentear 

uma consciência pedagógica orientada para uma melhoria das suas 

competências. Terá intencionalmente de assumir uma transformação 

necessária e urgente, assente na definição de uma nova imagem do que é ser 

professor, entendido agora este como pessoa de cultura, tecnicamente 

apetrechado e humanamente rico, conhecedor da realidade do seu tempo e 

profundo na capacidade e interpretação do ato de ensinar. Toda esta dinâmica 

terá então de ser ampliada por um trabalho investigativo de âmbito científico e 

tecnológico devidamente contextualizado no quadro da realidade social que o 

professor protagoniza, enquanto desenvolve todo um esforço decorrente da 

prática letiva” (Nogueira et al., 1990, p. 53). 

 

Com o ingresso no Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, deixei o meu trabalho na loja da Lightning Bolt, e 

aceitei o cargo de professor de duas turmas não-federadas no mesmo clube 

onde já estava presente, ou seja, comecei a acumular cargos. Nesse ano 
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reencontrei o meu “mentor” do futsal, Raul Moreira, fui treinador-adjunto do 

escalão dos juvenis onde existia o objetivo de atingir os campeonatos 

nacionais. Infelizmente esse objetivo não foi atingido, apenas conseguimos a 2ª 

posição nos campeonatos distritais.  

Na faculdade, as disciplinas encontradas este ano foram completamente 

direcionadas para o ensino, o que motivou-me imenso. 

 

 “Nem que seja para fazer alfinetes, o entusiasmo é indispensável para 

sermos bons no nosso ofício” (Denis Diderot 1713-1784) 

 

Foi um período que foi necessário muito trabalho, muito esforço e 

dedicação para conseguir manter a minha carreira de estudante e trabalhador a 

um nível aceitável. 

Principalmente nas disciplinas de didática especifica, consegui receber o 

nível de conhecimento que esperava, o “saber-fazer”, pois, obtive a minha 

primeira experiência (de forma limitada), na lecionação. Experiência essa que 

foi muito produtiva, trazendo ainda mais certezas que escolhi o caminho correto 

para o meu futuro. 

 

 “Não se pode ter conhecimento pedagógico do conteúdo sem 

conhecimento do conteúdo, e nenhum avanço na pedagogia da educação 

física pode modificar esta verdade tao simples” (Siedentop, 2002ª 

 p, 368) 

 

Ultrapassadas todas as dificuldades encontradas no primeiro ano do 

mestrado, chega o tao esperado EP. 

Nesse último ano do mestrado, atingi um patamar superior como 

treinador, um ano recheado de alegrias. Fiquei responsável pelo escalão de 

iniciados e por 3 turmas de atletas não federados.  

No escalão de iniciados, além de reencontrar o meu irmão como atleta, 

consegui conquistar todas provas que fomos candidatos, o torneio que 

antecede ao início da época, organizado pela equipa do Juventude de Gaia, o 
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campeonato distrital da 1ª divisão do Porto, a Taça do distrito do Porto e a 

Supertaça. Uma época perfeita. 

 

 

O Estágio e a posição de “Professor-estudante” 

 

 

 “Quanto melhor compreendermos o impacto que o EP representa na 

formação de professores, melhor poderemos corresponder às necessidades 

dos formandos” (Cardoso, 2009, p. XIII). 

 

 

 

Penso que apenas comecei a realmente compreender a tamanha 

envergadura que as palavras “Estágio Pedagógico” significam quando fui 

confrontado com ele. Quando senti a extrema necessidade de aplicar todos os 

conhecimentos que fui adquirindo nestes últimos anos na licenciatura, 

mestrado e formações à parte. Assim, verifiquei a real importância de todas as 

disciplinas teóricas que devia ter tratado com mais importância pois toda a 

informação que obtemos durante a nossa formação é crucial quando somos 

confrontados com a realidade das escolas. Descobri que realmente não serve 

apenas conter o conhecimento, é necessário saber transmiti-lo aos alunos e 

descobrir a melhor forma o fazer.  

 

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

pedagógica, sem uma adequada formação de professores” (Nóvoa, 1992, p. 9) 

 

O nervosismo presente em mim era bastante visível, não me sentia 

preparado, não sentia que tinha em mim as ferramentas necessárias para 

conseguir realizar um processo ensino-aprendizagem de forma satisfatória. 

Talvez a pouca experiência que tive com a realidade escolar na posição de 

professor estivesse na base desse sentimento. É verdade que como treinador 
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já tinha sido responsável pela “formação” de atletas, mas neste caso era um 

contexto completamente distinto e de uma importância muito superior. 

 Segundo Heck e Williams (1984) para o estudante tornar-se professor é 

necessário um processo contínuo ao longo da carreira profissional, ou seja a 

confiança do professor ou do estagiário nas suas capacidades e no seu 

estatuto, surge progressivamente, na medida que este se torna autónomo e 

mais envolvido no aperfeiçoamento da sua capacidade de ensino e no seu 

desenvolvimento profissional. 

Lembro como se ainda fosse hoje o primeiro olhar que tive perante os 

portões da escola. Era uma escola nova para mim, nunca lá tinha estado. Pela 

primeira vez estava a entrar numa escola com um “posto” diferente, não como 

aluno mas sim como professor. O olhar dos funcionários e alunos recaiam 

sobre mim de uma forma diferente do que tinha sido há anos atrás, quando era 

eu um estudante como todos os outros. 

 Nesse mesmo dia, conheci todos os constituintes do núcleo de estágio e 

as primeiras tarefas que teria de desempenhar como professor. Numa primeira 

fase, o PC entregou a todos os seus estagiários os documentos 

regulamentares do estágio e teve uma breve conversa acerca dos objetivos e 

funcionamento do núcleo de estágio. 

 No momento que terminou a primeira de muitas reuniões, ao abandonar 

a escola, tive a consciência que aquele iria ser o meu local de trabalho, a 

primeira experiência como um profissional da educação. 

 Nas seguintes reuniões foram escolhidas as turmas para os respetivos 

estagiários, estabelecidas as unidades didáticas, demonstrados os planos de 

aula tipo e fomos informados acerca dos testes de aptidão física adaptados 

pela escola. 

Após este período maioritariamente organizativo e de alguma adaptação 

ao núcleo de estágio e à sua forma de funcionamento, chegaram as aulas 

propriamente ditas. 

Para o primeiro dia de aulas, preparei um texto razoavelmente elaborado 

com a minha apresentação e as normas de conduta para o melhor 

funcionamento das aulas de educação física no presente ano letivo. Tive o 
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cuidado de preparar este texto para conseguir demonstrar uma boa primeira 

impressão a todos alunos e mostrar ao PC que estava bem preparado. 

Infelizmente tudo correu exatamente da forma oposta, prendi me demais ao 

texto, o que levou com que quando uma simples palavra faltava no meu 

discurso eu ficava sem alternativas. Nesse primeiro instante deparei-me com a 

necessidade de improvisação, a adaptação a situações inesperadas, a 

criatividade, umas das qualidades que os professores devem conter. Mais 

importante, cheguei a conclusão que todas essas qualidades estavam num 

estado demasiado embrionário, precisavam de ser praticadas para atingir um 

nível razoável. As dificuldades da prática profissional do professor não são 

simplesmente instrumentais, todos eles sofrem situações problemáticas que 

necessitam decisões num assunto de grande complexidade, indecisão, 

peculiaridade e de conflito de valores (Schon, 1990).   

Mesmo já tendo alguma experiência a lidar com grupos de crianças, 

através da minha atividade como treinador de futsal, o meu nervosismo nesta 

primeira experiência como professor estagiário de uma turma do 3º Ciclo era 

claramente visível por todos os meus 27 alunos e, claro, pelo professor 

responsável pela minha evolução como professor. Mas esta primeira aula não 

pode ser resumida apenas com pontos negativos. Gostei muito da primeira 

impressão da minha turma e, além disso, era uma turma bastante incomum 

pois, dos 27 alunos presentes, 21 alunos eram do sexo feminino e apenas 6 do 

sexo masculino.  

O meu primeiro pensamento após o término da aula foi, “isto é bem mais 

difícil do que parece”. Era a última fase da minha licenciatura e mestrado, o 

momento ‘máximo’, o momento de aplicar o “saber”. Passada a primeira aula, 

os meus receios e desassossego aumentaram exponencialmente, pois, 

deparei-me com variáveis que tinham sido pouco praticadas até então, como a 

postura, posicionamento perante os alunos nas explicações, exemplificações, 

altura e colocação da voz, forma de interagir mediante as diferentes situações, 

saber interpretar as diferentes ações e reações dos alunos para poder reagir da 

forma mais adequada, qual seria a forma mais indicada para aplicar o processo 

ensino-aprendizagem mediante a minha turma e qual seria a melhor forma de 
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relacionar-me com a turma. Imensas questões que surgiram logo após a minha 

primeira prestação como professor. O meu pensamento mantinha-se na frase 

“não vai ser nada fácil”. Segundo Nóvoa (1992), as condições que os 

professores são obrigados a defrontar (e a resolver) apresentam características 

exclusivas, obrigando portanto respostas únicas: o profissional competente 

possui competências de autodesenvolvimento reflexivo. Tendo em conta as 

palavras de Nóvoa, cheguei à conclusão que não existia uma forma concreta 

nem imediata de obter todo esse conhecimento que era necessário, somente 

através de uma experiência própria essas ferramentas iriam fazer parte do meu 

portfólio de conhecimentos.  

Com o desenrolar das aulas, concluí que a minha primeira impressão 

acerca da turma estava correta. A turma que me foi designada (9ºC) era uma 

das melhores da escola, tanto em comportamento como em aproveitamento (2 

alunos estavam incluídos no quadro de honra da escola). O relacionamento 

com a turma começou por ser bastante impessoal e até de certa forma rígido. 

Contudo, com o decorrer das aulas, fui descobrindo que era uma turma que 

continha alunos com bastante potencial, responsáveis, com vontade de 

aprender, educados e alegres. Tenho plena consciência que aprendi muito com 

eles, tanto como pessoa, como professor. Contudo, como toda a regra tem 

exceções, nesta turma elas também existiam.   

Com o decorrer das aulas, o meu à vontade perante os alunos e as 

aulas foi aumentando nitidamente. Consegui gradualmente impor-me de uma 

forma mais relaxada, sem que a prestação dos alunos baixasse, aprendendo 

que as diferentes posturas e modo de relacionamento com os alunos estão 

intimamente ligados ao empenho dos mesmos. Segundo Ennis (1994), a 

capacidade de transmitir o conteúdo de forma apropriada ao aluno dentro de 

um ambiente ou situação específica é uma importante característica curricular. 

Tendo em conta a mesma autora, a competência curricular estaria 

fundamentada nas habilidades individuais para a construção de ligações entre 

a base de conhecimentos disciplinar e a utilização de conhecimento teórico nas 

situações práticas. 
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A minha relação com o núcleo de estágio não podia ser melhor, um dos 

professores estagiários, era e é um querido amigo de longa data, o que facilitou 

imenso a minha adaptação a este novo meio. Todas atividades planeadas 

foram realizadas em conjunto contando com a entreajuda de todos os 

constituintes deste grupo restrito. O PC, foi o meu principal exemplo de como 

realizar uma “aula correta de Educação Física”. Assim, foi sempre um exemplo 

a ser seguido, desde o primeiro encontro, prezei imenso a sua enorme 

honestidade e capacidade de ajuda sempre que existia necessidade. Segundo 

Ben-Peretz e Rumney (1991) e Martin (1997), os docentes experientes devem 

ser valorizados para a formação de futuros docentes.  

A escola em si e o meio escolar foram bastante acolhedores. Várias 

pessoas com funções diferentes dispuseram-se a prestar ajuda sempre que 

fosse necessário. Infelizmente, devido a minha situação profissional 

(trabalhador) não estive presente o tempo que gostaria na escola para 

realmente sentir-me integrado na comunidade de professores. Todavia, perante 

o conselho de turma e o subdepartamento de educação física, senti, desde o 

primeiro momento, um grande sentimento de ajuda e empatia, o que facilitou 

imenso o meu posto como professor estagiário. Segundo Mcbride (1989), na 

formação de docentes, permanece o desafio em conceber a escola como um 

ambiente educativo, onde tanto o trabalho como a formação sejam 

considerados como atividades idênticas. A formação deve ser vista como um 

processo permanente, introduzido no dia a dia das escolas e professores, e 

não como uma função à parte dos projetos profissionais e organizacionais. 

Concordo plenamente com o autor, e o meu EP serve como puro exemplo, a 

escola em questão era tanto a minha instituição empregadora como formadora. 

Durante o último ano letivo, como professor estagiário, a principal função 

foi a de potenciar a aprendizagem dos alunos. Contudo, a nossa função não se 

esgota aqui. Temos também como objetivo formar pessoas que tenham como 

máxima dar sempre o seu melhor, tentar alcançar sempre mais e proporcionar 

situações em que os alunos consigam explorar todas as suas potencialidades.  

Para estarmos enquadrados com a realidade dos alunos, devemos 

enquadrar-nos com o meio e com a comunidade ao seu redor. Para tal, era 
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necessário planearmos atividades que englobassem não só a escola mas 

também a sua comunidade envolvente. A participação, planificação e 

organização ativa e preponderante do núcleo de estágio nas atividades 

organizadas deram-me um leque de opções completamente diferente, pois, 

pela primeira vez tive um papel principal em todas vertentes de uma atividade 

que englobava a comunidade escolar e a comunidade local. “A intervenção dos 

profissionais do desporto define-se no âmbito de um quadro conceptual que 

não só permite mas exige uma intervenção sobre a identidade pessoal, sobre o 

desenvolvimento de competências de vida (independência, autonomia, 

autoestima e perceção de competência, autorrealização e autodesafio, 

responsabilidade pessoal e social) que se concretizará nos ambientes 

desportivos e em contextos mais alargados de pessoas e circunstancias.” 

(Rosado, 2009, pp. 17-18.)  

Toda a minha prestação como professor foi evoluindo consoante as 

aulas e os dias foram avançando. Obviamente em algumas unidades didáticas 

eu continha conhecimentos muito mais aprofundados do que noutras, mas os 

alunos não poderiam ser prejudicados devido a esse facto. Para colmatar essa 

situação, fui realizando pesquisas e um estudo mais aprofundado sobre essas 

unidades didáticas a fim de manter em minha posse os conhecimentos 

necessários para lecionar uma boa aula. Segundo Ribeiro (1993), os conteúdos 

aprendidos durante a realização da licenciatura ou mestrado necessitam de ser 

reformulados, expressos em atividades de ensino-aprendizagem e adaptados 

ao nível etário e ao desenvolvimento educativo dos alunos de forma que o 

conhecimento do conteúdo por parte do professor esteja sempre atualizado. 

 Um dos casos específicos foi a modalidade de badminton. O 

conhecimento acerca da unidade didática é uma ferramenta imprescindível 

para o sucesso das aulas, pois, é impossível explicar, exemplificar, corrigir e 

tirar dúvidas acerca de um tema que não é dominado plenamente.  

Outra vertente que penso que seja extremamente importante de referir é 

a postura do professor na aula. Nas primeiras aulas que lecionei fui descuidado 

na forma que exemplificava os exercícios, não aplicava a intensidade 

necessária, o que levava que alguns alunos limitassem a “imitar” o que era 
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demonstrado. Após ter recebido esse importante “feedback” por parte do PC, 

comecei a verificar que realmente tinha que alterar a minha postura e corrigir 

essa minha falha. Assim, vim a reparar que não são os alunos que impõe o 

ritmo das aulas mas sim o professor. Um professor que aplique exercícios 

dinâmicos e seja dinâmico na sua exemplificação e explicação tem meio 

caminho andado para o que o sucesso seja alcançado na sua realização por 

parte dos alunos. 

Na questão da autoridade como professor, como já tinha referido, na 

minha turma, nunca existiram grandes problemas de indisciplina. Existiram 

algumas exceções, claro, mas foram resolvidas atempadamente, através de 

chamadas de atenção e conversas posteriores com os alunos em questão, de 

forma que os responsáveis pelo comportamento inadequado compreendessem 

o que tinham feito de errado e a forma correta para corrigirem a sua atitude e 

comportamento na aula. 

Um dos meus maiores inimigos durante as primeiras unidades didáticas 

foi sem dúvida, a capacidade de adaptação perante situações não planeadas, a 

já referida falta de capacidade de improvisação. Como testemunhei é 

impossível conceber e organizar uma aula sem que existam imprevistos. Essa 

minha capacidade foi sendo incrementada à medida que o meu à-vontade nas 

aulas foi se tornando maior. Além disso, a minha capacidade de adaptação aos 

imprevistos que vão surgindo tornou-se cada vez mais clara quando passou a 

existir um conhecimento maior acerca das unidades didáticas e também 

quando comecei a ter em meu poder uma maior variedade de exercícios. 

O meu conhecimento sofreu alterações positivas em todas as suas 

vertentes. Desde o planeamento das aulas, à sua organização e à 

aplicabilidade do plano teórico no prático, o meu conhecimento teve realmente 

um desenvolvimento enorme. A formação realmente nunca termina, o 

conhecimento é infinito. 

 

 “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade critica sobre as praticas e de (re)construção permanente de uma 
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identidade pessoal. Por isso é tao importante investir a pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência.” (Nóvoa, 1992, p.25). 
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Enquadramento da prática profissional 

 

Enquadramento legal 

 

 Na vertente legal o EP tem como normas o Regulamento do 2º Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física no 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP tem como objetivo desenvolver e 

complementar o regime jurídico instituído pelo Decreto-lei nº 230/2009, de 14 

de setembro, pelo Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, e demais 

legislação aplicável, no que diz respeito aos 2ºs ciclos de estudos, bem como o 

Regulamento Geral dos 2ºs Ciclos de estudos da Universidade do Porto. 

 Como indicado no artigo 1º, do regulamento referido no parágrafo 

anterior, é conferido o grau de mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário a quem consiga alcançar aprovação nas 

unidades curriculares integrantes do plano de estudos do respetivo ciclo de 

estudos e, aprovação no RE profissional. Concluído o mestrado, é conferida a 

habilitação para a docência de Educação Física e Desporto nos níveis de 

ensino anteriormente referidos. 

 Segundo a Faculdade de desporto da Universidade do Porto, o EP tem 

como objetivos, competências e resultados da aprendizagem: 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. Deste modo, pretende-se que os Estudantes sejam 

capazes de: 

 Construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

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

do aluno na aula de EF.  

Contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel 

do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como 
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da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora.  

Perceber a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da 

reflexão acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a 

sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação). (FADEUP 2011/2012). 

A organização do estágio profissional e orientação do seu respetivo RE 

está regulamentada no Artigo 7º do regulamento do mestrado em questão. “1. 

A FADEUP celebra protocolos de cooperação com uma rede de escolas do 

ensino básico e secundário nos quais se estabelece as condições para a 

realização do Estágio Profissional. 

A orientação do estágio profissional é realizada por um docente da 

FADEUP, (…) em colaboração com um professor da escola cooperante onde 

tem lugar a prática supervisionada, designado orientador cooperante.” 

No artigo 8º do mesmo regulamento está presente a forma que o RE 

deve ser elaborado: 

“2. O relatório de estágio deverá refletir de forma rigorosa, critica e 

fundamentada a experiencia formativa e evidenciar o desenvolvimento das 

competências profissionais associadas a um ensino da Educação Física de 

qualidade nas seguintes Áreas de Desempenho: 

a) Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem;  

b) Participação na Escola; 

c) Relações com a Comunidade; 

d) Desenvolvimento Profissional. 

 

Os Estudantes inscritos na prática de Ensino Supervisionada (PES) são 

avaliados através de um processo de avaliação continua ao longo do Estágio 

profissional I e II. 

 A classificação final do respetivo Estagio Profissional é resultante da 

nota final do PES e da apresentação e defesa do RE. Cada uma destas 

componentes tem uma percentagem de 50% na classificação final. 
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Enquadramento institucional 

 

 

 No que diz respeito ao Enquadramento Institucional, o EP é uma 

unidade curricular do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que decorre nos 3º e 4º 

semestres deste ciclo de estudos. Além de ser regido pela legislação específica 

relativa à Habilitação Profissional para a Docência, também se rege pelas 

normas da FADEUP, constantes no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos 

da UP, no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e no 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

O EP tem o seu início dado no dia 1 de setembro, terminando no final do 

ano letivo das escolas básicas e secundárias. 
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Enquadramento Conceptual 

 

O EP, sendo a primeira experiência real da prática profissional que um 

estudante atinge, permite e promove a aquisição de um saber, saber fazer 

(know-how) e um saber-refletir os resultados das ações didáticas e 

pedagógicas conquistadas no quotidiano profissional. O EP, ao aliar o 

envolvimento experiencial e interativo com alunos e com os orientadores, em 

situações pré e pós-ativas do ensino (Jackson, 1968), cria condições para a 

realização de aprendizagens que proporcionam a obtenção de conhecimentos 

profissionais e mudanças nas estruturas conceptuais e nas próprias conceções 

de ensino. 

  O modelo que rege o processo de estágio na FADEUP é o modelo 

reflexivo da formação de professores e demanda formar professores reflexivos 

e autónomos, de forma que os estudantes-estagiários consigam tornar-se 

profissionais competentes e com um grande leque de ferramentas de forma a 

enquadrarem-se perfeitamente no mundo profissional. 

 A reflexão, no ensino, aparece como uma ferramenta que é utilizada 

entre o conhecimento e a ação. Para qualquer profissional do ensino não basta 

encontrar a solução do problema, é necessário primeiro compreender o 

problema, descobrir a sua origem e a partir daí elaborar um plano de ação para 

decidir os meios que devem ser seguidos e as finalidades a serem atingidas. 

 “A formação deve estimular uma perspetiva critico-reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 

dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, cm vista à construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional” (Nóvoa, 1992, p. 25). 

Para uma preparação completa, o professor deve sempre considerar 

duas dimensões: uma componente teórica, responsável pela sua base de 

dados, pelo conhecimento científico na área da especialidade de ensino das 

Ciências da Educação e Pedagogia; e uma componente prática, a aplicação do 

plano teórico a um contexto real de trabalho.  
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 Estas duas vertentes não devem ser consideradas individualmente mas 

sim simultaneamente. É impossível dissociar o nível teórico do prático, pois, 

para conseguir uma boa prática é sempre necessário um bom conhecimento 

científico que sustente a atuação e vice-versa, a experiência traz-nos sempre 

uma melhor forma de aplicar o plano científico.  

