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Resumo 

 

 Este documento foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, do 2º Ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre conhecimentos e competências 

que fui adquirindo ao longo do processo de estágio por confronto com o 

contexto real do ensino da educação física, na Escola Secundária Abel Salazar 

na turma do 11º E. Neste relatório são também aprofundados temas 

diretamente relacionados com a docência, e experiências significativas, tanto 

no domínio da formação pessoal ou como da educação física em particular. 

Este relatório está organizado em quatro capítulos: o primeiro reporta-se 

ao - Enquadramento Autobiográfico - no qual abordo o meu percurso até à 

atualidade e reflito sobre as minhas expetativas em relação ao Estágio 

Profissional - Das Expetativas à Realidade. 

No capítulo dois - Enquadramento da Prática Profissional – teço algumas 

considerações acerca do Estágio Profissional, situando-o do ponto de vista do 

seu enquadramento, seja legal, institucional, concetual e até funcional, 

finalizando com uma reflexão sobre O Professor e a Escola atual. 

O terceiro capítulo é subordinado à Realização da Prática Profissional, e 

aí abordo as quatro áreas de desempenho do professor de educação física, 

referindo-me a todas as dificuldades, anseios, problemas e obstáculos com que 

me deparei ao longo deste ano. Ainda neste ponto, apresento os resultados do 

estudo de investigação-ação que efetuei na escola onde estagiei, subordinado 

à temática “Desporto Escolar na Escola Secundária Abel Salazar”. 

No quarto e último capítulo - Conclusão e Perspetivas para o Futuro – 

apresento as principais conclusões do Estágio Profissional, colocando em 

perspetiva as possibilidades e desafios futuros da profissão que escolhi e para 

a qual me preparei com afinco. 

  

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; DESPORTO ESCOLAR.
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Abstract 

 

This document was prepared under the Professional Stage Course, 2nd 

Year of 2nd Cycle of Teaching in Physical Education in Primary and Secondary 

Education, School of Sport, University of Porto. 

The objective of this work is to reflect on knowledge and skills that I 

acquired in the long process of stage for confrontation with the real context of 

teaching physical education in the Abel Salazar High School in the class of 11 º 

E. That report are also detailed topics directly related to teaching, and 

significant experiences, both in the field of personal training or as physical 

education in particular. 

This report is organized into four chapters: the first relates to the - 

Autobiographical Framework - in which I approach My Way up to the present 

and think about my expectations for the Professional Practice - Expectations to 

reality. 

In chapter two - A Framework for Professional Practice - make some 

considerations about the Professional Stage, reaching the point of view of their 

framework, whether legal, institutional, and even conceptual and even 

functional, ending with a reflection On the Current Teacher and School. 

The third chapter is subject to Realization of Professional Practice, in 

which I discuss the four performance areas of physical education teacher, 

referring to all the difficulties, anxieties, problems and obstacles that I 

encountered this year. Even at this point, I present the results of the action 

research study that I do in the school where stage, subordinated to the theme 

"Sports School in the Secondary School Abel Salazar." 

In the fourth and final chapter - Conclusion and Perspectives for the 

Future - presenting the main conclusions of Professional Stage putting into 

perspective the possibilities and future challenges of the profession I chose and 

for which I prepared. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STAGE; PHYSICAL EDUCATION; TEACHER; 

REFLECTION; SCHOOL SPORTS. 
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Só muito recentemente as massas se aperceberam da enorme importância da 

educação, tanto a nível pessoal como social e político.” 

 

Mialaret & Fabra, 1979, p. 35 

 

A problemática não é nova, como ilustra a epígrafe acima transcrita, mas 

parece ter sido relegada para segundo plano, em face da atual crise financeira 

e do evidente desinvestimento na educação, aos mais variados níveis de 

ensino. O Estágio Profissional (EP) é uma das fases mais importantes, se não 

mesmo a mais importante, na formação inicial de um docente, pois é quando 

um professor começa a adquirir a sua identidade profissional. É neste momento 

que adquire uma imagem de docência, com determinados valores e princípios, 

que vão ser fundamentais na formação e a educação das crianças e jovens. 

 Para se ser professor é necessário adquirir um conjunto lato de 

conhecimentos e competências essenciais para a docência. Segundo Cunha 

(2007), a formação inicial insere-se numa dinâmica formativa e de fortes 

conteúdos, conjeturando uma dependência a níveis administrativos e tutelares. 

Mas, e como refere Costa (1996), a aprendizagem da docência não começa 

com o início do curso de professor, nem termina com o seu diploma, mas é 

algo que se vai (re)construindo durante toda a sua carreira. Logo, mesmo 

depois de um professor obter o seu mestrado, precisa de procurar uma 

formação contínua, cavando assim em busca de novos conhecimentos e 

melhorando as suas competências. 

 Por outro lado, a formação de professores de diferentes áreas, como 

Matemática, História ou Português, por exemplo, não pode, nem deve ser igual. 

O mesmo acontece para a Educação Física (EF). Cunha (2007) afirma que os 

professores de EF devem ter uma formação contínua, numa perspetiva 

construtivista e holística, e que devem, enquanto professores, participar, tendo 

um papel fulcral na conceção, nas necessidades/expetativas, nos problemas e 

na própria avaliação. O mesmo autor refere ainda que é preciso ter em conta 

as necessidades dos professores que estão a ser formados, pois a essas 

carências nem sempre é dada a devida importância, principalmente quando 
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relacionadas com a prática profissional e a resolução de problemas que 

aparecem no dia-a-dia. 

 A realização do EP implica que a cada estagiário seja atribuída uma 

escola e consequentemente integre um Núcleo de Estágio (NE). Por norma, 

cada núcleo é composto por três ou quatro estagiários, uma Professora 

Cooperante (PC) da escola e uma Professora Orientadora (PO) da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Matos (2011) refere que a 

orientação da Prática de Ensino Supervisionada (PES) é efetuada pela PO e 

pela PC. A PC tem como principais funções acompanhar e orientar o estagiário 

no dia-a-dia, estando presente em todas as aulas e em todas as tarefas ao 

nível escolar em que o estagiário participe, entre outras. A PO, de entre as 

muitas funções, assume um papel de orientação, principalmente ao nível do 

Relatório de Estágio Profissional (REP) e tem a tarefa de supervisionar o 

desenvolvimento do estágio, nas mais variadas vertentes, mas com maior 

ênfase na observação das tarefas inerentes à lecionação. 

 O principal objetivo do EP é a habilitação do ponto de vista prático e 

também formal do estagiário para o exercício das funções de docente em geral 

e de EF em particular. Este processo pretende-se que ocorra de forma 

integrada, progressiva e devidamente orientada. Naturalmente que se atribui ao 

estagiário um papel central, porquanto a sua capacidade de aprendizagem, 

reflexão, empenho e motivações têm um papel determinante na aquisição de 

conhecimento e desenvolvimento de competências. 

Habitualmente, os estudantes têm grandes expetativas em relação ao 

EP e, como é óbvio, eu não sou diferente. Sempre tive esperança de que tudo 

corresse bem, e que fosse capaz de atingir os meus objetivos bem como os 

objetivos essenciais inerentes aos Estágios Profissionais. Aprendi muito ao 

longo do ano, como era a minha expetativa. Aprendi com os meus alunos no 

que diz respeito ao lidar com eles e principalmente comigo mesmo, ao tentar 

(re)inventar soluções para me “desembaraçar” das situações e obstáculos mais 

difíceis que iam surgindo, sempre através de prática reflexiva. Nas relações 

interpessoais, com a minha PC e com a minha PO, descobri e adquiri 

conhecimentos consistentes ao nível de estratégias e metodologias de ensino.  
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A finalidade deste trabalho é resumir e transmitir, da melhor forma 

possível, todo este ano, enquanto etapa da minha vida em que tive 

experiências bastante positivas, tanto para a minha futura vida profissional 

como para a minha formação pessoal. Não será tarefa fácil, mas espero que 

seja recompensador (re)visitar todo o processo pelo qual caminhei, refletindo 

sobre todos os obstáculos com que me fui deparando e como os ultrapassei, 

ou deveria ter ultrapassado, em circunstâncias muito particulares. Num 

processo centrado essencialmente no aluno, adquiri competências que, 

seguramente, redesenharão o meu futuro nesta profissão tão exigente, mas, ao 

mesmo tempo, tão envolvente.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO AUTOBIOGRÁFICO
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2.1. O Meu Percurso 

 

O meu nome é Pedro Manuel Mesquita de Figueiredo Moutinho, sou 

natural do Porto, freguesia do Bonfim. Nasci no segundo dia do mês de 

fevereiro no ano de 1987. 

Desde muito cedo estive ligado à área desportiva, e penso que é uma 

das razões para me ter tornado um professor de Educação Física. Desta forma, 

acredito que todas as experiências pelas quais passei ao longo dos anos me 

ajudaram durante o EP. Comecei com a Natação ainda na pré-primária, 

influenciado pelo meu avô que, quando ia realizar exercício físico, levava os 

netos para a piscina do Fluvial para aprenderem a nadar. Durante o 1º Ciclo, 

continuei com aulas de Natação e iniciei-me no Karaté, num ATL que 

frequentava depois da escola primária. No Karaté, apenas cheguei ao Cinturão 

Amarelo, uma vez que só pratiquei durante dois anos esta modalidade. 

Relativamente à Natação, primeiramente só tinha aulas de iniciação, mas mais 

tarde cheguei mesmo a competir pelo Clube Náutico de Gaia. Isto aconteceu 

porque o professor que me dava aulas era lá treinador e selecionou-me. Ainda 

no 1º Ciclo, joguei Andebol à volta do círculo, no 3º e 4º ano de escolaridade, 

chegando a ser 2º Classificado no torneio interescolas. No 4º ano, um dos 

professores estagiários da escola recrutou-me para o Futebol Clube de Gaia 

para jogar Andebol de 7.  

Aos 10 anos, vim viver para o Porto, e troquei a Natação pelo Andebol. 

Durante o 2º Ciclo, joguei Andebol no Estrela e Vigorosa Sport, onde 

permaneci durante 3 anos. Quando esta instituição acabou com a modalidade, 

devido a problemas financeiros, mudei-me para o Futebol Clube do Porto. 

Neste, apenas estive um ano, uma vez que não podia jogar durante uma 

época, devido a problemas burocráticos. Já no Secundário, onde segui a opção 

de Desporto, convidaram-me a voltar a jogar Andebol no Boavista Futebol 

Clube, onde permaneci durante dois anos no escalão de Juvenil. No início do 

12º ano, tive a maravilhosa e inquietante notícia de que ia ser pai e, como tal, 

tive que deixar a prática do Andebol para me dedicar aos estudos, pois as 
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responsabilidades aumentavam a grande velocidade. Nunca desisti de tirar um 

curso superior e, como é óbvio, precisava também de ter tempo para a minha 

filha. Quando acabei o 12º ano, candidatei-me à FADEUP. O meu ingresso na 

faculdade só foi possível graças ao apoio incondicional dos meus pais, ao 

ajudarem-me em todas estas novas experiências e dificuldades pelas quais 

estava a passar. 

Neste momento, já me encontro a realizar o último ano de mestrado, 

tendo-me Licenciado em Ciências do Desporto com opção em Alto Rendimento 

de Andebol. Atualmente, e depois de passar dois anos (um como treinador 

adjunto e outro como treinador principal) nos Infantis do Clube Desportivo e 

Cultural do Santana, sou treinador principal dos Iniciados do Estrela e Vigorosa 

Sport.  

Em relação aos estudos, reconheço hoje que poderia ter feito muito 

melhor, mas a experiencia torna-se a nossa melhor conselheira e eu fui 

progredindo nesta caminhada em direção a uma paixão, o ensino da prática da 

educação física. Hoje, penso que melhorei bastante as minhas competências, o  

que tem vindo a desenvolver em mim uma autonomia sustentada. Entrei para a 

faculdade com média de 13.8 valores, após ter repetido o 12º ano, devido a 

lesão. Na faculdade, fui descobrindo o gosto pelo aprofundamento do estudo e 

desenvolvi múltiplos percursos. Formei-me com uma média 13 valores e entrei 

em mestrado.  

Cada vez mais me empenho nas minhas tarefas e acredito que uma das 

coisas que me tornou mais responsável, além do facto de ser pai, terá sido a 

minha vivência na faculdade, nomeadamente na Tuna Musicatta Contractile, 

grupo a que pertenço desde 2007. Esta tornou-me mais extrovertido, falador, 

organizado, etc. Aí, aprendi muitos valores e ideais, que podem ser aplicados 

não só na praxe, ou na vida académica, mas também, e principalmente, na 

vida social, profissional e amorosa. Compreendi a importância da amizade e do 

companheirismo, assim como outras aprendizagens que adquiri e de que 

nunca esquecerei. Várias foram as competências que desenvolvi e que hoje 

reconheço terem sido úteis para o desempenho das funções do professor, 

como sejam a colocação de voz, o encarar centenas de pessoas e mesmo o 
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apresentar e falar em público. Outro apoio que a tuna me proporcionou foi a 

questão da responsabilidade, não só pessoal, mas de um grupo, de uma 

instituição, como por exemplo a organização e gestão de diversos assuntos, 

como uma digressão ou festivais. Atualmente, já organizei inúmeras digressões 

e sou de momento o tesoureiro da tuna. 

Todo este meu percurso acima descrito me ajudou no desenvolvimento 

enquanto ser humano, com caraterísticas peculiares e inerentes à minha 

identidade e personalidade, tendo-se repercutido positivamente no meu estágio 

e no ser professor. Tudo porque todo este trajeto me deu um à vontade que 

não alcançaria, se não tivesse passado por tal. O meu percurso passado 

contribuiu em grande escala para o professor que sou no presente, e será 

determinante para o tipo de professor que serei no futuro. 

 

 

 

2.2. Das Expetativas à Realidade 

 

O meu entendimento relativo ao EP relaciona-se com o facto de este 

ano ser o culminar de 5 anos de estudos académicos, e assim sendo, uma 

nova fase da minha vida. Toda a minha formação universitária, de um modo 

geral, foi sempre bastante teórica. Apenas o meu Centro de Treino, em 

Metodologia de Alto Rendimento em Andebol, e as didáticas específicas, no 1º 

ano de mestrado, me proporcionaram uma experiência formativa de caráter 

mais prático. Num contexto diferente, o EP também teve um caráter 

eminentemente prático, no qual procurei aplicar e relacionar todo o 

conhecimento adquirido até ao momento. 

Contudo, durante este EP, os estagiários assumem um duplo papel, 

tanto o de Professor como o de Aluno. Isto é, para os meus alunos e para os 

meus colegas na escola sou visto como Professor, ainda que estagiário. Mas 

para os professores da Faculdade, sou visto como estudante-estagiário. 
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Todavia, penso que a condição de aluno, durante a minha vida, vai ser 

um papel que nunca irei abandonar e não penso em cessar a minha formação 

com o estágio.  

Apesar de não ter uma completa autonomia profissional no papel de 

professor estagiário, foi neste contexto que comecei a construir a minha 

identidade profissional e a estar aberto à inovação, pois só assim acredito 

conseguir ser um docente competente. 

Assim, iniciei o meu processo de estágio com imensas expetativas. 

Entendia que era a oportunidade para pôr em prática tudo o que até então tinha 

adquirido e, ao mesmo tempo, (re)construir mais e novo conhecimento e 

desenvolver competências de ensino. 

O voltar à escola foi bom e ao mesmo tempo dissemelhante, isto é, foi o 

momento de recordar tudo o que lá passei como aluno e agora regressar 

noutra condição, no papel de professor. Foi o voltar a um mundo novo, pois 

muita coisa mudou, desde a sua organização à sua gestão, e só agora, como 

professor, é que tenho essa perceção. Penso que essa perceção é fruto da 

minha própria mudança, principalmente ao nível da maneira de ver as coisas. 

Vi a escola com outros olhos, com muito mais conhecimento sobre a mesma e, 

por isso mesmo, com outra opinião. Assim, tinha várias questões que me iam 

surgindo nas semanas que precediam o dia de apresentação na escola, tais 

como: Quem será a minha Orientadora? Quem será a minha Professora 

Cooperante e como será? Qual vai ser a minha turma? De que ano? Será que 

prefiro turmas mais novas ou mais velhas? Que matérias vou lecionar? Será 

que estou preparado para ser professor? Será que me vou conseguir relacionar 

bem com os meus alunos? Será que irei conseguir aplicar todos os meus 

conhecimentos e ser competente? Quais irão ser as minhas maiores 

dificuldades? Será que as vou conseguir ultrapassar sozinho? Será que vou 

conseguir realizar todas as tarefas?...  

Todas as expetativas e perguntas sem resposta acima apresentadas, 

penso que foram desde logo esclarecidas. Fiquei numa das minhas primeiras 

escolhas, ao nível das escolas. A PC da Escola Secundária Abel Salazar 

(ESAS), é uma pessoa com largos anos de experiência, tanto como Professora 



Enquadramento Autobiográfico 

13 

 

de EF como PC. Logo, só poderia ser positivo para mim, tal como para o meu 

NE.  

A turma que me foi atribuída foi o 11º E. Depois de a ir conhecendo, 

percebi que era uma turma calma, embora desinteressada pela atividade física. 

Quanto à pergunta de estar preparado ou não, penso que, no princípio, o 

contacto com a escola e com todo o trabalho que se avizinhava foi difícil, 

porque foram muitas tarefas ao mesmo tempo. No entanto, com o passar das 

semanas, consegui entrar no ritmo diário do estágio, e deixou de ser tão 

complicado. Sempre que alguma dificuldade surgiu, como organizar o Meeting 

de Atletismo, creio que com alguma preparação e boa vontade consegui 

ultrapassar a situação. 

Gostava que este ano não fosse apenas mais um, mas o primeiro de 

muitos. Espero, sobretudo, que os alunos tenham gostado e que, acima de 

tudo, tenham aprendido tudo aquilo que lhes tentei transmitir durante o ano 

letivo. Penso que ao longo do tempo consegui ser eficaz e passar a mensagem 

aos alunos de um modo muito positivo. 

Relativamente às matérias que lecionei este ano, foi na Dança que senti 

mais dificuldade, uma vez que considero que é um dos maiores défices na 

minha formação, pois apenas tive duas aulas práticas de Dança na minha 

formação académica. Para combater esta situação, nesta UD tive a 

colaboração do meu NE. Outro desafio foi a aplicação do MED na UD de 

Basquetebol, pois durante a minha formação sempre que o apliquei foi em 

grupo, nunca como professor único. Isto é, numa turma de mestrado existiam 

vários grupos de 6 elementos, e todos juntos organizávamos o MED para uma 

turma numa escola. Depois os grupos iam lecionando cada um na sua vez. 

Quanto à participação na vida escolar, penso que me integrei bem, uma 

vez que todos os docentes e não docentes que conheci foram muito prestáveis. 

Sempre que necessitei de alguma coisa, todos os colegas ajudaram, tendo-me 

relacionado com facilidade com todos eles. Participei, também, no Desporto 

Escolar (DE) de Ténis e, como estou ligado ao Andebol, fiquei responsável, 

juntamente com a Estagiária Joana Monteiro, pela seleção de Andebol 

Feminino nos Torneios Concelhios. Como NE, além de organizar o Meeting de 
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Atletismo, também participei no Torneio Concelhio com os alunos selecionados 

para as modalidades de Atletismo. Participei ainda na organização de uma 

visita de estudo à Marina do Freixo e ao Clube de Remo do Gramido. O 

objetivo era mostrar aos alunos as instalações de um clube de remo de alto 

rendimento, enquadrado no contexto do Rio Douro, mostrando-lhes a zona e, 

ao mesmo tempo, realizar uma caminhada ao ar livre, como forma de praticar 

atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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3.1. Estágio Profissional 

 

Na minha opinião, o EP é o pôr em prática de toda a experiência que fui 

adquirindo enquanto treinador de andebol e de todos os anos anteriores de 

formação teórica e teórico-prática que adquiri na faculdade. Isto é, “ (…) o 

saber profissional tem de ser construído – e refiro-me à formação – assente no 

princípio da teorização, prévia e posterior, tutorizada e discutida, da ação 

profissional docente, sua e observada noutros” (Roldão, 2007, p. 101). Essa 

atividade profissional inicial deve ser avaliada através de um orientador, tal 

como afirma Campos (1995), que a responsabilização da docência com 

supervisão acontece na prática pedagógica e normalmente realiza-se após a 

formação nas outras componentes. 