 Segundo Dominicé (1986), o processo de formação está dependente de 

percursos educativos, mas não se deixa controlar pela pedagogia. O processo 

de formação alimenta-se de modelos educativos, mas sufoca quando se torna 

demasiado «educado». A formação vai e vem, aproxima e afasta-se, 

arquitetando-se num processo de ligação ao saber e ao conhecimento que se 

descobre no núcleo da identidade pessoal (Dominicé, 1986) 

O professor deve envolver-se num processo de interligação entre a ação 

pessoal proporcionada na construção e reconstrução do seu conhecimento 

acerca da ação no ensino. Seguindo esta linha de pensamento, o 

conhecimento é tanto de natureza prática como teórica, pois, no ensino, o 

professor também adquire conhecimentos enquanto atua profissionalmente 

(Silva, 2009). 

 A prática reflexiva tem subjacente a finalidade de inquirição, na 

conceptualização e organização da sequência de ações a desenvolver no 

ensino. Exige reflexão acerca das ações que são ou não mais adequadas para 

os seus alunos e as circunstâncias envolvidas. Deve existir um processo de 

autorreflexão com o propósito de compreender e dar sentido ao obstáculo que 

enfrenta. Schon propõe o conceito de reflexão-na-ação, definindo-o como 

processo que os professores aprendem a partir da análise e interpretação da 

sua própria atividade. O mesmo autor destaca que o ensino tem uma 

característica fundamental, a própria prática da profissão conduz à criação de 

um conhecimento específico e ligado à ação, que só pode ser adquirido através 

do contato com a prática, devido a tratar-se de um conhecimento tácito, 

pessoal e não sistemático. Em tom de resumo esta conceção tem como 

finalidade o conhecimento na ação, reflexão na ação e sobre a ação.  
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Enquadramento funcional 

 

Como referido anteriormente o EP acontece num ambiente escolar, o 

mais próximo possível da realidade da profissão em questão. Através de 

protocolos realizados com várias escolas a FADEUP, atribui uma escola a cada 

estudante, podendo obviamente existir mais que um aluno por escola. Cada 

Estudante Estagiário teve o cargo de Professor durante o período de um ano 

letivo, de setembro a julho. Os Estudantes Estagiários têm todas as funções 

que um professor comum tem, lecionar obviamente, mas também funções do 

foro administrativo, organizacional e burocráticas. 

 Tive o privilégio como Estudante Estagiário de lecionar na Escola 

Secundária/3 de Barcelinhos. 

 A Escola 3/Secundária de Barcelinhos está sediada na Rua de Areal de 

Baixo no Lugar de S,Brás, em Barcelinhos - Barcelos. Está próxima do centro 

da cidade e pertence à cidade, uma vez que Barcelinhos é uma das três 

freguesias que constituem a cidade de Barcelos.  

A sua construção foi concluída em 1986 e entrou em funcionamento no 

ano letivo de 1986/87. Foi criada pela Portaria Nº 790/86, a qual previa a sua 

entrada em funcionamento em 01 de outubro desse ano (1986). 

Serve, essencialmente, à população da margem esquerda do Rio 

Cávado.  

É uma Escola 3/Secundária, com 28 salas de aulas: 24 salas 

pertencentes ao edifício construído de raiz e quatro salas pertencentes a dois 

pavilhões pré-fabricados de construção mais recente. Neste número estão 

incluídas duas salas de informática equipadas com computadores ligados em 

rede, com acesso à Internet. Existe ainda uma sala de estudo com alguns 

recursos mas em mau estado de conservação atendendo à idade.  

Ao nível das Ciências, dispõe de laboratórios de Física, Química, 

Biologia. 

Existe ainda uma biblioteca, com centro de recursos, onde os 

alunos dispõem de um amplo espaço de consulta e de meios audiovisuais e de 

alguns computadores em rede ligados à Internet.  
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A nível cultural e recreativo, dispõe de um salão de festas e de 

atividades, equipado com palco e projetor de vídeo, onde podem ser 

representadas ou desenvolvidas as mais diversas atividades culturais, exibidos 

filmes em formato digital, etc.  

A nível desportivo, dispõe de um pavilhão de desportos que, além das 

aulas de Educação Física e de Desporto Escolar, está aberto à comunidade, 

sobretudo ao serviço de grupos e associações desportivas que funcionam, 

essencialmente, à noite e ao fim de semana. 

Dispõe de serviço de cantina, bar, papelaria, reprografia, etc. 

É frequentada por alunos do sétimo ao décimo segundo anos de 

escolaridade, correspondentes ao terceiro Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário.  

No nono ano de escolaridade, além dos estudos normais são 

ministrados cursos de Educação e Formação, sobretudo destinados a alunos 

com mais dificuldades, detetadas no final do oitavo ano.  

No Ensino Secundário são ministrados cursos de caráter geral, 

tecnológicos e profissionais, dando cobertura às principais áreas e diversas 

opções dos alunos.   

O Sub-Departamento de Educação Física da escola em questão, 

mostrou-se sempre recetivo para prestar auxílio em várias vertentes ao núcleo 

de estágio sempre que era necessário. 

Como sou residente em Vila do Conde, infelizmente tinha que percorrer 

alguns quilómetros até a escola (cerca de 25km), facto este que, a nível 

profissional, limitou razoavelmente o meu convívio com alguns elementos deste 

grupo de professores. 

A boa relação com todos os professores relacionados com a minha área 

foi uma ajudou preciosa para que eu tivesse uma adaptação rápida e 

consistente ao meio envolvente. 

O núcleo de estágio formado funcionou sempre como um todo, em todas 

atividades conseguimos sempre manter uma ótima articulação, tanto a nível 

dos Estudantes Estagiários como dos Professores responsáveis. 

http://www.esec-barcelinhos.rcts.pt/escola/cursos/cursos.html
http://www.esec-barcelinhos.rcts.pt/escola/cursos/cursos.html
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As instalações específicas para a prática de Educação Física, dão boas 

condições de aprendizagem. O pavilhão gimnodesportivo tem as dimensões de 

aproximadamente 40 metros de comprimento e de 28 metros de largura, 

proporcionando a utilização de três espaços de aula em simultâneo, com duas 

bancadas. Dispõe também de uma sala de aula, duas salas de arrecadação, 

duas salas de arrumações e limpezas, um balneário masculino, um balneário 

feminino, um balneário para os árbitros, e um gabinete com WC para os 

professores.  

O campo de jogos exterior é constituído por um campo de 

andebol/futebol 5, um campo de basquetebol, uma pista de atletismo de 161,3 

metros de comprimento e 5 metros de largura, com uma bancada lateral e uma 

caixa de areia. 

Toda a gestão dos equipamentos é feita baseada num regulamento que 

existe para o grupo de Educação Física. 

As modalidades permitidas são: Andebol, Basquetebol, Badmínton, 

Ginástica (rítmica ou desportiva) e Voleibol. Estas atividades físico- 

desportivas, o Atletismo, Futebol e Ténis, só poderão ser realizadas no 

polidesportivo exterior, por norma. No entanto, quando não é possível que 

estas atividades (Atletismo, Futebol e Ténis) sejam realizadas no polidesportivo 

exterior, podem ser realizadas no pavilhão. Esta modificação, deverá ser 

autorizada mediante a opinião do Conselho Executivo e do Diretor das 

Instalações. 

As modalidades diferentes das previstas no número anterior só deverão 

ser autorizadas mediante parecer do Conselho Executivo, depois de auscultado 

o Diretor das Instalações Desportivas. 

Relativamente ao material disponível para as diferentes modalidades, na 

minha opinião o material foi suficiente na maior parte das modalidades, claro, 

quando coincidem duas turmas com aulas na mesma hora, com a mesma 

unidade didática a lecionar, é necessário alguma “ginástica”.  

Relativamente à minha turma, fiquei responsável pela turma 9ºC, a 

turma era constituída por 27 alunos, 21 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, como já havia referido. A turma era relativamente grande, mas 
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como já foi referido anteriormente, isso não trouxe aspetos negativos. Claro 

que dentro desse grupo foram encontrados alunos com realidades bastante 

distintas e com personalidades bastante próprias. As idades dos alunos eram 

compreendidas entre os 15 e 16 anos, 24 alunos nascidos em 1997 e 3 em 

1996.  

 A residência dos alunos variava bastante nas freguesias de Barcelos, 

passa por Barcelinhos, Gamil, Pereira, Remelhe, Alvelos, Sta. Eugénia, Góios, 

Gueral e Carvalhal. 

 Os pais dos alunos têm idades compreendidas entre os 35 e 50 anos, 

sendo o seu nível escolar também muito variado, sendo que apenas uma mãe 

tem um curso superior. 

 A maior parte dos alunos não tem ajuda para nem estudar nem nos 

trabalhos de casa e, coincidência ou não, a pequena parte que é acompanhada 

pelos pais são os alunos que tem melhores notas. 

 Apenas 3 alunos já ficaram retidos em anos anteriores, são os 3 alunos 

que nasceram em 1996. 

 As disciplinas favoritas dos alunos são Inglês e Ciências Naturais e a 

disciplina que os alunos sentem mais dificuldade é a Matemática. 

 Todos os alunos da turma querem continuar os estudos após o término 

do 3º ciclo. Contudo, e devido à sua tenra idade, ainda não fazem ideia do que 

irão seguir.  

 Quanto ao Apoio Social Escolar, 4 alunos tem escalão A, 8 alunos 

escalão B e 17 alunos não tem nenhum tipo de Apoio Social Escolar. 

 Apenas um aluno percorre o caminho Escola – Casa e Casa – Escola a 

pé os restantes variam entre o autocarro e o carro dos pais.  

Dos 27 alunos, apenas 4 deles tem problemas de saúde relevantes. 

Entre eles encontram-se arritmia cardíaca, miopia, astigmatismo e rinite 

alérgica. 

Uma situação alarmante registada na turma foi a pouca prática 

desportiva realizada pelos alunos nos seus tempos livres. São poucos os que 

praticam e os praticantes não fazem uma prática suficientemente regular, tal 

como acontece na maior parte das sociedades modernas e industrializadas. 
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Realização da prática profissional 

 

 

 O EP é uma das maiores vertentes que compõe o 2º Ciclo em EEFEBS. 

Foi um ano duro, com muito trabalho, dedicação, alegrias, tristezas e 

frustrações. Mas foi um ano repleto de novos conhecimentos, repleto de novas 

experiências, muitas mudanças na minha mentalidade, na forma de interagir 

com as diferentes pessoas. Em resumo foi um ano que me deu novos 

horizontes, uma nova forma de observar o meu redor.  

 O confronto com a realidade da nossa profissão trouxe à superfície 

conflitos anteriores, conflitos novos mas, principalmente, trouxe novas 

ferramentas que eu necessitava, um pensamento reflexivo acerca das minhas 

opções e autonomia. 

 No presente capítulo irei descrever os momentos mais marcantes nas 

variadas vertentes desta grandiosa viagem que foi o EP na Escola 

Secundária/3 de Barcelinhos. 

 

“Os professores têm de ser protagonistas ativos nas diversas fases dos 

processos de formação: na conceção e no acompanhamento, na regulação e 

na avaliação” (Nóvoa, 1992, p. 30) 

 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Conhecer não é simplesmente ter adquirido informação mas também tê-

la interpretado e comparado com um conhecimento diferente. Ser competente 

não é simplesmente conhecer como realizar uma dada ação, mas também 

saber quando a realizar e apropriar a execução às variadas circunstâncias 

(Resnick & Klopfer, 1989).  

 O objetivo desta área é desenvolver a Conceção, o Planeamento, a 

Realização e a Avaliação. 
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A Conceção 

 

Como consta nas Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo 

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

Básicos e Secundários da FADEUP, a conceção deve projetar a atividade de 

ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às características 

dos alunos.  

 A conceção tem de ser obrigatoriamente o primeiro passo, pois, 

primeiramente devemos conhecer o ambiente de trabalho que iremos fazer 

parte, os intervenientes que nele estão presentes, o conteúdo que irá ser 

abordado de modo a que seja o adequado ao nível dos alunos encontrados.  

 Como tal, a minha primeira tarefa como professor estagiário passou por 

uma análise ao contexto sociocultural, económico e educativo da escola. Como 

a escola até então era completamente desconhecida para mim, foi necessário 

algum trabalho de investigação acerca da estrutura física, estrutura 

administrativa e estrutura social da escola  

 A Escola Secundária/3 de Barcelinhos é uma escola que se encontra em 

ótimas condições, para o ensino das diferentes disciplinas, mas o 

conhecimento da estrutura da escola é apenas a ponta do icebergue, pois, o 

que define a escola não é apenas a sua estrutura material é também a sua 

estrutura humana.  

 Desde a primeira reunião geral de professores constatei em primeira 

mão, que a dimensão humana era um dos pontos fortes da escola, a dedicação 

e organização de todos elementos preponderantes da escola deixaram-me 

bastante contente, pois, nos meus anos de estudante, as escolas, tinham 

falhas severas na sua organização.   

 Através de uma análise da organização e funcionamento da escola não 

foi difícil de descobrir que todas escolas são diferentes e tem o seu próprio 

método de organização e funcionamento, pois, as escolas devem sempre 

adaptar-se ao meio e à população que está inserida. 



31 

 

 A distribuição das turmas que cada estagiário iria lecionar foi decidido de 

forma aleatória, a turma designada para mim foi o 9º C. 

 O passo seguinte foi o estudo e análise dos planos curriculares em 

conjunto com o nosso PC. Para tal também foi necessário uma análise ao 

Programa Nacional de Educação Física, Projeto Educativo da Escola, 

Regimento do Departamento de Expressões, Regimento de Educação Física, 

Regulamento Interno da escola.  

Esta análise é de extrema importância pois, a partir desse estudo, aliado 

ao conhecimento recebido por nós na licenciatura e mestrado, iriamos por em 

andamento o planeamento das nossas diversas funções. 

 

 “A qualidade dos programas assenta na relevância do seu conteúdo 

formativo, na robustez e atualidade da sua base concetual e na coerência e 

adaptabilidade da sua estrutura aos objetivos do programa e aos sujeitos que 

os frequentam” (Graça e Mesquita 2006, p. 207) 

 

 Na primeira aula (apresentação), após discorrer as normas e regras para 

um bom funcionamento nas aulas de Educação Física, apresentei a cada um 

uma ficha de caracterização para conhece-los melhor e para compreender 

melhor a situação social, económica e cultural de cada um. 

 Para o meu trabalho ser o mais objetivo e adequado possível é de 

extrema importância conhecer a realidade dos alunos, pois, os alunos são um 

dos elementos fundamentais para que o processo ensino-aprendizagem seja 

desencadeado da melhor forma possível. 
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O Planeamento 

 

O planeamento na educação é algo fundamental, é um dos vértices que 

o Professor não pode descuidar se quiser obter uma aula bem conseguida. O 

planeamento na educação consiste segundo Bento (2003): Planear as 

componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de 

realização; Apreender as estruturas e linhas básicas essenciais das tarefas e 

processos pedagógicos; Planificar as indicações contidas no programa, à luz 

dos princípios pedagógicos, psicológicos e didático-metodológicos, tendo em 

atenção as condições pessoais, sociais, materiais e locais; Ligar a própria 

qualificação e formação permanente do professor ao processo de ensino, à 

procura de melhores resultados no ensino como resultante do confronto diário 

com os problemas teóricos e práticos. 

 Esta vertente indispensável da nossa profissão engloba vários aspetos, 

como o Planeamento Anual, a realização das Unidades Didáticas e os Planos 

de aula. 

 O Planeamento Anual, foi realizado em conjunto com os meus colegas 

do núcleo de estágio e com o PC. Para a realização deste planeamento, foram 

escolhidas as modalidades que iriam ser ensinadas ao longo do ano letivo, 

quando iriam ser realizadas e a quantidade de aulas que cada unidade didática 

iria conter. Foi também decidido a data provisória para as atividades que como 

núcleo estágio estaríamos reesposáveis por fazer. 

Para a realização das Unidades Didáticas, foi utilizado um método 

divergente. Cada elemento do núcleo de estágio realizou a sua própria Unidade 

Didática para as respetivas modalidades e respetiva turma. As unidades 

didáticas em conjunto com os Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC), 

são de extrema importância, pois, as unidades didáticas dão nos a conhecer 

que conteúdos irão ser ensinados, a sequência e a ordem dos mesmos 

conteúdos. Todas as unidades didáticas são realizadas de acordo com a turma 

em questão, de forma que o ensino dos diferentes conteúdos seja adaptado à 

turma em questão. 

O conhecimento alcançado por mim nas diferentes modalidades a ser 

ensinadas, estão incluídos nos Modelos de Estrutura de Conhecimentos, pois, 
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sem um estudo extremo do conteúdo a ensinar numa dada modalidade, o 

processo ensino-aprendizagem não atingirá o sucesso pretendido. Os MEC’s 

foram realizados individualmente por cada estagiário. 

Como última instância de planeamento estão os planos de aula. Os 

meus planos de aula à medida que o EP avançava tiveram uma margem de 

progressão extremamente grande, através de conhecimentos adquiridos 

durante as aulas e devido a conselhos do PC. 

 Segundo Bento (2003) para conseguirmos elaborar um bom plano de 

aula devemos ter em conta: Análise do estado de formação: relação do nível de 

desenvolvimento motor e desportivo da turma; condições de ensino e 

aprendizagem; Função da aula na unidade didática: ligação temática com as 

aulas anteriores e com as seguintes; indicações dos outros níveis de 

planeamento; lugar da aula no horário diário da turma; Concretização dos 

objetivos: objetivos da formação e da educação; Preparação didática da 

matéria de exercitação; Organização metodológica: escolha de métodos e 

formas de organização adequadas às diferentes tarefas da parte da aula; 

métodos e processos de exercitação, de transmissão de conhecimentos, de 

motivação e ativação dos alunos, de controlo e avaliação; estrutura temporal; 

medidas de diferenciação; atividades de cooperação na resolução de tarefas 

comuns; Medidas organizativas: preparação e disposição de materiais do 

ensino e aprendizagem; inclusão de alunos no desempenho destas tarefas. 

Todos planeamentos realizados pelo professor, não podem ser vistos 

como algo estático, pois, é normal surgirem alterações de todos níveis. Logo, o 

professor deve estar preparado para lidar com essas alterações, adaptando o 

seu plano inicial às alterações que vão ocorrendo. Assim, todo planeamento 

deve conter um enorme grau de elasticidade, de forma a que esteja sempre 

pronto a ser atualizado e reformulado, de acordo com a conceção do professor. 

O planeamento deve sempre seguir a evolução de que o professor é alvo. 

Neste ponto de vista, o planeamento, deve ser sempre um alvo de reflexão, 

tanto na sua conceção, como na realização e no fim de ser realizado. 
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O caminho percorrido – A Realização. 

Conhecimentos do Professor 

 

 “Como qualquer profissional, o professor, para ensinar, dispõe de 

saberes ou conhecimentos organizados em diversas dimensões e delimitados 

por critérios de profissionalidade. A sua função dimensiona-se num contexto de 

interação social e a sua atuação consubstancia-se num contexto sociocultural, 

institucional e didático. Em todos estes contextos, o professor estabelece 

relações com a sociedade, o saber, a prática profissional e o saber 

pedagógico.” (Mialaret, 1988). 

 Como Mialaret indica são várias as interações que o professor deve ter 

em conta. A questão que deve ser posta é, que tipo de conhecimentos deve ter 

o professor para que consiga dominar todas estas interações. 

 Segundo Grossman (1990), o conhecimento profissional para o ensino 

está dividido em quatro componentes: 

1. Conhecimento pedagógico geral – compreende conhecimentos de 

princípios gerais de instrução, de administração da sala de aula, 

de objetivos e propósitos educacionais.  

2.  Conhecimento do conteúdo – conhecimento da matéria de 

ensino, incluindo o conhecimento substantivo, referenciado ao 

conhecimento geral da matéria e conceitos específicos, e o 

conhecimento sintático, é relacionado com a investigação. 

3. Conhecimento didático do conteúdo – relação entre o 

conhecimento da matéria a ensinar e a competência que o 

professor contém em como ensinar. 

4. Conhecimento do contexto – conhecimento acerca do local de 

ensino e a quem é direcionado o ensino. 

 

Não foi difícil constatar que, para realizar um processo ensino-

aprendizagem adequado e correto, era necessário ter um conhecimento 

aprofundado nestas quatro vertentes enunciadas por Grossman. Por exemplo, 

nas primeiras aulas lecionadas por mim, o conhecimento do contexto era 
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demasiado desfasado, o que levou a que as estratégias por mim aplicadas não 

tivessem sucesso. Com o incremento desse conhecimento, todo o processo de 

planeamento, gestão e prática de ensino melhoraram substantivamente. 

O conhecimento do conteúdo foi a bagagem por mim trazida dos meus 

anos de aprendizagem, durante a licenciatura e mestrado. Mesmo assim, em 

algumas modalidades, senti a necessidade de realizar algumas pesquisas e 

estudos, de forma que tivesse um conhecimento aprofundado acerca da 

modalidade, podendo potencializar ao máximo o processo ensino-

aprendizagem dos alunos. 

O meu conhecimento didático do conteúdo foi sendo construído, dia a 

dia, aula a aula, através de reflexões acerca das minhas prestações como 

professor, tentando sempre atingir um nível de processo ensino-aprendizagem 

superior. 
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O Professor Reflexivo 

 

Prática reflexiva, formação de docentes dirigida para a indagação, 

reflexão na ação, o professor como controlador de si mesmo (Elliot). 

 A origem desta perspetiva ao nível da formação de professores remonta 

a Dewey (1933), que defendia que no ensino reflexivo era necessário “o exame 

ativo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou supostas formas de 

conhecimento, à luz dos fundamentos que as sustentam e das conclusões para 

que tendem” (Dewey, 1989, p. 25). A partir desse momento existiu a 

necessidade de formar professores que façam uma reflexão sobre a sua 

própria prática, na esperança de que a reflexão será uma ferramenta de 

desenvolvimento do pensamento e da ação. 

 Segundo Katz e Raths (1985), para um desenvolvimento de um ensino 

reflexivo, é necessária uma formação de atitudes como objetivos básicos da 

formação de professores (em conjunto com o conhecimento e destrezas). 

Estas “atitudes” são consideradas características atribuídas a um professor que 

tem uma dada tendência para atuar de uma determinada forma num 

determinado contexto.  

 Segundo Dewey (1989), o simples conhecimento dos métodos não 

chega, é preciso que exista o desejo e vontade de os aplicar. O mesmo autor, 

nos anos 30, identificou basicamente três tipos de atitudes necessárias ao 

ensino reflexivo: 

1. A mentalidade aberta – que o autor define como “a ausência de 

preconceitos, parcialidades e de qualquer hábito que limite a 

mente e a impeça de considerar novos problemas e de assumir 

novas ideias (e que) integra um desejo ativo de escutar mais do 

que um lado, de acolher os factos independentemente da sua 

fonte, de prestar atenção sem melindres a todas alternativas, de 

reconhecer a possibilidade do erro mesmo relativamente àquilo 

em que mais acreditamos.” (Dewey, 1989, p. 43). Esta atitude tem 

em conta alternativas disponíveis, indagar possibilidades de erro, 

examinar os motivos do que acontece na sala de aula, refletir 

sobre o melhor método de melhorar o que já existe, etc. 
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2. A responsabilidade – Uma responsabilidade acima de tudo 

intelectual e não moral. “Ser intelectualmente responsável quer 

dizer considerar as consequências de um passo projetado, 

significa ter vontade de adotar essas consequências quando 

decorrem de qualquer posição previamente assumida. A 

responsabilidade intelectual assegura a integridade, isto é, a 

coerência e harmonia daquilo que se defende” (Dewey, 1989, p. 

44). Dewey diz-nos que não é só necessário procurar os objetivos 

utilitários, mas também os objetivos educativos e éticos da própria 

conduta docente. 

3. O entusiasmo – esta atitude é descrita como uma capacidade de 

encarar a atividade com curiosidade, energia, capacidade de 

renovação e forma de contrariar a rotina.  

 

Normalmente, os autores estabelecem três níveis diferentes de reflexão 

ou de análise da realidade circundante: técnica, prática e crítica (Zeichner & 

Liston, 1987). 

O primeiro nível pertence à análise das ações explícitas, como por 

exemplo, motivar os alunos, caminhar durante as aulas, fazer perguntas. 

O segundo nível corresponde ao planeamento e a reflexão, planeamento 

acerca do que foi realizado, reflexão sobre o que foi executado, tendo em conta 

o seu carater didático. 

O terceiro nível, implica as considerações éticas, a análise ética ou 

politica da própria prática, bem como as suas consequências contextuais. 

Segundo Gimeno (1990) este nível de reflexão é extremamente necessário 

para o desenvolvimento de uma consciência critica nos professores acerca das 

suas possibilidades de ação e as limitações de ordem social, cultural e 

ideológica do sistema educativo.  

Weins e Louden (1989) afirmam que o pensamento reflexivo e a ação 

podem decorrer separadamente ou em simultâneo. Com base nesta relação, 

os autores identificam quatro formas de reflexão. 

A introspeção é a primeira forma de reflexão. Tem em conta uma 

reflexão pessoal em que o professor pondera os seus pensamentos e 
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sentimentos numa perspetiva distanciada à atividade quotidiana. “Esta forma 

de reflexão pode ser aprendida graças a entrevistas em profundidade ou 

biografias, a diários ou a constructos pessoais. A informação que se obtém 

com estas técnicas não está «ligada à ação», correspondendo antes a 

informações sobre princípios de procedimento, que são esquemas conceptuais 

relativamente permanente nos professores” (Garcia, 1992, p. 64)  

Como segunda forma de reflexão vem o exame. O exame dá uma 

referência ao professor de acontecimentos ou ações que ocorreram ou podem 

vir a ocorrer. Esta forma de reflexão está mais próxima da ação, ou seja, exige 

uma referência a acontecimentos passados, presentes e futuros da vida 

escolar. Esta atividade reflexiva pode ser desenvolvida nas discussões de 

grupo, pelos professores, no âmbito de seminários monográficos, onde possam 

ser apresentados documentos do tipo diários pessoais (Garcia, 1992). 

A terceira forma de reflexão é a indagação. Está relacionada com o 

conceito de investigação-ação (Carr & Kemmis, 1988), permite aos professores 

investigar a sua prestação, assimilando novas estratégias para a tornar melhor. 

“A indagação introduz um compromisso de mudança e de aperfeiçoamento que 

a outras formas de reflexão não contemplam” (Garcia, 1992, p. 64). 

A última forma de reflexão é chamada de espontaneidade e é a mais 

próxima da prática. Schon chama esta forma de reflexão como reflexão-na-

ação, pois remete aos pensamentos dos professores durante o ato de ensino, 

permitindo-lhes improvisar, resolver problemas, tomar decisões e abordar 

situações de incerteza e de instabilidade na sala de aula. 

A reflexão e todas as suas componentes deram um enorme contributo 

para o crescimento e desenvolvimento das minhas competências como 

professor e educador. Em todas as minhas ações, durante o EP, existiu uma 

norma coerente, ou seja, após e mesmo durante as minhas ações eu refletia 

constantemente, com a ajuda do PC acerca das minhas atitudes, tarefas 

escolhidas e caminhos seguidos. O objetivo era tentar sempre encontrar um 

caminho melhor, que pudesse extrair o potencial máximo do processo ensino-

aprendizagem da minha turma. 
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Penso que o triplo movimento referido por Schon (1990), conhecimento 

na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação é de extrema 

importância e tiveram um grande impacto na forma como avaliei as minhas 

próprias tarefas. 

Através da reflexão fui capaz de analisar a minha forma de agir, planear, 

organizar, avaliar e, além disso, ainda fui capaz de refletir sobre a minha 

própria forma de refletir. Assim, existiu uma incrementação notória na 

construção e desenvolvimento das minhas diferentes competências. A minha 

prática pedagógica sofreu uma transformação enorme, comecei a ter em conta 

vertentes que nunca pensei que fossem importantes no ensino. 

A constante reflexão foi fomentada pelo PC, através das várias reflexões 

em conjunto que tivemos no fim das aulas lecionadas por mim, dos meus 

colegas e do próprio professor. Portanto, os seus conselhos e chamadas de 

atenção tiveram um efeito extremamente positivo no meu desenvolvimento.  

O erro também foi um elemento bastante importante na minha 

aprendizagem, pois, na minha opinião, é uma parte integrante e importante do 

processo de aprender a ensinar. Com o erro somos capazes de assumir que 

podemos fazer melhor e existe sempre uma margem enorme de 

desenvolvimento. 
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Dificuldades e caminhos encontrados 

 

 “Aprender a ensinar pressupõe a aquisição de determinados 

conhecimentos e destrezas, mas constitui também uma questão de 

individualidade e expressão pessoal; é um processo subjetivamente focalizado, 

mas as ações dos professores estão condicionadas por um contexto 

institucional específico em relação ao qual se têm de adaptar” (Calderhead & 

Shorrock, 1997) 

 Segundo Schon o ensino tem uma característica fundamental, é uma 

profissão em que a sua pratica leva à criação de um conhecimento específico e 

ligado à ação, conhecimento esse que apenas pode ser adquirido através do 

contato com a prática, devido a ser um conhecimento tácito, pessoal e não 

sistemático. 

 Erradamente a maior parte da população presume que a qualidade dos 

programas do ensino do desporto responde pela qualidade e quantidade da 

aprendizagem que neles ocorre. Infelizmente, ao contrário do que muitos 

pensam, aprender não é uma consequência direta do ensino, pois, existe um 

agente intermédio entre o ensino e a aprendizagem, essa ponte é chamada de 

atividade ativa do sujeito da aprendizagem (Graça e Mesquita, 2006). 

Kansanen (2003), devido a esse facto, sugere uma mudança da denotação de 

processo ensino-aprendizagem por processo de ensino-estudo-aprendizagem, 

sendo o estudo o trabalho realizado pelo aluno, ou seja, o empenho que o 

aluno introduz nesse processo. Seguindo esta linha de pensamento, a 

atividade do sujeito de aprendizagem torna-se o núcleo do processo 

instrucional, “processo este que é guiado pela intencionalidade e propósito, que 

labora sobre um conteúdo de aprendizagem num contexto institucional e 

organizado.” (Graça e Mesquita, 2006, p. 207). 

 Apesar de vários anos de formação académica, na licenciatura, 

mestrado e formações fora do contexto universitário, nada até então me tinha 

preparado para o confronto com a realidade que foi a ultima fase do «aprender 

a ensinar». Segundo Borko (1986), esta transição de estudante para professor 
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é um tempo de tensões e aprendizagens intensivas, em contextos geralmente 

desconhecidos durante o qual os “novos professores” devem obter 

conhecimentos profissionais, alem de conseguirem manter um certo equilíbrio 

pessoal. 

 O conceito «choque de realidade», popularizado por Simon Veenman 

(1984) demonstra a situação que muitos professores passam durante o seu 

primeiro ano de trabalho e que foi experimentado também por mim. Segundo o 

referido autor, este primeiro ano é caracterizado por um processo de rigorosa 

aprendizagem, na maior parte das vezes do tipo ensaio-erro, marcado por uma 

lógica de sobrevivência. 

 Durante o ano letivo, fui reconhecendo vários aspetos do processo 

ensino-aprendizagem, que aprendi durante os anos anteriores da minha 

formação, mas apenas presenteei o seu verdadeiro valor quando senti na 

minha pele a extrema necessidade de utilizar essas ferramentas. Ferramentas 

essas essenciais nas vertentes que irei incidir neste momento, como por 

exemplo o controlo, a comunicação e a gestão no espaço da aula. 

 

Reflexão aula nº 1 e 2 

 

“Estes 90’ foram os primeiros lecionados por mim no presente estágio, 

durante a minha apresentação e apresentação das regras e rotinas que os 

alunos devem ter em consideração, era notório o meu nervosismo por ter 

perante mim, pela primeira vez uma turma inteira sob o “meu” controle e 

orientação. A colocação e encadeamento da minha voz podia e devia ter sido 

melhor, pois houve alturas em que tive de repetir o que dizia para os alunos 

entenderem, e também devido ao meu nervosismo, comecei a falar rápido 

demais, não dando tempo aos alunos para compreenderem algumas 

informações que recebiam. Relativamente ao controlo da turma, não foi 

complicado, a turma é bastante acessível, não houve nenhum problema de 

comportamento.” 

 

Com este excerto demonstro a reflexão da minha primeira aula realizada 

ao comando da turma do 9º C. Como está descrito, foram imensas as minhas 
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dificuldades, em várias vertentes. Esse foi um momento de viragem para mim, 

pois, dei conta que numa simples aula de apresentação a minha prestação não 

ocorreu de forma planeada, só conseguia pensar o que iria acontecer numa 

aula “normal”. 

Após a realização dos testes de aptidão física regulamentados pela 

Escola Secundária/3 de Barcelinhos, dei inicio à unidade didática de 

Badminton. O processo de ensino-aprendizagem da modalidade de Badminton, 

trouxe algumas dificuldades, pois, além de ser uma modalidade com a qual 

apenas tive contato no 1º ano do mestrado, o meu conhecimento acerca do 

conteúdo não era vasto e, sendo a primeira modalidade a lecionar por mim, o 

meu “à vontade” com a turma e com o processo ensino-aprendizagem, ainda 

deixava muito a desejar. 

    

Reflexão aula nº 7 e 8 

 

“Na minha opinião a aula foi razoável, falhando nos aspetos do professor 

dar intensidade a aula, ao dar os exemplos, devo ser mais energético, nas 

explicações devo dar informações mais concisas, poupando tempo nas 

transições. Na arrumação do material devo ser bastante explícito em definir os 

alunos que arrumam e o que devem arrumar.” 

 

Esta foi a principal conclusão que foi tirada após a aula introdutória de 

badminton. Com estas conclusões, no planeamento seguinte, tive atenção a 

muitos mais aspetos que foram descuidados nas primeiras aulas. 

Primeiramente, com o aconselhamento do professor, mudei a minha 

forma de planear as aulas e a forma dos exercícios que eram aplicados.  

A maior parte dos meus alunos apenas praticavam exercício físico 

durante as aulas de educação física e para incrementar a motivação deles, 

comecei a planear e utilizar mais tempo da aula para a exercitação dos 

exercícios, do que a dar uma explicação complexa e pormenorizada acerca da 

técnica, tática e regras da modalidade. 

 

Reflexão aula nº 23 e 24 
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“ (…) por outro lado, é necessário imprimir uma maior dinâmica nos 

exercícios, ou seja, quando um exercício de uma dada estação, não está a ser 

executado de forma fluida, o exercício pode ser alterado para não colocar 

muitos alunos em fila, à espera da sua vez para o realizar.” 

 

Como demonstra o excerto da reflexão acima, era necessário uma 

reflexão acrescida na escolha dos exercícios e caso, mesmo assim o exercício 

não esteja enquadrado com a turma o melhor a fazer é alterar o exercício. 

 

Reflexão aula nº 26 e 27 

 

“A aula em si teve uma grande quantidade de exercícios, mas essa 

quantidade não foi sinónimo de qualidade, pois, foram poucos os alunos que 

conseguiram concretizar os objetivos propostos para os exercícios. Portanto 

para aumentar a qualidade de ensino é necessário diminuir a quantidade dos 

exercícios para que os alunos consigam através da prática e feedback’s 

apropriados atingir o nível proposto nos objetivos. (…) “ 

 

 

 Aprende mais quem aplica mais tempo a uma boa exercitação, 

indicando desta forma não apenas o tempo que o professor dedica à 

exercitação, mas particularmente o tempo que cada aluno se exercita a um 

nível ajustado ou o número de vezes que pratica as habilidades (Rink, 1996).  

Como está demonstrado no excerto da reflexão, uma boa exercitação 

não significa a quantidade de exercícios realizados, mas sim a adequabilidade 

e o tempo de exercitação nesse exercício adequado. Pois, como eu vim a 

verificar, com a realização das aulas e com o aconselhamento, extremamente 

útil, do PC, a quantidade de tempo ou de oportunidades de exercitação não são 

deliberativas, é indispensável que a exercitação deve ser adaptada aos 

propósitos de aprendizagem e a cada um dos alunos (Rink, 1996).  

Portanto como Rink refere, de forma a dar mais qualidade às minhas 

aulas, repensei a forma como as aulas eram planeadas e os exercícios a ser 
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escolhidos tinham sempre o máximo de objetividade para prosseguir o objetivo 

proposto. 

 

Reflexão aula nº 63 e 64 

 

“Na presente aula foi dada a continuação da aula anterior de exercícios 

de velocidade e reação e a introdução das estafetas. 

 Todos exercícios estiveram adequados e os alunos motivados (…).” 

 

Como está demonstrado no excerto da reflexão mencionada, estas duas 

vertentes, não se tornaram imediatamente melhores mas foram evoluindo e 

desenvolvendo-se gradualmente, à medida que o meu tempo como professor 

foi sendo incrementado. 

Já a minha forma de refletir o planeamento das aulas, e as aulas 

propriamente ditas, evoluíram de forma diferente. Comecei a centrar a minha 

atenção também noutras vertentes de extrema importância. Vertentes essas 

que foram identificadas logo no primeiro dia de aulas, como por exemplo a 

comunicação existente entre professor-aluno e aluno-professor.  

 

Como foi referido anteriormente na reflexão da aula nº 1 e 2: 

 

“A colocação e encadeamento da minha voz podia e devia ter sido 

melhor, pois houve alturas em que tive de repetir o que dizia para os alunos 

entenderem, e também devido ao meu nervosismo, comecei a falar rápido 

demais, não dando tempo aos alunos para compreenderem algumas 

informações que recebiam.” 

 

Neste excerto está demonstrado alguns dos meus problemas com a 

“comunicação”, mas não demonstra todos. Rapidamente notei que tanto a 

apresentação das tarefas como a demonstração, a explicação, a utilização de 

feedback’s pedagógicos e de palavras-chave eram de extrema importância e 

eu não os dominava como era esperado de um professor. 
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 São imensas vertentes, todas elas com uma complexidade razoável, 

portanto, foram necessárias várias aulas, várias reflexões, para começar a ter 

um bom uso de todas estas ferramentas. 

O papel exercido pela comunicação no processo ensino-aprendizagem é 

de inquestionável importância (Graça e Mesquita, 2006). 

“Entre os propósitos da comunicação, na relação estabelecida entre os 

atores do processo de ensino-aprendizagem, destaca-se a intervenção de 

instrução, sendo entendida como os comportamentos que fazem parte do 

repertorio do professor para transmitir informação substantiva aos praticantes. 

Dela fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não verbais (e.g., 

explicação, demostração, feedback, entre outras formas de comunicação 

acerca do conteúdo) ” (Graça e Mesquita, 2006 p. 210). 

A instrução de uma tarefa está diretamente relacionada com a 

interpretação que os alunos têm de uma dada tarefa (Graça e Mesquita, 2006). 

Logo, muitos exercícios não são realizados corretamente devido a uma 

instrução inadequada por parte do professor em questão, portanto a instrução 

deve ser realizada cuidadosamente (Graça e Mesquita, 2006). 

A informação transmitida pelo professor aos alunos acerca do que fazer 

e como fazer durante a prática motora, segundo Rink (1994), é chamado de 

apresentação da tarefa. 

 

Reflexão aula nº 9 

 

“Nas explicações iniciais dos exercícios, devo ser mais específico com 

os objetivos, passar a informação aos alunos de uma forma concreta, dando 

sempre a informação de uma vez e não parando o exercício a meio para falar 

sobre um ponto que foi esquecido inicialmente.” 

 

Reflexão aula nº 26 e 27 

 

“Na ativação geral, mais especificamente no exercício inicial, devia ter 

sido transmitidas mais informações aos alunos, pois apenas lhes foi transmitido 

para darem 3 voltas ao espaço disponível, sendo que estes para além dessa 
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informação deveriam receber também indicações do percurso que deveriam 

realizar.” 

 

Como está demonstrado neste excerto da reflexão da aula nº 9 e aula nº 

26 e 27 a apresentação da tarefa pela minha parte não estava num nível 

desejado e aceitável. Pois, como é referido, na apresentação da tarefa faltavam 

informações cruciais para um bom desempenho da parte dos alunos. 

 Portanto, foi necessário da minha parte um esforço extra para existir um 

desenvolvimento neste ponto. O conteúdo que deve integrar a apresentação da 

tarefa deve mostrar a importância, o significado, o objetivo, a organização da 

prática, o espaço e o equipamento a ser utilizado (Graça e Mesquita, 2006). 

Posteriormente aprendi que para a apresentação de uma tarefa em causa, de 

forma que nenhuma informação seja negligenciada, previamente era realizado 

um estudo acerca de todas informações importantes, para que os alunos 

obtivessem sucesso na realização da tarefa.  

Uma estratégia por mim tomada para apresentar a tarefa foi evidenciar 

um tempo limite para que todos alunos, ao meu sinal, se juntassem à minha 

frente. Estando os alunos todos juntos, era preponderante que estivessem 

todos atentos e concentrados para que a apresentação da tarefa tivesse início. 

 

Reflexão aula nº 21 

 

“Na ativação geral, os alunos foram dispostos em forma de “U” para que 

pudesse ter um campo de visão claro para todos eles, na minha opinião a ideia 

era positiva, mas os alunos não foram colocados de forma correta, tendo ficado 

uns alunos atrás de outros, causando alguns problemas na realização dos 

exercícios propostos. (…) ” 

 

Como demonstra o excerto da reflexão a colocação dos alunos e a 

minha colocação são fatores muito importantes, pois, devo colocar-me num 

local onde exista o mínimo de distrações no campo de visão dos alunos, por 

exemplo a colocação dos alunos em forma de “U”, com espaço suficiente para 

realizarem as habilidades em causa adequadamente, com o professor 
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colocado onde todos alunos o consigam ver e ouvir claramente. Toda a 

explicação da tarefa era acompanhada por uma respetiva demonstração. 

 

Reflexão aula nº 7 e 8 

 

“Na minha opinião a aula foi razoável, falhando nos aspetos do professor 

dar intensidade a aula, ao dar os exemplos, devo ser mais energético, nas 

explicações devo dar informações mais concisas, poupando tempo nas 

transições.” 

 

Como o excerto da reflexão da aula referida demonstra, neste aspeto da 

comunicação, a explicação, necessitava de mais reflexão da minha parte. Para 

que os alunos aproveitassem e absorvessem ao máximo as explicações por 

mim dadas, era necessário centrar-me no essencial, nem informação a mais 

nem a menos.  

“A explicação diz respeito às ações intencionais do professor que têm 

por objetivo levar o aluno a compreender novos conceitos ou procedimentos, 

ou a reformular conceitos e procedimentos inadequados ou ineficientes, 

fazendo uso de exposições e interações verbais, demonstrações e 

exemplificações.” (Graça e Mesquita, 2006, p. 211). 

 

Reflexão aula nº 44 e 45 

 

“É necessário ter mais atenção, aquando da explicação de qualquer 

exercício, à turma, no espaço exterior, para os alunos não ficarem virados para 

o sol, o que pode originar que os alunos não prestem a devida atenção” 

 

 Como demonstra o excerto da reflexão além de todas as variáveis já 

referidas o posicionamento do aluno e do professor são também muito 

importantes para que a explicação do professor atinja o seu potencial. 

 

Reflexão aula nº 72 
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“Na explicação da execução do lançamento do peso, houve a 

preocupação de colocar os alunos todos à minha frente, transmitindo-lhes 

depois os principais critérios para a realização do lançamento com sucesso.” 

 

Nesta aula, como demonstra a reflexão já existiu a preocupação da 

minha parte em prestar uma explicação concisa e tendo em conta não só à 

explicação em si mas também à minha colocação e à colocação dos alunos. 

Uma explicação clara e concisa é extremamente necessário. Alguns 

autores referem que professores experts, utilizam uma espécie de guião. Guião 

esse que é predefinido, ao qual apenas é inserido pequenos ajustes para 

atender às particularidades dos alunos. Este facto não é sinonimo que os 

professores não têm em conta as características específicas dos seus alunos, 

mas de forma que a aula ocorra de uma forma fluida as dificuldades dos alunos 

são colocadas num patamar inferior ao guião do professor (Graça e Mesquita, 

2006). 

O conhecimento da compreensão dos alunos, das suas principais 

dificuldades, é de extrema importância para uma boa explicação, de forma a 

aperfeiçoar o guião do professor, desenvolvendo a sua consistência e 

flexibilidade, com as experiencias obtidas (Graça e Mesquita, 2006). Segundo 

Leinhardt et al. (1991) para realizar uma boa explicação o professor deve ter 

em conta cinco aspetos fundamentais: 

 Identificar o novo através do conhecido, antecipando as noções e 

habilidades que são pré-requisitos para a compreensão da 

explicação; 

 Incidir no problema, ou seja, focalizar o cerne da questão; 

 Especificar as condições em que se aplica; 

 Realçar a importância dos princípios subjacentes; 

 Completar a explicação, recorrendo-se para tal a demonstrações. 

 

Como senti na pele diversas vezes e como Leinhardt refere, a 

explicação ajuda imenso, mas não deve ser realizada sozinha, pois, deve 

existir sempre uma parceria entre a demonstração e a explicação. 
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A demonstração, em sociedade com a explicação, adota no contexto das 

atividades desportivas um papel essencial, na medida em que permite a 

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

1997; Rink, 1994). 

 

Reflexão nº 26 e 27 

 

“Para além desse aspeto, durante essa corrida, quando se pede a 

execução de um movimento específico, como por exemplo a corrida com 

rotação dos braços, skipping médio, tibiotársico ou nadegueiro, o movimento 

deve ser exemplificado para que os alunos consigam ver de diferentes ângulos 

e também consigam entender o próprio movimento para o reproduzirem da 

melhor forma. (…).” 