O EP assume-se assim decisivo e determinante na formação inicial de 

um professor. Bento et al. (1999) refere que as constantes reformas na 

formação de docentes, dos currículos para a formação dos mesmos, as 

exigências legais de adesão à profissão e para a investigação em ensino 

revelam conflitos ao nível da conceção na preparação dos professores. Estas 

mudanças ao nível das conceções na formação de docentes são prejudiciais à 

educação e, como tal, deveriam ser uniformizadas para evitar esses conflitos. 

O EP contempla ainda vários enquadramentos, como o legal, o 

institucional, o conceptual e o funcional, que serão alvo de uma análise mais 

aprofundada nos capítulos subsequentes. 

 

 

 

3.2. Enquadramento Legal 

 

A análise ao contexto legal do EP remete-nos para as Normas 

Orientadoras do EP, do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de EF, nos Ensinos Básicos e Secundários da FADEUP, e para o 

Documento da Avaliação da Prática Supervisionada. 
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No documento Normas Orientadoras, o EP “ (…) entende-se como um 

projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teórica prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. 

O projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios de 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

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

cooperação” (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 2010/2011a, p. 

3).  

Relativamente ao Artigo 1º - Natureza, do Regulamento de Unidade 

Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, “ a 

Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de EF da FADEU integra o EP – Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e o correspondente REP rege-se pelas normas de 

instituição universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação 

Profissional para a Docência. A estrutura e funcionamento do EP considera os 

princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes do 

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

fevereiro e tem em conta o Regulamento Geral dos segundos ciclos da UP, o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de EF. O EP é uma unidade 

curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de EF da FADEUP e decorre no terceiro e quarto semestres do ciclo de 

estudos” (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 2010/2011b, p. 2). 

O Artigo 2º - Objetivos, do mesmo documento refere que, “o EP visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da EF 
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e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do 

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

organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola; 

III. Relação com a Comunidade; 

IV. Desenvolvimento Profissional.” 

(Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 2010/2011b, p. 2) 

 

O Artigo 10º - Avaliação, do documento anterior abriga “a avaliação do 

EP, de acordo com os seus objetivos, privilegiará as competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

critico e reflexivo, apoiado numa ética profissional em que se destaca a 

disponibilidade para o trabalho em equipa, a sentido de responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a apresentação e conduta pessoal adequadas na 

Escola. A avaliação do EP privilegia a função formativa e decorre em dois 

momentos: o primeiro, designado como avaliação intermédia, decorre no final 

do primeiro semestre, e o segundo, designado como avaliação sumativa final, 

que se realiza depois de concluídas as atividades de estágio coincidindo com o 

final do 3º período escolar. A avaliação intermédia tem um papel formativo 

importante e serão obrigatoriamente sinalizados e sujeitos a avaliação cruzada 

todos os estagiários que, de acordo com os níveis do Perfil Global do 

Estagiário, se situem no escalão Excelente e Insuficiente. A classificação do EP 

é a expressão da avaliação realizada pelos professores orientadores do núcleo 

de estágio, orientador da FADEUP e PC, sob proposta do orientador da 

FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da Escola onde 

decorre o EP. Após a ratificação pela regente do EP, as classificações dos 

estagiários serão finais e definitivas, podendo ser publicadas em pauta por si 

assinada. Não será aprovado o estagiário cuja avaliação for insuficiente em 

qualquer um dos critérios ou áreas de desempenho. Todas as faltas ocorridas 

nas atividades de estágio planeadas devem ser obrigatoriamente justificadas, 

por escrito, com comprovativo do impedimento, e entregues à regente do EP 
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através do PO da FADEUP. O não cumprimento desta exigência constituirá 

forte motivo para a reprovação do EP. O estagiário que por força do referido no 

texto acima, não reúna condições para ser aprovado terá a sua colocação na 

escola suspensa” (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

2010/2011b, p. 7). 

 

 

 

3.3. Enquadramento Institucional 

 

O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de EF da FADEUP e decorre no terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos, o que corresponde a um ano letivo, visto que se 

inicia no dia 1 de setembro e acaba no fim do 3º Período da escola. 

As principais tarefas do EP são o PES e o REP. O primeiro tem como 

responsável, pela sua orientação, um docente da FADEUP, nomeadamente o 

Orientador de Estágio, e de um PC da escola, escolhido pela comissão 

científica. 

A coordenação do REP é levada a cabo, principalmente, pela PO da 

FADEUP. 

 

 

 

3.4. Enquadramento Concetual 

 

Esta instituição (FADEUP) adota uma orientação concetual prática. Esta 

reflexão sobre as ações realizadas, durante e após uma situação escolar, serve 

para tirar um significado da mesma, analisando-a durante ou depois de a fazer. 

Enquanto professor, tomámos uma dada decisão, e depois refletimos sobre 

ela. 

Segundo Jacinto (2003), a conceção prática baseia-se na perceção da 

realidade, uma realidade múltipla, subjetiva e que não é cientificamente 
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observável. Analisámos, assim, as nossas ações tendo em conta o que correu 

bem, o que correu mal, o porquê de ter ocorrido dessa maneira, estratégias 

para melhorar a ação desenvolvida e novos métodos para combater o 

insucesso. Com efeito, o processo por si só favorece a (re) construção de 

conhecimentos.  

Nóvoa (s.d.) propõe um conjunto de princípios que devem nortear a 

formação de um professor de EF, a saber: 

1º Princípio: a formação deve ter uma grande componente prática, 

valorizando a aprendizagem dos estagiários, sempre em contexto escolar. 

Assim como acontece no 2º semestre do 1º ano de mestrado. Existe uma 

grande carga horária de didáticas, direcionadas para a aprendizagem dos 

alunos na escola. 

2º Princípio: a formação deve passar para o “interior” da profissão de 

professor, adquirindo uma cultura profissional. Tal como acontece no EP, onde 

o estagiário tem uma turma atribuída, numa escola, adquirindo uma cultura 

profissional, influenciada pelo conjunto de professores que o rodeia. 

3º Princípio: focalizar as dimensões pessoais da profissão docente, 

adquirindo experiências ao nível da relação e comunicação com os seus pares. 

Durante o EP, o estagiário enquanto professor é “obrigado” a comunicar de 

igual para com os outros docentes, tendo que familiarizar-se com os mesmos, 

contribuindo assim para a aquisição de novos saberes. 

4º Princípio: a importância do trabalho de equipa e o exercício coletivo 

da profissão, reforçando os projetos educativos de escola. Aqui, o estagiário 

além do NE ao qual pertence, está inserido num grupo de EF da escola, tendo 

que trabalhar em equipa em particular, no que diz respeito ao Projeto Educativo 

da Escola em que está inserido. 

5º Princípio: existir uma responsabilidade social, favorecendo a 

comunicação pública e participar ativamente na escola. Uma das áreas de 

desempenho no EP é a participação na escola, onde se exige responsabilidade 

pessoal em todas as atividades. 
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3.5. Enquadramento Funcional 

 

“A natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as caraterísticas gerais da atividade do professor 

que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema 

educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de 

integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no 

processo de formação e, em particular, no Estágio Profissional, de forma a 

retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que conduzem 

ao desenvolvimento da competência profissional” (Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, 2010/2011c, p. 2).  

Com efeito, é suposto que, na condição de estagiário, assuma quase na 

sua totalidade e plenitude as funções de docente, no caso de EF. As tarefas 

vão desde a preparação das aulas até à sua execução, participando também 

em parte dos processos burocráticos e administrativos a que um professor está 

sujeito. 

Como referi anteriormente, o meu estágio decorreu no presente ano 

letivo numa escola do Concelho de Matosinhos, mais propriamente à ESAS em 

São Mamede Infesta. Esta região tem bastante oferta desportiva, como o 

Futebol, o Andebol e o Voleibol, entre outras. Assim, muitos dos alunos 

realizam uma prática desportiva federada. 

Esta escola festejou este ano um quarto de século, sendo uma 

instituição bem conceituada e com boas infraestruturas em geral. As condições 

para a unidade curricular de EF não são, de todo, excelentes. Contudo, oferece 

os materiais que são absolutamente necessários. Além de um 

gimnodesportivo, normalmente dividido em três espaços, tem ainda um campo 

exterior, com pista de atletismo, caixa de saltos, três cortes de ténis, um campo 

de Basquetebol, um de Andebol ou Futsal e ainda um de Futebol de 7. 

O NE que integrei era constituído por mais outros três elementos, o 

professor estagiário Nuno Amendoeira, a professora estagiária Joana Monteiro 
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e a PC. Acresce que, e em certa medida, o trabalho do núcleo foi desenvolvido 

sob a supervisão da PO. 

Os papéis da professora cooperante e da professora orientadora foram 

naturalmente distintos, mas complementares. A PC teve um papel decisivo, na 

medida em que acompanhou o processo de forma participada, interventiva e 

muito próxima. De facto, a PC é docente na escola em causa há vários anos e 

esteve presente em praticamente todas as aulas. É uma pessoa muito 

experiente, não só ao nível da escola, como ao nível da formação/orientação 

de professores estagiários. É uma grande mais-valia, na minha opinião, pois 

com ela aprendi imenso, principalmente através da sua longa prática como PC. 

Aprendi muito, por exemplo, no que diz respeito a estratégias de intervenção e 

na adequação dos métodos de avaliação à realidade. 

O papel da PO foi remetido para observações de aulas por nós 

lecionadas de forma pontual e de acordo com o regulamento. A experiência e a 

profundidade científica das análises efetuadas pela PO, nesses momentos, 

enriqueceram substancialmente o meu percurso. 

O Grupo de EF contempla docentes com muita experiência e muitos 

anos de escola. Aprendi o máximo que consegui com todos eles, não só 

observando algumas das suas aulas, mas através da troca direta de 

conhecimentos. Apesar de serem profissionais com muito saber, é possível 

observar diferentes modelos de ensino e diferentes metodologias, o que é 

enriquecedor para um professor estagiário como eu, que ainda procura uma 

identidade profissional e uma aquisição de metodologias próprias. 

 

 

 

3.6. O Professor e a Escola Atual 

 

3.6.1. O Professor 

 

“Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou as caraterísticas que 

definiam “o bom professor”. Esta abordagem conduziu, já na segunda metade 
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do século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso: saber 

(conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes) ” Nóvoa (s.d.). 

O Professor é, assim, um indivíduo que tem como objetivo ensinar, 

educar e formar um aluno para a sua vida futura. É uma pessoa que ensina 

conhecimentos específicos a alguém, guiando ativamente o seu processo de 

aquisição. Portanto, necessita de ter qualificações académicas e pedagógicas 

para exercer esta profissão. O mesmo acontece com os professores de 

educação física. É necessário, como afirma Pereira (2001), que a intervenção 

de um professor ligado a esta ciência da educação física e do desporto englobe 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que lhe permitam 

realizar as suas funções num grau superior, levando-os à excelência 

profissional.   

Desta forma, um Docente é definido como um profissional que fomenta a 

instrução, a socialização e o desenvolvimento de outrem, tendo uma formação 

inicial de nível superior e deve procurar formar-se continuamente de modo 

permanente. Como refere Wall (1983), o desenvolvimento e a educação que 

constrói e dá forma ao professor são prospetivos, pois tem os olhos no futuro. 

Portanto, Pereira (2001) defende que, em todas a profissões, os aspetos 

deontológicos são um instrumento fulcral na imagem social de uma classe 

profissional, pois constituem uma dimensão de profissionalismo. 

Segundo Patrício (1993, p. 167), “ (…) a aposta na educação como 

condição de felicidade e prosperidade sociais e pessoais não pode deixar de 

ser a aposta no professor como principal instrumento de realização da 

educação escolar. Nesta lógica, é preciso: a) dignificá-lo social e 

pessoalmente; b) remunerá-lo em conformidade com esse estatuto social e 

profissional; c) promover a sua adequada e contínua formação.” Sem 

educadores não existia comunicação de conhecimentos, nem de nenhum tipo 

de saberes. Citando Nóvoa (s.d.), um educador tem que saber orientar um 

indivíduo para o conhecimento, e essa tarefa não está ao alcance de todos. 

Pereira (2001) refere que a profissão de professor de Educação Física e 

Desporto apareceu no período da modernidade, mas que entretanto 

empobreceu. Todas as alterações fomentadas pela crise levaram a que o 



Enquadramento da Prática Profissional 

25 

 

ensino e a educação ficassem em “perigo”. O mesmo autor menciona que a 

Educação Física e todos os seus profissionais também sofreram com todas as 

modificações provocadas por esta carência económica. Teodoro (2006) afirma 

que nos encontramos em tempos difíceis e de risco para os docentes, como se 

tem verificado na atualidade. 

“O conceito de formação de professores identifica-se, cada vez mais, 

com o progresso de desenvolvimento permanente do professor, acentuando a 

unidade desse processo na diversidade das fases que nele se podem 

distinguir: formação inicial – prévia ao exercício de funções – e a formação em 

serviço ou contínua – durante o tempo de exercício na escola e ao longo da 

carreira docente” (Ribeiro, 1989, p. 7). Portanto, é na formação inicial que o 

professor se começa a construir a si próprio, a ter uma identidade própria e 

ideologias e ideais seus. É na formação inicial que se começa a desenvolver o 

tipo de docente que irá ser no futuro. Segundo Simões et al (1994), a formação 

inicial, fase da vida em que o professor recebe a sua preparação fulcral para 

exercer a sua profissão e entrar na mesma, é uma importante época para 

definir a sua identidade. Contudo, essa formação não pode ser só ligada à 

profissão, deve desenvolver o ser que um dia irá ser professor. Nóvoa (1992) 

afirma que a formação de professores é um momento-chave da socialização e 

da configuração profissional, e não apenas um lugar de desenvolvimento de 

técnicas e de saberes. O mesmo autor (op. cit.) confirma ainda que a formação 

não é o aglomerar conhecimentos, cursos ou técnicas, mas sim um trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as experiências e de (re) construção constante de 

uma identidade pessoal.  

Thurler (2002) refere que reformas atuais entram em conflito com os 

docentes em relação à inovação da escola como local de trabalho e, que estes 

se devem reinventar a eles próprios como pessoas e como professores. Deste 

modo, o professor deve continuar a formação durante a sua carreira e não 

terminá-la quando entra para o mundo do trabalho, deve procurar a sua 

constante inovação. Paixão (1995) refere que a formação realiza-se na 

inovação, estruturada com processos de negociação, abarcando formações em 
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contexto real, isto é, com problemas que resultam de prática, sempre 

acompanhadas de uma ação reflexiva, componente essencial para a inovação. 

Assim, uma das aptidões que se exige a um professor para que este 

seja competente é a sua capacidade de refletir. Mas o que é ter competência? 

Citando Allessandrini (2002), a competência interliga-se ao saber-fazer alguma 

coisa, que por si só requer habilidades. Um professor como prático-reflexivo 

deve definir-se através de três atitudes “ (…) abertura de espírito 

(disponibilidade para admitir outras opiniões e aceitar construtivamente os seus 

erros, evitando uma atitude defensiva e insegura no seu relacionamento com a 

instituição e com os seus pares), responsabilidade (pelos seus atos e 

ponderação sobre os efeitos que estes podem ter nos alunos) e sinceridade e 

empenhamento na sua atividade, ao mostrar-se motivado para a renovação e 

para a mudança, contrariando, a rotina que, inevitavelmente, se instala (…) ”, 

como afirma Dewey, 1968 (citado por Jacinto, 2003, p. 51). Também 

Allessandrini (2002) afirma que ensinar tem como requisito a reflexão 

constante, tendo que existir um reajuste diário dos próprios processos. 

Alarcão (1994) refere que a maior capacidade de um professor é a 

sabedoria. Esta deve ser promovida com flexibilidade e bom senso, quando é 

necessário tomar decisões, pois a introdução de metodologias de formação 

reflexiva, tanto para os professores como para os alunos, deve ter em conta a 

maturidade destes. Assim, é necessário ter em conta a experiência de cada 

docente e os conhecimentos do mesmo, porque tentar renovar um professor 

com muitos anos de experiência, idealizando-o com o princípio da 

reflexibilidade, não será a mesma coisa que modificar um professor em início 

de carreira. A reflexão deve surgir como necessidade do próprio melhorar, não 

só como pedagogo, mas como pessoa.  

O Professor, uma pessoa como as outras, com os seus defeitos e 

virtudes, é determinante na construção das personalidades das gerações 

seguintes. A seguir aos pais, estes são, em muitos casos, o exemplo que uma 

criança segue e que a marca para a vida. É necessário, portanto, que um 

professor saiba estar, tendo opiniões formadas sobre os diversos tipos de 

assuntos, seja uma pessoa culta e não apenas portadora de um saber 
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específico. Wall (1983) afirma que para existir uma transição do pensamento 

concreto e simples, da infância, para o pensamento operativo formal é 

necessário que haja uma influência encorajadora. Cabe assim, à escola, 

nomeadamente ao professor, ser o encorajador e o impulsionador do 

educando. O mesmo autor (op. cit.) refere também que um docente habilitado, 

que tem em conta as necessidades dos alunos pode, tanto na aula como fora 

dela (em clubes, sociedades, atividades extracurriculares, etc.), desenvolver 

ações para ajudar as crianças/jovens a procurar respostas às suas próprias 

perguntas. Como tal, é necessário que a escola se assuma como multicultural, 

que consiga chegar a todos, sem discriminações ou preconceitos. Contudo, isto 

só irá acontecer quando os professores também eles se assumirem como 

docentes culturais. Como refere Patrício (1993, p. 93), “condição sine qua non 

da escola cultural é o professor cultural.” 

 

 

 

3.6.2. A Escola Atual 

 

“ Há algum tempo o homem compreendeu que o seu destino está intimamente 

ligado ao da cultura que, precisamente, lhe conferiu condição de ser humano.” 

 

(Mialaret & Fabra 1979, p. 19) 

 

 

 

Infelizmente, a sociedade em geral tem cada vez mais uma ideia 

negativa da profissão de docente, desvalorizando-a. Muitos encaram-na como 

se não fosse um pilar da nossa cultura universal. Contudo, a sociedade 

continua a pedir tudo à escola e aos professores, responsabilizando-os 

relativamente a determinadas tarefas que não deviam ser por eles executadas 

(Teodoro, 2006), como por exemplo ensinar os alunos a ter boas maneiras e a 

serem bem-educados, ou a respeitar as outras pessoas. 
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Citando Nóvoa (1995), as instituições escolares têm de adquirir uma 

maior mobilidade e flexibilidade, que vá de encontro às complexas burocracias 

das administrações. É portanto necessário tornar a escola mais eficaz, algo 

que, na minha opinião, não se consegue com a reforma atual. É imprescindível 

dotar as escolas de uma maior autonomia. Como refere Barroso (1997), o 

processar do aumento da liberdade nas escolas desenvolve-se num contexto 

mais alargado de normas políticas educativas, no sentido de resolver a crise do 

sistema de ensino. Cada escola toma decisões fulcrais nas dimensões 

educativas, curriculares e pedagógicas, como afirma Nóvoa (1992). Assim, o 

mesmo autor (op. cit.) certifica que a autonomia é fulcral para a existência de 

uma identidade escolar, diferenciando e especificando cada uma delas, através 

da criação de projetos próprios. 

Estes tais projetos e programas próprios que cada organização escolar 

pode criar, têm em vista os seus educandos e os processos de aprendizagem 

que os professores tentam impor nos mesmos. Segundo Mialaret & Fabra 

(1979), a educação tende a ser autoeducação, diminuindo a função do 

professor e, em certa medida, ajudando nos processos de ensino-

aprendizagem e, desse ponto de vista, seguir projetos flexíveis, que vão de 

encontro às necessidades dos alunos, cativando a criatividade e a cooperação 

dentro de uma sociedade. 

Patrício (1993, p. 78) refere que “a Escola deve ser integradora sob três 

pontos de vista: funcional, sistémico e processo aprendizagem.” Ao nível 

funcional, Patrício (1993) refere que as grandes funções da escola são: a 

função pessoal, a função social, a função cívica, a função profissional, a função 

cultural e a função de suplência de família. Para o ponto de visto sistémico, o 

autor afirma (op. cit.) que este advém da comunidade educativa no seu todo e 

a sua unidade, e que existem quatro grandes processos integradores: o da 

organização e funcionamento institucionais do aparelho educativo, o da 

organização e funcionamento da instituição escolar, o da articulação da escola 

com a comunidade e o da articulação da escola com a família. Para o último - 

processo aprendizagem - o mesmo autor defende que este se concentra na 

consciência do aluno e se articula e coopera com a consciência do professor. 



Enquadramento da Prática Profissional 

29 

 

Tudo isto se relaciona com o papel a autonomia das escolas, na medida em 

que todos estes pontos de vista referidos em cima podem ser diferentes entre 

instituições e, como tal, assinalar a diferença entre a eficácia das mesmas, no 

papel que todas deviam ter. Todavia, a escola tem inúmeras responsabilidades, 

uma vez que até na própria liberdade de aprendizagem tem um papel 

proveitoso e primário na formação de um cidadão (Wall, 1983). Assim, a escola 

incute mudanças nos educandos, influenciadas pelos vários atores da 

comunidade, que escapam aos olhos dos pais. “Na adolescência, a influência 

dos pais, embora não diminua de importância, modifica-se, e a escola, em 

muitos aspetos, torna-se o verdadeiro fulcro do processo educativo, 

constituindo o único processo interpretativo de entre muitos educadores 

«paralelos» e exteriores” (Wall, 1983, p. 111). 

Naturalmente que a escola não deve fechar os alunos ao exterior. Os 

alunos devem ver o exterior através da escola, isto é, deve existir uma 

transversalidade entre ambas. Para isso, é preciso que os educandos saiam da 

sala de aula e interajam com o resto da escola ou da comunidade educativa. 

Marques (1983) menciona que a sala de aula não pode ficar-se apenas pelo 

espaço fechado dentro de quatro paredes, separado das outras divisões das 

escolas. Deve antes ser uma divisória interligada com o resto da comunidade 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

A conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino são 

abrangidas pela Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a Área 1 

do EP. Segundo Matos (2011, p. 3), esta área tem como objetivo “ (…) 

construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, 

que respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF.” 

 

 

 

4.1.1. Conceção 

 

“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 EF no currículo do aluno e às 

caraterísticas dos alunos (…). ” 

 

Matos (2011, p. 3) 

 

 

Um dos momentos de maior ansiedade no princípio do EP foi conhecer a 

turma/ano que me ia ser atribuída pela PC da ESAS. Com base nessa 

informação, tive que analisar os Programas de EF, rever as suas finalidades, 

objetivos e conteúdos. 

Subsequentemente, procedemos à realização de uma reunião entre os 

elementos do NE e um outro colega que igualmente lecionava a disciplina de 

EF às restantes turmas do 11º ano. Nesta reunião, uniformizámos as matérias 

de ensino e processos de avaliação. Como auxílio a este enquadramento, 

utilizei, para além do Programa Nacional de EF, o Regulamento Interno da 

Escola e o Projeto Educativo de Escola para me ajudarem no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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De seguida, o novo desafio foi o conhecer a turma e os seus alunos. A 

tarefa não foi fácil, porque as fichas biográficas distribuídas no início das aulas, 

não chegam, de todo, para tal. Consegui ter uma ideia geral de cada aluno, 

particularmente, do seu percurso escolar, o estatuo socioeconómico, algumas 

rotinas diárias e algumas preferências ao nível desportivo e a prática de 

determinados hobbies nos tempos livres. Considero também importante 

conhecer o contexto familiar de cada aluno, pois, muitas vezes, ao analisarmos 

esse ponto conseguimos entender o porquê de certas atitudes que cada um 

deles possa tomar. No entanto, é necessário passar várias horas com alguém 

para o começar a conhecer minimamente bem. Algo que ajudou este processo, 

foi a reunião de Concelho de Turma antes das aulas começarem. A diretora de 

turma (DT) forneceu informações importantes sobre cada aluno, tendo em 

conta o conhecimento adquirido nos últimos anos com a mesma turma. A 

professora referiu que a mesma tinha alunos que já se conheciam há muito 

tempo e que, portanto, eram um grupo muito unido. Apesar de ser uma turma 

bem comportada na generalidade, e de ter alguns alunos muito bons e 

dedicados, também tinha alguns alunos com problemas de assiduidade. Para 

além disto, era uma turma muito heterogénea ao nível das idades. 

Uma das primeiras dificuldades que senti no regresso ao contexto 

escolar, mas agora na qualidade de professor estagiário, foi ter a perceção de 

como a escola tinha mudado. Desde as mudanças ao nível organizativo, às 

modificações ao nível do relacionamento com os alunos por parte dos 

professores, até à própria gestão do ensino-aprendizagem. Algo que contribuiu 

para uma boa identificação dos alunos foi a chamada realizada no início de 

cada aula. Desta maneira, consegui ir relacionando as caras com os nomes, 

como demonstro na seguinte reflexão do Diário de Bordo: 

 

“A aula iniciou-se conforme previsto, com a chamada dos alunos. De forma a 

conhecê-los mais rapidamente, penso que irei continuar a fazer desta maneira, 

e só mais tarde optarei por marcar as presenças e as faltas enquanto os alunos 

estiverem a exercitar, poupando tempo de aula.” 

(Reflexão da 2ª Aula – 20/09/2011) 
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4.1.2. Planeamento 

 

Segundo Matos (2011, p. 4) deve-se “planificar o ensino nos três níveis, 

anual, unidade temática e aula, tendo em conta: 

a. Objetivos (adequados às necessidades e diversidade dos alunos e 

contexto do processo de ensino/aprendizagem); 

b. Recursos; 

c. Conteúdos de ensino, tarefas e estratégias adequadas ao processo 

ensino-aprendizagem; 

d. Prever formas de avaliar o processo de ensino/aprendizagem – 

momentos e formas; 

e. Contemplar decisões de ajustamento.” 

 

Em relação ao Planeamento, penso que este foi um dos meus maiores 

desafios, durante o estágio. Começando pelo Planeamento Anual, senti, desde 

logo, algumas dificuldades, porque entendia que eram poucas aulas para dar 

tantas matérias, em particular se abordadas com alguma profundidade. Para 

além disso, era preciso ter em conta muitos parâmetros, como o roulement dos 

espaços, as prioridades que existiam em cada um desses espaços, o material 

existente, as matérias de ensino obrigatórias e as alternativas, a época do ano 

devido ao tempo, etc. Apesar de tudo isto, consegui realizar o documento 

específico para a minha turma, com a ajuda da PC. Este foi bastante 

importante para a planificação do restante ano letivo. Como é impossível 

aumentar o número de aulas ou mesmo o tempo das mesmas, a única solução 

foi aproveitar ao máximo cada sessão de trabalho e dar mais importância às 

matérias obrigatórias. 

A elaboração dos Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC’s) foram 

tarefas árduas, principalmente a realização do MEC geral. Isto porque se trata 

de uma tarefa com pouco espaço de inovação de ano para ano, 

nomeadamente em alguns dos seus módulos. Contudo, esta atividade levou-

me a compreender e atuar bem melhor em certas temáticas e em determinadas 

situações, como na avaliação da turma, nos processos de ensino-
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aprendizagem, na relação com a comunidade, perceber o contexto escolar, 

através da caraterização da localidade escolar, assim como na atuação nas 

próprias aulas. Os MEC’s específicos, das várias modalidades, foram 

elaborados sempre antes de começar a lecionar uma dada matéria, mas 

apenas foram finalizados sempre no fim de cada UD. Isto porque era 

necessário colocar os resultados das avaliações sumativas no mesmo. Estes 

MEC’s foram uma grande ajuda, principalmente ao nível do planeamento das 

aulas, porque desta forma foi possível ter uma ideia mais clara dos conteúdos e 

da sua distribuição pelas sessões disponíveis. 

Relativamente às UD, estas foram efetuadas após as aulas de Avaliação 

Diagnóstica (AD) de cada modalidade, ou então antes da primeira aula, no 

caso das modalidades em que não existiu AD (como a Dança, o Judo e o 

Lançamento do Peso). No caso do Judo e do Lançamento do Peso, não se 

realizou AD, porque os alunos nunca tinham tido estas modalidades e, no caso 

da Dança, por serem poucas aulas. Neste ponto, penso que as unidades em 

que tive mais dificuldades em lecionar foram a de Dança, devido ao meu fraco 

conhecimento da matéria, e a do Atletismo. No caso do Atletismo, porque tive 

poucas aulas para muitos conteúdos, situação que se agravou com a 

impossibilidade de dar aulas no espaço exterior por razões climáticas. Quando 

tal acontecia, tinha que recorrer ao espaço interior e adaptar a aula às 

circunstâncias, ou até mesmo modificar o conteúdo ou o tema da sessão. 

No que diz respeito aos Planos de Aula, creio que os fui melhorando 

com o tempo. Tive algumas dificuldades em passar dos planos de aula muito 

descritivos para planos com a informação mais sistematizada e objetiva. Como 

demonstra a reflexão do Diário de Bordo: 

 

“ (…) Em relação ao plano de aula, este deveria ser mais esquemático e ter 

menos texto (…) “ 

(Reflexão da 4ª aula – 27/09/2011) 

 

De fato, com o passar do tempo, fui percebendo a utilidade de estruturar 

bem os planos de aula, na medida em que se constituem num guia que deve 
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ser de fácil consulta e entendimento. Naturalmente que o plano deve conter 

toda a informação necessária para qualquer outro colega consiga entender o 

que é pretendido, as situações de aprendizagem a desenvolver e qual o foco 

da instrução (incluindo os feedbacks). Em termos gerais, a tipologia de Plano 

de Aula que adotei pretendia dar resposta às orientações e preocupações da 

PC. Este foi um exercício importante, porque me obrigou a refletir e 

sistematizar os comportamentos (incluindo as suas componentes críticas) que, 

de facto, eram centrais em determinada aula/situação de aprendizagem. Assim, 

acabei sempre por seguir e refletir acerca das sugestões e correções da PC. 

A calendarização dos objetivos da Cultura Desportiva e dos Conceitos 

Psicossociais foi desafiante e até complicada, no começo. Com a ajuda da 

Planificação Anual do 11º ano e com o auxílio da PC, tornou-se mais fácil, pois 

com toda a sua experiência foi possível entender melhor como dividi-los e 

como lecionar numa aula. 

Relativamente aos Conceitos Psicossociais, no planeamento anual do 

11º ano, estes já se encontravam previamente distribuídos por cada período. 

Em relação à Cultura Desportiva, em quase todas as sessões que tinha com a 

turma, lançava um desafio para a aula seguinte. Isto ajudou imenso a estruturar 

a matéria de Cultura Desportiva, a dividir por aulas, para que no fim da UD 

todos os assuntos importantes tivessem sido abordados. A seguinte reflexão 

ilustra uma das situações: 

 

“A sessão iniciou-se com a apresentação da História e curiosidades do Judo, 

pelo aluno José Silva. Considero importante a turma ter uma ideia geral da 

história da modalidade para conseguir contextualizá-la durante as sessões. 

Estes conteúdos fazem parte da cultura desportiva que um aluno de EF deve 

adquirir.” 

(Situação nº 48 do Diário de Bordo – 13/04/2012) 

 

No entanto, esta estratégia de, no início de cada aula, um ou dois alunos 

apresentarem o resultado do desafio que havia sido lançado na aula anterior 

não correu sempre bem, tendo tido, sobretudo no princípio, algumas 
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contrariedades. Elas surgiam porque muitas vezes os alunos, ou mesmo eu, 

nos alongávamos demais a abordar algumas temáticas, perdendo algum tempo 

para o resto da aula. Ainda assim, fui melhorando de aula para aula em relação 

ao tempo despendido para a cultura desportiva, assim como os alunos foram 

levando mais a sério este início de aula, como revela a seguinte reflexão: 

 

“Penso que tenho que melhorar no futuro esta parte inicial da aula, pois voltei a 

estender-me um pouco no tempo. Tenho que ser mais incisivo neste ponto.” 

(Reflexão da 19ª aula – 21/11/2011) 

 

A Condição Física também estava calendarizada por períodos, segundo 

o Planeamento Anual do 11º Ano. Assim, durante cada período trabalhei as 

capacidades condicionais que estavam destinadas. Contudo, nem sempre foi 

feito da melhor maneira, nem com as correções necessárias, algo que também 

fui melhorando ao longo do ano, como por exemplo os erros que apresento na 

reflexão abaixo:  

 

“A condição física, depois de numa das últimas aulas ter voltado a dar 

feedbacks relativamente a erros que os alunos faziam, estes melhoraram 

bastante. Ainda assim, tenho que continuar a corrigir alguns, pois ainda não 

conseguiram consolidar um ou outro exercício.” 

(Reflexão da 22ª aula – 02/12/2011) 

 

Esta é uma parte muito importante e um desafio, tanto para mim como 

para os alunos, uma vez que pretendia que os alunos desenvolvessem uma 

espécie de autonomia e gosto pelo exercício físico que motivasse a sua prática 

de forma informal e regular. Assim, os exercícios subordinados 

especificamente à condição física foram selecionados tendo em vista a sua 

simplicidade e adequação às caraterísticas e dificuldades dos alunos em 

causa. Fiquei com a sensação de que esta estratégia foi melhor sucedida com 

os rapazes do que com as raparigas e que estas dificilmente os farão por 

iniciativa própria.  
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O MED foi um dos maiores desafios que tive neste EP, uma vez que 

nunca o tinha planeado e realizado de forma autónoma. Durante as didáticas 

específicas, fizemo-lo em grupo, o que é bem diferente da realidade e do que 

acontece durante o estágio, ou enquanto docente. 

Mesquita & Graça (2009) afirmam que o MED adquire mais relevo e 

utilidade pedagógica ao acentuar as componentes afetivas e socias no 

desenvolvimento dos alunos, pois relaciona-se com a competição e a inclusão. 

Segundo os mesmos autores (Mesquita & Graça s.d., p. 140) o MED “ (…) 

comporta a inclusão de 3 eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da 

reforma educativa da educação física atual: o da competência desportiva, o da 

literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito 

formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta. (…) “. Este engloba a época desportiva, a filiação, 

a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento culminante. 

A parte da planificação e da estruturação de todo este modelo é mais exigente 

e trabalhoso, quando comparada com modelos mais tradicionais. Contudo, 

uma vez tudo preparado e pronto a arrancar, o professor converte-se 

praticamente no supervisor da aula e das aprendizagens, despendendo  menos 

tempo no controlo e gestão da atividade. No meu caso, apliquei este modelo na 

modalidade de Basquetebol. Os alunos da minha turma nunca tinham 

trabalhado com este modelo, o que por si só se constitui numa dificuldade. A 

planificação do MED correu bem, sem muitas contrapartidas, a não ser o ter 

ficado sem duas aulas no fim da UD, devido a duas visitas de estudo. Assim 

sendo, tive que adaptar o que tinha planeado. A UD e o desenho da época 

desportiva foram documentos orientadores que deram uma grande ajuda ao 

desenrolar das aulas, pois continham os conteúdos todos distribuídos pelas 

aulas, facilitando o planeamento das mesmas. Desenvolvemos também o site 

da turma e os Manuais das Equipas e do Capitão/Treinador, que se revelaram 

muito úteis na medida em que permitiam que os alunos acompanhassem o 

desenrolar da época desportiva, competições, tarefas e atividades de forma 

sistemática, participada e mais atenta do que o habitual. Isto é uma motivação 

externa, porque sentem-se como parte integrante da planificação das sessões 
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de treino. Esta motivação e prazer sentidos e referidos pelos alunos deve ser 

acompanhada e guiada pelo professor, como ilustra a subsequente reflexão: 

 

“ (…) têm estado muito motivados, tanto por estarem a gostar das aulas, como 

por estarem a utilizar este novo modelo educativo. (…) ” 

(Situação nº 31 do Diário de Bordo – 14/01/2012) 

 

Tal como atesta Bento (1994), o grande enigma do sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem é o de sustentar o empenho e o interesse de todos os 

envolvidos. Desta forma, penso que o MED confere sucesso ao ensino. “O 

modelo define-se como uma forma de educação lúdica e crítica às abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns 

equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a 

competição” (Mesquita & Graça, 2009, p. 59). 

 

 

 

4.1.3. Realização 

 

Citando Matos (2011, p. 4), a execução do processo de ensino-

aprendizagem deve “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de 

acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica. 

a. Recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos. 

b. Promover aprendizagens significativas e desenvolver a noção de 

competências no aluno. 

c. Utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes 

situações. 
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d. Envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na 

gestão do currículo. 

e. Otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a 

qualidade da instrução, o “feedback” pedagógico, a orientação ativa dos 

alunos, o clima, a gestão e disciplina da aula. 

f. Recorrer a decisões de ajustamento.” 

 

A execução na escola começou pelo desafio de conseguir estabelecer o 

controlo da turma. Neste caso particular, não senti quaisquer dificuldades, 

tendo o controlo da turma sido realizado com relativa facilidade. Creio que a 

situação se explica em parte pelo facto da turma ter alguns alunos com uma 

idade superior aos 15/16 anos, idade normal para um 11º ano, e também por 

ser uma turma muito unida. O 11º E não tinha alunos problemáticos ao nível do 

comportamento, nem do saber estar. Nesta circunstância, as aulas decorreram 

sempre com um bom clima de aprendizagem, o que é fulcral para o êxito das 

mesmas. A maior dificuldade foi fazer com que os alunos chegassem a tempo 

às aulas. Tentei encontrar estratégias para tal, mas, apesar de melhorarem nas 

aulas seguintes, mais tarde voltavam a fazer o mesmo. Em seguida, apresento 

algumas reflexões nas quais relato alguns dos problemas, estratégias e 

resultados relativas à dificuldade acima enunciada: 

 

“ (…) A sessão iniciou-se com um atraso de quase 15 minutos, o que me levou 

a ter que falar com os alunos sobre este tipo de situações e que não se podem 

repetir. (…) “ 

(Reflexão da 4ª aula – 27/09/2011) 

 

“ Relativamente a esta sessão tive que encurtar o plano de aula por duas 

razões. A primeira foi devido ao atraso dos alunos no início de aula e a 

segunda devido a os alunos terem teste de Inglês a seguir a EF e de 

precisarem de mais tempo para o intervalo e para se arranjarem. (…) ” 

(Situação nº 41 do Diário de Bordo – 13/03/2012) 
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Outro contratempo foi a constante dispensa de alunos ao longo do ano. 

Praticamente em todas as aulas, um ou mais alunos, devido a problemas 

diversos, pediam dispensa. Senti-me bastante impotente, relativamente a este 

assunto. Uma das alunas, que tinha um problema no joelho, pedia dispensa em 

todas as aulas. Para tentar contrariar a situação, elaborei um plano individual 

de recuperação para a mesmo aluna, mas novamente sem grande sucesso, 

pois a aluna começou a faltar. (Ver Ficha Individual em Anexo 1). Por vezes, 

quando eram muitos dispensados na mesma aula, prejudicavam o próprio 

planeamento e realização. Tentei adaptar sempre os planos de forma a não 

prejudicar os alunos presentes, nem a própria aula. A seguir, demonstro 

algumas reflexões sobre o tema: 

 

“Nesta aula tive que adaptar muito, pois apenas estiveram presentes 9 alunos, 

um dos quais dispensado. (…)” 

(Situação nº 31 do Diário de Bordo – 14/01/2012) 

 

“ Mais uma vez tive bastantes alunos a faltar à aula. Algo que tem vindo a 

acontecer várias vezes este período e que não acontecia tanto nos dois 

primeiros. Tenho dificuldade em perceber o porquê ao certo destas ausências 

constantes, até porque os alunos têm gostado muito das aulas de Judo, 

estando sempre empenhados e motivados.” 

(Situação nº 53 do Diário de Bordo – 27/04/2012) 

 

Relativamente ao controlo da aula, penso que senti apenas algumas 

dificuldades pontuais. Quanto ao controlo do tempo dos exercícios, consegui a 

maior parte das vezes atingi-lo com sucesso. Logicamente, nem sempre fazia o 

que estava programado, devido aos imprevistos que acontecem durante uma 

aula, mas consegui sempre adaptar-me bem às circunstâncias. Consegui que 

os alunos respeitassem as regras implementadas por mim, no sentido a 

imprimir algumas rotinas nas minhas aulas. Penso que consegui criar as rotinas 

necessárias bem cedo, para o bom desenrolar das sessões de trabalho. Como 
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por exemplo, na montagem e arrumação de material, na fase de os chamar 

para dar instruções para um novo exercício, etc.  