 

A demonstração é de tal forma importante, que é fundamental que os 

alunos possam presenciá-la de ângulos diferentes, de forma que não existam 

dúvidas perante o movimento demonstrado. Segundo Temprado, 1997, a 

demonstração correta do movimento pretendido permite diminuir o tempo de 

prática necessária para que o aluno atinja um nível de performance, em relação 

à prática realizada sem nenhuma demonstração prévia. 

 

 

Reflexão aula nº 21 

 

“Na parte fundamental da aula na exemplificação de movimentos 

gímnicos inseridos no esquema, ocorreram falhas, pois, ao exemplificar o 

rolamento à frente no plano inclinado, não realizei o mesmo em cima do plano 

inclinado, cabe ao professor dar o exemplo para os alunos o poderem seguir, 

portanto foi uma falha gravíssima.” 

 

 Como é demonstrado na reflexão da aula em questão, da modalidade de 

ginástica, a demonstração por parte do professor deve ser imaculada, sem 

nenhuma falha e sem nenhum atalho. Quando o professor exemplifica, deve 
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exemplificar o movimento desejado corretamente, nas condições desejadas. 

Após ter recebido o feedback do PC em relação a este aspeto, tratei de ter uma 

atenção redobrada em qualquer tipo de demonstração, pois, os alunos iriam 

seguir o meu exemplo. Caso o professor não esteja minimamente relacionado 

com a modalidade em questão, pode pedir a um aluno que assegure uma 

demonstração positiva. A estratégia utilizada por mim para assegurar 

demonstrações a um bom nível, foi realizar treinos dos movimentos a ser 

lecionados, no espaço em questão, nos meus tempos livres.  

 

 

Reflexão aula nº 22 

 

“Nesta aula foi utilizado o mesmo método de ativação geral aplicado na 

aula anterior, obviamente tentando corrigir todos os aspetos negativos 

ocorridos na mesma, ou seja, posicionar corretamente os alunos em forma de 

“U”, tendo sempre uma visão global da turma e de todos exercícios que estes 

realizavam. Houve mais ritmo e intensidade na realização dos exercícios, 

havendo a preocupação de observar o desempenho de todos os alunos, 

dando-lhes feedback’s e dizendo-lhes que só alcançariam bons resultados se 

executassem os exercícios de uma forma séria e intensa. Houve também o 

cuidado de realizar um aquecimento articular completo e com uma progressão 

de exercitação desde as articulações do tornozelo até ao pescoço (…).  

A exemplificação dos movimentos gímnicos nas diferentes estações, foi 

realizada para que não subsistissem dúvidas nos alunos quanto à forma como 

os teriam que executar (…).” 

 

Nesta presente reflexão, está bem assente o desenvolvimento ocorrido 

da minha prestação na aula. Assim como a atenção especial dada por mim a 

vertentes que foram descuidadas nas primeiras aulas. Como por exemplo o 

meu posicionamento perante os alunos, o posicionamento dos alunos quando é 

realizada uma explicação ou demonstração. 

 

Reflexão aula nº 32 e 33 
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“Na ativação geral, antes de propor o exercício aos alunos, é necessário 

exemplificá-lo, demonstrando não só como se executa, mas também com a 

intensidade que pretendemos com que os alunos executem, pois verificou-se 

que a intensidade com que os alunos executaram o exercício foi muito baixa 

(…). ” 

 

 

 A exemplificação dos exercícios foi realizada para que não restassem 

dúvidas quanto à sua execução. Através da explicação e demonstração fui 

capaz de demonstrar a intensidade por mim requerida aos alunos, pois, como 

está presente na reflexão da aula nº 32 e 33 o professor deve realizar a 

demonstração com a intensidade requerida aos alunos, caso isso não aconteça 

os alunos irão realizar o exercício com a intensidade que lhes convenha, neste 

caso, uma intensidade baixa. 

 A demonstração para ser bem realizada necessita de um suporte-verbal, 

este suporte verbal é chamado de palavras-chave (McCullagh e Meyer, 1997). 

Palavras-chave são expressões abreviadas que abrangem, a maior parte das 

vezes, apenas uma ou duas palavras, com o intuito de salientar a atenção 

sobre aspetos críticos do exercício (Landin, 1994). A qualidade das palavras-

chave encontra-se na capacidade de unir os elementos percetivos e motores 

importantes para a realização de uma dada tarefa (Graça e Mesquita, 2006). 

 Para as palavras-chave serem encontradas é necessário primeiramente 

determinar o nível de desempenho do aluno, para que o aluno receba o 

conhecimento adequado à sua capacidade de compreensão e execução (Rink, 

1993). Desta forma, através das palavras-chave os alunos recebem uma 

informação filtrada, isto é, dirigida para o essencial (Glencross, 1992). 

Por exemplo as palavras-chave utilizadas por mim na unidade didática 

de ginástica para o movimento gímnico do rolamento à frente eram as 

seguintes: “queixo encostado ao peito, mãos à largura dos ombros, boa 

impulsão dos Membros Inferiores e repulsão efetiva dos Membros Superior. 
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Portanto, é necessário pensar e repensar as palavras-chave necessárias para 

as unidades didáticas em questão e as suas respetivas aulas. 

 Segundo Wrisberg (1993), a perceção e compreensão dos movimentos 

é dependente do desenrolar do processo até a realização da habilidade, nesse 

percurso podemos distinguir três fases, Perceção, decisão e execução: 

 Na perceção, os atletas mais jovens tem necessidade de ser 

estimulados de forma mais direta para captar a informação 

(Magill, 1993; Singer, 1978). Essa instrução direta é realizada 

através das palavras-chave, na construção da representação da 

cognitiva da tarefa, existindo uma resposta positiva nos resultados 

 Para a decisão, os atletas de alto nível como os atletas em 

formação tem melhores resultados quando a informação 

transmitida, acerca da seleção das respostas contem palavras-

chave (Landin & MacDonald, 1990). Claro que a informação deve 

estar adequada aos objetivos e significado da ação motora (Rink, 

1996) 

 Relativamente à fase de execução, principalmente nas 

habilidades técnicas dos jogos desportivos, é essencial uma 

interação entre o conteúdo informativo incluído nas palavras-

chave com as características das tarefas (Masser, 1993). Esta 

situação acontece devido à existência de sequências de 

movimentos sujeitas à influência de fatores do meio ambiente 

(Landin & MacDonald, 1990).   

 

A forma por mim encontrada, e aprendida durante os meus anos de 

formação na licenciatura e mestrado, para motivar, incentivar, fonte de 

informação tanto para aperfeiçoar habilidades técnicas, táticas, motoras e 

também forma de instigar o comportamento por mim desejado que os alunos 

devem ter, foi o feedback pedagógico.  

 

Reflexão aula nº 23 e 24 
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   “Durante a divisão fundamental da aula, devo ter mais atenção aos 

movimentos gímnicos dos alunos, corrigi-los prontamente, mostrar onde estão 

os erros e mais importante indicar o melhor caminho para que os movimentos 

passem a ser o mais correto.” 

 

 Como está demonstrado no excerto da reflexão da referida aula, 

inicialmente a dificuldade em realizar o feedback era visível aos mais distraídos 

olhares. Essa situação começou a ser corrigida à medida que o meu 

conhecimento acerca do significado e componentes do feedback foi alargado. 

Fishman e Tobey (1978) definem o feedback como um comportamento 

do professor em reação á resposta motora de um aluno ou atleta, que tem 

como objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização 

de uma habilidade. 

 

Reflexão aula nº 21 

 

“É importante referir que as correções devem ser feitas prontamente, o 

que também não ocorreu no caso dos exercícios de força, tendo-se verificado a 

incorreta realização dos exercícios por parte de alguns alunos, sem que 

tivessem sido corrigidos (…). ” 

 

Reflexão aula nº 24 

 

“Devo ter mais atenção quando os alunos cometem erros posicionais 

durante o jogo, estes tem de ser corrigidos prontamente. Se os erros 

acontecem na turma inteira, o melhor é pedir para os alunos pararem as 

atividades, e de seguida demonstrar e explicar novamente o que pretendemos 

que os alunos realizem (…).” 

 

Como demonstram as reflexões, eu estava a cometer um erro grave, 

mesmo observando realizações incorretas dos alunos estas não recebiam da 

minha parte feedback algum, isto devido à minha preocupação com outras 

vertentes, como por exemplo componentes da gestão da aula. Esta situação foi 
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corrigida através da experiencia adquirida nas aulas por mim lecionadas, que 

aos poucos fui conseguindo focar-me em diferentes aspetos no mesmo período 

de tempo. 

O feedback tem tamanha importância devido a encontrar-se no 

fundamento de dois processos que se complementam, isto é, a aprendizagem 

e o ensino, desta forma serve como fonte de informação complementar e meio 

de motivação para a aprendizagem (Pierón, 1985). 

Confesso que para alcançar um bom nível de transmissão do feedback 

foi uma tarefa árdua, pois, para tal é necessário conhecimento em variados 

aspetos. Por exemplo, saber distinguir as duas grandes categorias de 

feedback, o conhecimento da performance e o conhecimento do resultado. O 

conhecimento da performance dá-nos a informação relativa para a execução 

dos movimentos, para o processo. Enquanto o conhecimento do resultado 

refere-se acerca do resultado pretendido, através da realização de uma 

habilidade (Arnold, 1981).  

“A necessidade de se realizar as habilidades técnicas em referência ao 

modelo correto de execução (eficiência), a necessidade de se obter resultado 

através da sua realização (eficácia) e ainda a exigência de se adaptar as 

respostas às situações-problema que surgem no decorrer de atividades 

abertas, como é o caso do jogo (adaptação), exige que a instrução ministrada 

durante a prática motora seja simultaneamente centrada no conhecimento da 

performance e do resultado.” (Graça & Mesquita, 2006, p. 214) 

 A aplicação correta do feedback varia consoante a particularidade do 

movimento que é observado, ou seja, o feedback informativo, que é centrado 

no conhecimento da performance está ligado positivamente na realização de 

movimentos que o aluno não tem visualização do movimento (ex. remate 

picado na modalidade de andebol) e também tem ligações benéficas nas 

habilidades em que é fácil de prever o resultado obtido, mas a coordenação 

dos movimentos corporais é complexa (Magill, 1994). 

 O feedback centrado no movimento relaciona-se particularmente nas 

tarefas que permitam variadas possibilidades de solução, onde a execução das 
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ações é resultante da intervenção dos colegas e adversários, como acontece 

nos jogos desportivos (Carnahan et al., 1996). 

 A determinação do feedback a ser transmitido aos alunos também é 

influenciada pelos níveis de conhecimento que o aluno possui (Magill, 1994). 

Deste modo podemos considerar que a falta de conhecimentos existente na 

ligação entre o objetivo da ação motora e o movimento esperado exige a 

utilização de um feedback que contemple as especificidades das condições de 

envolvimento em que se realiza o exercício (Graça e Mesquita, 2006).  

Esta situação ocorre frequentemente, nos momentos iniciais da 

aprendizagem de uma dada habilidade, a informação transmitida deve conter 

indicações necessárias para a realização do próximo passo no processo de 

aprendizagem (Magill, 1993). Segundo Lee et al. (1994) o feedback é 

particularmente positivo para a aprendizagem quando permite incrementar o 

esforço cognitivo do aluno, ou seja, no desenvolvimento da capacidade de 

autoavaliação da informação que será utilizada. 

 Como também vim a deparar-me a pertinência do feedback depende 

também das características e dos objetivos das tarefas apresentadas. Para as 

tarefas que tem como objetivo a aquisição de habilidades, o feedback mais 

adequado é o feedback centrado no conhecimento de performance, pois, tem 

em consideração os elementos inerentes ao modelo de execução. Mas quando 

as tarefas consistem em aplicar as habilidades o feedback centrado no 

conhecimento do resultado é o mais adequado, tendo em conta o objetivo da 

ação motora (Schmidt, 1991). 

 Outra vertente de extrema importância do feedback é a frequência que 

este é transmitido (Magill, 1994), por exemplo a sua transmissão após cada 

repetição realizada pelo aluno pode conter efeitos negativos, pois, não permite 

que o aluno realize uma reflexão acerca da sua performance. Portanto, o 

excesso de informação tem tendência a provocar uma dependência do aluno, 

não permitindo que este faça uma análise coerente acerca dos movimentos 

realizados. O excesso de informação é, então, contraproducente (Graça e 

Mesquita, 2006). Segundo Temprado (1997) a transmissão de feedback’s em 

forma de síntese é mais eficaz do que a realizada após cada resposta motora. 
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Reflexão aula nº 61 

 

 “Os alunos estiveram motivados em todos exercícios, apresentando 

alguma dificuldade no exercício de descoordenação motora, situação que foi 

resolvida através de feedbacks e nova exemplificação por parte do professor. 

(…).” 

 

  

Reflexão aula nº 62 

 

 “Novamente os alunos tiveram algumas dificuldades nos exercícios de 

descoordenação e de técnica de corrida. Após receberem o feedback do 

professor e visualizarem novamente a exemplificação a prestação dos alunos 

melhorou notoriamente.” 

 

 Como está demonstrado nas reflexões acima, ocorreu um 

desenvolvimento considerável pela minha parte na vertente do feedback, 

comecei a ser capaz de prestar feedback’s no tempo correto, adequados aos 

alunos e à tarefa em questão. Mas obviamente o conhecimento acerca deste 

aspeto não estava terminado.  

 O feedback para ser ainda mais eficaz deve conter informações contidas 

na apresentação inicial das tarefas (Graça e Mesquita, 2006). 

 Para desenvolver a minha capacidade de emissão de feedback foi 

necessária muita prática, muitos conselhos do PC e do PO. O feedback é uma 

ferramenta que parece simples, mas envolve muitos aspetos, aspetos esses, 

que devem ser trabalhados de forma a que possa potencializar o processo 

ensino-aprendizagem que os alunos são instigados em todas aulas. 

 O feedback tanto ao nível das tarefas motoras como ao nível 

comportamental dos alunos ajudou-me imenso a conseguir desenvolver as 

aulas por mim presididas a um patamar superior. Sempre tentando manter a 

motivação e as prestações motoras tendo em conta as potencialidades dos 

alunos num nível alto. 
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 Outro aspeto do processo ensino-aprendizagem que vim a deparar-me 

como fundamental foi o desenvolvimento do conteúdo. Como aconteceu em 

quase todos outros aspetos do ensino, esta minha vertente estava bastante 

imatura, portanto primeiro veio o erro e apenas depois o acerto. Mas à medida 

que a minha adaptação ao EP foi progredindo, este aspeto também foi 

evoluindo para um nível superior. 

 “Não é possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer 

no risco de nada se aprender. Todavia, o professor pode facilitar a 

aprendizagem: se estabelecer prioridades nos conteúdos de aprendizagem; se 

os estruturar conferindo-lhes determinada lógica e se os sequenciar 

criteriosamente (progressão); se visar o seu aperfeiçoamento através da sua 

exercitação e consolidação (refinamento), assim como proporcionar 

oportunidades para a sua utilização em condições não habituais ou de 

exigência de rendimento (aplicação).” (Graça & Mesquita, 2006, p. 215). 

 Penso que este parágrafo é muito elucidante, pois, no caso da minha 

turma enquadra-se perfeitamente, isto é, a maior parte da minha turma não 

conseguia realizar o movimento gímnico rolamento à retaguarda, logo, foi 

necessário criar estratégias e formas simplificadas do movimento em questão 

para que os alunos que sentissem dificuldades na realização do movimento por 

completo conseguissem fazer o movimento numa forma adaptada às suas 

dificuldades.  

 Outro exemplo flagrante acerca das progressões, existiu na modalidade 

de Futsal, como a minha turma tinha bastantes dificuldades em posicionar-se 

em campo, foi necessário criar estratégias para os alunos posicionarem-se 

corretamente no campo mediante a posição da bola. Isto é, foi necessário criar 

limitações de movimentação para os alunos aprenderem a colocarem-se em 

campo nas diferentes posições que ocupam. Para não haver a aglutinação 

existente inicialmente. Quando os alunos começaram a ter as noções básicas 

do posicionamento em campo, as limitações posicionais foram retiradas. Esta 

progressão teve resultados bastantes positivos. 

    Através da planificação e execução de progressões é possível intervir 

no nível de complexidade das tarefas, sem descaracterizar o que importa 
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adquirir, tornando a aprendizagem gradual e sistemática (Rink, 1993; Vickers, 

1990). 

 Dito isto, não podemos pensar que as progressões apenas ocorrem no 

sentido vertical, como se fosse um somatório de aquisições, uma progressão 

para ser considerada completa deve ter em conta a articulação horizontal e 

vertical das tarefas (Vickers, 1990). Isto significa que a articulação horizontal 

contempla uma progressão realizada dentro da mesma tarefa, enquanto que a 

articulação vertical tem a sua progressão realizada através da passagem de 

uma tarefa para outra mais exigente. Quando se combina a articulação 

horizontal e vertical no sequenciamento dos conteúdos é encontrada a 

extensão desejada do número e tipo de tarefas a serem ensinadas num dado 

conteúdo (Graça e Mesquita, 2006, p. 216). 

 Desta forma, é evidente que a principal função das progressões é 

manipular a complexidade das tarefas, realizando sempre a passagem do fácil 

para o difícil, do simples para o complexo e do conhecido para o desconhecido 

(Mesquita, 1997). Rink (1993) destaca alguns requisitos que devem ser 

tomados em conta na construção de uma progressão, a dimensão do 

conteúdo, o nível de pormenor e especificidade dos conteúdos, a sequência e a 

enfâse (distinção do que deve ser realçado em determinado momento em 

relação ao conteúdo do treino).  

Os professores eficazes concebem um ambiente eficaz (Rink, 1996). 

Por fim, penso importante discorrer acerca do sistema de gestão, 

sistema de instrução e o sistema de socialização de alunos utilizados na aula.  

Quanto ao sistema de gestão, ao nível de comportamento, como já referi 

algumas vezes anteriormente, tive muita sorte em ser responsável por uma 

turma exemplar. 

 

Reflexão aula nº 10 

 

“ (…) relativamente ao controlo da turma, este não se deparou 

complicado, a turma é bastante acessível, não se tendo registado nenhum 

problema de comportamento.” 
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 Claro que existiram casos de alguma indisciplina, mas foram corrigidos 

prontamente através de uma chamada de atenção/conversa com o aluno em 

causa. Devido ao comportamento dos alunos sempre fui capaz de manter a 

aula num ambiente trabalhador mas ao mesmo tempo descontraído. 

Quanto ao fluxo de atividades da aula a tarefa não foi tao simples. 

 

 

Reflexão aula nº 4 e 5 

 

“Após realizados os testes de aptidão física, deu-se início à avaliação 

diagnóstico de badminton, tendo esta demorado mais que o previsto, pois, por 

falha minha o material para a aula, não foi previamente montado, pelo que se 

demorou mais do que o previsto a realizar essa tarefa (…). De registar ainda o 

facto de não ter explicado aos alunos algumas regras de segurança para com o 

material, para preservá-lo ao máximo, neste caso as raquetes e os volantes. 

Para além desse aspeto, é necessário criar normas para a arrumação do 

material, sendo necessário especificar concretamente quais alunos que devem 

arrumar o material.”  

 

  

Reflexão aula nº 32 e 33 

 

“ Na transição para o jogo 2 x 2 perdi muito tempo com a transição, (…). 

Na próxima vez a transição será mais rápida se simplesmente indicar para 

onde os alunos devem ir. Para também reduzir o tempo de transição antes do 

jogo começar, os alunos devem guardar todas bolas. Quando estes já 

estiverem dispostos nos diferentes campos as bolas serão entregues. (…) ” 

 

Reflexão aula nº 26 e 27 

 

“Na transição existiu uma certa desorganização, os alunos não 

receberam instruções claras do professor para organizarem o material da forma 

planeada. Mesmo assim o tempo de transição não foi demorado (…).” 
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Como está demonstrado nas reflexões acima, demorou algum tempo até 

que eu conseguisse dominar em concreto os tempos de transição entre 

exercícios, explicações/demonstrações e arrumação do material. A forma por 

mim encontrada para resolver esta situação problemática foi adotar uma 

explicação e demonstração, abordando o assunto em questão da forma mais 

simples e objetiva possível, preparando o material necessário para o exercício 

previamente, utilizando os alunos como fonte de ajuda para montar/desmontar 

a estrutura do exercício em causa, não permitir conversas paralelas nem 

comportamentos não adequados e aplicar algumas rotinas aos alunos para que 

o inicio e o final da aula fosse dado o mais rápido possível. 

 

Reflexão aula nº 27 e 27 

 

“Uma forma de dar mais motivação aos alunos nestas aulas seria 

promover exercícios de natureza competitiva (…).” 

 

Reflexão aula nº 63 e 64 

 
“Todos exercícios estiveram adequados e os alunos motivados, mas, 

nas próximas aulas o professor deve ser mais criativo na preparação e 

realização dos exercícios de velocidade pois já foram repetidos nas ultimas 

aulas. (…).” 

 

 

Como demonstra as reflexões acima, de modo que a gestão da aula 

fosse a melhor possível, após existir experimentação/erro, as tarefas por mim 

escolhidas tinham na maior parte das vezes uma vertente competitiva, para 

que os alunos estivessem sempre motivados e interessados na prática da 

tarefa. Um aspeto importantíssimo a ter em conta para um bom funcionamento 

das aulas é também a criatividade, pois, a realização de exercícios idênticos 

todas aulas desmotiva a prestação dos alunos, impedindo que a intensidade da 

aula atinja o seu potencial. 
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As aulas realizadas pelo PC e pelos meus colegas do núcleo de estágio, 

observadas por mim, foram um momento de grande aprendizagem. “Vários 

estudos referem o orientador pedagógico como sendo a principal fonte de 

influência na formação do professor-estagiário, nomeadamente, ao nível dos 

comportamentos e atitudes” (Jacinto, 2003, p.109). Concordo plenamente com 

a autora, foi através da visualização e reflexão das aulas do PC em conjunto 

com as minhas conceções e convicções que fui estabelecendo o meu processo 

de ensino-aprendizagem. 
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A relação com os meus alunos 

 

Penso que é de extrema importância discorrer acerca da relação 

professor-aluno, pois, tudo o que foi por mim planeado, organizado e realizado 

foi em prol do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem que os 

meus alunos usufruíram. 

Clark e Peterson (1986), referem que a atividade do professor surge 

num âmbito de oportunidades e constrangimentos, motivados pelas 

características dos alunos, e pelas condições de funcionamento das turmas. 

Concordo plenamente com os autores, não devem ser apenas os alunos 

a adaptarem-se ao professor, mas também, o professor deve adaptar-se aos 

alunos e a turma que lhe é proposta. 

Nas aulas iniciais, a minha posição perante os alunos foi bastante rígida 

e impessoal, pois, não queria que os alunos aproveitassem o facto de eu ser 

um professor-estagiário para terem um comportamento inadequado e porem 

em causa a minha autoridade. Na primeira aula ouvi comentários dos alunos a 

questionarem-se porquê que tinham dois professores de Educação Física e 

qual deles era o “principal”. Rapidamente o PC dissipou as dúvidas dos alunos 

explicando que o professor responsável pela turma era eu e ele apenas ali 

estava como supervisor. 