 

“ (…) A Condição Física correu bem. Consegui organizar melhor os alunos, de 

forma a ver todos enquanto estavam a exercitar as diferentes atividades. (…) “ 

(Reflexão da 5ª aula – 30/09/2011) 

 

“ (…) Relativamente a esta aula, penso que poderia ter feito melhor a nível 

organizacional na parte do aquecimento, uma vez que os alunos aqueceram 

livremente, de maneira a desenvolver autonomia, mas distribuíram-se mal pelo 

espaço. Com alguns feedbacks, ainda tentei organizar melhor, mas não foi 

suficiente. Uma estratégia será alertá-los antecipadamente para tal aspeto. 

Comparativamente à última aula, acredito que geri muito melhor os Torneios, 

trazendo já as fichas de jogo preparadas, o que facilitou muito mais as minhas 

tarefas durante a aula. Creio, por isso, que a metodologia que utilizei foi 

positiva. Outro aspeto que melhorei foi a organização do Torneio Feminino, 

dando oportunidade às alunas de realizarem mais jogos do que na passada 

sessão.” 

(Situação nº 15 do Diário de Bordo – 20/01/2012) 

 

Quanto à gestão do tempo da aula, considero muito importante e 

necessário rentabilizar muito bem o pouco tempo de que dispomos. É ainda 

necessário ter em conta o tempo de exercitação que despendemos para a 

exercitação dos conteúdos por parte dos alunos. Como refere Nóvoa (1992), os 

alunos devem ter a possibilidade de maximizar o seu tempo de aprendizagem o 

melhor possível. Assim, este foi um dos meus maiores desafios e metas. Como 

demonstro em baixo nas reflexões:  

 

“ (…) Penso que aqui, apesar do pouco tempo, espaço e ao número elevado de 

raparigas, poderia ter feito de outra maneira, de forma a dar mais tempo de 

jogo às alunas que perdiam. (…) “ 

(Situação nº 10 do Diário de Bordo – 18/01/2012) 
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“ Relativamente a esta sessão, penso que a planeei com muitos conteúdos, e 

só na prática é que me apercebi disso, isto é, tentei lecionar demasiadas coisas 

e isso teve consequências na aula. Teve efeitos nas transições, pois aumentou 

o número das mesmas de uns exercícios para os outros e no tempo de gestão 

da aula, já que não consegui realizar a avaliação diagnóstica a todos os alunos. 

Creio que daqui para a frente tentarei optar por outra estratégia, planeando 

aulas com menos conteúdos, dando mais atenção aos que escolher.” 

(Situação nº 21 do Diário de Bordo – 31/01/2012) 

 

“Consegui organizar bem e cumprir o tempo dos exercícios, ao contrário da 

aula anterior (…) “ 

(Situação nº 25 do Diário de Bordo – 03/02/2012) 

 

Acredito, contudo, que tive em atenção este aspeto no planeamento das 

aulas e que consegui ter sempre bastante tempo potencial de aprendizagem 

nas sessões. Esta questão foi muitas vezes sublinhada pelos meus colegas 

estagiários, quando realizam as suas observações. Sobre a gestão do espaço, 

algumas vezes podia ter organizado melhor os alunos e o material, mas penso 

que melhorei ao longo das sessões, principalmente com a ajuda da professora 

cooperante e com a observação de algumas das aulas dos meus colegas. A 

seguir, mostro uma reflexão do Diário de Bordo sobre o tema:  

 

“ (…) Na próxima aula, vou ter que racionar melhor o espaço e gerir melhor o 

tatami (tapetes de ginástica), pois são poucos e os alunos são muitos. Nesta 

aula não tive essa dificuldade, porque três alunos não praticaram e outras duas 

faltaram. (…) “ 

(Situação nº 47 do Diário de Bordo – 10/04/2012) 

 

Em relação ao material, e como é de conhecimento generalizado, muitas 

vezes as escolas carecem de algum material específico. No meu caso, apenas 

precisei de arranjar engenhos de lançamento do peso. De qualquer forma, tal 

como aprendi na minha formação, quando não existem, constroem-se materiais 
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didáticos. E como diz Marques (1983), é preciso inventar recursos, quando 

existe carência dos mesmos. Contudo, optei por pedir emprestados alguns 

engenhos realizados por mim e pelos meus colegas no ano anterior e que hoje 

fazem parte do material da Faculdade.  

Algo que melhorei imenso nesta turma do 11º E, na minha opinião, foi ao 

nível das transições e do ritmo de aula. Creio que eles vinham de anos 

anteriores com pouco ritmo, fazendo tudo devagar e sem pressas. Estavam 

habituados a aulas com pouco empenho motor. Esse foi outros dos grandes 

desafios com que me tive que me deparar, mas penso que tive êxito, tanto 

pelos feedbacks que me iam dando, como pelas próprias aulas, tal como 

demonstro nas reflexões seguintes: 

 

“ (…) A densidade motora e o ritmo de aula é algo que tem que continuar a 

aumentar e como tal tenho que continuar a combater esse “relaxamento” 

aparente dos alunos durante a aula, contudo é algo que também tem vindo a 

melhorar bastante.” 

(Situação nº 1 do Diário de Bordo – 03/01/2012) 

 

“A densidade da aula foi boa. Para tal contribuiu a ausência de alguns alunos, 

dando aos outros maior tempo potencial de aprendizagem. O ritmo da aula, 

está melhor em relação às anteriores e penso que a transmissão da informação 

foi mais clara e menos repetitiva.” 

(Situação nº 31 do Diário de Bordo – 14/01/2012) 

 

Quanto à minha postura durante as aulas, tentei sempre ao máximo 

manter a distância professor-aluno, isto é, não dar grandes oportunidades aos 

alunos de “abusarem” durante a aula com os colegas ou mesmo comigo, mas 

ao mesmo tempo manter-me interessado pelas suas questões e dúvidas, 

mostrando alguma afetividade. Penso que é essencial que o aluno sinta que o 

seu professor se preocupa com os seus problemas e que não o vê como 

apenas mais um. Considero que esta distinção foi uma das minhas maiores 

lutas.  
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Em relação à colocação da voz, penso que fui melhorando ao longo das 

aulas, não tendo no presente nenhum problema neste capítulo, tanto na minha 

opinião, como na opinião da professora cooperante e dos meus dois colegas 

estagiários. As reflexões que a seguir transcrevo revelam, em certa medida, a 

evolução verificada na colocação de voz, dificuldade detetada desde o início do 

estágio: 

 

“Tenho conseguido colocar a voz quando necessário e a demonstrar de 

maneira clara de modo a que todos compreendam a instrução. (…) “ 

(Reflexão da 18ª Aula – 18/11/2011) 

 

“De forma geral, a aula correu bem, continuo a melhorar nas questões da 

demonstração e da colocação de voz, mas tenho que insistir mais no que diz 

respeito ao ritmo da aula.” 

(Reflexão da 19ª Aula – 22/11/2011) 

  

Algo que aperfeiçoei foi também, sem dúvida, a minha instrução. Na 

minha opinião, passou a ser muito mais clara e percetível. Citando Rosado & 

Mesquita (2009), a transmissão de informação é uma das capacidades fulcrais 

que um professor deve ter, principalmente para a boa aprendizagem dos 

alunos. 

 

“ (…) Penso que instrui e expus bem os conteúdos, de uma forma clara e 

percetível para a turma. O plano de aula teve de ser alterado um pouco devido 

a ter faltado muita gente. Acredito que a minha intervenção ao nível do jogo 

tem ajudado bastante os alunos no entendimento do mesmo.” 

(Situação nº 32 do Diário de Bordo – 17/01/2012) 

 

“ (…) Tenho conseguido preparar-me bem para as aulas, a descrever de forma 

clara e transmitir os conteúdos aos alunos de maneira correta e percetível, para 

estes poderem também eles evoluir.” 

(Situação nº 32 do Diário de Bordo – 17/01/2012) 
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No início tive algumas dificuldades, pois falava muito depressa e até 

repetia muitas vezes a palavra “Ok” no final de cada instrução, o que afetava a 

minha dicção. Isto foi algo detetado pela PC, e que eu fui tentando melhorar 

com a sua colaboração. Desta forma, passei a explicar melhor o que pretendia, 

demorando menos tempo para que os alunos percebessem. Na opinião da 

minha PC, consegui por isso ultrapassar esse meu problema inicial. De seguida 

mostro as reflexões sobre esta temática: 

 

“ Relativamente à minha atuação, penso que foi positiva, mas senti algumas 

dificuldades em coordenar algumas das instruções que precisei de dar aos 

alunos, com a função de fotógrafo, uma vez que hoje não havia ninguém para 

desempenhar esse papel. Na próxima aula, tentarei arranjar uma estratégia 

que passe por não exercer bem um dos meus papéis mais fulcrais, a instrução, 

devido a outra função do MED, como a de repórter.” 

(Situação nº 35 do Diário de Bordo – 02/03/2012) 

 

Quanto aos feedbacks e correções, penso que sempre fui muito 

interventivo e nunca tive grandes contrariedades. É algo que trago da minha 

formação específica ligada ao treino. Tentei sempre que possível estar atento e 

observar os erros dos alunos, dando-lhes oportunidade de fazer mal, para 

depois lhes dar o feedback na altura mais adequada, para novamente lhe dar 

novamente espaço para a exercitação, e nova correção caso fosse necessário.  

Rosado e Mesquita (2009) afirmam que depois de um aluno/atleta 

executar um exercício, deve ser dada uma ou mais informações relacionadas 

com a forma como este a realizou, para que o seu rendimento seja melhorado. 

Este processo pedagógico denomina-se feedback. A seguir apresento algumas 

reflexões do Diário de Bordo: 

 

“No fim, realizei alguns exercícios de alongamentos com os alunos, mas podia 

e deveria ter sido mais exigente e interventivo, algo a melhorar na próxima 

sessão.” 

(Reflexão da 23ª Aula – 06/12/2012) 
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Até vir para o estágio, creio que me socorria pouco da demonstração, 

mesmo ao nível do treino, sendo esse um dos meus obstáculos. Durante as 

reflexões que realizei com a PC, ela chamou-me sempre à atenção para esse 

ponto, sugerindo que devia demonstrar mais vezes, pois isso levaria os alunos 

a perceberem mais rapidamente o que é pedido e, desta forma, fazerem o 

exercício corretamente. A qualidade de um exercício é garantida com a 

utilização da demonstração, de forma a definir as regras de segurança e de 

variantes na realização da atividade, como refere Rosado & Mesquita (2009). 

Algo que me acontecia muito no início era instruir à turma um exercício e, 

passados uns minutos, ter que parar tudo, para voltar a explicar e só depois 

demonstrar, caso fosse necessário. Aprendi que se demonstrar nas primeiras 

vezes que realizar um novo exercício, os alunos vão entendê-lo mais 

rapidamente e assim, por consequência, vou despender menos tempo a instruir 

e a explicar, dando mais tempo para a exercitação. Agora, mostro algumas 

reflexões do Diário de Bordo, em que refiro algumas dessas situações: 

 

“No exercício do passe e corta, deveria ter organizado melhor os alunos para 

exemplificar, algo a melhorar na próxima aula. Primeiro, organizando os alunos 

para observarem em condições a minha demonstração. Outra coisa a melhorar 

será a minha dinâmica pessoal, chamando rapidamente a turma com o apito, 

organizá-los e instruir e caso necessário demonstrar.” 

(Situação nº 26 do Diário de Bordo – 07/01/2012) 

 

A tomada de decisão está presente em todas as aulas. É muito 

importante um professor possuir esta capacidade bem afinada. Acredito que 

nem sempre tomei as melhores decisões durante as aulas. Não obstante, é 

expectável que, com o acumular de experiência, aumentem também o número 

de decisões adequadas, e as boas decisões prevaleçam relativamente às más. 

As seguintes reflexões ilustram algumas dessas decisões e dificuldades: 

 

“Observei que existiam muitas dificuldades na tarefa e, como tal, não introduzi 

as transições. Assim sendo, terei que alterar a UD. Vou ter que dar mais aulas 
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de pré-época do que estaria programado, para conseguir introduzir todos os 

conteúdos de forma correta.” 

(Situação nº 26 do Diário de Bordo – 07/01/2012) 

 

“ (…) Optei por introduzir na mesma o conteúdo planeado, sabendo de 

antemão que na próxima sessão terei que falar novamente dele, por ter faltado 

tanta gente. Ainda assim, acredito que fiz bem porque desta maneira o 

Bloqueio Direto fica lecionado, até porque adiar não é solução. (…) ” 

(Situação nº 31 do Diário de Bordo – 14/01/2012) 

 

“ (…) Optei por outro tipo de estratégias, como jogos reduzidos e jogos lúdicos, 

e menos situações analíticas. Percebi que claramente existiram ganhos para os 

alunos com essas mudanças, logo os novos métodos adotados foram mais 

positivos para a turma.” 

(Situação nº 40 do Diário de Bordo – 09/03/2012) 

 

“ (…) Acredito que optei bem por começar com jogos de oposição, pois é algo 

que os alunos gostam bastante e que, acima de tudo, faz com que estes 

comecem a ter um contacto físico maior, uma vez que é uma caraterística do 

Judo. (…) “ 

(Situação nº 47 do Diário de Bordo – 10/04/2012) 

 

“ (…) Optei nesta aula por, na primeira parte da mesma, rever os conteúdos 

dados na sessão anterior, para depois passar para a introdução de novas 

técnicas. Penso que esta estratégia foi bem conseguida e teve resultados 

visíveis, pois grande parte dos alunos tem conseguido exercitar com bons 

níveis algumas das técnicas e movimentos já ensinados. (…) “ 

(Situação nº 48 do Diário de Bordo – 13/04/2012) 

 

 

Outra coisa importantíssima num professor é a capacidade deste 

conseguir motivar os seus alunos para as aulas. Isto requer algum trabalho e 
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força de vontade por parte do mesmo. Assim sendo, quando tive o primeiro 

contacto com a minha turma, percebi desde logo que eram alunos pouco 

motivados para a prática desportiva, demonstravam até um certo desleixo. 

Assim, conquistar os alunos para as aulas foi um grande desafio, ao mesmo 

tempo que tencionava desenvolver hábitos de prática desportiva/exercício 

físico regular. Para resolver o problema da motivação, por exemplo na Dança, 

foi necessário integrá-los em algumas situações, onde os alunos mais 

“envergonhados” se afastavam, sendo, por isso, imprescindível considerar esta 

integração no planeamento das sessões. Estes afastavam-se e não possuíam 

motivação, pois nunca tinham tido esta modalidade na escola, em anos 

anteriores, condicionando, assim, a sua prestação nas aulas. Citando Bento 

(1994), a integração tem que estar presente no planeamento, nos objetivos, 

nos conteúdos ou organizações metodológicas, quer seja nas aulas de EF, 

quer seja em diferentes atividades desportivas das crianças e jovens. Assim, 

acredito que saí vitorioso desta “batalha”, uma vez que, comparando a 

motivação e o empenho demonstrados pelos alunos no princípio das aulas com 

o fim das mesmas, tudo se revelou completamente diferente, para melhor, 

logicamente. Esta constatação, além de evidenciada por mim, foi referida pela 

PC na última aula dada aos alunos e pelos próprios alunos, quando afirmaram 

que os tinha conseguido motivar para a EF. Consegui trazer os alunos para as 

aulas, integrá-los e, muitas vezes, deixá-los a pensar nas mesmas fora do 

pavilhão. A motivação foi fulcral para o processo de ensino-aprendizagem 

durante as minhas aulas. Creio que consegui motivá-los, não só por trazer mais  

um estilo de docência, mas também por ser exigente, por “perder tempo” a 

explicar-lhes coisas novas, nomeadamente com a aplicação do MED (que 

muito contribuiu para tal) e lecionação de novas modalidades como o Judo. Em 

baixo, apresento algumas reflexões que justificam as minhas opiniões: 

 

“A turma encontra-se cada vez mais motivada para as aulas de EF, o que me 

deixa feliz, pois era algo que não acontecia no início do ano. A atitude deles 

tem sido diferente, assim como a maneira como eles encaram as várias 
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modalidades que temos vindo a lecionar, o que é muito positivo a meu ver. 

(…)“ 

(Situação nº 1 do Diário de Bordo – 03/01/2012) 

 

“Relativamente à motivação, neste momento os alunos estão motivados, mas 

tenho dúvidas se continuarão assim depois de acabar o MED, que muito tem 

contribuído para tal facto, Como tal, cabe a mim tentar que isso não aconteça.” 

(Situação nº 30 do Diário de Bordo – 10/02/2012) 

 

“ (…) Todos os alunos continuam motivados com esta nova experiência. A 

parte negativa é ter tão poucas aulas disponíveis para o Judo.” 

(Situação nº 48 do Diário de Bordo – 13/04/2012) 

 

Uma outra estratégia relaciona-se com a abordagem aos encarregados 

de educação, a fim de saber o que se passa com um aluno desmotivado e 

tentar que este consiga, ou motivá-lo ou juntar esforços com o docente, tendo 

em comum o mesmo objetivo. Nóvoa (1992) refere que, num caso individual, 

recorrer aos encarregados de educação pode auxiliar um professor, no sentido 

de ambos associarem forças, tentando descobrir possíveis problemas do aluno, 

para depois o motivar. No caso da minha turma, uma das alunas praticamente 

não realizou nenhuma aula ao longo do ano e, como tal, foi necessário pedir à 

DT que falasse com o Encarregado de Educação. Tudo isto foi em vão, porque 

o mesmo protegeu a sua educanda, em vez de ajudar os professores a motivar 

a aluna. 

O MED era um dos meus maiores receios, principalmente porque nunca 

o tinha realizado sozinho. Contudo, as dificuldades que pensei que iria ter 

foram dissipadas logo de início, pois o modelo teve um grande sucesso na 

turma. Este modelo, como já disse em cima, deu uma grande dose de 

motivação à turma. Tudo o que ele traz para a sala de aula ajuda neste sentido. 

Desde a competição, à filiação por equipas, à conquista de prémios e vitórias 

em equipa, etc. Penso que educar através deste modelo desportivo se torna 

uma tarefa mais simples em comparação com o tradicional, o que realmente 
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veio a acontecer durante a aplicação do MED. A sua realização trouxe algo de 

novo para todos, desde os alunos até a mim próprio. Torna mais fácil a gestão 

da aula, a organização da mesma, e inclusive a instrução e correção, visto que 

se está concentrado apenas numa tarefa específica. Tal acontece porque os 

alunos têm tarefas diferentes, auxiliando o professor, dando-lhe espaço para 

poder realmente ensinar, sem estar preocupado com outras questões. De 

seguida mostro algumas reflexões sobre as situações que abordei: 

 

“ (…) Algo que entusiasmou a turma foi a informação sobre o MED. Penso que 

é algo que vai melhorar bastante as sessões de trabalho.” 

(Situação nº 16 do Diário de Bordo – 22/01/2012) 

 

“ A aula foi muito positiva, os alunos estão a aderir muito bem ao MED, 

empenhando-se nas tarefas e trazendo muita festividade para as sessões. A 

competição também foi boa, visto que as equipas disputaram muito 

intensivamente os jogos.” 

(Situação nº 33 do Diário de Bordo – 28/02/2012) 

 

“ Relativamente ao MED, penso que a minha turma ganhou muito com a sua 

utilização, uma vez que existiu um acréscimo de motivação, o que ajudou no 

lecionar desta matéria. (…) “ 

(Situação nº 40 do Diário de Bordo – 09/03/2012) 

 

“ Em suma, a aplicação do MED foi bastante positiva. Os alunos estiveram 

motivados durante todas as aulas. O tempo da UD não foi suficiente para os 

alunos evoluírem mais, e o evento culminante foi prejudicado, pois aconteceu 

num momento de testes para a turma.” 

(Situação nº 40 do Diário de Bordo – 09/03/2012) 
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4.1.4. Avaliação 

 

Matos (2011, p. 4) refere que se devem “utilizar as diferentes 

modalidades de avaliação como elemento regulador e promotor da qualidade 

do ensino e da aprendizagem e da avaliação do aluno: 

a. Realizar as diferentes modalidades de avaliação; 

b. Definir objetivos e formas de avaliação; 

c. Selecionar ou construir instrumentos de avaliação; 

d. Especificar estratégias adequadas aos objetivos e tarefas a avaliar; 

e. Tratar os dados com eficácia pedagógica; 

f. Refletir sobre os resultados, visando uma intervenção referenciada ao 

sucesso.” 