À medida que as aulas foram avançando, fui conhecendo cada vez 

melhor os meus alunos, as suas diferentes personalidades e de certa forma 

adaptando-me a eles. Deparei que não era necessária uma intervenção tão 

radical da minha parte. Consegui estabelecer uma relação professor-alunos 

bastante saudável, não sendo necessária a constante rigidez imposta nas 

aulas iniciais.  

Comecei a sentir cada vez mais o respeito deles e principalmente a 

confiança que eles tinham nas minhas decisões. Começou a existir mais uma 

relação de cooperação do que imposição. Muitas vezes mesmo antes do toque 

de entrada alguns alunos já equipados ofereciam-se para ajudar-me a montar 

os exercícios, situação que deixou-me extremamente contente. 

A gestão das minhas aulas foi muito facilitada por esse facto, alguns 

alunos por vontade própria tratavam de arrumar o material, corrigir os colegas 
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quando estavam a ter um comportamento incorreto e até alertavam quando um 

dado exercício não estava a ter objetivo planeado. Como refere Gadotti (1999), 

o professor na sua relação com os alunos, não deve colocar-se numa posição 

de detentor do saber, de superioridade, deve antes demonstrar humildade e 

respeito, mostrando que não sabe tudo. Concordo plenamente com o autor e 

afirmo que muitos deles ajudaram-me bastante. 

Começou a existir uma empatia bastante positiva, que levava com que 

alguns alunos ficassem a conversar comigo mesmo antes e depois que as 

aulas fossem dadas como terminadas. 

Existiram situações esporádicas em que foi necessário retomar a 

intransigência inicial, devido a alguns comportamentos inadequados, mas 

esses casos foram raros e prontamente corrigidos. Felizmente nunca existiu 

necessidade de entrar em processos disciplinares e envolver nenhuma 

entidade superior com o intuito disciplinar. 

A partir do MED, comecei a ter contato com os alunos via internet 

através de uma conta que foi criada exclusivamente para a turma no 

“facebook”. Através dessa ferramenta foi possível informar os alunos acerca 

das modalidades a ser ensinadas e partilhar as fotografias que foram tiradas na 

realização das aulas. 

Os meus alunos tinham bastantes qualidades, mas claro, isso não 

impedia de também terem os seus defeitos. A preguiça foi um problema com 

que tive de lidar o ano letivo inteiro.  

Inicialmente como não conhecia a turma e tinha pouquíssima 

experiencia no ensino, muitas vezes apliquei exercícios pouco dinâmicos e 

pouco motivadores. As próprias demonstrações realizadas por mim deixavam 

muito a desejar, pois, quando realizava o exercício não o executava com a 

intensidade que ele devia ter. Por exemplo o que devia ser exemplificado a 

correr era realizado a caminhar. Esta situação aliada à imensa preguiça dos 

alunos levou com que as minhas aulas iniciais tivessem uma intensidade muito 

abaixo do esperado.  

“Tu como professor é que deves impor o ritmo e a intensidade das tuas 

aulas, os alunos fazem os exercícios como tu os exemplificas”. Nunca irei 
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esquecer destas palavras ditas pelo PC, quando estávamos a fazer a reflexão 

de uma das minhas aulas iniciais de badminton. 

A partir desse momento em todas demonstrações realizava o exercício 

com a intensidade e formas desejadas por mim. 

Devido a característica negativa da maior parte dos alunos (preguiça), 

tive que adaptar os exercícios aplicados. Todos exercícios passaram a ter uma 

vertente competitiva, de forma a motivá-los a competir uns contra os outros. 

Como a maior parte deles não realizava nenhuma atividade física além das 

aulas de educação física uma maior dinâmica nos exercícios foi fundamental 

para todos eles. 

Um episódio incrível que quase todos alunos da minha turma 

participaram foi no evento das “I Olimpíadas de Atletismo” organizado pelo 

núcleo de estágio. Muitos alunos da minha turma devido aos transportes 

públicos chegaram algum tempo antes do início do evento. Ao observarem que 

tanto eu como os meus colegas do núcleo de estágio estávamos um pouco 

atrapalhados com a montagem do material, eles de livre e espontânea vontade 

perguntaram se precisávamos de ajuda e ajudaram em tudo que foi necessário. 

Nesse momento senti-me realmente orgulhoso de ser professor deles. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

O Modelo de Educação Desportiva 

 

 Algo realmente marcante para mim durante o EP, foi a aplicação de um 

modelo de ensino inovador e diferente, um modelo muito trabalhoso, mas muito 

recompensador, tanto para os alunos como o professor  

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi aplicado nas modalidades 

de Futsal e Atletismo. Na minha opinião, em ambas unidades didáticas foi um 

sucesso, era visível a motivação existente nos alunos devido às características 

do modelo em questão.  

O MED foi proposto por Siedoentop (1987), tem em atenção especial 

aplicar um cunho afetivo e social ao processo de ensino-aprendizagem. Tem 

como objetivo estabelecer um ambiente que transmita aos alunos uma 

experiência desportiva autêntica, tendo em conta que as contextualizações das 

atividades das abordagens tradicionais são um elemento significativo. (Graça e 

Mesquita, 2011, p. 59). “Constitui um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo e coerente para a renovação do ensino dos jogos na escola, 

preservando e reavivando o seu potencial educativo.” (Graça & Mesquita, 2006, 

p. 276). 

O MED contém três eixos preponderantes que estão presentes nos 

objetivos atuais da Educação Física: a competência desportiva, literacia 

desportiva e o entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a 

pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta, respetivamente. Competente no sentido que domina as habilidades 

de forma a conseguir participar na competição de um modo suficiente e que 

conhece, compreende e adota um comportamento apropriado ao nível de 

prática em que se insere. Culto no sentido que valoriza e conhece os rituais e 

as tradições associados ao desporto, distinguindo a boa da má pratica 

desportiva. Entusiasta na medida em que a prática do desporto o atrai e que é 

um promotor da qualidade e defensor da autenticidade da pratica desportiva 

(Mesquita e Graça, 2011). A enfatização do entusiasmo pela prática assume 

grande importância devido que os níveis de motivação das crianças para a 

pratica desportiva possam ser aumentados quando as vertentes afetivas e 
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sociais são consideradas enquanto conteúdo curricular da disciplina de 

Educação Física. (Corbin, 2002; Siedentop, 1996). 

O MED pode ser aplicado em todas modalidades desportivas lecionadas 

nas aulas de Educação Física, tanto de natureza individual como coletiva. A 

organização das atividades por equipa, em que todos alunos participam e o 

resultado final resulta do contributo de todos, diminui as diferenças individuais e 

aumenta a participação ativa e determinada dos alunos nas diferentes tarefas 

de organização e de aprendizagem (Graça e Mesquita, 2011, p. 60). 

O MED tem como principal característica estrutural a ideia da 

contextualização desportiva (Graça e Mesquita, 2011, p. 60). Siedentop (1994), 

para tornar as experiencias desportivas o mais perto do real, integrou seis 

características do desporto institucionalizado no MED: a época desportiva, a 

filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes. 

O futsal foi uma ótima escolha para a aplicação do MED, pois, tenho em 

meu conhecimento um vasto leque de exercícios e um domínio bastante 

razoável do conteúdo.  

As épocas desportivas substituem as unidades didáticas. No meu caso, 

foram reservadas 19 aulas para a realização da modalidade, tempo suficiente 

para conseguir realizar em pleno a pré-epoca, época competitiva e evento 

culminante.  

A filiação foi ideal para a minha turma, devido à sua composição 

extremamente heterogénea. As equipas foram organizadas após uma 

avaliação diagnóstico, para que todas as equipas estivessem formadas de 

forma homogénea. Foram realizadas quatro equipas, os “Predadores”, os 

“P2W”, os “Xutos e Pontapés” e os “Unidos por Acaso”. Todas as equipas 

tinham elementos de ambos os géneros. Como a minha turma tinha uma 

constituição pouco comum (21 alunas e apenas 6 alunos), duas equipas tinham 

apenas um rapaz e as outras duas, dois rapazes. A distribuição dos diferentes 

papéis (árbitro, jornalista, estatístico e capitão de equipa) foram atribuídos 

aleatoriamente, mas todas semanas era realizada uma rotação nos diferentes 

papéis de forma que todos elementos da equipa ocupassem todos papéis.  
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Na pré-época, a planificação dos exercícios era executada por mim, mas 

em todas aulas disponibilizava todas as tarefas em suporte digital aos capitães 

das equipas através de uma conta no “facebook” construída por mim para 

manter contato com os alunos mesmo fora das aulas. O material 

disponibilizado tinha o intuito de fornecer uma variedade de exercícios aos 

alunos de forma que eles tivessem autonomia e responsabilidade para 

realizarem os “treinos” das suas respetivas equipas, tendo em conta o 

conteúdo por mim desejado. Foi também disponibilizado a todos alunos 

documentos elucidativos acerca do funcionamento do MED, as funções dos 

diferentes papéis, a forma de avaliação, o sistema de pontuação das equipas e 

um documento acerca das regras da respetiva modalidade. 

A minha turma, na modalidade de futsal, encontrava-se num nível 

médio-baixo, portanto, a complexidade e dificuldade dos exercícios tinha de ser 

obrigatoriamente reduzida.  

Variadas vezes fui forçado a adequar certos exercícios à 

heterogeneidade presente no interior das equipas, pois, os elementos do sexo 

masculino estavam num nível superior aos elementos do sexo feminino. Assim, 

foi necessário “limitar” de certa forma as habilidades dos rapazes para que 

todos elementos da equipa conseguissem dar o seu contributo à equipa.  

A competição propriamente dita era realizada através de jogos 5 x 5, 

mas todas tarefas constituintes da aula contavam para a pontuação. A 

criatividade e o empenho também foram fatores a avaliar, portanto, as equipas 

que se esforçassem a criar equipamentos, ter o seu hino, grito de guerra e 

estandarte recebiam um incremento na sua pontuação. Este facto motivou 

imenso os alunos, fazendo com que mesmo os menos interessados se 

tornassem mais ativos. A própria gestão da turma tornou-se mais simples, os 

alunos chegavam à aula, recebiam uma breve indicação acerca da aula e 

dirigiam-se para o lugar reservado da sua equipa para ser realizado o 

aquecimento planeado pelo respetivo capitão. 

Obviamente nem tudo foi um “mar de rosas”. Muitos exercícios 

planeados pelos capitães não eram adequados para as suas equipas. Este 
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facto levou a que eu tivesse que intervir variadas vezes para adequar o 

exercício ou até mesmo mudá-lo por completo. 

 

Reflexão aula nº 49 

 

“ (…) Esta aula ficou reservada para que os respetivos capitães das 

equipas planeassem e realizassem aquecimento. Devido à escolha dos 

exercícios existiu alguma falta de intensidade dos alunos no aquecimento.(…) “ 

 

Outro aspeto negativo, foi a extrema competitividade que as equipas 

obtiveram entre si, situação esta que vai contra um dos princípios do MED que 

é o fair-play. Contudo, esta competitividade foi corrigida prontamente através 

da penalização pontual às equipas.  

Os registos estatísticos ficaram ao encargo de um representante de 

cada equipa. Foram por mim elaboradas fichas de jogo, fichas de performance 

e fichas de fair-play. As fichas de performance abrangiam tanto os jogadores 

como os árbitros. Todos os resultados das fichas referidas contavam para a 

pontuação.  

Para o evento culminante cada equipa ficou responsável de realizar um 

prémio para uma dada posição na tabela classificativa. Foram realizados os 

jogos de 3º e 4º lugar e a final para ser decidido quem ficava com o 2º e 1º 

lugar. No evento culminante existiu uma enorme festividade, pois, enquanto 

duas das equipas estavam a realizar o seu respetivo jogo, as equipas que 

estavam de fora tiveram a tarefa de apoiar os seus colegas. 

Também foram realizados prémios para o melhor jogador e melhor 

jogadora. A escolha destes alunos foi feita inteiramente pela aluna responsável 

por realizar uma reportagem acerca do MED no futsal. Os prémios foram 

entregues por mim e pelo PC.  

 

Reflexão aula nº 58 

 

“Na presente aula foi realizado o evento culminante da modalidade de 

futsal. Os alunos aderiram com grande motivação e espírito de equipa. O 
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espírito festivo foi muito cativante para todos, inclusive para as turmas que 

realizavam aula nos outros espaços do pavilhão. 

 Os alunos realizaram os prémios com as suas respetivas equipas de 

forma exemplar. (…) “ 

 

Na minha opinião a aplicação do MED foi um sucesso, como já tinha 

referido. Contudo, é um modelo extremamente trabalhoso para o professor que 

o aplica, pois, é necessário que este tenha um trabalho suplementar no que 

toca à gestão e organização da aula e, além disso, depende inteiramente da 

motivação, interesse e adesão dos alunos. No meu caso tive sorte por a minha 

turma ser exemplar nesse sentido, mas se esse não fosse o caso iria ser 

forçado a criar enormes adaptações. 
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A Avaliação 

 

A avaliação tem como objetivo a determinação sistemática do mérito, do 

valor ou do significado de uma entidade ou de um atributo. Encontra-se dividida 

em domínios de aplicação de acordo com a entidade ou atributo a avaliar. 

 “the process of evaluation is essentially the process of determining to 

what extent the educational objectives are actually being realized by the 

program of curriculum and instruction” Tyler (1949, p. 104-105). 

 Com esta frase Tyler demonstra que o processo de avaliação tem como 

função determinar se o resultado do trabalho executado é coerente com os 

objetivos propostos inicialmente aos alunos. 

 A avaliação realizada à prestação dos alunos tem um carater qualitativo 

para que exista um grau de adequação entre um conjunto de informações e um 

conjunto de critérios. O processo de avaliação não é um processo totalmente 

decidido pelo professor, existem outros agentes que podem ser envolvidos 

nesse mesmo processo, como por exemplo, os próprios alunos através da sua 

autoavaliação, o conselho de docentes da turma e os técnicos de ensino 

especial, quando justificado. Os critérios de avaliação para a área disciplinar de 

EF são definidos em conselho de área disciplinar, bem como as capacidades a 

atingir de acordo com o currículo nacional e confirmados e aprovados pelo 

conselho pedagógico, servindo como referenciais comuns a todos docentes do 

agrupamento. 

 Durante o estágio foram utilizados três formas de avaliação, uma 

avaliação inicial, uma avaliação formativa e por fim uma avaliação sumativa.  

  A avaliação inicial é indispensável. No início de cada unidade didática 

de forma que os professores consigam ter alguns dados acerca das 

habilidades dos alunos para a modalidade em questão é necessário realizar 

uma avaliação diagnóstico. Esta avaliação diagnóstico permite configurar o 

planeamento tendo em conta o nível dos alunos. 

 Esta avaliação inicial deve ser semelhante à avaliação final, tanto nos 

conteúdos, critérios, contexto e forma de avaliação, de forma a existir um termo 

real de comparação entre as duas. 
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 Uma das minhas maiores dificuldades foi encontrar o número ideal de 

critérios a serem avaliados. Por exemplo no badminton que foi a primeira 

modalidade a ser ensinada, existiu uma certa ambição da minha parte, pois, 

erradamente defini muitos critérios para serem avaliados. Devido ao tempo 

reduzido das aulas existia sempre uma dificuldade acrescida em avaliar todos 

os critérios propostos. 

 Esta dificuldade foi sendo superada aos poucos, através da experiência 

adquirida ao longo das aulas, aprendi a focar o fundamental e o necessário na 

avaliação, o que tornou a avaliação mais adequada e realista. 

 Todas avaliações formativas eram acompanhadas por um processo de 

reflexão, de forma que a avaliação formativa pudesse adequar os níveis, os 

objetivos e estabelecer uma hierarquia para definir a importância dos diferentes 

objetivos.  

 “Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é 

possível a avaliação dos alunos”. (Bento, 2003, p. 175) 

 A avaliação sumativa além de quantificar o desenvolvimento das 

prestações dos alunos, era uma forma de autoavaliação para mim, pois como 

professor também sou um elemento preponderante para potencializar todas as 

capacidades que os alunos contenham e encontrar as melhores formas para 

que estas sobressaiam.  

 As avaliações na minha turma foram realizadas no contexto do jogo e 

considerando aspetos ou habilidades motoras isoladas. Para que todos alunos 

tenham diferentes oportunidades de demonstrar o máximo do potencial das 

suas capacidades. Desta forma os alunos têm a oportunidade de demonstrar a 

sua capacidade de decisão e tática, aliado a uma avaliação a todas habilidades 

constituintes da modalidade em questão.  

 

Reflexão aula nº 23 e 24 

 

 “ (…) Durante a avaliação, poderia ter sido fornecido aos alunos a 

informação dos critérios de avaliação para os motivar, pois dessa forma, iriam 

saber exatamente como chegar à nota máxima. (…) ”  
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 Uma forma de motivar e integrar os alunos que me foi aconselhada pelo 

PC durante a avaliação e integrá-los na sua própria avaliação foi, como está 

descrito na reflexão, dividir a informação acerca dos critérios a serem 

avaliados, para poderem ter a melhor nota possível.    

 Em todas aulas reservadas para a avaliação, não esqueci o seu 

fundamento principal que é o ensino, portanto as correções e feedbacks foram 

uma constante. 

 Os alunos que por algum motivo de força maior, como por exemplo 

doença, não realizaram a avaliação de uma dada modalidade tiveram 

oportunidade de realizar uma avaliação teórica através da realização de um 

trabalho de investigação acerca da modalidade em causa.  
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Participação na escola e relações com a comunidade 

 

Fez parte das tarefas do núcleo de estágio, assistir todas as reuniões do 

conselho de turma, do subdepartamento de Educação Física e do conselho 

geral de professores. 

 Perante as reuniões de conselho de turma, confesso que foram uma 

enorme novidade para mim, pois, nunca tinha presenciado alguma. 

 A primeira reunião teve o intuito de planear as atividades futuras da 

turma e fazer uma caracterização da turma tendo em conta as informações que 

o diretor de turma tinha em sua posse relativa aos anos anteriores.  

 No primeiro período, uma das minhas tarefas foi fazer uma 

caracterização social, económica e cultural acerca da minha turma perante o 

conselho de turma e respetivo delegado de turma. Esta apresentação foi 

realizada sem nenhum problema e as informações por mim conseguidas foram 

de imensa utilidade para conhecer mais intimamente a realidade dos meus 

alunos. 

 Um facto que me surpreendeu positivamente foram as reuniões de 

conselho de turma no final dos períodos. Não fazia ideia o quanto todos 

professores presentes estavam interessados no futuro dos alunos e no seu 

sucesso. 

 Estas reuniões nunca foram muito alongadas, pois, como já referi 

algumas vezes, a turma em si não causava grandes problemas 

comportamentais.  

 Em termos de notas quantitativas, a turma foi muito heterogénea durante 

o ano letivo, existindo alunos que fizeram parte do quadro de excelência da 

escola e outros com notas bastante abaixo do esperado. 

 As reuniões de turma também me deram a conhecer que os 

encarregados de educação dos alunos são igualmente parte do processo da 

educação, tanto pelo lado positivo como negativo. Existiam encarregados de 

educação que simplesmente não davam a devida atenção à prestação dos 

filhos, até que as notas do mesmo fossem publicadas. Quando eram 

publicadas e as notas não eram as pretendidas, aí sim os encarregados de 

educação tornavam-se mais interessados. Muitos encarregados de educação 
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acompanharam regularmente o caminho percorrido dos seus filhos e outros, 

mesmo com várias chamadas de atenção do diretor de turma, simplesmente 

não se importavam 

As reuniões do subdepartamento de Educação Física foram muito 

gratificantes, pois, era uma forma de convivermos e aprendermos mais acerca 

da vertente da Educação Física nas escolas com professores com vários anos 

de experiencia no seu currículo.  

Estas reuniões tiveram o objetivo de determinar as percentagens dos 

critérios de avaliação, estabelecer as normas para as aulas de Educação 

Física, planificar as atividades a serem realizadas, definir os responsáveis 

pelas equipas do desporto escolar, estabelecer metas a serem atingidas pelos 

professores, entre outros assuntos. 

Foram reduzidas as reuniões geral de professores, onde o principal 

assunto foi sempre motivar os professores perante as dificuldades, estabelecer 

metas de ensino e dar a conhecer algumas iniciativas tomadas pela escola. 

Na minha opinião todas estas reuniões foram muito interessantes, na 

medida em que consegui conhecer melhor uma faceta da escola que ainda não 

tinha nenhum contato, o lado burocrático. Existem certas medidas que a escola 

é obrigada a realizar que na minha opinião não fazem muito sentido, medidas 

estas que são impostas pelo governo. Digo isto porque acho que não estão 

adequadas à escola em questão e ao meio envolvente. Portanto, na minha 

humilde opinião, penso que as diferentes escolas deveriam receber ainda mais 

elasticidade para poder adaptar as suas medidas à sua população alvo. 

Outro aspeto negativo com que me vim a deparar foi a depreciação com 

que certos membros escolares julgam a disciplina de Educação Física. Por 

exemplo, quando alguns alunos necessitam de subir a média para conseguirem 

obter sucesso na candidatura do ensino superior, uma das primeiras notas a 

ser revista é a de Educação Física, desrespeitando por completo os alunos que 

obtiveram uma boa nota com o seu esforço, dedicação e talento. Penso que a 

nossa área de ensino e ciência merece mais valor e mais respeito.  

 Outros momentos marcantes e muito positivos, foram os eventos 

organizados pelo núcleo de estágio, abrangendo a comunidade envolvente e o 
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meio escolar. Nos próximos textos irei discorrer acerca do seu planeamento, 

organização e realização. 

 

Denominação da atividade: “Caminhada/Prova de orientação” 

Data: 17 de março de 2012 

Local: Junto à capela da Nossa Senhora da Franqueira  

População Alvo: Comunidade local de Barcelos e Comunidade escolar da 

Escola Secundaria/3 de Barcelinhos 

  

O núcleo de estágio da Escola 3/secundária de Barcelinhos  teve a 

iniciativa de realizar uma Caminhada/Prova de Orientação com o intuito de 

angariar fundos para a Liga Portuguesa contra o cancro, tendo o núcleo ficado 

encarregue da sua organização e realização. 

A organização do evento foi realizada através de múltiplas reuniões 

entre os elementos do núcleo do estágio, por forma a decidir o material 

necessário para o evento, o pessoal auxiliar necessário para a organização do 

evento (alunos), custos adicionais e o abrangimento que o evento teria. 

A ideia da atividade surgiu devido à localização da escola (perto de 

montanhas e com percursos pedestres acessíveis). Assim, encontrou-se uma 

forma de envolver a comunidade local na atividade e, ao mesmo tempo, 

angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

Para a organização do evento o núcleo de estágio contou com a 

colaboração da direção da Escola Secundária/3 de Barcelinhos, que já tinha 

organizado várias atividades inseridas no projeto “Um Dia Pela Vida”, 

organizadas em conjunto com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.  

Uma das fontes de receita do evento, foi a venda de t-shirts por 2€ na 

inscrição, que foram conseguidas através de um patrocínio angariado pela 

Direção da Escola. 

Para a organização da prova de orientação e da caminhada, foi 

necessária a colaboração da Associação “Amigos da Montanha”, para a 

definição do percurso e das duas atividades e na elaboração dos mapas para a 

Orientação.  
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Para além do auxílio na realização dessas tarefas, a Associação cedeu 

ainda uma tenda que serviu como “base logística” das atividades, no monte da 

Franqueira.  

Para além da tenda cedida pelos “Amigos da Montanha”, foi ainda 

utilizada uma outra, cedida pela Associação Comercial e Industrial de Barcelos. 

Foi também solicitado a presença dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, 

na perspetiva de prestar auxilio aos participantes, caso houvesse algum 

incidente 

O núcleo de estágio teve a responsabilidade de preparar os cartazes 

para o evento, contactar a rádio escolar e local para publicitar o evento. 

Foi contatada a empresa Sumol-Compal de forma a tentar obter garrafas 

de água para oferecer aos participantes. Infelizmente o pedido foi negado, por 

motivos desta empresa ser a fornecedora de bebidas à Escola e, como tal, por 

lei, não poder ceder gratuitamente qualquer tipo de produto.  

Para colocar as atividades em prática foi necessário, para além do 

diretor responsável pelas corridas de orientação dos “Amigos da Montanha”, 

contar os alunos da turma 11º H. Numa primeira fase, esse diretor reuniu com 

os alunos para explicar em que consistia as corridas de orientação, a sinalética 

utilizada nos mapas, como se lê os mapas e a realização do percurso. Após a 

realização do percurso, o núcleo de estágio chegou à conclusão que o 

percurso da caminhada e da prova de orientação tinham que ser distintos, 

devido aos inúmeros obstáculos do percurso da orientação, que poderia não 

ser de fácil de transposição aos inscritos na caminhada. 

Após essa constatação, foi marcado um novo percurso no mapa, tendo 

sido posteriormente efetuado o seu reconhecimento, com a realização do 

percurso pelos elementos do núcleo de estágio. Mas, como o percurso 

escolhido continuava a apresentar trajetos de alguma dificuldade na sua 

transposição, foi novamente alterado de forma a permitir que qualquer pessoa 

o pudesse efetuar.  

No dia da atividade chovia torrencialmente, o que levou a que nem todas 

as pessoas que se tinham inscrito comparecessem, mas, apesar disso, 

podemos considerar que o evento foi um sucesso, pois, mesmo com um tempo 
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desagradável, um grande número de pessoas aderiu à causa em questão 

dando um precioso contributo. 

Para montar toda a estrutura auxiliar da organização, foi necessário 

chegar ao local da realização da atividade pelas 7,45h, para que tudo estivesse 

pronto à hora prevista para o seu início. 

A caminhada teve um ligeiro atraso no seu início, para que existisse um 

maior número de pessoas a participar da mesma. A prova de orientação 

decorreu sem nenhum imprevisto, existindo ainda pessoas que fizeram a sua 

inscrição momentos antes da partida.  

Após a caminhada, elementos da direção da escola fizeram uma venda 

ao público de vários artigos e alimentos, também como forma de angariarem 

mais fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A Escola também 

ofereceu garrafas de água. Esta situação serviu também para convívio entre 

todos os participantes, tendo toda a atividade terminado pelas 13h. 

Mesmo com diversos imprevistos, na minha opinião e de muitos 

participantes, a atividade foi um sucesso em todos níveis. Mesmo com um 

tempo extremamente desfavorável, conseguimos reunir um bom número de 

pessoas pertencentes às variadas freguesias de Barcelos e, mais importante, 

angariar um fundo razoável de contribuições para a luta contra o cancro que 

era o nosso principal objetivo. 

 

  

 

Denominação da atividade: “I Olimpíadas de Atletismo da Escola 

Secundária/3 de Barcelinhos 

Data: 23 de março de 2012 

Local: Campo desportivo exterior da Escola Secundária/3 de Barcelinhos.  

População Alvo: Comunidade Escolar da Escola Secundaria/3 de Barcelinhos 

 

 O núcleo de estágio da Escola 3/secundária de Barcelinhos  teve a 

iniciativa de realizar as “I Olimpíadas de Atletismo da Escola 3/Secundária de 
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Barcelinhos”, tendo o núcleo ficado encarregue da sua organização e 

realização. 

 A organização do evento foi realizada através de múltiplas reuniões 

entre os elementos do núcleo do estágio, de forma a ser decidido o dia da sua 

realização, o material necessário, o pessoal auxiliar necessário para a realização do 

evento (alunos e professores), custos adicionais e o abrangimento que o 

evento teria. 

 Inicialmente, a nossa atividade apenas teria como participantes as 

turmas dos Professores do núcleo de Estágio. Mas, após uma reunião do 

subdepartamento de educação física, foi decidido a realização de um evento 

abrangendo todas as turmas da escola, passando a ser realizado no último dia 

de aulas, integrado nas atividades do evento “Viva a Escola”.  

As modalidades do Atletismo escolhidas para o evento foram: a corrida 

de 60 metros; corrida de 1600 metros; estafetas mistas 4x80 metros; salto em 

altura e salto em comprimento. A organização das provas foi feita em função 

dos anos letivos dos alunos, tendo-se definido o “Escalão A” para os alunos do 

7º e 8º ano, “Escalão B” para os do 9º ano, “Escalão C” para os do 10º ano, 

“Escalão D” para os do 11º ano e “Escalão E” para os do 12º ano. 

O local escolhido para a realização das Olimpíadas foi o espaço 

desportivo exterior da escola, tendo-se colocado a prova do salto em altura no 

interior do campo de futebol e, as restantes provas, nos espaços já marcados 

no local. 

Dentro das atividades desenvolvidas pelo núcleo de estágio, foi 

planeada também uma aula de Body Combat, lecionada pelo Professor Hugo 

Santos e aberta a toda a comunidade escolar, a realizar no fim das Olimpíadas 

de Atletismo.  

 Após a definição do dia e da forma como a atividade iria decorrer, o 

núcleo de estágio realizou um levantamento do material de Atletismo existente 

na escola e do pessoal auxiliar necessário como juízes nas diferentes provas. 

Assim, concluiu-se que, para além do material para as provas de atletismo, 

seria também necessário solicitar grades (para delimitar o espaço e não 

permitir que os assistentes invadissem o território onde as provas se irão 
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efetuar) à empresa municipal de desportos de Barcelos, um pódio para a 

entrega de prémios e uma aparelhagem sonora, para a chamada dos alunos 

participantes nas diferentes provas, esta última cedida pelo professor Hugo 

Santos, que prestou um favor imenso ao núcleo de estágio ao facultá-la. Para a 

organização do evento foi necessário o auxílio, para além dos professores 

pertencentes ao departamento de educação física, dos alunos pertencentes às 

turmas 10ºG e H, 11ºG e H e 12ºG (turmas do curso tecnológico de desporto e 

do curso profissional de gestão desportiva). 

 Os elementos do núcleo de estágio ficaram responsáveis pela 

elaboração dos prémios, do regulamento, da instrução dos juízes, da listagem 

dos alunos participantes, das fichas de inscrição, fichas de recolha de dados, e 

publicitação para o evento (cartazes, texto publicitário para a rádio escolar).  

 No dia da realização das Olimpíadas, para que as provas começassem 

no horário previsto (9 horas da manhã), o núcleo de estágio marcou presença 

na escola às 07:30h para a montagem do material e organização do pessoal 

colaborador das Olimpíadas. 

 Todo o espaço reservado para as diferentes provas foi vedado para que  

não houvesse perturbações aquando da realização das provas, tendo-se 

reservado toda a área das bancadas para os espectadores. As provas de salto 

em comprimento e salto em altura começaram na hora prevista. Já nas provas 

de corrida isto não aconteceu porque alguns alunos faltaram à chamada, o que 

acarretou uma reorganização das provas. Por exemplo, fomos forçados a 

“eliminar” algumas semifinais devido à presença de poucos participantes.  

Posição importante ocupou o PC Edgar Silva, na mesa de organização, 

coordenando, a partir desse local, o início e término das provas. Já os 

elementos do núcleo de estágio ficaram responsáveis pelas tarefas de 

supervisão, organização e delegação de tarefas a todos envolvidos na 

organização do evento. 

 Apesar de se terem registado algumas faltas de alunos inscritos, o 

evento contou com a participação de muitos alunos, tendo tido também muitos 

espetadores, que preencheram todos os lugares das bancadas ao longo de 
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todas as provas, manifestando-se efusivamente, principalmente, durante as 

finais. 

 No final das provas, foram apresentados esquemas de dança das 

turmas do 7º ano, ensaiadas pelo professor Hugo. 

 As entregas de prémios foram demasiado alongadas, fazendo com que 

muitos espectadores e mesmo participantes abandonassem o recinto sem 

receber o seu respetivo prémio. Assim, verificamos que é aconselhável, 

quando se realizar outra atividade do género, entregar os prémios assim que 

terminem as provas. 

 Para finalizar as atividades, o professor Hugo Santos, lecionou uma aula 

de body-combat, ainda no espaço desportivo exterior que, infelizmente, devido 

ao longo período que as olimpíadas ocuparam, teve poucos participantes. 

 As atividades terminaram por volta das 13.30h. 

 Alguns pontos que podem ser melhorados no futuro, na minha opinião, 

de forma a que todos alunos obtenham a melhor performance possível, é que a 

escolha dos mesmos, para as diferentes modalidades, seja feita com maior 

antecedência.  

Para existir uma maior organização do evento, 30 minutos antes das 

provas todos participantes deveriam comparecer a uma “chamada”, para que 

todos imprevistos relacionados com as faltas de presença fossem reduzidos ao 

mínimo. 

 Para que as Olimpíadas ocorressem de forma mais fluida, todos 

elementos da organização deviam estar identificados. Para que a entrega de 

prémios não decorresse de forma tão “maçuda”, esta poderia ser feita de forma 

repartida entre as provas. 

 Para que o número de participantes fosse maior, uma estratégia que 

poderá ser adotada no futuro é a de não restringir a participação a apenas uma 

equipa/elemento por prova a cada turma, deixando isso ao critério da própria 

turma. 

 Por último, penso que seria favorável para toda comunidade escolar se 

apenas um evento fosse realizado de cada vez, pois, foi notória a falta de 
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comparência de alguns alunos devido à existência de outras atividades a 

decorrer em simultâneo com as Olimpíadas. 
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Desenvolvimento Profissional 

 

 

 O desenvolvimento profissional apenas ocorre através da reflexão de 

todos os momentos em que o professor estagiário está envolvido em qualquer 

atividade relacionada com a escola. Por outras palavras a realização do PFI, 

assim como as reflexões de todas aulas, o portfólio digital, ofícios, atas, 

planificações de atividades, a prática do processo ensino-aprendizagem e 

obviamente, com um impacto bem maior, o RE. Todos estes documentos e 

atividades foram muito importantes, pois, deram-me a oportunidade de refletir 

sobre o que foi realizado e ajudaram-me a encontrar novas soluções, novos 

caminhos para chegar ao meu objetivo, que foi, atingir um bom nível de 

capacidades que permite exercer um bom processo ensino-aprendizagem.  

Como foi relatado ao longo de todo o meu RE, através desta grandiosa 

experiência minha fui capaz de obter novas formas de pensar, refletir, não 

apenas no ensino, mas também no meu percurso pessoal.  

O mundo está em constante desenvolvimento, como formadores 

devemos adaptar-nos a todas mudanças e estar sempre a par com o seu 

desenvolvimento, isto quer dizer que a minha formação não está nem nunca 

estará terminada. É necessária uma constante atualização da informação, de 

forma a poder ser transmitido os conhecimentos mais corretos e atuais aos 

alunos.  

Durante este ano de novas descobertas e desenvolvimento de 

competências, foi imprescindível a divisão de problemas, conselhos, ideias, 

entre outros aspetos, com o meu PC, PO, professores do subdepartamento de 

educação física da Escola Secundária/3 de Barcelinhos, os meus colegas do 

núcleo de estágio e os meus colegas de mestrado que tiveram a generosidade 

de partilhar comigo o seu conhecimento. 

Através do EP, fui capaz de obter e desenvolver competências a um 

nível pessoal, na medida que fui-me tornando uma pessoa mais acessível, 

capaz de refletir antes de tomar qualquer atitude, pensar sempre em 

alternativas quando existem dúvidas acerca do caminho escolhido. 
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As competências ao nível profissional sem dúvida alguma que foram 

desenvolvidas exponencialmente, além das vertentes diretamente ligadas ao 

ensino, fui capaz de tomar conhecimento de tarefas mais burocráticas que o 

professor está ligado.  

Como foi referido, diversas vezes, durante o meu RE, a minha turma 

tinha uma composição na relação dos géneros bastante diferenciada, isto é, 

em vinte e sete alunos, vinte e um eram do sexo feminino enquanto apenas 

seis 

 eram do sexo masculino. Ao aplicar os conteúdos que foram 

selecionados pelo núcleo de estágio, fui-me deparando que a maior parte da 

turma não gostavam de muitas das modalidades em questão, principalmente 

as ditas modalidades coletivas (Futebol, basquetebol e andebol). Devido a esse 

facto, resolvi realizar um estudo que pudesse dar-me respostas acerca da falta 

de gosto da maior parte da minha turma perante os jogos coletivos. 
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Problemática do Género na Educação Física 

 

Resumo 

 

 

Durante o meu Estágio Pedagógico, na realização das modalidades de 

jogos coletivos, surgiram problemas relacionado com a intensidade das aulas, 

competência e motivação da maior parte alunos do sexo feminino. A turma em 

questão tinha a peculiaridade de ter a composição de vinte e uma raparigas e 

seis rapazes. 

 Devido a esse facto, escolhi realizar um estudo que pudesse dar-me 

respostas acerca da falta de gosto e competência da maior parte da minha 

turma perante os jogos coletivos. 

O tema de estudo escolhido foi a Problemática do Género na Educação 

Física. 

Para obter uma boa base de dados e realizar uma revisão bibliográfica 

consistente, foram investigados temas como, as relações entre sexo, género e 

cultura, a História da Educação física em Portugal, o Modelo misto e o Modelo 

Coeducativo, o Género e as Modalidades Desportivas na Educação física e 

Expectativas perante Estereótipos de Género. Após os temas serem 

investigados foi realizada uma relação do que foi investigado e os 

acontecimentos observados durante o Estágio pedagógico. Com o objetivo de 

encontrar respostas, soluções para os comportamentos dos alunos. 

 

  

PALAVRAS-CHAVE: GÉNERO, EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTEREÓTIPOS, 

MODALIDADES DESPORTIVAS, EXPECTATIVAS 
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Abstract 

 

During my Pedagogic Internship in the realization of collective sports, 

there were some problems with the level of intensity in the class, skills and 

motivation of most female students. The class in question had the peculiarity of 

having the composition of twenty-one girls and six boys.  

 Because of this, I chose to conduct a study that could give me answers 

about the lack of happiness and skill of most of my class before the collective 

sports.  

The theme was chosen to study the Gender Issues in Physical 

Education.  

For a good database and to perform a consistent bibliography were 

investigated topics as, the relationship between sex, gender and culture, history 

of Physical Education in Portugal, the Mixed Model and the Model Co-

educative, Gender and the Modalities in Sports, Expectations towards physical 

education and Gender Stereotypes. After the topics being investigated it was 

performed a connection between the investigated topics and the events 

observed during the Pedagogical Internship. Aiming to find answers, solutions 

to the behavior of students.  

 

 

 

 

KEYWORDS: GENDER, PHYSICAL EDUCATION, COLLECTIVE SPORTS, 

EXPECTATIONS, STEREOTYPES 
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Introdução 

 

Como foi referido, diversas vezes, durante o meu RE, a composição da 

minha turma na relação dos géneros é bastante diferenciada, isto é, em vinte e 

sete alunos, vinte e um eram do sexo feminino enquanto apenas seis eram do 

sexo masculino. Ao aplicar os conteúdos que foram selecionados pelo núcleo 

de estágio, fui constatando que a maior parte da turma (quase todos elementos 

do sexo feminino) não gostava e não tinham apetência para muitas das 

modalidades em questão, principalmente as ditas modalidades coletivas 

(Futebol, basquetebol e andebol). Devido a esse facto, escolhi realizar um 

estudo que pudesse dar-me respostas acerca da falta de gosto e competência 

da maior parte da minha turma (alunos do sexo feminino) perante os jogos 

coletivos. 

Para a realização deste estudo baseei-me principalmente em, 

dissertações de Mestrado, dissertações apresentadas às provas de 

Doutoramento e artigos científicos do tema em questão.  

Os estudos estão enquadrados no domínio das ciências sociais e, como 

o cerne do estudo é a educação, tendo em conta as perceções, crenças e 

interpretações da realidade, para alcançar o conhecimento e perceção de 

aspetos que trazem dificuldades na observação, foi adotada uma investigação 

qualitativa (Tuckman, 2000).  

Este estudo, sob forma de revisão bibliográfica, tem como objetivo 

encontrar as causas, motivos para uma diferenciação tão presente nos alunos 

de sexo masculino e feminino nas aulas de Educação Física, como também 

encontrar potenciais soluções para este problema que é pouco divulgado pelas 

massas, talvez por considerarem essa situação como normal, e, por fim, 

relacionar a revisão bibliográfica com o que foi por mim observado na minha 

turma durante o Estágio Pedagógico. 

Para encontrar a raiz do problema e soluções, é necessário uma 

investigação da história da Educação Física, descobrir quais os modelos 

educativos que eram utilizados nos primórdios da Educação Física, como 

analisar o modelo atual. Tem que se encontrar as relações existentes entre o 
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género, a cultura e a biologia, como também desvendar a ligação presente no 

Desporto e Género. Por fim, irei apresentar as conclusões atingidas. 
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Sexo, género e cultura – as suas relações 

 

Todo o ser humano é classificado como sendo do sexo masculino ou 

feminino, não existem outras alternativas na biologia. Mas é necessário realçar 

que a natureza não é formadora da diferença, é sim o fundamento privilegiado 

na construção cultural da diferença. Isto é, o social desde o nascimento de um 

ser humano, o classifica construindo a diferença, a diferença de sexos (Silva, 

2005). 

 “A sociedade nasce com a divisão sexual e, na linguagem de hoje, com 

a definição de dois géneros” (Vale Almeida, 2000). 

 Esta dualidade de género não deve ser tomada em conta como uma 

simples relação de oposição binária masculino – feminino. Género, 

normalmente, indica as diferenças culturais entre mulheres e homens assentes 

numa base biológica de feminino e masculino, resumido nos conceitos de 

dicotomia e diferença. Por isso, ao indicar o género, o senso comum centra o 

seu raciocínio nas diferenças entre mulheres e homens, crenças familiares, 

sociais e culturais sobre as diferenças de sexos. Direcionam o foco para o que 

caracteriza e justifica a diferença, não tendo em conta, ou relegando para 

segundo plano, a compreensão das relações (Silva, 2005). 

 O género deve ser perspetivado como uma construção histórica das 

relações de poder entre homens e mulheres e deve ter em conta definições 

plurais de masculinidade e feminilidade (Connell, 1990). Assim, como 

constructo social, a definição de género alterna com o tempo e consoante a 

cultura presente. Todavia, principalmente, género é relacionado às relações 

sociais onde os indivíduos e grupos interagem (Connell, 2002). 

 Existe uma extrema dificuldade para definir a distinção e a interação 

entre sexo e género ou entre biologia e cultura. Isto é, não é possível definir 

com exatidão onde termina o domínio da biologia e começa o da cultura, além 

de que parece ser visível que a definição de uma diferença sexual biológica 

também pode variar consoante a cultura (Fasting, 1992).  

 O género também pode ser caracterizado e demonstrar as relações de 

poder, pois, não abertamente, é constituído como uma dimensão decisiva na 
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organização da igualdade e da desigualdade, ou seja, as estruturas 

hierárquicas são baseadas nas ações genéricas da relação entre homem e 

mulher, situação que é encarada como natural, isto é, a presença da definição 

de género em alguns termos parece constituir e ‘naturalizar’ os seus sentidos 

(Silva, 2005). O processo que construiu mutuamente os sentidos da palavra 

‘género’ e de poder, é situado no espaço e no tempo, e será fundamental no 

trajeto desse processo reconhecer que “homem” e “mulher” são conjuntamente 

categorias vazias e transbordantes, pois, mesmo quando parecem assentes, 

tem no seu interior definições alternativas, recusadas ou reprimidas (Scott, s/d). 

 A cultura em que vivemos, aparentemente, foi construída pela dualidade 

de géneros, facto esse que não nos permite adjetivarmo-nos como simples 

‘seres humanos’. Tudo o que nos caracteriza como sociedade, a linguagem, 

história e formas sociais, são genderizadas e, essa situação, parece não poder 

mais ser oculta, assim como as consequências que essa situação encaminha 

às nossas vidas. Algumas destas consequências podem até não ser 

intencionais, ou contrariadas, mas o nosso mais íntimo desejo será ultrapassar 

as questões da dualidades de género, não termos a todo momento o nosso 

comportamento categorizado como masculino ou feminino (Silva, 2005). Mas, 

infelizmente, a nossa cultura categoriza todos os nossos movimentos e, como 

tal, no regente sistema de poder das relações de género (Bordo, 1990).   
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A história da Educação Física no nosso País 

 

A Educação Física, no seu primeiro regulamento oficial em 1920, tinha 

como objetivos o aperfeiçoamento das formas de atividade individual e o 

desenvolvimento global e harmonioso das funções orgânicas. Este documento 

definia Educação Física como a “parte da educação que dirige a prática dos 

meios físicos, atuando sobre o corpo e por meio dele, tendo por fim o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento harmónico e integral das funções 

orgânicas e formas de atividade individual, cooperando desta maneira na 

perfeição integral do homem” (Silva, 2005). 

 Após a queda da I República, o sistema educativo é alterado e é 

aplicado o regime de separação de sexos. Surge, em 1932, um novo 

regulamento da Educação Física nos liceus que presenteava valor da prática 

da educação da respiração na “ginástica de formação”. A Educação Física era 

uma forma de desenvolvimento individual e social, que não conhecia conceitos 

como prazer ou divertimento. 

 Os desportos e jogos de competição, devido ao seu aspeto competitivo, 

não tinham nenhum valor educativo ou formativo (Silva, 2005). 