 

Tal como esperava, o processo de avaliação é uma das tarefas mais 

difíceis que um professor pode ter, pois numa turma com mais de 20 alunos, 

provenientes de meios sociais completamente diferentes, o docente tem que 

avaliar cada individualidade. (Marques, 1983). 

A dificuldade não é recente, como demonstra a citação acima referida, 

contudo, continua a ser uma das mais inquietantes, pois é a partir dela que 

recolhemos os dados necessários sobre as capacidades, competências e 

conhecimentos de cada aluno, para depois planear e estruturar todo o 

processo de ensino-aprendizagem e, no fim, os objetivos serem atingidos 

(como por exemplo na AD), ou então para classificar um aluno (como por 

exemplo na Avaliação Sumativa). Assim sendo, é necessário que exista uma 

avaliação contínua ao longo desta longa caminhada. Esta avaliação contínua 

divide-se em AD, Avaliação Formativa (AF) e a Avaliação Sumativa (AS). 

A AD tem como objetivo determinar em que nível um aluno está, tendo 

em conta o ano em questão, isto é, saber se os alunos nos anos anteriores 

adquiriram todo o conhecimento necessário para poderem aprender conteúdos 

mais avançados, numa dada modalidade. Por exemplo, no Voleibol, se um 

aluno não realiza o passe de frente, não pode passar para o 2º nível. Durante 

este ano, para todas as AD’s que realizei, de forma a conseguir observar toda a 
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turma, criei fichas que me permitissem ver a “mancha” geral da mesma. Por 

outras palavras, olhar para a turma e ver em que nível se encontravam numa 

determinada modalidade. Isto poupou-me muito tempo, no sentido em que 

demorava menos tempo a avaliar todos os conteúdos técnicos e táticos 

relativos a cada um dos alunos, tempo esse que utilizei para a exercitação dos 

mesmos conteúdos. Graças a esta forma a avaliar mais generalizada, de ver o 

nível em que toda a turma se encontra, em vez de ver se forma individual, para 

a qual a minha professora cooperante me aconselhou a seguir, passei ao lado 

de algumas dificuldades que pensei que iria ter durante o EP. Estas 

dificuldades passavam pelo tempo que pensava que ia despender a avaliar 

inúmeros itens de vários alunos. Aprendi a focar-me no mais importante. A 

Reflexão abaixo transcrita demonstra isso mesmo: 

 

“Após explicar aos alunos o que pretendia e o que era para fazer, iniciei a AD e 

não lhes voltei a dar muitos feedbacks, pois o objetivo era perceber o que estes 

sabiam fazer no Voleibol. Como já estava à espera, pelos exercícios anteriores, 

esta turma está abaixo do nível esperado para o 11º ano e aquém dos 

objetivos que tinham sido delineados no ano anterior. Conclui que no geral 

existem 3 níveis na turma.” 

(Reflexão da 2ª Aula – 20/09/2011) 

 

A AF tem como objetivo determinar de forma prospetiva a adequação 

dos conteúdos, das situações de aprendizagem e da própria instrução, 

traduzida na efetividade dos feedbacks, por exemplo. Pois, se numa aula está 

programado dar o bloco no Voleibol, mas o aluno ainda nem consegue realizar 

o passe de frente e o remate em suspensão, torna-se complicado evoluir. 

Situação que ocorreu nas minhas aulas. Assim, com a AF, conseguimos 

observar se tudo está a correr dentro do caminho delineado no início da UD, ou 

se pelo contrário, é preciso alterar alguma coisa, para que o aluno reentre no 

processo do ensino-aprendizagem. Bonboir (1976), afirma que a aprendizagem 

realmente conseguida é a diferença entre o estado do aluno no início e o 

estado seguinte, após o ensinamento. No meu caso, a AF ia sendo feita aula a 
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aula, na folha de presenças. Esta foi a ficha que se criou em conjunto com a 

PC, onde se marcavam, além das faltas, comportamentos e atitudes, algumas 

notas de importância acrescida, como algumas progressões de alunos num 

dado conteúdo, por exemplo. 

Relativamente à AS, esta tem como objetivo determinar a qualidade com 

que os alunos adquiriram os conteúdos ao longo de toda a UD. A partir desta, 

consegui ter uma ideia da qualidade das minhas aulas, através da comparação 

do nível observado na avaliação diagnóstica, com o nível encontrado na AS. 

Para tal, construi, juntamente com a PC, fichas de forma a conseguir estimar 

da melhor maneira o grau de competência dos alunos nos conteúdos 

introduzidos durante as minhas aulas. Estas grelhas continham apenas o 

essencial na avaliação, o que ia ser observado. Tentei ser sempre o mais justo 

e imparcial nas apreciações que realizei, tendo em conta os critérios 

estabelecidos anteriormente para cada situação, de forma a ter sucesso. Creio 

que esta avaliação é, de todas as outras avaliações, a mais complicada, pois é 

uma tarefa bastante delicada atribuir um número às capacidades, 

conhecimentos e competências de alguém. Assim, e de modo a facilitar, utilizei 

uma estratégia aconselhada pela PC, que foi a de começar a observar na aula 

anterior à da AS os conteúdos que ia focar na sessão seguinte. Penso que, 

desta forma, consegui avaliar bem melhor todos os alunos, e ao mesmo tempo, 

precaver que faltasse algum na aula final da UD, ficando, dessa forma, sem a 

avaliação final feita. De seguida, transcrevo algumas reflexões do Diário de 

Bordo que enquadram esta problemática: 

 

“Com a ficha de registo foi relativamente fácil efetuar a avaliação, uma vez que 

o sistema de registo ajudava a tal, e também porque, nas duas últimas aulas, já 

tinha usado esta mesma ficha para ir tendo umas ideias do nível da turma.” 

(Reflexão da 21ª Aula – 28/11/2011) 

 

“Sobre a Avaliação Sumativa, consegui facilmente apreciar todos os alunos, 

uma vez que já tinha começado a fazê-lo na aula anterior. Assim a minha tarefa 
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foi simplificada e demorou menos tempo do que previsto. Logo pude gerir com 

mais tranquilidade o resto da aula.” 

(Situação nº 15 do Diário de Bordo – 08/11/2011) 

 

“ Contudo, correu tudo bem e tive oportunidade de avaliar todos os alunos. 

Acredito, que tanto no Futsal como no Atletismo, a turma melhorou, embora a 

falta de aulas não tivesse dado oportunidade para chegar onde era desejado, 

isto é, a turma ficar ao nível do ano correspondente. ” 

(Situação nº 42 do Diário de Bordo – 16/03/2012) 

 

As avaliações foram um dos meus maiores duelos, mas penso que 

consegui ter sucesso ao ultrapassá-lo. Isto porque avaliar envolve imensos 

domínios, desde o saber, ao saber-fazer e ao saber-estar. Marques (1983) 

entende a avaliação como um procedimento através do qual se pode verificar 

se os objetivos foram ou não alcançados pelos alunos. Esta deve focar tanto as 

atividades intelectuais (aquisição e compreensão de conhecimentos e 

utilização dos mesmos em ocasiões diversas) como as atividades e 

comportamentos de relação e afetividade entre os alunos e com o professor, 

assim como a participação na vida escolar. 

 

 

 

 

 

4.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

A Participação na Escola, segundo Matos (2011, p. 5), “ (…) engloba 

todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em 

vista a sua integração na comunidade escolar.”. Para a mesma autora, esta 

área tem como objetivo a cooperação no aumento do sucesso na educação, 

sedo um contributo extra nas funções de um professor de EF, assim como da 
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própria disciplina, passando a ser uma intervenção de caráter inovador, num 

dado contexto escolar e de forma responsável e de entreajuda. 

A relação com a comunidade, “ (…) engloba atividades que contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local, tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação escola meio.” (Matos, 2011, p. 6). O mesmo autor refere que esta área 

tem como objetivo entender e contemplar os vários fatores da comunidade 

escolar na qual a escola se encontra. 

Nestas duas áreas, é possível perceber que o ser professor, não é só o 

lecionar aulas. É muito mais que isso. É o pertencer a uma comunidade 

educativa, que realiza eventos, onde um docente, como elemento ativo desta 

sociedade, deve participar e dar-se a conhecer, contribuindo, dentro das suas 

capacidades e disponibilidade profissional, para o meio envolvente. Como tal, 

quando entrei pela primeira vez na ESAS, fui visto sempre como um professor, 

igual aos outros, tratado da mesma forma e com responsabilidades iguais. 

Portanto, fui visto como um elemento desta comunidade escolar. Este 

sentimento de pertença deixou-me feliz, pois sempre quis ser Professor de EF, 

e o início desta profissão, mesmo sendo em estágio, deixou-me bastante 

satisfeito. 

 

 

 

 

4.2.1. Direção de Turma 

 

“Se quisermos que a instituição de um diretor de turma contribua decisivamente 

para a integração e o desenvolvimento das crianças da escola secundária, 

teremos de fazer depender da conceção do professor como um tutor, 

responsável por todos os aspetos do desenvolvimento do jovem.” 

 

(Wall, 1983, p. 185) 
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O DT é a ponte entre a escola e o encarregado de educação do aluno. A 

este cabe a difícil tarefa de reunir com os pais dos educandos e, em conjunto, 

refletirem a “atuação” aluno na escola. 

Além de lecionar, tive outro tipo de tarefas enquanto professor 

estagiário. Relativamente às reuniões de Conselho de Turma, acompanhei 

sempre a minha PC (responsável da minha turma). Apenas não consegui estar 

presente na reunião do final do 2º Período, pois tive um teste escrito da 

unidade curricular, Tópicos da Educação Física e do Desporto II. De resto, 

estive presente em todas as realizadas, desde a primeira, que ocorreu antes do 

princípio do ano letivo, onde a DT, informou os docentes das várias disciplinas 

sobre os alunos, relatando alguns factos e problemas que pudessem vir a 

acontecer, de forma a estarmos preparados e prevenidos caso algo se 

passasse. A segunda reunião foi sobre as avaliações finais do 1º Período. Aqui 

discutimos, em Conselho de Turma, as notas dadas pelos professores, mas 

apenas as notas negativas. Penso que a DT esteve apenas interessada em 

salvaguardar os interesses dos alunos com negativas (principalmente na 

disciplina de Inglês), pois estas tinham sido muito baixas. A razão de tão más 

notas nesta disciplina relaciona-se com o facto de esta turma ter tido três 

professores de inglês só no 1º período, e inúmeras aulas em atraso. Isto 

obviamente leva a que os alunos se atrasem na aquisição de conhecimentos e 

nos conteúdos do planeamento anual. Como medida para auxiliar os alunos 

nestas condições, embora contra a opinião da Professora da disciplina, o 

Conselho de Turma decidiu não dar notas abaixo de 7 com o objetivo de dar-

lhes oportunidades para subirem durante o resto do ano. Na minha opinião, é 

uma atitude prudente, embora aquela nota não corresponda às verdadeiras 

capacidades do aluno. E de certa forma, é por causa destes “facilitismos” que 

muitos alunos, mais à frente, reprovam, ou têm tanto insucesso escolar. Estes 

vão passando com os requisitos mínimos, ou até menos, e depois reprovam 

num ano mais superior, onde não têm bases para conseguir ter sucesso. 
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4.2.2. Atividades Escolares 

 

Outra das minhas tarefas foi colaborar com a organização dos Jogos 

Sem Idade. Nesta atividade, são realizados jogos tradicionais por várias 

equipas. Essas equipas podem ser constituídas por alunos, pais, professores e 

funcionários da escola. É um dia com alguma tradição na escola. Estes jogos 

possuem uma grande criatividade e competição. 

Embora tenha sido uma atividade organizada por dois professores em 

particular, todo o grupo de EF deu o seu contributo no próprio dia, incluindo o 

NE. O objetivo do dia é a participação nas atividades da escola, assim como a 

sociabilização entre a comunidade educativa. 

 

 

“Considero que este tipo de dias escolares, são muito positivos, pois todos os 

associados podem conviver e relacionarem-se como comunidade, sem ser em 

contexto de aulas. Portanto, espero poder participar em mais dias como este, 

pois são uma boa oportunidade para ter contacto com mais docentes, não só 

os de EF, mas também de outras áreas disciplinares. Também é uma boa 

altura para conviver com os alunos, sem ser os da minha turma, noutro tipo de 

contexto.” 

(Reflexão dos Jogos Sem Idade – 27/10/2011) 

 

O evento que se seguiu foi o Sarau dos 25 anos da ESAS. Infelizmente 

não pude estar presente, devido a motivos profissionais, assim como noutras 

comemorações, tal como foi o caso das comemorações do 25 de Abril. Estas 

atividades realizaram-se à noite, fora do horário letivo, pelo que colidiram com 

outros compromissos profissionais que havia já assumido. Não obstante, fui 

informado de que foram muito bem organizados, tendo a comunidade escolar 

aderido de forma significativa. 

O Jantar de Natal, na minha opinião, correu muito bem e foi bem 

organizado. Foi um momento de convívio interessante entre os docentes da 

escola e animado por ex-alunos da mesma. Foi interessante falar e discutir 
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vários temas com professores de outras disciplinas e conhecer outros 

contextos e outras pessoas. 

 

 

 

 

4.2.3. Corta-Mato e o IV Meeting de Atletismo 

 

No 2º Período, organizou-se o Corta-Mato escolar, no âmbito das 

atividades do DE. A organização deste evento foi da responsabilidade do 

Coordenador do DE, tendo o NE colaborado na sua preparação e no dia da 

atividade. No dia do evento, colaborei no aquecimento dos participantes, o que 

incluiu a dinamização de uma coreografia de Dança preparada pelo NE. 

Durante as provas, controlei certos pontos do percurso, para evitar que os 

alunos cortassem caminho durante a prova. 

 

“Todavia, nestes dias, a participação é que é importante, tal como o 

divertimento e a prática desportiva. Foi uma experiência positiva, pois em todos 

os Corta-Matos em que tinha participado foi sempre como atleta, e nunca do 

outro lado.” 

(Reflexão do Corta-Mato – 25/01/2012) 

 

No final do período, o NE organizou o IV Meeting de Atletismo da ESAS. 

Este evento exigiu muito empenho e trabalho da nossa parte, pois havia muitos 

documentos para serem elaborados. Para além disso, aconteceu na última 

semana de aulas, coincidindo também com a organização da visita de estudo 

da minha turma e com as avaliações sumativas. Contudo, penso que a 

atividade correu muito bem e contou com a presença de mais de 100 

participantes (só não foram mais, porque nesse dia havia três visitas de estudo 

de várias turma da escola). O NE contou com a ajuda do grupo de EF ,no dia 

do Meeting, pois, sozinhos, tornava-se complicado estarmos em todas as 

provas. Uma organização deste tipo necessita sempre de muitos recursos 
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humanos. Na minha opinião, foi uma experiência muito enriquecedora ao nível 

da gestão e organização de eventos. Estes dias servem ainda para conhecer 

melhor a comunidade educativa e pessoas que no dia-a-dia não temos 

oportunidade de falar. Além do objetivo de participar em atividades na escola, 

este evento servia como apuramento para a Seleção de Atletismo. Esta 

seleção competiu nos Torneios Concelhios de Matosinhos. 

 

“ (…) houve muita competitividade em quase todas as provas. Acredito que foi 

positivo, facilitando a escolha dos selecionados para os Torneios Concelhios. 

(…) “ 

(Reflexão do Meeting de Atletismo – 21/03/2012) 

 

“O meu papel neste Meeting, além de organizá-lo, no dia, a minha tarefa 

desenvolveu-se durante as provas foi de cronometragem e de registo dos 

tempos, desde as provas de Velocidade, até as Estafetas.” 

(Reflexão do Meeting de Atletismo – 21/03/2012) 

 

 

 

 

4.2.4. Visita de Estudo e Torneios Concelhios 

 

No último dia do 2º Período, organizei, juntamente com o NE, uma visita 

para as três turmas dos professores estagiários. Tal como referi em cima, esta 

semana envolveu imensas atividades, elaboradas pelas mesmas pessoas, o 

que dificultou as tarefas. Contudo, tentámos fazer o melhor possível, dentro do 

tempo que tínhamos disponível. Creio que a Visita de Estudo atingiu os 

objetivos aos quais tinha delineado (Ver Desdobrável da Visita de Estudo em 

Anexo 2). Os objetivos eram, além de dar a conhecer aos alunos, um centro de 

alto rendimento de remo, o Clube Náutico do Gramido, realizar uma caminhada 

pelo trilho do Palácio do Freixo. Conseguimos dar a conhecer aos alunos uma 

zona da cidade do Porto e de Gondomar, que poucos conheciam. E, além 
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disso, são zonas bonitas, próprias para realizar exercício físico. Quanto ao 

Clube Náutico do Gramido, ofereceu aos alunos uma visita guiada às suas 

instalações. Deu assim a conhecer uma modalidade com alguma tradição em 

Portugal. O mais importante foi o sucesso que a visita teve junto dos alunos e a 

motivação que lhes proporcionou. 

 

“Penso que correu tudo muito bem, tirando a hora e meia de atraso. Os alunos 

gostaram e pareceram entusiasmados com todas as atividades do dia. Creio 

que foi um dia muito positivo para todos, e onde todos aprendemos algo de 

novo, cumprindo-se assim um dos objetivos. Outro deles era incentivar os 

alunos para um estilo de vida saudável. Desta forma, com cerca de 10 km 

percorridos, estes perceberam que com uma caminhada com alguma 

intensidade é uma boa forma de se fazer exercício, e que dá para conciliar com 

muitas outras atividades. 

Em suma, foi um grande dia, um dia diferente, com muito convívio e diversão. 

Tenho pena que só tenha ido praticamente metade da minha turma, pois 

perderam uma boa experiência.” 

(Reflexão da Visita de Estudo – 23/03/2012) 

 

No fim do 2º Período e no início do 3º Período, eu e todo o grupo de EF 

andámos a tratar da participação da ESAS nos Torneios Concelhios de 

Matosinhos. Esta atividade já tem tradição nesta região, oferecendo sempre 

muita competitividade, festividade e, acima de tudo, convívio. Convívio não só 

entre alunos e professores, mas com outras escolas. Eu estive encarregado da 

seleção de andebol feminina, devido à minha formação específica em Andebol. 

Como pertencente ao NE, também fui responsável pela seleção de Atletismo 

Masculina. A Seleção de Atletismo foi selecionada no Meeting da mesma 

modalidade organizada no 2º Período. A seleção de andebol feminina, uma 

equipa com pouca tradição na ESAS, foi selecionada por mim. Apareceram 13 

alunas, quando eu apenas tinha que escolher 12. As opções não eram muitas, 

assim como a qualidade. Contudo, o objetivo não era ganhar, mas 

principalmente participar. Durante a semana em que ocorreram as provas, 
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segunda do 3º Período, as modalidades foram distribuídas pelos vários dias. 

Segunda e terça, a ESAS organizou o Andebol. O grupo de EF ficou 

responsável pela sua preparação. Infelizmente, não pude estar presente na 

segunda-feira, pois tive uma formação na faculdade. Ao faltar a este dia, foi-me 

impossível orientar a seleção feminina pela qual estava responsável. Terça-

feira, correu tudo muito bem. A ESAS ficou mais uma vez de parabéns pela 

boa organização do evento. Neste dia, apenas estive a ajudar nas funções de 

oficial de mesa. Quinta-feira, deu-se o dia do Atletismo, no Pavilhão da Bataria, 

em Leça. Este ficou marcado pela má gestão da Escola Secundária da Boa 

Nova. Felizmente, os nossos alunos estiveram muito bem, tendo ganho 

algumas medalhas individuais. Aqui, o meu papel foi, principalmente, o de 

acompanhar a seleção masculina, orientando-os durante as provas. Sexta-

feira, no mesmo local, aconteceram as finais dos desportos coletivos, onde a 

ESAS esteve bem representada, tanto pela Seleção Masculina de Andebol, 

como pela Seleção Masculina de Voleibol. Em ambos os casos, saímos com a 

Taça de Vencedores. Neste dia, além de espectador, ajudei como oficial de 

mesa nas finais de andebol. Mais uma vez, esta semana foi muito positiva, 

porque pude não só participar em atividades ligadas à escola, como também, 

relacionar-me com a comunidade educativa de várias zonas de Matosinhos. 