 A “Organização Nacional da Mocidade Portuguesa”, criada em 1936, era 

uma organização nacional pré-militar de presença obrigatória para os rapazes. 

Tinha como objetivo o desenvolvimento integral dos jovens nas vertentes da 

capacidade física, da formação do caráter e da devoção à pátria. Apenas no 

final do ano seguinte é criado um ramo feminino com o intuito de oferecer o 

desenvolvimento da capacidade física das raparigas. 

 Nesse mesmo ano, o papel da educação física foi incrementado, 

apresentando-se referenciado à higiene e não deixando de mencionar que as 

atividades deviam atender ao sexo e à idade (Pinto & Henriques, 2001; Silva et 

al., 2001). Os jogos e desportos competitivos não tinham nenhum valor 

educativo ou formativo, pois, não contribuíam para o progresso individual dos 

jovens. O regime de separação de sexos foi mantido, apenas quando não 

existiam discentes suficientes a separação não ocorria (Gomes, 2007). 
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Na data de 1972, é reestabelecida a coeducação no sistema educativo 

nacional, tanto no ensino primário como no ciclo preparatório e secundário, 

contudo, esta medida só entrou em prática no ano letivo seguinte, 1973/1974. 

 Devido às especificidades dos programas, as aulas de Educação Física 

e Trabalhos Manuais, são ministradas em regime de separação. Os conteúdos 

de Educação Física eram diferenciados em função do sexo dos alunos e as 

práticas desportivas lecionadas deviam permitir que as alunas fossem 

femininas, e os alunos masculinos. 

 A realidade nacional era semelhante aos outros países da Europa. As 

capacidades e habilidades motoras não são vistas da mesma forma, existindo 

ensino segregado, ao nível do secundário, na disciplina de Educação Física 

(Gomes, 2007). 

 Em 1986, a LBSE (Lei de Bases do Sistema Educativo) estabelece o 

quadro geral do sistema educativo num regime coeducativo. Esse documento 

permanece o documento base pelo qual é regido o sistema educativo em 

Portugal. A disciplina de Educação Física apenas começou a aplicar o conceito 

de coeducação mais tarde, isto porque havia a crença, já antiga, que esta 

disciplina possuía propósitos sociais bem definidos e diferentes em função do 

sexo, rapazes e raparigas têm diferentes necessidades, interesses, 

conhecimentos e capacidades no desporto e EF (Vertinsky, 1983). 

 Atualmente, no nosso país, o princípio da coeducação é utilizado. Em 

muitos documentos, até mesmo em documentos legislativos, está presente 

alguma preocupação na anulação da excessiva masculinização que envolve 

todo o processo educativo. Isso reflete-se nos currículos escolares, na 

formação de educadores/as, nos manuais escolares e mesmo na mentalidade 

dos/as jovens estimulando-os/as a eleger áreas culturais sem que a 

condicionalismos culturais estejam sujeitos (Gomes, 2007). Quanto à formação 

de docentes, na maior parte dos casos, não são aprendidas estratégias de 

atuação pedagógica que estimulem um processo de ensino-aprendizagem 

mais equitativo. O currículo de Educação Física quanto à problemática perante 

o sexo feminino é descuidado. (Saavedra, 2001).  
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 Mesmo que a legislação torne a Educação Física coeducativa, não é 

sinónimo que a sua prática educativa também o seja. (Gomes, 2007) 

 Quando chega a altura das crianças iniciarem a escola, já teem 

associadas disposições e conceções do mundo, através do contato com o seu 

grupo social de origem, que lhes transmite códigos de conduta adequados 

(Abrantes, 2002; Ferraz, 2002). A escola sendo “assimiladora e transmissora 

de comportamentos e conteúdos marcados pela desigualdade de género” e 

“espaço de exercício da vida comunitária orientada por conceções 

estereotipadas de feminilidade e masculinidade” (Peças e Santos, 2001, 

p.129), com uma cultura escolar setorizada em função do género, tem 

dificuldade em formar o ser humano numa “diversidade relacional” (Peças e 

Santos, 2001, p. 128). Neste contexto, os professores não são diferentes, são 

igualmente influenciados, enquanto grupo, por um sistema cultural de 

referência dominante e, a partir desse sistema, organizam a sua ação 

introduzindo novos elementos de inovação ou reproduzindo-o (Gomes, 2007).  

A forma como as raparigas e os rapazes são educados demonstra o 

modelo orientador do trabalho educativo escolhido, torna-se visível pela forma 

como os valores, normas, legitimações e os conhecimentos são articulados 

(Bonal, 1997). 
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Educação Física atualmente 

 

 Hoje em dia, ainda é importante relembrar a legitimidade e a importância 

da Educação Física no currículo escolar (Silva, 2005). Bento (2001) refere que 

“A história da disciplina escolar de Educação Física – uma história de quase 

dois séculos – é a história da permanente necessidade de fundamentar, 

legitimar e alicerçar o seu lugar, a sua relevância e presença o seio das 

disciplinas escolares”. Devido que, ao analisar a situação de muitos países, 

podemos concluir que a Educação Física ainda não está imposta socialmente 

como uma disciplina escolar realmente importante (Carreiro da Costa, 2001). 

A Educação Física é a única que tem como escolhas a corporalidade, 

permitindo aos alunos aprender a viver em sintonia com o seu corpo. O corpo 

constitui-se, assim, como oportunidade de educação e formação (Silva, 2005). 

 Esta Educação Física é considerada corpórea, ou seja, uma Educação 

Física que nos ajuda a colocar as formas em que refletimos, sentimos e nos 

movemos e que nos permita entender e interpretar os movimentos dos nossos 

corpos em relação com os sistemas e estruturas culturais, onde estes 

significados são criados e postos em causa (Dewar, 1993b). Segundo Botelho 

Gomes (2001), a Educação Física deve ser sentida por todos e todas como 

uma experiência positiva e importante na vida, proporcionando, tanto a rapazes 

como raparigas, experiências que não tenham como eixo orientador 

estereótipos de género. 

 Seguindo esta linha de pensamento, a Educação Física deve deixar de 

ser reativa, sendo antes utilizada em resposta às necessidades das mudanças 

e deve passar a ser um meio poderoso de futuras mudanças (Silva, 2005). 

 Os trabalhos de Bernstein e Young, Penney e Chandler (2000) 

argumentam a favor de uma reestruturação e reorientação da educação, ou 

seja, especificamente para uma pedagogia crítica e para o desenvolvimento da 

Educação Física. A Educação Física deve apresentar um currículo e práticas 

pedagógicas que sejam encaminhadas para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos e informados, empenhados no alcance de uma sociedade mais 

equitativa, onde todo individuo tem o seu valor, onde as diferenças são 
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chamadas de riquezas da sociedade, na qual o conhecimento conquista-se 

criativamente, através de um processo coletivo e colaborante, e não formatado 

previamente (Silva, 2005). Como Penney e Chandler (2000) referem, a 

Educação Física parece ter um papel preponderante no desenvolvimento dos 

cidadãos, mas para tal, é necessário mudanças, nas políticas, nos currículos e 

nos contextos das aulas.  

 O discurso acerca da Educação Física toma dois rumos, a do 

desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a questão do rendimento 

(Wright, 2000). 

 Para muitos docentes, o currículo escolar da Educação Física deve 

passar pela contribuição no incremento dos níveis de aptidão física de crianças 

e jovens, argumentando que um dos principais objetivos desta disciplina passa 

pela promoção e o comprometimento dos seus alunos a estilos de vida 

saudáveis e uma prática regular de atividade física (MacDonald, 1999). O 

discurso do rendimento tem como seu primeiro propósito a aquisição de 

habilidades e a melhoria da performance (Tinning, 1997). Estes objetivos são 

alcançados através de práticas de ensino baseadas em princípios e 

compreensões do corpo provenientes da investigação nas ciências do 

movimento humano. Isto é, a aprendizagem necessita do ensino de habilidades 

específicas por experts com capacidade para, nomeadamente, demonstrar 

essas habilidades, decompô-las para uma mais fácil aquisição, organizar as 

tarefas, analisar o desempenho da habilidade e promover orientações 

corretivas (Vickers, 1989; Rink, 1993, Wright, 2000).  

 Estes dois eixos organizadores da prática desportiva, que teem lógicas, 

características e exigências diferentes, parecem complementar-se como 

alicerces da oferta desportiva. Uma vertente que é organizada no desporto de 

alto rendimento e outro que é definido pelo desporto de participação, pela 

prática assumidamente inclusiva. Graça (2004), refere que “ A superação, o 

desafio, o rendimento a própria competição não são de todo alienados do 

sentido desta prática, mas procuram-se mais recortados ao tamanho das 

possibilidades de cada um, ao aconchego das avaliações subjetivas e 

significados pessoais”. O mesmo autor alerta que ‘o movimento de desporto 
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para todos’ tem como característica a inclusão, não deixa ninguém de fora, 

quer chegar a toda a gente mas, para tal, “requer a coexistência de uma 

pluralidade de paradigmas, capazes de enquadrar e fomentar um desporto 

radicalmente plural, onde mais desporto não seja, tão só, mais e melhor da 

mesma conceção de prática desportiva, mas revele igualmente novas 

conceções e novos envolvimentos de prática, capazes de atrair, fixar e desafiar 

setores tradicionalmente negligenciados ou marginalizados”. 

 Graça (2004), refere que o desporto é uma expressão da cultura física, 

alvo da evolução, mudança em diversos sentidos, mas nem todos suscetíveis 

de acolhimento pela educação. Assim sendo, os objetivos e efeitos do desporto 

na escola devem ser sujeitos a um escrutínio permanente, não no sentido de 

uma acomodação acrítica face às transformações na cultura desportiva, mas 

para o enquadrar em termos pedagógicos. 

 O tema que, enquanto educadores, deve ser colocado é que se vamos 

adotar um comprometimento de uma reflexão crítica acerca dos resultados da 

prática, é necessário recursos para essa tarefa ser concluída. As práticas que 

são tidas como certas, necessitam ser contestadas aquando dos seus efeitos e 

é necessário tornar aparente o seu contributo na realização de subjetividades 

particulares e nas relações sociais (Wright, 2000).       

      

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 



97 

 

O Modelo Misto e o Modelo Coeducativo 

 

O modelo educativo, tem em conta, tal como toda a República 

Portuguesa, o princípio democrático (artigo 2º Constituição da República 

Portuguesa, CRP), o princípio da igualdade (artigo 13º/1 CRP) e o princípio da 

justiça social (artigo 1º/parte final CRP). O artigo 74º da CRP trata o direito ao 

ensino como um direito fundamental e, no seu nº1, refere que “todos teem 

direito ao ensino como garantia do direito à igualdade de oportunidades de 

acesso e êxito escolar”.  

O modelo educativo misto acredita numa cultura única e, como tal, que 

todos os sujeitos recebem a mesma educação. Este modelo é fundado na 

igualdade entre homens e mulheres, numa sociedade em que os alunos devem 

ser valorizados e premiados segundo o seu rendimento. O género não conta, 

todos alunos são tratados da mesma forma; as repercussões sociais deste 

modelo podem ser o enviusamento e limitação do desenvolvimento e 

capacidades do ser humano (Botelho Gomes, 2001). Os docentes não teem a 

perceção que são produtores de discriminação pelo sexo, raça ou classe 

social. Atribuem-se as disparidades dos resultados educativos às atitudes 

individuais ou a deficiências culturais dos alunos ou alunas (Gomes, 2007). 

Neste dado modelo, os professores, normalmente, não entendem a 

masculinidade e feminilidade enquanto construção social mas sim enquanto 

consequência natural de se ser, em termos sexuais, homem ou mulher (Bonal, 

1997; Botelho Gomes et al., 2000). Segundo Botelho Gomes (2001), o modelo 

misto de escola é o que permanece na nossa sociedade, pois, ainda não foram 

incorporados valores femininos, nem superados preconceitos históricos e 

culturais. 

O processo de transição do modelo misto para o coeducativo implica a 

introdução de currículos diferenciados (tendo em conta as experiências 

históricas de mulheres, a uma conceção não androcêntrica da ciência), adesão 

a estratégias pedagógicas mais proveitosas para as alunas, a definição de 

formas alternativas de avaliação, o potenciar a independência da alunas, dotar 

as mesmas de maior protagonismo escolar, entre outras (Bonal, 1997) 
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O modelo coeducativo deve atender às diferenças entre grupos sociais e 

sexuais enquanto fator educativo relevante, onde o género é reconhecido como 

constructo social, respeitando tanto o masculino como o feminino, sendo 

também contemplados os valores mais associados ao sexo feminino (Gomes, 

2007). 

Um modelo de ensino que se preze coeducativo, deve ter como 

principais valores não apenas reduzir as desigualdades de género, formadas 

pelos diferentes processos de socialização, mas também eliminar a hierarquia 

do masculino sobre o feminino (Gomes, 2007). No nível de atuação é 

importante intervir no currículo da Educação Física, implementando medidas 

pedagógicas com o objetivo de incrementar a aprendizagem de cada grupo e 

terminar com a avaliação que mantém prioridades em algumas habilidades e 

ignora outras, traduzindo estereótipos e hierarquias de género (Ennis, 1999). 

Para que o sexo dos alunos não seja um fator limitador profissional e 

pessoal, a pedagogia, o curriculum, a avaliação e a organização escolar deve 

devem ser constituintes do eixo fundamental de todo processo de ensino 

(Bonal, 1997; Botelho Gomes et al., 2000). A Educação Física parece manter-

se irredutível quanto ao não reconhecimento das questões de género, 

permanece numa perspetiva de neutralidade, isto é, trata alunos e alunas de 

forma igual (Botelho Gomes et al., 2000; Ferraz, 2002), utilizando discursos 

raciais, genderizados (Azzarito e Solomon, 2005). A linguagem serve como 

indicador dessa realidade, fator extremamente necessário nas interações 

sociais e que demonstra a não neutralidade (Lock et al., 1999). Ainda é visível 

o uso de estereótipos sexistas (Botelho Gomes et al., 2000; Monge et al., 2001) 

e a designação do homem como aquele que se encontra hierarquicamente em 

melhor lugar na sociedade (Martelo, 2004). A estrutura patriarcal e visão 

androcêntrica que ainda persistem na sociedade atual, formam mentalidades e 

atos. Esta situação é assinalada pela existência de uma relação de 

opressor/oprimido no qual o homem tem posse e exerce poder sobre a mulher, 

sendo as mulheres privadas do mesmo (Azzarito e Solomon, 2005). “Não 

sendo indiferente aos diferentes, procura incluir na sua ordem aquilo que é 

estranho. Neste movimento de inclusão, que é de anulação da diferença, 



99 

 

criando a norma e assegurando o princípio da identidade, a Escola adia o 

questionamento de si enquanto espaço de tensões de vária ordem” (Silva, 

2004,). 

Os autores Pinto e Henriques (2001), expõem quatro passos para que a 

real igualdade seja alcançada: a legislação, o princípio da não discriminação, 

igualdade de oportunidades e igualdade de resultados. Nos dois primeiros 

passos, as autoras discorrem que operam pela definição de uma estrutura 

geral e abstrata, que engloba as regras gerais da igualdade. Devido ao facto da 

realidade não coincidir com o que defendem documentos legais, foi necessário 

a imposição de novas medidas para a obtenção de efetivas condições de 

igualdade, sendo a igualdade de oportunidades e resultados (Gomes, 2007). A 

definição da igualdade nas oportunidades e nos resultados teem em conta a 

diferenciação enquanto forma para obter a igualdade (Pinto e Henriques, 

2001). Não é possível atingir a equidade apenas com a eliminação das 

diferenças de acesso à educação (Talbot, 2001; Vertinsky, 1992). Desta forma, 

o ensino tem que ser diferenciado, frente aos distintos contextos de 

proveniência dos/as alunos/as. O compromisso deve passar pelo 

desenvolvimento do respeito pela consciência dos outros, pelas diferentes 

formas de pensar, sentir e agir, pelos sistemas de valores, interesses e códigos 

culturais (Bento, 1995). 
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 O Género e as Modalidades Desportivas na Educação Física 

 

No final da Segunda Guerra Mundial (1945), as práticas desportivas são 

introduzidas nas escolas, especificamente na disciplina de Educação Física, 

transformando-se na matéria de ensino que ocupa o programa desta disciplina 

(Graça, 2004).  

A sociedade sempre vincou práticas distintas para homens e mulheres, 

para as mulheres as práticas desportivas consideradas agressivas sempre 

foram desaprovadas, malignas para a sua saúde e natureza feminina. (Gomes, 

2007). Lentamente começou a existir um aumento das opções de práticas 

desportivas aceites para as mulheres (Hutchinson, 1995), o que demonstra a 

consideração que o desporto, na maior parte das suas formas de expressão, 

tem um domínio masculino, com uma história com diversos valores associados 

ao masculino (Vigneron, 2005). As práticas consideradas como desporto 

moderno, desenvolvidas em meados do séc. XIX, eram exercidas em escolas 

de rapazes da classe média e alta, com regras, dimensões de campos e 

equipamentos pensados para a prática masculina. Tinham como objetivo o 

desenvolvimento de características de masculinidade em que o evento era de 

extrema importância, tanto que a escola tinha o seu valor reconhecido através 

dos feitos desportivos dos seus alunos (Gomes, 2007). Nesta mesma altura, 

em contramão às práticas desportivas masculinas, as raparigas viam as 

práticas de atividades físicas e desportivas muito mais restringidas e, as que 

eram praticadas, eram muito regulamentadas de forma a desenvolverem uma 

feminilidade aceite pela sociedade (Kirk, 2003). 

 Enquanto o modelo segregado foi dominador, o programa de Educação 

Física para o sexo feminino era baseado em atividades e jogos 

tradicionalmente considerados adequados a raparigas, enquanto que os 

rapazes praticavam as práticas ditas masculinas (Gomes, 2007). 

 Já no modelo misto, com rapazes e raparigas juntos na Educação 

Física, os/as docentes acreditavam que, lecionando de igual modo as mesmas 

matérias, tanto para rapazes como raparigas, o sucesso seria similar. Seguindo 

esta linha de pensamento, as práticas físicas e desportivas realizadas na 

Educação Física iriam permitir um desenvolvimento semelhante das 
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habilidades motoras e sociais em alunas e alunos (Napper-Owen et al., 1999). 

Contudo, o que ocorreu foi um convite às alunas para participarem nas 

atividades usualmente praticadas pelos alunos, ao invés de uma verdadeira 

adaptação curricular ao novo modelo implementado (Napper-Owen et al., 1999; 

Vertinsky, 1992), censurando as capacidades, interesses, recursos, 

experiências e conhecimentos distintos dos rapazes e raparigas. Esta pretensa 

prática de igualdade dos/as docentes apenas “perpetua clivagens e escamoteia 

a individualidade subjacente” (Botelho Gomes, 2001, p.19). 

 Através da inserção do termo coeducação na legislação, a desigualdade 

tornou-se mais disfarçada (Ferreira e Tavares, 1999), disfarçada na medida 

que, uma vez legislada, é aplicada, descurando-se a atenção sobre a 

permanência de desigualdades de género na EF. Mas essas desigualdades 

foram mantidas porque permanece o entendimento de justiça na igualdade de 

tratamentos e oportunidades (Bento, 1999). Mesmo que sejam lecionadas as 

mesmas matérias, a cultura escolar mantém-se sectorizada em função do 

género (Peças e Santos, 2011), sobressaindo em docentes e discentes um 

entendimento de adequabilidade das práticas físicas e desportivas ao género 

(Gomes, 2007).   

 No desporto, na maior parte das vezes, existe uma certa diferenciação 

nas suas modalidades, isto é, nomeadamente, a existência de desportos 

masculinos e desportos femininos, o que leva com que exista um 

encaminhamento de rapazes e raparigas para as modalidades socialmente 

consideradas adequadas ao seu género, fazendo com que exista uma 

diferenciação acentuada dos géneros e num entendimento dicotómico 

masculino-feminino dos programas da Educação Física (Vertinsky, 1992). 

Mesmo com o aumento de oportunidades e variedades de práticas de 

atividades físicas desportivas para o sexo masculino e feminino, dentro e fora 

da escola, a maior parte das atividades continuam conotadas como sendo 

masculinas ou femininas (Botelho Gomes, 2001). 

 Wright et al. (2003), demonstram como o padrão de participação na 

estrutura formal do desporto difere em função do género. Os rapazes, na sua 
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grande maioria, marcavam presença em modalidades desportivas coletivas, 

enquanto que as raparigas realizavam, na sua maior parte, dança e ginástica. 

 Um estudo utilizando discentes do 9º ano de escolaridade, reconheceu 

que, para os alunos, algumas atividades físicas e desportivas não eram 

apropriadas a uma prática masculina, como por exemplo o, ballet, a ginástica e 

a aeróbica, devido a por em causa a orientação sexual dos rapazes que as 

praticassem (Silva et al., 2005). 

 É um facto que, tanto as crianças como os adultos tenham a tendência 

de classificar determinadas práticas desportivas como mais adequadas e 

adaptadas a homens e mulheres. Associadas às convicções desta adequação, 

estão conceções de competências distintas. Esta divisão parece provocar 

efeitos mais nocivos no sexo feminino do que no masculino, por assumir que se 

a tarefa é apropriada para elas é demasiado fácil para que também eles a 

desempenhem (Lentillon e Cogérino, 2005; Solomon et al., 2003). 

 O desporto, em geral, e, em particular, os desportos coletivos, têm sido 

fortemente ligados ao género masculino (Gomes, 2007). As práticas 

desportivas mais presentes nos programas de EF são os jogos desportivos 

coletivos. Assim, comprova-se que são lecionadas em maior número as 

práticas desportivas consideradas como masculinas do que as sugeridas 

femininas (Ferraz, 2002; Lentillon e Cogérion, 2005). As indicações de 

organização curricular, no ensino secundário para a Educação Física, permitem 

que se possa escolher a elaboração de um planeamento mais equitativo, mas 

esse facto, por norma, não ocorre (Gomes, 2007). Normalmente é o docente, 

ou o grupo de Educação Física, que assume as escolhas dos conteúdos a 

ensinar, atendendo que no programa não há menção às prioridades 

curriculares perante fatores contextuais (Brandão, 2002). Normalmente, são os 

docentes, através das suas crenças, que escolhem os conhecimentos que 

entendem como relevantes a lecionar, que realizam a seleção dos conteúdos 

da Educação Física (Ennis, 1992). Estes também teem que ter em 

consideração as condições materiais que a escola oferece, como as 

infraestruturas e equipamentos (Cardozo, 1995). Contudo, segundo Ferraz 

(2002) a maior parte dos docentes tendem a optar por manter um currículo que 
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se distingue por práticas mais próximas dos proveitos de uma cultura 

masculina. 

 Segundo Azzarito e Solomon (2005), existem dados que apontam que, 

na Educação Física, as matérias selecionadas tendem a comportar a 

preservação do desporto enquanto domínio masculino. 

 O protagonismo e atenção dada ao sexo masculino, na disciplina de 

Educação Física, é visível na presença dos jogos coletivos enquanto conteúdos 

claros quando foi realizada a transição para o modelo misto. O facto dos 

desportos coletivos ocuparem uma grande parte do programa da disciplina de 

Educação Física, demonstra que as práticas não lecionadas não são tao 

relevantes para a disciplina, ou seja, as práticas consideradas femininas não 

são tao importantes como as masculinas (Napper-Owen et al., 1999). 

 Como foi relatado, a Educação Física pode reforçar as definições de 

masculinidade e de feminilidade através da organização curricular, isto é, pela 

seleção de modalidades a serem lecionadas (Gomes, 2007). 
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Expectativas perante estereótipos de género 

 

Devido ao processo de socialização a que constantemente somos 

sujeitos, todos nós, de uma forma ou outra, somos detentores de estereótipos. 

Esses estereótipos impulsionam a construção de preconceitos e influenciam as 

expectativas que são criadas. Essas expectativas condicionam os nossos 

pensamentos e ações, sendo percetíveis nas interações de alunos com 

professores, através da linguagem verbal e não-verbal (Hutchinson, 1995). 

 Os estereótipos de género são caraterizados por serem uma rede de 

assunções difundidas em que as mulheres e homens não são iguais nos 

papéis de género, isto é, nas características da sua personalidade e na forma 

como se comportam (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

[CITE], 2003). Os estereótipos de género são normalmente reservados, 

adotados como normais, por isso, excecionalmente são questionados (Gomes, 

2007). São um resultado de construções sociais situadas num tempo e espaço, 

assentes em crenças e valores, portanto, podem ser mudados (Botelho 

Gomes, 2001). 

 As expectativas são deduções apoiadas em experiências prévias sobre 

como o futuro se poderá desenrolar (Brophy, 1998). No contexto escolar, 

podem existir expectativas enquanto deduções feitas pelos/as docentes acerca 

de um comportamento futuro ou desempenho académico dos discentes, estas 

deduções podem ser objetivas ou subjetivas (Trouilloud et al., 2002). 

 Atualmente, na cultura ocidental, os valores masculinos são tomados 

como referência, demonstrando uma sociedade androcêntrica que, ao ser 

definida como neutra, escusa discursos que se esforcem para a validar 

(Bourdieu, 1999; Botelho Gomes, 2001). Devido a este facto, é comum que os 

docentes demonstrem pensamentos estereotipados, rapazes e raparigas 

apresentam ideias preconcebidas acerca das suas capacidades e habilidades 

motoras e sobre o sexo oposto, demonstrando a interiorização de estereótipos 

de género preponderantes na sociedade (Hutchinson, 1995). 
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 A Educação Física tem a tendência de seguir a linha cultural imperante, 

reforçando estereótipos de género convencionais, tornando o masculino como 

referência e apoiando a prevalência das desproporções de poder (Ferreira e 

Tavares, 1999). 

 Vários estudos mostram que os docentes teem a tendência de interagir 

mais com o sexo masculino do que com o sexo feminino (Cogérino, 2003; 

Cogérino 2005; Macdonald, 1990; Streitmatter 1994; Vertinsly, 1992). São 

utilizadas explicações estereotipadas acerca dos comportamentos de alunas e 

alunos (Macdonald, 1990; Vertinsky, 1992), teem a tendência de congratular as 

alunas pelo respeito às regras e os rapazes pela competência motora 

(Congérino, 2005; Vertinsky, 1983), e na mesma tarefa, relacionam-se com 

raparigas e rapazes de forma distinta. Assim, no caso dos rapazes, o docente 

interage com os alunos auxiliando na aprendizagem da tarefa, já no caso das 

raparigas propendem a realizar-lhes a tarefa (Streitmatter 1994). Os docentes 

teem também a tendência para encorajar mais a participação dos rapazes em 

práticas desportivas que desenvolvam características entendidas como 

masculinas (Azzarito e Solomon, 2005) e, normalmente, apresentam uma 

linguagem preconceituosa quanto ao género nas aulas (Wright e King, 1990). 

  Esta visão estereotipada faz com que a escola seja vista novamente 

como uma instância reprodutora de sexismos, mas segundo os autores, existe 

um potencial de mudança e capacidade para desafiar o modelo vigente 

(Ferreira e Tavares, 1999). 

 A linguagem utilizada de uma forma ajustada é uma enorme auxiliadora 

para um processo de modificação, no sentido de abdicar a conceção de género 

masculino como padrão (Gomes, 2007). 

 Nas interações sociais, a linguagem declara claramente uma 

parcialidade da escola (Lock et al., 1999). É através dela, nos seus sentidos, 

que são enviadas inúmeras mensagens subtis que influenciam numa 

construção da masculinidade e feminilidade numa relação dicotómica, ou seja, 

de oposição (Kramer, 2005; Wright e King, 1990; Wright, 1999). 

 Os docentes, frequentemente, utilizam as diferenças de género para 

justificar determinados comportamentos de raparigas e rapazes de diferentes 
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formas, o que determina que o género é constituído como um princípio 

classificador dos indivíduos (Gomes, 2007).   

 Nas sociedades onde o masculino predomina, os preconceitos habituais 

definem o sexo feminino como dóceis, frágeis, passivas, maturas, calmas, 

fisicamente menos hábeis e capazes, menos competitivas, submissas, 

sensíveis, dependentes, afetuosas e organizadas. Acerca do sexo masculino 

discorre-se do oposto, definidos como competitivos, lideres, dominantes, 

violentos, agressivos, independentes, seguros, energéticos, indisciplinados, 

imaturos, entre outras (Azzarito e Solomon, 2005; Bonal, 1997; Botelho Gomes, 

2001; Garret, 2004; Kramer 2005; Lock et al., 1999; Trigueros et al., 2001; 

Vertinsky, 1983). 

 A forma como os docentes caracterizam os alunos e alunas demonstra 

que teem um entendimento estereotipado de género bem enraizado e que 

revela distintas expectativas para rapazes e raparigas (Gomes, 2007). 

  Wright (1995), demonstra que, num estudo onde 11 docentes foram 

entrevistados acerca das expectativas, com respeito a comportamentos e 

atitudes de alunas e alunos para com a disciplina de Educação Física, existia 

uma sugestão à incompetência feminina, por oposição à competência 

masculina. Quanto ao nível das habilidades motoras e aptidão física, as alunas 

foram determinadas como menos hábeis, menos entusiastas e mais 

complicadas para motivar. 

 Os docentes teem em sua posse estereótipos de género que 

condicionam as expectativas formuladas para raparigas e rapazes, logo, as 

justificações para o sucesso na Educação Física para rapazes e raparigas irão 

também ser diferentes (Trigueros et al., 2001). As raparigas conscientes das 

expectativas dos docentes, costumam atribuir culpa das suas falhas à falta de 

habilidade e capacidade, mais do que a aspetos comportamentais; já os 

rapazes assumem os seus insucessos para a falta de empenho, pois, teem 

conhecimento que são considerados mais competentes (Gomes, 2007). 

 Tendo em conta o que foi exposto, Silva (2005) chegou à conclusão que 

os docentes costumam revelar menores expectativas para com as alunas na 

participação nas aulas de Educação Física.  
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 A sociedade de amanha irá ser definida pelos jovens que são formados 

hoje, portanto, é necessário descobrir quais as suas opiniões acerca dos 

estereótipos de género e de que forma perspetivam uma sociedade equitativa, 

isto é, se tem atenção pelas diferenças na implementação dos princípios de 

igualdade (Gomes, 2007). 

 Num estudo aplicado por Lock et al., (1999), os alunos e alunas eram 

portadores de estereótipos de género. A linguagem por eles utilizada mostrava 

discriminação e a hegemonia masculina era considerada por eles como natural 

e correta. Os alunos consideravam-se mais aptos e competentes para a prática 

da atividade desportiva e consideravam as alunas como frágeis, medrosas e 

que não tinham um conhecimento razoável dos jogos. As raparigas eram 

consideradas inferiores. Esta perceção de inferioridade era também dividida 

pelas próprias raparigas. 

 As crenças dos docentes parecem condicionar a forma como alunos e 

alunas caracterizam a feminilidade e a masculinidade e como se relacionam 

com a Educação Física. As poucas expectativas colocadas no sexo feminino 

desmotivam-nas para a participação na disciplina, isto é, os sinais que captam 

por parte do professor causam impactos negativos na sua autoestima e 

autoconfiança (Corbin 2002; Hutchinson, 1995). Um docente, ao expressar a 

sua opinião acerca do que considera adequado ou não segundo o género, está 

a delimitar as oportunidades de rapazes e raparigas, e também está a induzir o 

desenvolvimento de comportamentos que correspondam à sua opinião 

(Streitmatter 1994), isto é, que as raparigas são inferiores (Gomes, 2007).   
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Relação entre o que foi Investigado e o que foi Observado 

 

 

Durante o meu estágio pedagógico, várias vezes durante a aplicação de 

modalidades coletivas, na apresentação e realização das tarefas, foi 

plenamente visível a falta de motivação e interesse pela maior parte das 

raparigas.  

Através de conversas informais com algumas alunas da minha turma, foi 

referido por elas algumas vezes, por exemplo, que a modalidade de futsal era 

“muito violenta para as meninas”, “sou menina, por isso não tenho jeito”, 

“professor quero ir para a baliza porque não sei jogar”, “professor posso 

assumir a posição de árbitro porque não me quero aleijar”. Estes foram alguns 

comentários efetuados pelas alunas da minha turma quando confrontadas com 

a modalidade de futsal. Na modalidade de andebol e basquetebol existiram 

comentários semelhantes. Ao confrontar as citações das minhas alunas com a 

literatura é visível uma grande afinidade. O desporto, em geral, e, em particular, 

os desportos coletivos, têm sido fortemente ligados ao género masculino 

(Gomes, 2007). Segundo Botelho Gomes (2001), na Educação Física, mesmo 

com o aumento das oportunidades e variedades de práticas desportivas para 

ambos os sexos, dentro e fora da escola, a maior parte das atividades 

continuam a ser conotadas como sendo masculinas ou femininas.  

Foi exatamente esse facto encontrado, existia uma falta de motivação já 

inerente às raparigas da minha turma por simplesmente associarem que 

aquelas modalidades eram especificamente para os rapazes, e as raparigas ao 

assumirem o seu género, não praticavam a modalidade com gosto e vontade. 

Praticavam porque tinham de a praticar, tendo em plena consciência que não 

era considerada uma modalidade para as competências delas. Como refere 

Gomes (2007) tanto as crianças como os adultos, tem a tendência de organizar 

determinadas práticas desportivas como mais adequadas e adaptadas a 

homens e mulheres. Estas conceções estão associadas as conceções de 

distintas competências. 

O oposto também ocorreu, isto é, na última aula do 3º semestre, permiti 

que os alunos escolhessem uma modalidade para a praticarem durante a aula. 
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As raparigas escolheram dança, pois, iriam participar no sarau da escola com 

um esquema de dança. Nenhum dos rapazes quis fazer parte do esquema. Ao 

observar esta situação, questionei os rapazes acerca do motivo por trás da 

resposta deles. Prontamente quatro deles responderam que não queriam 

participar porquê “Dança é para meninas”, “Não tenho jeito”, “Não consigo 

dançar”. Como é referido por Silva et al (2005) num estudo utilizando alunos do 

9º ano de escolaridade, ficou reconhecido que, para os alunos, algumas 

atividades físicas e desportivas não eram ajustadas a uma práticas masculina, 

como por exemplo o ballet, a ginástica e a aeróbica, devido a por em causa a 

orientação sexual dos rapazes que as praticassem. Na minha opinião esta 

afirmação faz todo sentido, pois, senti que os dois alunos que não quiserem 

dizer o motivo para não participarem no esquema de dança, não participaram 

por receio de serem julgados pelos colegas.  

Como está apresentado no programa de Educação Física e os autores 

investigados fazem questão de salientar, as práticas desportivas mais 

presentes nos programas de Educação Física são os jogos desportivos. Que 

como foi demonstrado anteriormente na literatura e até na minha turma tem 

uma ligação forte ao género masculino.  

Seguindo esta linha de pensamento, penso que faria todo sentido 

os programas começarem a ser adequados à turma em questão. Mas 

como é demonstrado na revisão bibliográfica, as indicações de organização 

curricular, no ensino secundário para a Educação Física, permitem que se 

possa escolher a elaboração de um planeamento mais equitativo, mas esse 

facto, por norma, não ocorre (Gomes, 2007). Normalmente é o docente, ou o 

grupo e EF, que assume as escolhas dos conteúdos a ensinar, atendendo que 

no programa não há menção às prioridades curriculares perante fatores 

contextuais (Brandão, 2002). Normalmente, são os docentes, através das suas 

crenças, que escolhem os conhecimentos que entendem como relevantes a 

lecionar, que realizam a seleção dos conteúdos da Educação Física (Ennis, 

1992), bem como nas condições materiais que a escola oferece, como as 

infraestruturas e equipamentos (Cardozo, 1995). Contudo, segundo Ferraz 

(2002) a maior parte dos docentes tendem a optar por manter um currículo que 
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se distingue por práticas mais próximas dos proveitos de uma cultura 

masculina. 

 Tenho que dar a mão à palmatória, pois o que foi referido na revisão 

bibliográfica, foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Ou seja a escolha 

dos conteúdos não teve em conta a caracterização da turma, a sua 

especificidade. Não foi intencional mas através da escolha de variadas 

modalidades de jogos coletivos também eu participei no processo de 

genderização da Educação Física. Como foi relatado a disciplina de Educação 

Física pode reforçar as definições de masculinidade e feminilidade através da 

organização curricular, ou seja, pela seleção de modalidades a serem 

lecionadas (Gomes, 2007). 

 Outro aspeto de grande interesse, que foi identificado para o tema em 

questão, foram as expectativas perante os estereótipos de género. Como está 

referido anteriormente os estereótipos de género são adotados como atitudes 

normais, excecionalmente questionados, foi exatamente o que ocorreu no meu 

caso. Após ter realizado esta investigação acerca da complexidade do género 

na Educação Física tive a consciência que as minhas expectativas perante os 

alunos continham uma boa porção de estereótipo de género. Esta expectativa 

pode ter sido influenciadora e causadora da desmotivação existente na 

realização das modalidades de jogos coletivos, isto é, as crenças dos docentes 

parecem condicionar a forma como alunos e alunas caracterizam a feminilidade 

e a masculinidade e como se relacionam com a Educação Física (Gomes, 

2007). As poucas expectativas colocadas no sexo feminino desmotivam-nas 

para a participação na disciplina, isto é, os sinais que captam por parte do 

professor causam impactos negativos na sua autoestima e autoconfiança 

(Corbin 2002; Hutchinson, 1995). Infelizmente essas expectativas são criadas 

através das crenças dos próprios docentes, crenças essas que foram 

interiorizadas por nós ao longo do nosso percurso de vida. Como foi referido 

anteriormente todas essas crenças foram adquiridas socialmente, ou 

seja, para evitar que essa crença persista é necessário que o ensino se 

torne diferenciado, deve ter em conta os distintos contextos dos alunos, 

incrementando um desenvolvimento do respeito pela consciência dos 
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outros, pelas diferentes formas de pensar, sentir agir, através dos 

sistemas de valores, interesses e códigos culturais (Bento, 1995).    

Quanto à utilização de linguagem preconceituosa muitas vezes já ouvi 

educadores a pronunciar a frase “Pareces uma menina a correr”, “Para de te 

queixar, pareces uma menina”. Esta linguagem preconceituosa, que muito 

provavelmente também eu já utilizei, como referem os autores estudados 

condicionam a forma como os alunos e alunas caracterizam a feminilidade e a 

masculinidades e como se relacionam com a Educação Física (Gomes, 2007).  

A linguagem condiciona de tal forma os alunos e alunas que Locke et al., 

(1999) através de um estudo chegou à conclusão que os alunos e alunas 

também já eram portadores de estereótipos de género. A linguagem por eles 

utilizada mostrava discriminação e a hegemonia masculina era considerada por 

eles como natural e correta. Os alunos consideravam-se mais aptos e 

competentes para a prática da atividade desportiva e consideravam as alunas 

como frágeis, medrosas e que não tinham um conhecimento razoável dos 

jogos. Esta perceção de inferioridade era também dividida pelas próprias 

raparigas.  

Como está demonstrado no presente documento, a aplicação 

correta de um modelo coeducativo, atendendo às diferenças entre grupos 

sociais e sexuais enquanto fator educativo relevante, onde o género é 

reconhecido como constructo social, respeitando tanto o masculino 

como o feminino, tendo como principais valores não apenas reduzir as 

desigualdades de género, formadas pelos diferentes processos de 

socialização, mas também eliminar a hierarquia do masculino sobre o 

feminino (Gomes, 2007), iria trazer enormes vantagens para esta 

problemática. 

É necessário para que o sexo dos alunos não seja um fator limitador 

profissional e pessoal, a pedagogia, o curriculum, a avaliação e a organização 

escolar serem constituintes do eixo fundamental de todo processo de ensino 

(Bonal, 1997; Botelho Gomes et al., 2000). 

Uma solução complementar pode ser uma intervenção no currículo 

da Educação Física, implementando medidas pedagógicas com o objetivo 
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de incrementar a aprendizagem de cada grupo e terminar com a avaliação 

que mantém prioridades em algumas habilidades e ignora outras, 

traduzindo estereótipos e hierarquias de género (Ennis, 1999). 

A própria linguagem utilizada de uma forma ajustada é um enorme 

auxiliador para um processo de modificação, no sentido de abdicar a 

conceção de género masculino como padrão (Gomes, 2007). 

Na minha opinião, todos docentes deviam na sua formação serem 

privilegiados com uma disciplina curricular prática que os preparasse 

para esta realidade em questão. Área essa que pudesse fornecer 

ferramentas que pudessem combater os estereótipos de género e todos 

os complexos problemas inerentes. 
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Conclusão 

 

Concluindo, Foram muitas semelhanças encontradas entre a 

investigação por mim realizada e o ocorrido durante o meu Estágio 

Pedagógico. 

Muitas ilações foram retiradas, principalmente as que tem o professor 

como alvo, ou seja, a meu ver esta componente investigativa do meu Relatório 

de Estágio foi extremamente útil, pois, foi capaz de me demonstrar falhas na 

minha posição como professor, na problemática do género nas aulas de 

Educação física. Essas falhas podem e devem ser corrigidas, através de uma 

enorme reflexão acerca do meu comportamento perante os alunos na aula, 

mesmo aquele comportamento que é realizado inconscientemente através das 

minhas crenças. Penso que o recurso a uma gravação de vídeo e áudio 

durante a aula, poderá servir de grande ajuda, pois, dessa forma é possível 

observar e ouvir todas as minhas intervenções perante os alunos.   

 Obviamente o problema que temos em mãos não é de fácil resolução, 

pois é o resultado de uma história que já é duradoura há imenso tempo, 

portanto para existir a demarcação dessa história muitos esforços devem ser 

realizados. Mas não é uma tarefa impossível, existem formas, algumas delas já 

encontradas, mas simplesmente não aplicadas. Talvez devido a intransigência, 

preguiça, desleixo ou até a falta de conhecimentos das entidades reguladoras 

responsáveis pelo ensino. Eu sei que no meu caso existiu uma falta de 

conhecimento do assunto em questão. 

Penso que em tom conclusivo é importante salientar novamente os 

problemas enfrentados. A Educação Física possui um histórico que não se 

distingue pela igualdade de género. A sociedade tem, por norma, a tendência 

de sugerir que em cada sexo existem características que lhe são consideradas 

adequadas, formando pessoas generalizadas. O mesmo ocorre na Educação 

Física, com a agravante de esta se seguir por um currículo que favorece esta 

situação. Muitos professores nas questões sobre igualdades, nem sempre são 

recetivos para aceitar a diferença (Gomes, 2007). 

 Portanto, atualmente, existe o risco de olhar para as diferenças que nos 

separam com um olhar, que procura, desesperadamente, por igualdade 
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(Gomes, 2007). Segundo Bonal (1997), os eixos preponderantes do processo 

de ensino, como o currículo, a pedagogia, a avaliação e a organização, devem 

ser elaborados sem condicionamentos de género, como os que inspiram 

expectativas, desempenhos e resultados de alunos e alunas.   
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Conclusão 

 

Foi um ano de muita aprendizagem, muitas mudanças, um ano muito 

trabalhoso mas que certamente irá perdurar na memória por muito tempo. 

 O EP como foi demonstrado durante o RE, forneceu-me várias 

ferramentas e novos conhecimentos. Esses conhecimentos que foram 

adquiridos por mim mudaram muitas conceções que eu tinha acerca do ensino, 

acerca do EP, das relações existentes entre alunos e professores. 

   Posso afirmar que o fim do EP fecha um ciclo, mas não penso em 

descuidar a minha formação. Penso que é algo extremamente importante para 

todos agentes ligados ao ensino, a constante formação e atualização de 

conhecimentos que possam ajudar o processo de ensino-aprendizagem. Da 

forma que o mundo está em constante evolução faz parte do papel do 

professor manter-se a par desta evolução para que os alunos consigam expor 

o seu máximo potencial 

 No início do ano letivo 2011/2012 deparei-me com a pergunta “O que é 

necessário para ser um bom professor?”. Após passar um ano nessa posição, 

penso que tenho direito a opinar. Na minha opinião, em primeiro lugar tenho 

que colocar uma frase que é utilizada várias e várias vezes mas que faz todo 

sentido, “é preciso gostar”. Esse “gostar” não é um “gostar” simples ou fácil. É 

uma profissão menosprezada por muitos, com uma recompensa bem abaixo do 

que é trabalhado, temos o dever de educar, formar, mas somos 

regulamentados por muitas medidas que nada tem de convergentes com esses 

princípios. 

 No final do ano letivo cheguei à conclusão que “ser professor” é algo que 

realmente gosto, mesmo com todos aspetos negativos, a interação com os 

alunos, ser capaz de ver o desenvolvimento dos alunos nas diferentes 

vertentes, ser capaz de prestar uma influência positiva a todos eles faz valer 

tudo a pena. 

 O Estágio Pedagógico fez todo o sentido para mim, foi a forma ideal 

para colocar em prática todo o conhecimento adquirido por mim na licenciatura 

e mestrado, sempre com um acompanhamento pedagógico. 
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A escola, os meus alunos, as minhas primeiras impressões, os meus 

erros, as minhas reflexões e estratégias utilizadas. São momentos que serão 

guardados com muito carinho. Sei perfeitamente que a minha experiência no 

ensino continua muito reduzida, mas na minha opinião foi um ótimo começo.  

Sei que o futuro não será fácil, pois, não chovem oportunidades de 

emprego, mas quando existe gosto vale a pena lutar. 

Sinto-me orgulhosamente um Professor de Educação Física. 
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