 

“Na minha opinião estes Torneios são muito positivos para toda a comunidade 

estudantil do Concelho de Matosinhos, ajudando a promover o desporto. (…) 

Estas iniciativas abrem ainda espaço ao convívio entre professores e alunos de 

várias escolas, que participam para colorir, principalmente, o Desporto 

Escolar.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios – Semana 16 a 20/04/2012) 
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4.2.5. Investigação-Ação: O Desporto Escolar na ESAS 

 

 

4.2.5.1. Introdução 

 

“A escola é, de facto, um contributo inestimável e indispensável à elevação da condição física 

da juventude e esta, um suporte essencial à evolução do valor desportivo de um país.” 

Constantino (2006, p.19) 

 

 

 O Desporto é um ato sociológico. Como afirma Constantino (2006), o 

desporto é resultado da sociedade que o concebe. Ele faz parte da nossa 

cultura e acompanha o desenvolvimento do ser humano. O Desporto atual está 

assim relacionado com a nossa sociedade industrial. Nos dias de hoje, o 

Homem tem cada vez mais tempo livre e, desta forma, dedica-se mais ao culto 

do corpo. Tanto numa perspetiva estética, como por questões de saúde. 

Portanto, na minha opinião, torna-se fundamental dotar as crianças e jovens de 

hoje de conhecimentos, hábitos e de meios que favoreçam a prática desportiva, 

seja ela de caráter recreativo, competitivo ou ligado à saúde. Pois duas das 

problemáticas do séc. XXI são sem dúvida a obesidade e o sedentarismo, que 

estão intimamente relacionadas Como sublinha Santos (2011), a obesidade é o 

quinto fator de morte no Mundo (segundo a Organização Mundial de Saúde). 

 A obesidade pode ser uma das consequências do sedentarismo. Como 

tal, torna-se vital combater o sedentarismo, nomeadamente através da 

atividade física. No entanto, e como refere Santos (2011), uma pessoa que 

realize atividade física diária de um hora e passe o resto do dia sentado a ver 

televisão e a jogar consola, não deixa de ser um indivíduo sedentário. Desta 

forma, penso que se pode dizer, que o ser-se sedentário por si só não conduz 

à obesidade, mas sim a inatividade física. 

Estes dois problemas podem em certa medida ser combatidos através 

do Desporto, tenha ele o caráter que tiver. Neste contexto, a escola pode 

desempenhar um papel formativo essencial, nomeadamente através da 

Educação Física e do Desporto Escolar, mas não só. A escola deve divulgar 
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todo o tipo de informações, para que as crianças tenham menos 

comportamentos de risco. Segundo Constantino (1999), na escola, a prática 

desportiva desfruta de um quadro orgânico e institucional – o Desporto Escolar. 

Este é mais direcionado para uma vertente competitiva e de formação mais 

específica, diferenciando-se desta forma, do desporto na escola. Teixeira 

(2007) refere que o Projeto do Desporto Escolar, meio de desenvolvimento da 

atividade física na sociedade, deve relacionar-se com as bases do projeto 

educativo de cada escola. Desta maneira, o Desporto Escolar pode ser 

diferente de escola para escola. Contudo, a nível nacional, existem regras, as 

Leis de Base do Desporto Escolar, pelas quais as escolas têm de se guiar, 

tendo, todavia, uma reduzida autonomia. Cada escola pode formar o seu Clube 

de Desporto Escolar, visando as modalidades que bem entender. Citando 

Damásio (2005, p.2) “recorde-se que o fim último, da unidade de base do 

Desporto Escolar, o Clube de Desporto Escolar, é garantir a produção de 

desporto na escola, dirigido, portanto, a uma população muito particular.” O 

mesmo autor acrescenta ainda que cada instituição escolar é um contexto 

particular, que é determinado pelos professores, tendo em conta as 

organizações dos Clubes de Desporto Escolar. 

O Desporto Escolar, assunto que tem vindo a ser estudado nos dias de 

hoje, é alvo de inúmeras críticas da sociedade civil e desportiva. Segundo Pina 

(1997), o Desporto Escolar no nosso país é influenciado por “politiquices” e 

interesses obscuros, sendo utilizado com objetivos diferentes e desligados dos 

interesses da educação. É, portanto, necessário resolver de uma vez por todos 

os problemas que tem vindo a afetar o Desporto Escolar. 

Um dos problemas relacionados com o Desporto Escolar é a questão da 

participação de alunos federados nas suas modalidades, assunto que tem 

vindo a ser discutido por muitos professores. Isto, se por um lado aumenta o 

nível da competição, por outro retira a possibilidade de alunos que não têm 

qualidade suficiente para jogar em clubes da zona, e procuram assim uma 

alternativa no desporto escolar. Esta temática tem levantado muita discussão, 

sem existir uma aparente solução que reúna consenso. Outro problema, na 

minha perspetiva, é a demasiada “descontração” que existe no Desporto 
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Escolar nos dias de hoje, isto é, a falta de seriedade a nível nacional, muito 

falada na atualidade. Existe uma ideia generalizada de que este é muitas vezes 

orientado por alguns professores sem vocação ou formação específica que 

aceitam essa tarefa como meio de completar horário. Têm sido este tipo de 

situações que legitimam o aumento das críticas e do desencanto de muito 

profissionais, que não raras vezes afirmam que “o Desporto Escolar serve 

apenas para entreter os alunos” e está longe das virtudes do treino e da 

competição. Constantino (2006) afirma mesmo que na escola o desporto vai 

contra o esforço e que está mais ligado ao lazer e à atividade física. 

A temática que escolhi, o Desporto Escolar na Escola Secundária Abel 

Salazar, relaciona-se com o facto de ter verificado uma fraca participação dos 

alunos do estabelecimento de ensino em questão no ano letivo em causa 

(12,8%, segundo os dados facultados pelo Coordenador do Desporto Escolar). 

Assim, objetivava aprofundar as razões pelas quais os alunos não aderem ao 

Desporto Escolar na Escola Secundária Abel Salazar. Pretendia, também, 

verificar até que ponto esta situação decorria de uma oferta desportiva 

desajustada dos interesses, motivações e necessidades dos alunos ou 

simplesmente porque os alunos desenvolviam de forma regular atividades 

desportivas ou outras, fora da escola que colidiam com a prática do desporto 

escolar. 

 

O estudo está organizado em sete capítulos: 

 Introdução; 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Resultados; 

 Discussão; 

 Conclusões; 

 Sugestões para futuros estudos. 
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4.2.5.2. Objetivos 

 

O presente estudo foca-se num problema que constatámos durante o 

meu Estágio Pedagógico na Escola Secundária Abel Salazar, que foi a 

reduzida participação dos alunos da escola (12,8%), nas atividades do 

Desporto Escolar. 

Como tal, os principais objetivos deste trabalho são: 

 Conhecer as motivações e o contexto de prática desportiva dos 

alunos do Desporto Escolar na ESAS; 

 Identificar os motivos pelos quais não aderem ao Desporto 

Escolar na ESAS. 

 

 

 

4.2.5.3. Metodologia 

 

Pretendíamos inquirir toda a população escolar (ver quadro 1), contudo 

por razões de natureza temporal optámos por questionar, aleatoriamente, 13 

turmas diferentes (duas de cada ano de ensino e três do 10º ano). No total 

foram questionados 250 alunos de um total de 774 (ou seja 32,3%). 

 

 

Quadro 1: Distribuição dos alunos pelos anos e turmas. 

Ensino Ano Turmas Número de Alunos 

Básico 

7º 4 87 

8º 5 107 

9º 4 78 

Secundário 

10º 5 125 

11º 6 126 

12º 5 90 

Profissional 10º/11º/12º 8 161 

  Total 774 
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Como se pode verificar pelo quadro 2, dos 250 alunos questionados, o 

ano mais representativo na amostra é o 10º, com três turmas (72 alunos). Em 

contraste, o ano menos representativo é o 12º, com duas turmas (29 alunos). 

 

 

Amostra 

 

Quadro 2: Número de turmas e de alunos por ano de escolaridade. 

Ano de 
Escolaridade 

Nº de Turmas 
Nº 

Alunos 

7º 2 38 

8º 2 35 

9º 2 44 

10º 3 72 

11º 2 32 

12º 2 29 

Total 13 250 

 

 

 

Instrumento 

  

Na ausência de qualquer instrumento validado e que servisse os 

propósitos desta investigação, foi necessário desenvolver um questionário para 

o efeito (Ver Questionário em Anexo 3). Este foi estruturado em cinco grandes 

capítulos. 

No capítulo um – Identificação –  os inquiridos foram questionados 

acerca da sua idade, género, ano de escolaridade e área de residência. 

No capítulo dois, os alunos foram convidados a relatar todas as suas 

Atividades Semanais e o tempo despendido em cada uma delas. 

No terceiro capítulo, denominado Prática Desportiva, os alunos foram 

questionados acerca das suas modalidades favoritas, se já tinham praticado 

algum desporto ou não e quais os motivos. 

O quarto capítulo estava diretamente relacionado com o Desporto 

Escolar. Questionámos os alunos sobre a sua participação passada e atual no 
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mesmo. Foram também realizadas várias questões acerca da conveniência dos 

horários de treino, competição entre outros aspetos. 

No último e quinto capítulo - Oferta Desportiva na Escola Abel Salazar – 

os alunos inquiridos foram convidados a dar a sua opinião acerca do interesse 

em se alargar o leque de oferta desportiva no desporto escolar. Foram ainda 

questionados sobre o conhecimento das opções e condições de prática na 

escola que frequentam.  

 Devido à falta de tempo, o questionário apenas foi validado por recurso a 

peritos, nomeadamente por dois professores universitários da FADEUP.  

 

 

 

4.2.5.4. Resultados 

 

 

No que diz respeito ao Capítulo I - Identificação: 

 

As idades variam entre os 12 anos e os 20 anos. A idade com mais 

expressão na amostra corresponde aos 16 anos (60 alunos) e a idade com 

menos expressão corresponde aos 20 anos (3 alunos), como se pode observar 

no quadro 3. 

 

Quadro 3: Distribuição do número dos alunos por idades. 

Idades 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Nº Alunos 14 25 37 51 60 32 21 7 3 250 

% 5,6 10 14,8 20,4 24 12,8 8,4 2,8 1,2 100 

 

 

Dos 250 alunos 116 são do género Feminino (46,4%) e 134 são do 

género Masculino (53,6%). 

Na figura 1 pode-se verificar que cerca de 50% dos alunos vive em São 

Mamede Infesta, isto é, na zona da escola. A restante amostra habita em áreas 

residenciais relativamente perto da mesma. 
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Figura 1: Número de alunos por Área de Residência. 

 

Quanto ao Capítulo III - Prática Desportiva: 

 

Quando questionados acerca das modalidades preferidas (ver figura 2), 

as mais referenciadas foram o futebol e o basquetebol, seguidas pelo andebol 

e pelo voleibol. O badminton, o ténis, a natação e a dança surgem também 

com uma boa representação (todas modalidades existentes no Desporto 

Escolar na instituição). 

Figura 2: Número de alunos por modalidade favorita. 
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Quanto à Época Desportiva atual: 

 

Constatámos que dos alunos que já praticaram, ou que ainda praticam 

desporto, 75% realizou uma atividade federada (principalmente na natação, 

futebol, andebol e voleibol). 

 

Estas práticas realizadas pelos alunos questionados dividem-se 

principalmente, pela natação, futebol e andebol. Em seguida, aparecem o 

Voleibol, o Ténis e a Dança, como se faz representar na figura 3: 

 

 

Figura 3: Número de alunos por modalidades praticadas. 

 

 

 

Na figura 4, observa-se que foi aos 10 anos de idade que a maioria dos 

alunos iniciou a sua prática desportiva, enquanto uma minoria o fez aos 17 

anos. 
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Figura 4: Número de alunos por idade de início da prática desportiva. 

 

 

A duração da prática de uma modalidade situa-se principalmente entre 1 

a 2 anos, como se pode analisar na figura 5: 

 

 

Figura 5: Número de alunos por anos de prática de uma modalidade. 

 

 

Verificámos que 64% da prática desportiva desta amostra realiza-se em 

clubes e que apenas 15% corresponde à prática desportiva na escola. Os 

restantes 21% realizam a sua atividade física noutros locais. 
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Quanto ao Desporto Federado, 43% realiza uma prática federada e 57% 

não realiza desporto federado. 

Atualmente, as modalidades mais praticadas, como se verifica na figura 

6, são o andebol, o futebol, o voleibol e a natação. Pela análise da mesma 

figura, observámos que quase 70 alunos deixaram de praticar desporto, em 

relação ao ano anterior. 

 
 

Figura 6: Quantidade de praticantes por modalidades. 

 

 

 

Os motivos que levaram os alunos à escolha da modalidade que 

praticam atualmente, em mais de 120 dos casos esta diretamente relacionado 

com a razão de ser a sua modalidade favorita. Com números semelhantes de 

alunos, aparecem os motivos “É perto de casa” (18 raparigas e 33 rapazes) e 

“Por influência dos amigos” (18 raparigas e 34 rapazes). De registar, é a pouca 

influência dos professores de EF, como se pode observar no quadro 4: 
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Quadro 4: Distribuição dos alunos pelas razões que os levaram a escolher as 

modalidades que praticam atualmente. 

Razões Raparigas Rapazes Total 

É perto de casa 18 33 51 

Por influência dos amigos 18 34 52 

Por influência dos Professores de EF 6 7 13 

É a minha modalidade preferida 53 75 128 

Por influência dos pais 12 16 28 

Outros 14 15 29 

 

 

Já no quadro 5, podem-se analisar as motivações dos alunos que nunca 

realizaram qualquer prática desportiva, a terem feito essa opção: 

 

 

Quadro 5: Distribuição dos alunos que nunca praticaram nenhum tipo de desporto, 

pelas razões que os levaram a ter essa opção. 
 

Razões Raparigas Rapazes Total 

Não gosto de Desporto 5 9 14 

Por falta de opções 6 2 8 

Por falta de tempo livre 18 11 29 

Não tenho nenhum clube perto de casa 4 2 6 

Porque é caro 8 2 10 

Por influência dos pais 3 2 5 

Problemas de saúde 1 5 6 

Outros 1 1 2 

 

 

 

Em relação ao capítulo IV - Desporto Escolar: 

 

Verificámos que 66% dos alunos questionados não praticou Desporto 

Escolar. Assim sendo, apenas 34% realizou a mesma prática desportiva. No 

entanto, verifica-se uma participação no Desporto Escolar de 33%, no presente 

ano letivo (2011/2012). 
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A percentagem de atuais participantes no DE, relativamente aos que 

praticaram em anos anteriores, é semelhante. O que significa que o DE nesta 

escola vai mantendo o número de participantes em todos os anos letivos. 

A natação e o badminton foram as modalidades mais praticadas em 

anos anteriores no Desporto Escolar. O tiro com arco é a modalidade com 

menos participantes, como se demonstra na figura 7. O xadrez e o futsal não 

são modalidades do Desporto Escolar da instituição em causa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Número de alunos por modalidades do Desporto Escolar, no passado. 

 

 

Atualmente, as modalidades mais praticadas no DE são o badminton e o 

ténis, como ilustra a figura 8. O tiro com arco continua a ser a modalidade 

menos praticada. No entanto, segundo informações que recolhemos junto do 

coordenador do DE da escola, a modalidade com mais alunos inscritos são as 

danças sociais (20 participantes), seguido do badminton e da natação (ambos 

com 18 participantes). 
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Figura 8: Número de praticantes das várias modalidades do Desporto Escolar, na 

atualidade. 

 

Em relação às razões que levam os alunos a escolher uma modalidade 

no DE, observámos que 16 deles escolheu a sua modalidade porque das 

opções que havia era a que mais gostava (mais os rapazes que as raparigas). 

Treze dos alunos (8 raparigas e 5 rapazes) afirmam ter escolhido a modalidade 

por ser a sua preferida. A influência dos Professores de EF parece só ter tido 

efeito em 12 dos participantes, o dobro das raparigas em relação ao sexo 

oposto. Dez deles referem que escolheram a modalidade por influência dos 

amigos e apenas 2 por influência dos pais. Isto demonstra que a maioria dos 

alunos escolhe a modalidade conforme o Desporto que mais gosta, conforme 

prova no quadro 6: 

 

Quadro 6: Razões que levaram à escolha da modalidade atualmente praticada no 

Desporto Escolar. 
 

Razões Raparigas Rapazes Total 

Por influência dos amigos 6  4 10 

É a minha modalidade preferida 8 5 13 

Por influência dos Professores de EF 4 8 12 

Das opções era a que mais gostava 6 10 16 

Por influência dos pais 1 1 2 

Outros 1 1 2 

Total 16 (57,1%) 12 (42,9%) 28 
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A figura 9 representa os meses de início dos treinos e das competições 

dos alunos questionados. Verifica-se que a maior parte dos alunos começou os 

treinos entre setembro e outubro, enquanto as competições principiaram entre 

outubro e novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Meses de início dos treinos e das competições no Desporto Escolar. 

 

 

No quadro 7, pode-se verificar o grau de satisfação dos alunos 

relativamente ao DE. Os níveis de satisfação são “satisfatórios” ou “muito 

satisfatórios” relativamente aos horários dos treinos, aos locais dos treinos, ao 

número de competições por sábado e por ano, relativamente à duração dos 

treinos, competições aos sábados de manhã e em relação aos transportes para 

as competições. Apenas estão “nem satisfeitos nem não satisfeitos” quanto aos 

números de treinos por semana. 
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Quadro 7: Níveis de Satisfação relativamente aos vários parâmetros do Desporto 

Escolar. 

 
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Horários dos treinos 
0 1 7 7 12 

Local dos Treinos 1 0 3 9 14 

Nº de Treinos por 

semana 
2 7 9 4 5 

Nº de Competições 

por Sábado 
2 4 6 9 6 

Nº de Competições 

por ano 
2 4 6 10 5 

Duração dos 

Treinos 
1 3 7 8 8 

Competições ao 

Sábado de Manhã 
3 1 6 9 8 

Horário dos 

Transportes para as 

competições 

2 2 2 10 9 

 

Tanto os alunos que nunca praticaram DE, como os que já praticaram, 

mas atualmente não praticam, afirmam que as razões para isso acontecer se 

devem ao facto de terem pouco tempo livre, e também porque não existem as 

modalidades que mais gostam. O não gostar de desporto, os problemas de 

saúde e a influência dos pais são razões que parecem ter pouco significado, 

como se pode verificar no quadro 8. 

 

Quadro 8: Distribuições dos alunos pelas razões que os levaram a nunca ter praticado 

Desporto Escolar ou por já terem praticado, mas não praticarem atualmente. 

Razões 

Nunca praticou DE Não pratica atualmente 

Raparigas Rapazes Total Raparigas Rapazes Total 

Não gosto de Desporto 8 7 15 2 0 2 

Por falta de tempo livre 36 41 81 25 10 35 

Porque não tem a 

modalidade que gostava 

19 25 44 9 5 14 

Problemas de saúde 2 3 5 2 1 3 

Por influência dos pais 4 2 6 0 1 1 

Outros 5 9 14 6 2 8 
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Relativamente ao capítulo V - Oferta Desportiva na ESAS: 

 

Cerca de 42% dos questionados refere que deveria haver maior oferta 

de modalidade no Desporto Escolar na ESAS, enquanto 30% refere que não é 

necessário existirem mais opções. Os restantes (28%) referem que talvez 

devesse haver uma maior oferta. 

 Quanto aos que pensam que deveria existir uma maior oferta por parte 

da escola, a grande parte deles sugerem, principalmente, o Voleibol, o Futebol 

e o Andebol. O Hóquei, o Rugby, o Futsal e as Lutas, são modalidades que 

estes alunos também indicam muito. Outras modalidades com menos 

expressão são o Esgrima, o Ciclismo, a Patinagem, a Ginástica, o Futebol 

Americano, o Basquetebol Masculino, Atletismo, entre outras, como a figura 10 

expressa:  
 

Figura 10: Outras opções de oferta para o Desporto Escolar, pelo número de alunos. 

 

 

Apenas 2% dos alunos inquiridos refere conhecer todas as opções de 

escolha oferecidas pela instituição em causa, relativamente ao Desporto 

Escolar, enquanto os restantes 98% não conhece. 

Verifica-se que apenas 4% dos alunos pensa que a escola não tem 

condições para a prática desportiva, logo 96% afirma que a escola tem as 

condições necessárias. 
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Desses alunos que pensam que a escola não tem condições para a 

prática desportiva, apenas 56% refere que a razão é devido às más condições 

dos materiais. 

Os alunos sugerem ainda outras alterações para melhorar o DE na 

escola, tais como: melhorar os equipamentos (tendo sido referida por 25 

alunos); haver mais horários e serem mais acessíveis (15 alunos); melhor 

publicidade (cerca de 5 alunos); maior motivação para com os alunos (4 

alunos); existir mais competições (1 aluno); e maior formação dos professores 

(3 alunos). 

 

Quadro 9: Número de alunos por sugestão de melhorias do Desporto Escolar na 

Escola Secundária Abel Salazar. 

Sugestões Total 

Horários acessíveis para todos 15 

Melhores equipamentos 25 

Melhor publicidade 7 

Maior motivação dos alunos 5 

Mais competições 1 

Maior formação dos Professores 3 

 

 

 

4.2.5.5. Discussão 

 

A Escola Abel Salazar tem atualmente 763 alunos inscritos, menos 33 

que no ano letivo de 2010/2011. Contudo, e com base em dados fornecidos 

pelo Coordenador do Desporto Escolar da instituição, a participação no 

Desporto Escolar aumentou 1% (de 11,8% para 12,8%), apesar da comunidade 

escolar ter diminuído. Contudo, num estudo realizado por Carrito (2004), a taxa 

de adesão ao DE era de aproximadamente 12%. Os valores são idênticos aos 

recolhidos neste estudo, não obstante terem sido recolhidos com 8 anos de 

diferença. Logo, penso que seria de esperar uma taxa superior de participação 

no Desporto Escolar, na Escola Secundária Abel Salazar. Isto parece significar 
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que a escola estagnou, não evoluindo a sua prática desportiva com o passar do 

tempo. 

Todavia, com base nos dados recolhidos consegue-se perceber que 

possivelmente um dos motivos que leva a que os alunos não participem no 

Desporto Escolar está relacionado com o facto de a maioria deles já ter 

praticado, ou ainda praticar desporto fora da escola (46,4%). 

 As modalidades preferidas dos alunos inquiridos são principalmente o 

Futebol, o Basquetebol, o Andebol e o Voleibol, o que facilmente se entende, 

dado que são as mais conhecidas e valorizadas socialmente. Outros desportos 

com alguma expressão de resposta foram identificados, nomeadamente o 

Badminton, o Ténis, a Dança e a Natação (todas modalidades existentes no 

Desporto Escolar na instituição), o que leva a crer que existe uma relação entre 

as modalidades favoritas dos alunos e as que existem como opção de oferta no 

Desporto Escolar, o que é positivo. 

 Tendo em conta os resultados relativos à Área de Residência, penso 

que posso afirmar que esta não parece afetar a participação no desporto 

escolar, uma vez que a grande maioria vive perto da escola. Quase 150 

habitam em São Mamede Infesta, onde se situa a escola. Os que habitam a 

maior distância (cerca de 40 alunos) são da Maia, Gondomar, Ermesinde, 

Ramalde, Valongo, Nogueira e Senhora da Hora. 

 Cerca de 75% dos alunos inquiridos já praticou ou ainda pratica 

Desporto (principalmente Natação, Futebol, Andebol e Voleibol). A escolha da 

natação é em geral muito frequente por vários motivos, entre eles a importância 

de se aprender a nadar e também por ser uma modalidade do Desporto 

Escolar. No caso do Futebol, Andebol e Voleibol por serem três modalidades 

com muita oferta desportiva na zona envolvente da escola. 

Essa prática desportiva iniciou-se, na maior parte dos casos, aos 10 

anos de idade. Porém, essa prática foi de apenas 1 ou 2 anos de duração na 

sua maioria. Isto significa que muitos alunos praticaram mais que uma 

modalidade e que, quando isso aconteceu, fizeram-no durante um curto espaço 

de tempo. 
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Na maioria dos casos (64%), a iniciação desportiva ocorreu no contexto 

dos clubes desportivos. Apenas em 21% dos casos, a iniciação/prática 

desportiva ocorreu noutros locais, como ginásios, ar livre, etc. e em 15% dos 

casos na escola. 

Como tal, 43% de todos os inquiridos realiza uma prática desportiva 

federada. Assim sendo, torna-se complicado aderir ao Desporto Escolar, pois 

as competições da prática federada iriam entrar em conflito com as 

competições escolares, que acontecem durante os fins-de-semana. 

Atualmente, 70 alunos são ex. praticantes de desporto (28%). Isto é, no 

ano letivo anterior (2010/2011) praticavam desporto, e deixaram de o fazer. 

Penso que é preocupante, uma vez que se trata de uma grande percentagem 

de alunos a deixarem de realizar exercício físico. 

 A modalidade mais praticada é o Andebol e o Futebol (ambas com 

bastante expressão na região). O Voleibol e a Natação também têm bastante 

representação. As principais razões que os alunos reportaram para escolherem 

estas modalidades foram a preferência pela modalidade, a proximidade do 

local de treino à sua residência e a influência dos amigos. Verifica-se, portanto, 

a importância de escolherem a sua modalidade favorita, seja por influência dos 

amigos ou por ser perto de casa. A influência dos pais e dos professores de 

Educação Física parece ter menos significado. Estes dados sugerem que os 

pais e dos professores de Educação Física têm pouca relevância na escolha 

das modalidades por parte dos inquiridos, sendo muito mais importante as suas 

preferências, o local e a opinião dos amigos. É de notar que em todas as 

opções de resposta, os rapazes estão acima das raparigas. 

Quanto aos inquiridos que nunca praticaram qualquer desporto (65%), a 

razão principal parece ser a falta de tempo livre, principalmente no sexo 

feminino. A carga horária na escola é grande, sendo depois necessário ter 

tempo para estudar e fazer os trabalhos de casa, e ainda tempo para alguma 

outra atividade extracurricular, como a música ou o teatro, por exemplo. O 

segundo motivo parece ser o simples facto de não gostarem de desporto, com 

mais significado nos rapazes. Os custos inerentes à prática desportiva, a falta 

de opções e de clubes perto de casa também parecem influenciar o facto de 
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alguns dos questionados nunca terem realizado nenhuma atividade física. Já a 

influência dos pais e os problemas de saúde são razões com pouca 

representatividade, tal como acontece nos alunos que praticam desporto. 

Marreiros (2011) observou uma correlação significativa alta entre o 

desinteresse pelo esforço físico e a aversão desportiva/insatisfação, assim 

como pela estética/incompetências e pela falta de apoios/condições. 

 Relativamente à estrutura do Desporto Escolar, não existiram alterações 

de um ano para o outro (de 2010/2011 para 2011/2012). Mantiveram-se as 

mesmas modalidades e os mesmos escalões.  

A elevada escolha pela modalidade da natação ao longo dos anos vai de 

encontro ao estudo realizado por Sousa (2004), em que a natação, juntamente 

com a dança, eram das modalidades com mais participantes. Apesar disso, no 

estudo realizado por mim, a Natação, foi ultrapassada pelo Badminton e pelo 

Ténis, o que também é corroborado com o estudo realizado por Rebelo (1999), 

em que o Badminton era uma das modalidades mais representativas nas várias 

escolas. O autor (op. cit.) refere ainda que a modalidade superou as 

expectativas e foi umas das mais procuradas.  

A Dança, terceira modalidade com mais participantes segundo os dados 

recolhidos, e a com mais adesão, segundo o coordenador do Desporto Escolar 

da instituição. A Dança é também citada por Rebelo (1999) como uma 

atividade com grande aceitação, no seu estudo. Segundo informações que 

recolhemos junto do mesmo coordenador, a modalidade com mais alunos 

inscritos são as Danças Sociais (20 participantes), seguidas do Badminton e da 

Natação (cada uma com 18 participantes). 

O tiro com arco e o basquetebol feminino são modalidades com pouca 

participação na ESAS, podendo, por isso, ser substituídas por outras duas que 

fossem de encontro ao gosto dos alunos. 

 Em relação às razões que levam os alunos a escolher uma modalidade 

no Desporto Escolar, verifiquei que 16 deles, principalmente no sexo 

masculino, escolheram a modalidade porque das opções que havia era a que 

mais gostavam. Treze dos alunos afirmam ter escolhido a modalidade por ser a 

sua preferida, mais as raparigas que os rapazes. A influência dos Professores 
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de Educação Física foi mencionada por 12 dos participantes. Dez deles 

referem que escolheram a modalidade por influência dos amigos e apenas 2 

por influência dos pais. Isto sugere que se, por um lado, a preferência/afinidade 

por uma modalidade em particular tem um papel decisivo na adesão à prática 

de desporto escolar, não se pode contudo descurar a importância do Professor 

de Educação Física. 

Nas várias modalidades, os treinos começam logo no início do ano, 

entre setembro e outubro, sendo que as competições começam entre outubro e 

novembro. Em termos gerais, os alunos referem que estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com os horários dos treinos, locais dos treinos, número de 

competições (por sábado e por ano), duração dos treinos, horários das 

competições (sábado de manhã) e com os transportes para as competições. 

Apenas estão “nem satisfeitos nem não satisfeitos” quanto aos números de 

treinos por semana. Na minha opinião, e analisando o evidente bom grau de 

satisfação dos alunos que praticam Desporto Escolar, parece justo afirmar que 

o problema não está em manter os alunos no mesmo, mas sim, captá-los, 

podendo aumentar a carga semanal de treinos. 

 Tanto os alunos que nunca praticaram Desporto Escolar, como os que já 

praticaram, mas que atualmente não praticam, afirmam que as razões para tal 

situação decorrem do facto de terem pouco tempo livre e também porque não 

existem as modalidades de que mais gostam. O não gostar de desporto, os 

problemas de saúde e a influência dos pais são razões que parecem ter pouco 

significado. Mais uma vez, parte destes resultados vão de encontro aos de 

Marreiros (2011), que verificou a existência de uma alta correlação entre a falta 

de tempo livre e a falta de apoio/condições para a prática desportiva. Contudo, 

estes resultados vão contra aquilo que Costa (2008) referiu no seu estudo, 

onde as principais razões de abandono do desporto escolar se deviam ou à 

mudança de escola ou de residência. 

 Desta população inquirida, 42% dos alunos refere que devia haver uma 

maior oferta de Desporto Escolar na sua escola: 30% dos inquiridos refere que 

a oferta existente é adequada e 28% é da opinião que talvez devessem existir 

mais opções. Com efeito, os dados recolhidos sugerem que devia existir uma 
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maior diversificação de oferta de modalidades no Desporto Escolar nesta 

escola. 

Quanto aos que pensam que deveria existir uma maior oferta por parte 

da escola, a maior parte sugere o Voleibol, o Futebol e o Andebol. O Hóquei, o 

Rugby, o Futsal e as Lutas são o grupo de modalidades que estes alunos 

também sugerem bastante, embora em menor percentagem que as descritas 

em cima. Outras modalidades com menos expressão são o Esgrima, o 

Ciclismo, a Patinagem, a Ginástica, o Futebol Americano, o Basquetebol 

Masculino, Atletismo, entre outras. 

 A grande maioria dos alunos refere que (98%) não conhece todas as 

modalidades que pode praticar na escola, ao nível do Desporto Escolar, o que 

pode, na minha opinião, ter duas interpretações distintas: manifesto 

desinteresse dos alunos ou insuficiente informação por parte da escola. 

Ainda assim, 96% dos discentes é da opinião de que a instituição tem 

boas condições para a prática das modalidades praticadas. Contudo, dos 4% 

que referem que a escola não tem condições, apenas 5 reportam más 

condições dos materiais. 

 Os alunos sugerem ainda outras alterações para melhorar o Desporto 

Escolar na escola: como melhorar os equipamentos (tendo sido referida por 25 

alunos); existir mais horários e serem mais acessíveis (15 alunos); melhor 

publicidade (cerca de 5 alunos); maior motivação para os alunos (4 alunos); 

mais competições (1 aluno); e melhor formação dos professores (3 alunos). 

Apesar de a maior parte dos questionados ter afirmado que a escola tem 

condições para o Desporto Escolar, a sugestão que os alunos mais deram foi a 

de melhorar os equipamentos. Assim, embora a escola tenha os equipamentos, 

muitos deles já se encontram velhos e necessitam de ser renovados. A 

segunda sugestão com mais votos foi a questão dos horários não serem 

acessíveis para todos. Rebelo (1999), aponta no seu estudo que os horários 

dos alunos que participam ou querem participar no Desporto Escolar nem 

sempre são compatíveis com os horários dos treinos, condicionando a sua 

prática. O autor menciona que, muitas vezes, o horário escolhido para os 

treinos tem em conta a disponibilidade do professor responsável pelas equipas 
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e não a disponibilidade dos alunos em causa. Isto significa que talvez devesse 

existir uma maior fiscalização sobre estas questões. 

 

 

 

4.2.5.6. Conclusões 

 

Na atualidade, 46,4% dos alunos praticam desporto (47 % do género 

feminino e 45,5% do género masculino). Dessa prática desportiva, 43% é 

federada.  

Em termos gerais, o estudo sugere que os alunos têm vindo a reduzir a 

sua prática desportiva. Quando comparados os níveis de prática reportados no 

ano letivo atual com os anteriores, 70 alunos deixaram de praticar desporto 

(28%).  

É também de realçar que a taxa de participação no desporto escolar é 

pouco expressiva (12,8%), em particular quando comparada com a 

participação desportiva fora da escola (28%). Os clubes são os principais locais 

onde essa prática tem lugar (62%). 

 Os dados apontam para que a taxa de participação possa ser 

aumentada, com maior empenho e participação dos professores de Educação 

Física e um maior investimento na publicitação e promoção destas atividades 

junto da população alvo. A introdução de mais modalidades parece também ser 

uma possível medida a adotar, favorecedora do aumento da taxa de 

participação no desporto escolar, realçando-se a preferência dos alunos pelo 

Futebol, Basquetebol, Andebol e Voleibol. 

 Algo que ficou evidente foi que, apesar da maior parte dos alunos 

afirmar que a escola tem condições para a prática desportiva, alguns indicam 

que algumas condições materiais poderiam ser melhoradas. Os horários, na 

opinião dos alunos, também podiam sofrer alterações, no sentido de 

abrangerem uma maior população de estudantes, como por exemplo, aumentar 

o número de horas ou então colocar os treinos a horas em que todos os que 

queiram participar possam ir. 
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O nível de satisfação do Desporto Escolar por parte dos alunos é muito 

positivo, em praticamente todos os parâmetros analisados. O que significa que 

apesar de haver pouca adesão ao mesmo, este funciona relativamente bem.  

Os alunos que nunca praticaram Desporto Escolar, ou que já praticaram, 

referem que só acontece por não terem tempo, ou porque não têm a 

modalidade que pretendiam. 

 

 

 

4.2.5.7. Sugestões para futuros estudos 

 

 A influência dos alunos federados no Desporto Escolar: Bom ou mau? 

Vantagens e Desvantagens? 

 Em que medida os Professores de EF podem ou devem influenciar os 

alunos a praticarem Desporto Escolar? 

 As diferenças entre o Desporto Escolar e o Desporto na Escola? 

 Comparação entre os resultados do Fitnessgram e a prática desportiva. 
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

 

“Esta área engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.” 

 

Matos (2011, p.7) 

 

 

A mesma autora afirma que a área 4 tem como objetivo conhecer as 

carências do desenvolvimento profissional, tendo em conta as reflexões sobre 

as condições e do exercício das atividades, experiência, investigação e outras 

recursos. Tudo isto de forma a desenvolver rotinas de investigação, reflexão e 

ação. 

O desenvolvimento profissional durante o EP passou por várias 

formações realizadas pela faculdade ao longo de todo ano. Estas tinham como 

objetivo o nosso desenvolvimento enquanto estagiários, em áreas menos 

aprofundadas ao longo do percurso académico. Como por exemplo, lecionar 

diversas modalidades com materiais autoconstruídos, aprendizagem 

cooperativa em ginástica ou a importância do discurso no relato de uma 

história. Outro dos objetivos destas reuniões, era a informação sobre 

determinados trabalhos que estavam programados durante este ano letivo, 

como o Projeto de Formação Individual (PFI) e como o Relatório de Estágio 

Profissional (REP). Nestas formações, foi transmitido como deveríamos 

estruturar estes trabalhos e como realizar uma investigação-ação. 

A reflexão do Diário de Bordo, em baixo transcrita, reflete um dos temas 

aqui discutidos: 

 

“Na minha opinião, este foi um dos melhores seminários do estágio, não tanto 

pelo conteúdo deste, mas principalmente pela oradora. Isto é, a matéria tratada 
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é importante, tendo em conta a fase do estágio na qual me encontro, mas a 

forma como a professora nos cativou para o assunto foi incrível, e isso é algo 

que se espera de um professor no geral, mas penso que poucos o conseguem 

fazer. Daí eu afirmar que para mim isso foi o que mais me seduziu. 

(Situação nº 37 do Diário de Bordo – 27/02/2012) 

 

A realização do PFI foi importante no sentido de orientar o caminho do 

meu EP. Serviu também para refletir acerca das várias áreas, numa perspetiva 

inicial, num contexto para o qual tinha acabado de começar. A apresentação do 

mesmo foi um acontecimento mais formal, onde se reuniram vários NE com os 

professores orientadores e cooperantes. Foi um momento de alguma tensão 

geral, pois tratava-se de uma apresentação oral. Na minha opinião, serviu 

como uma preparação para a defesa pública do REP. 

 

Relativamente ao REP, como já referi em cima, tive várias sessões de 

preparação deste trabalho, normalmente orientadas pela Professora 

Supervisora dos Estágios. Para além disto, reuni-me inúmeras vezes como a 

minha orientadora de Estágio. Nestas sessões, ouvi muitos dos conselhos e 

correções feitas, tentando sempre melhorar o mais possível. Outra ajuda 

fundamental que a PO me deu foi em relação ao estudo investigação-ação. 

Tive bastantes dificuldades em escolher um tema, e como tal, atrasei um pouco 

o meu REP, devido ao estudo que realizei. 

O objetivo da investigação-ação era optar por um tema que: primeiro, 

estivesse interligado com o meu EP e fosse de encontro a um tema que 

necessitasse de aprofundar os meus conhecimentos; segundo, pudesse 

contribuir para a escola onde estagiei; e por último, se possível, colaborar para 

algum estudo da faculdade. O primeiro tema que me surgiu foi algo relacionado 

com o consumo tabagístico nas escolas. Esta ideia ocorreu-me numa aula de 

tópicos na FADEUP. Relacionei-a rapidamente com o grande número de 

alunos que, todos os dias, saíam para o intervalo na escola, e vinham fumar 

para fora da mesma. Neste grande grupo, encontravam-se sempre bastantes 

elementos da minha turma. A ideia era estudar este tema, contribuindo assim, 
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para a escola, como forma de tentar combater este comportamento de risco, e 

ao mesmo tempo integrar um estudo da Faculdade. No entanto, este tema 

passou para segundo plano, pois surgiu uma segunda ideia. O objetivo deste 

era realizar um estudo de caso com duas alunas da minha turma que tinham o 

mesmo problema nos ligamentos internos do joelho. Aqui, cheguei inclusive, a 

elaborar um plano de treino (Anexo 1), orientado pela minha professora 

orientadora e por um fisioterapeuta, mas rapidamente desisti do caso. Isto 

porque, destas duas alunas, uma delas já se encontrava a acabar a sua 

recuperação e ia começar a realizar as aulas normalmente, e a outra faltava 

sistematicamente às aulas de Educação Física. Portanto, foi necessário 

descobrir outro tema que fosse de encontro aos meus objetivos. Em conversas 

com a minha professora cooperante e com a minha professora orientadora, 

decidimos estudar o Desporto Escolar na Escola Secundária Abel Salazar. 

A reflexão do Diário de Bordo, abaixo transcrita, vai de encontro a este 

ponto descrito em cima: 

 

“Dos muitos assuntos e pontos abordados ao longo da sessão, um que mais 

me fez refletir foi o do tema para o estudo de investigação-ação, que fará parte 

do relatório. Penso que é algo que terei que pensar bastante a fundo, uma vez 

que não posso escolher o tema de ânimo leve. Quero que seja um estudo que 

seja útil não só para mim como para escola em que estou a realizar o estágio, 

e se possível até mesmo para a Faculdade.” 

(Situação nº 5 do Diário de Bordo – 09/01/2012)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

93 

 

 

Com este REP, concluo a última das tarefas do 2º ano do 2º Ciclo de 

Ensino em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na FADEUP, 

finalizando assim, a minha formação académica inicial. E digo isto, porque 

penso que qualquer profissional não deve cessar os seus estudos e o seu 

desenvolvimento quando termina o curso, mas deve continuar a sua educação 

durante toda a vida. Desta forma, creio que, como professor, o meu papel e 

“obrigação”, será o de procurar uma formação contínua, continuando melhorar 

a minha função de professor. Contudo, e como refere Bento (2008) que embora 

os professores não possam facultar ao futuro o pretendido, estes colaboram 

nessa expectativa e continuam a nutrir a ilusão. Isto porque são os docentes 

que têm na mão o futuro do país, mas ao mesmo tempo são estes que 

ultimamente têm sido alvo de uma desvalorização profissional, traduzida em 

piores condições de trabalho, reduções salariais e até ao desemprego. Os 

professores não servem apenas para ensinar os alunos, mas utilizam a 

pedagogia para transmitir-lhes educação. Este desenvolvimento e formação do 

aluno devem ser passados em contexto escolar, e nada melhor do que os 

docentes para desencadearem o processo. Afinal, educar é laborar para o 

futuro, e procurar descobrir é o que a pedagogia pretende. (Mialaret, 1973). 

O Ser Professor, tem muito que se lhe diga, mas o Ser um Bom 

Professor cada vez mais acredito que ainda tem mais. Ao longo deste ano, 

aprendi muito relativamente a esta temática, nomeadamente com a minha PC, 

que tem algo que eu como estagiário não tenho, nem vou ter tão cedo, que é 

muita experiência ao nível da escola. Tanto em relação ao Ser Professor dentro 

da sala de aula, como em todas as outras áreas do desempenho de um 

docente. Algo que gostei muito de ouvir por parte de alguns dos meus alunos 

na última aula foi “o Professor vai ser um grande Professor de EF”. Claro que 

esta é a perspetiva deles e do pouco que eles sabem e conhecem do que é 

necessário para Ser um grande professor, como eles referiram. Mas o simples 

facto de eles o dizerem teve em mim um enorme impacto e significado. Desde 

logo, tive a perceção de que gostaram das aulas que lecionei e ao mesmo 
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tempo aprenderam alguma coisa. Logo, para mim, atingi pelo menos um dos 

objetivos que tinha para este ano. 

Durante o EP uma das capacidades que desenvolvi de forma consciente 

foi, sem dúvida, a reflexão. Pois, se antes do estágio pouco refletia sobre as 

minhas ações, atualmente, creio que recorro a esta nova aptidão em 

praticamente tudo o que faço, desde a vida profissional à vida pessoal, porque 

penso que só desta forma posso evoluir. Com efeito, é fundamental buscar e 

adquirir continuamente mais conhecimentos e saberes. Esta constante 

renovação e aquisição de conhecimentos, habilita-nos para o desempenho das 

nossas funções em contextos distintos. 

Quanto ao estudo de investigação-ação, O Desporto Escolar na ESAS, 

confirmei que existe uma reduzida participação dos alunos nas atividades 

(12,8%). Verifiquei que 98% dos alunos inquiridos não conhecem a oferta 

existente na escola e a grande maior parte afirma que deviam existir mais 

modalidades. Por outro lado, os alunos questionados que praticam DE referem 

que estão muito satisfeitos com toda a sua organização. Assim sendo, com 

uma melhor divulgação e com uma maior oferta de modalidades, a taxa de 

participação poderá, eventualmente, aumentar. 

O EP foi uma dessas grandes experiências que tive na vida. Foi o 

começar de um longo caminho. E como em todas as viagens, existem curvas e 

contracurvas, obstáculos e retas que parecem nunca mais acabar. E este ano 

teve um pouco destas caraterísticas. Acredito que tudo o que realizei, tanto de 

bom como de menos bom, me vai ajudar no meu futuro, e que vai contribuir 

para ter sucesso, ou pelo menos assim o espero. 

Neste final de ano letivo, olho para todo o caminho que percorri, e sinto 

alguma nostalgia e saudade do primeiro dia em que entrei pelos portões da 

ESAS, pois senti que era naquela altura em que tudo ia ter início. Hoje penso 

que ultrapassei muitas das dificuldades que tinha, como a colocação de voz ou 

a minha dicção, melhorei algumas capacidades e competências, como a 

instrução da Dança. Ganhei novas dúvidas e incertezas, que aparecem agora 

que a vida académica está prestes a terminar, e que o mundo do trabalho 

laboral está a chegar. A questão que nos dias de hoje tanto se fala, o 
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desemprego em massa, cada vez se torna mais uma realidade para todos os 

que querem trabalhar, mas é algo que afeta particularmente a minha geração. 

Portanto, no meu futuro uma coisa é certa, como professor o mais 

provável é ir para o desemprego como muitos outros. Cabe-me agora lutar para 

mudar essa verdade. Não sei se passará por tirar outro curso, ou um 

doutoramento, ou por trabalhar noutra área, ligada ao desporto ou não. Emigrar 

é também uma forte possibilidade. Como certo, só tenho o trabalho que já 

usufruo atualmente, o de Treinador, mas em condições francamente precárias, 

não podendo contentar-me apenas com ele. 

Finalmente, neste REP pretendi revisitar a (re)construção da minha 

identidade profissional, enquanto formador de educação física e desporto, e o 

significado das experiências, conhecimentos e competências adquiridas ao 

longo do meu EP. Refleti também acerca das muitas incertezas e dúvidas de 

que algum dia poderia desempenhar a profissão que escolhi livremente. 
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Este documento foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional 

(EP), do 2º Ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este Relatório de Estágio 

Profissional (REP), emerge na continuação da minha formação académica, durante a qual 

realizei diversas cadeiras teóricas, teórico-práticas e práticas. Estas tinham como objetivo 

preparar-me com conhecimentos e competências para exercer as funções que vim a 

desempenhar no decorrer do EP, assim como para a minha carreira futura. 

Segundo Cunha (2008), a formação de professores é o procedimento que, tanto os 

candidatos a professores como os professores que já exercem, necessitam para desenvolver 

as suas funções de docência. Como tal, os currículos de formação de professores têm vindo a 

sofrer constantes alterações ao longo dos anos. Citando Ribeiro (1989), os sistemas e 

programas de formação de professores deveriam ser estruturados e estratificados de forma a 

contribuírem para a melhoria da qualidade profissional dos professores. Cunha (2008), afirma 

que a formação de professores deve assentar em vários componentes inseparáveis, como a 

formação científica, a formação pedagógica, as formações pedagógica e científica, a formação 

prática e a formação pessoal e social. Todas estas componentes vão ser fundamentais na 

aquisição de conhecimentos por parte dos futuros professores. A formação dos mesmos 

aponta, principalmente, à aprendizagem dos saberes e saber-fazer que eles devem transmitir 

aos alunos e a apropriação das técnicas suscetíveis de serem usadas para passar esse 

conhecimento (Correia, 1991). 

Todas estas remodelações acima referidas, ainda mais se fizeram sentir com o 

Processo de Bolonha na formação de professores de EF. Cunha (2008) defende que Bolonha 

segue a perspetiva de uma formação alargada, que tenha no currículo unidades didáticas 

científicas, unidades curriculares de análise e investigação (como por exemplo as didáticas, as 

propedêuticas e a prática pedagógica), e por fim unidades curriculares das ciências da 

educação e da cultura.  

A formação prática e a prática pedagógica, sugeridas pelos autores acima referidos, 

estão relacionadas com o EP que termina no fim deste ano letivo. Trata-se, assim, da 

especialização que é fulcral para a realização da prática profissional de um professor. Este 

deve ser orientado por uma professora orientadora da faculdade e acompanhado por uma 

professora cooperante da escola onde se vai realizar o mesmo. Essa professora recebe um 

Núcleo de Estágio (NE), que pode ser composto por três ou quatro elementos, atribuindo-lhes 

uma turma a cada um. Assim, um NE é formado pelos estagiários e pela professora 

cooperante. Cada estagiário fica responsável pelo acompanhamento da turma que lhe foi 

cedida, tendo que realizar todas as tarefas inerentes ao processo da docência. Desta maneira, 

o estagiário é inserido no mundo do trabalho. Contudo, não tem a autonomia total da turma, 

estando sempre sobre supervisão da professora cooperante e também da professora 

orientadora. 
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O REP teve como meta final o resumo e a reflexão de todo o ano letivo de 2011/2012, 

no qual realizei o EP na Escola Secundária Abel Salazar, na turma do 11º E. O documento teve 

como propósito relatar a experiência que por si só é o ano de estágio, tendo em conta todas as 

minhas experiências, aprendizagens, dificuldades e superação das mesmas, que contribuíram 

para a minha contínua formação de ser professor. Desenvolvimento que acontece não só como 

professor de educação física, mas, principalmente, como Homem. 

Estruturei este trabalho em quatro capítulos principais. No primeiro capítulo, abordei ao 

Meu Percurso e refleti Das Expectativas à Realidade, dentro do Enquadramento 

Autobiográfico.  

No primeiro capítulo, relatei todas as minhas vivências até ao momento. Experiências 

que me marcaram e que fizeram de mim a pessoa que sou hoje. Abordei todas as minhas 

práticas desportivas que contribuíram para ser professor. Pois, se hoje sou praticamente um 

Professor de EF, tal fica a dever-se à minha precoce iniciação no mundo desportivo.  

Sempre adorei praticar desporto e um dos meus principais objetivos durante o estágio 

foi transmitir aos alunos essa paixão. Tive, igualmente, como expectativas principais conseguir 

dar sempre o meu melhor, fosse qual fosse a situação, conseguir ultrapassar todos os desafios 

da melhor maneira possível, através de todos os conhecimentos e competências que adquiri ao 

longo dos anos, tanto académicos, como profissionais e pessoais. Outra das minhas 

expectativas era se seria capaz de realizar todas as tarefas com as quais me fui deparando. 

Perspetivei, portanto, que este ano que passou iria ter muito suor e esforço, pois adivinhava-se 

grande exigência para transpô-lo.  

No Enquadramento da Prática Profissional – capítulo dois – principiei com algumas 

considerações sobre o Estágio Profissional, enquadrando-o nos seus aspetos legais, 

institucionais, concetuais e funcionais. No EP tudo é estruturado de forma a que o estagiário 

seja capaz de organizar situações de aprendizagem, delineando um plano de trabalho, 

ordenando e compondo as atividades e o seu conteúdo a ensinar, executando e avaliando as 

mesmas (Glatthorn, 1981). Não chega ser um bom gestor se depois não se for capaz de pôr 

em prática aquilo que se planeia, nem ser um bom executor, se não se for capaz de planear 

bem as atividades. Esta é uma das razões que leva a que o professor em formação seja 

acompanhado por alguém mais experiente. Assim, e citando o mesmo autor (op. cit.), estando 

o estagiário num ambiente de aceitação, apreciação, confiança, inclusão e de segurança, pode 

crescer profissionalmente, de forma produtiva. Segundo Curado (2000, p. 70), ” a identificação 

das dimensões do profissionalismo permitirá aos professores analisarem os seus 

procedimentos na sala de aula e na escola, refletirem sobre eles, ajudá-los a resolver os 

problemas com que se defrontam e passarem de uma prática intuitiva para uma prática 

reflexiva do verdadeiro profissional.” No final, refleti sobre a temática: O Professor e a Escola 

atual. 

Quanto às áreas de desempenho pertencentes à Realização da Prática Profissional – 

terceiro capítulo - discorri acerca de todos os meus anseios e expectativas, todas as 
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dificuldades e obstáculos que surgiram e de todas as estratégias e métodos que tive que refletir 

na prática para os conseguir ultrapassar, durante estes dois semestres. 

Optei por dividir o terceiro capítulo segundo as quatro áreas de desempenho de um 

docente. Assim na área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem -, abordei 

todas as minhas ações relativas à conceção, planeamento, realização e avaliação durante o 

EP. Por exemplo, na conceção, um dos desafios foi conhecer a turma e os alunos, bem como a 

minha relação com os mesmos. Quanto ao planeamento, o desafio das planificações anuais às 

diárias, passando pelo roulement, até ao Modelo de Educação Desportiva (MED). O MED foi 

uma das minhas maiores lutas, pois foi a primeira vez que o apliquei sozinho, sem outros 

colegas a ajudar a planeá-lo. Na realização, abordei diversos temas relacionados com a 

lecionação. A gestão da turma, de matérias e de tempos numa aula. Refleti sobre as minhas 

competências e conhecimentos, como técnicas de instrução, demonstração, feedbacks, 

tomadas de decisão, colocação de voz, etc. Em relação à avaliação, discorri acerca das 

dificuldades que surgiram, tanto durante a avaliação contínua, como durante as avaliações 

diagnósticas, formativas e principalmente sumativas. 

Nas áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade –, refleti 

acerca de todas as atividades realizadas no âmbito da comunidade escolar. Tanto festas 

ligadas a comemorações escolares, como a espetáculos desportivos, tenham sido eles 

organizados pelo meu NE como pela própria escola. Discorri acerca da minha curta ligação à 

Direção de Turma, uma vez que escolhi seguir de perto o Desporto Escolar. 

Na quarta e última área - Desenvolvimento Profissional –, relatei as dificuldades que 

tive na realização do Projeto de Formação Individual, assim como do REP.  

Ainda dentro do mesmo capítulo, mas tendo em conta a Investigação-Ação – estudo 

que realizei no final do 3º período – o Desporto Escolar na Escola Secundária Abel Salazar. 

Acerca deste assunto, conjeturei sobre os dados que recolhi através de um questionário 

realizado a 250 alunos selecionados aleatoriamente e, posteriormente, conclui e sugeri 

algumas mudanças, a fim de melhorar a participação dos alunos no Desporto Escolar na 

instituição. 

No quarto capítulo – Conclusões e Perspetivas para o Futuro – dissertei sobre as 

minhas conclusões do EP, perspetivando algumas das minhas hipóteses para o futuro, tendo 

em conta a minha profissão, a minha formação e a realidade atual da escola e do país. 
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Anexo 1 - Plano de Individual 

Exercícios Descrição Séries 
Repetições 
/ Tempo 

 

Frente a uma parede, 

autopasse, apenas 
com um apoio (MI 

lesionado). 

1 
30 x 6s (6 a 
fazer, 6 a 

descansar) 

 

Equilibrar a um pé 

em cima de uma 
superfície instável, 

com o joelho a 30º. 

 
Variante: Com bola. 

1 
30 x 6s (6 a 
fazer, 6 a 

descansar) 

 

Elevar as pernas 
alternadamente, com 

uma bola presa entre 
os joelhos. 

3 20 x 

 

Variante do anterior: 
Com bola, colocar a 

bola ora à esquerda, 
ora à direita, 

mantendo o 
equilíbrio. 

- 
Até entrar em 
fadiga / doer 

 

PNF 
 

O MI começa em 

repouso (como está 
o MI direito na 

imagem). Depois à 
medida que vai 

elevando, vai 
rodando para fora. 

3 10 x 
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Alongamentos 

 
Alongar o 

quadricípite, 
trazendo o calcanhar 

ao nadegueiro.  

3 30s 

 

Alongamentos 
 

Cruzar o MI à frente 
do outro MI, com 

rotação exterior. 

3 30s 

 

Alongamentos 
 

Cruzar o MI atrás do 
outro MI. 

3 30s 
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Anexo 2 – Desdobrável  
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Anexo 3 – Questionário 
 

Capítulo I – Identificação 

1. Idade?__ Anos. 

 

2. Género: Masculino        Feminino 

 

3. Ano de Escolaridade: 7º           8º           9º            10º           11º            12º 

4. Área de Residência:___________________________________________________. 

 

Capítulo II – Atividades Semanais 

5. Quanto tempo, em média, dedica às atividades por semana: 

Atividades 2ª a 6ª Feira (Tempo) Fim de semana (Tempo) 

Ouvir Música h min. h min. 

Ver Tv h min. h min. 

Internet h min. h min. 

Jogar Consola ou PC h min. h min. 

Ler h min. h min. 

Estudar h min. h min. 

Tarefas domésticas h min. h min. 

Conviver com amigos h min. h min. 

Desporto ao ar livre (skate, patins, etc.) h min. h min. 

Desporto Federado h min. h min. 

Desporto Escolar h min. h min. 

Outras. Qual?_____________________. h min. h min. 

Questionário 

     Este questionário surge no âmbito de uma investigação-ação integrada no Estágio 

Profissional, do 2º Ano do 2º Ciclo do Ensino da Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

      O objetivo deste estudo é analisar a dimensão social e desportiva do Desporto Escolar 

na Escola Secundária Abel Salazar. 

      Os dados coletados são anónimos e confidenciais. 

      O questionário tem uma duração máxima de 10 a 15 minutos.  

      Leia as questões com atenção e responda da forma mais sincera possível. 
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Capítulo III – Prática Desportiva 

 

6. Refira por ordem de preferência as suas modalidades favoritas (máximo de 6): 

1ª  4ª  

2ª  5ª  

3ª  6ª  

 

 

7. Época Desportiva: 

7.1. Pratica ou praticou algum desporto? Sim ____ Não___ 

 

Nota: Se não, passe para a questão número 8. 

 

 

 7.1.1. Se sim, indique: 

Modalidades(s) 

Idade do 

início da 

prática 

Anos de 

prática (1) 

Local de prática (Assinale com um X) 
Federado 

(2) 

Escola Clube Outro S N 

        

        

        

        

        

(1) Se interrompeu deve contar o total de anos acumulado. 

(2) Atleta Federado é aquele que pertence à federação de uma modalidade que pratica. 

 

 

7.2. Que modalidade pratica na atualidade?________________________________. 

 

 

7.2.1. Assinale com um cruz (X), as razões que o levou a escolher essa modalidade: 

 É perto de casa;  É a minha modalidade preferida; 

 Por influência dos amigos;  Por influência dos pais; 

 
Por influência dos Professores de 

Educação Física; 
 Outros. Quais?___________________. 
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8. Questão apenas para quem nunca praticou desporto. 

 

8.1. Assinale com um cruz (X), as razões que o levaram a nunca ter praticado desporto: 

 Não gosto de desporto;  Porque é caro; 

 Por falta de opções;  Por influência dos pais; 

 Por falta de tempo livre;  Problemas de saúde; 

 
Não tenho nenhum clube perto de 

casa; 
 

Outros. 

Quais?___________________. 

 

 

 

Capítulo IV – Desporto Escolar 

 

9. Já praticou algum Desporto Escolar em anos anteriores? Sim___ Não____ 

9.1. Se sim, qual ou quais?_______________________________________________. 

 

Nota: Se não, passe para a questão número 12. 

 

 

10. No presente, pratica algum Desporto Escolar? Sim____ Não_____ 

10.1. Se sim, qual?______________________________________________________. 

 

Nota: Se não, passe para a questão número 13. 

 

 

10.2. Assinale com uma cruz (X) a(s) razões que o(a) levaram a escolher essa 

modalidade: 

 Por influência dos amigos;  Das opções era a que mais gostava; 

 É a minha modalidade preferida;  Por influência dos pais; 

 
Por influência dos Professores de 

Educação Física; 
 Outros. Quais?___________________. 

 

 

10.3. Quantas horas de treino, por semana, realiza?____________________________. 
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10.4. Em que dias e em que horário realiza os treinos? 

Dias 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Horários 

de treino 

Ex. das 10h 

às 10h30. 

      

      

 

 

10.5. Em que mês começou os treinos do Desporto Escolar? (assinale com uma cruz 

(X) no quadrado correspondente) 

 Setembro  Janeiro 

 Outubro  Fevereiro 

 Novembro  Março 

 Dezembro  Abril 

 

10.6. Em que mês começou a competir em encontro interescolar (No caso de ter duas 

modalidades, considere apenas aquela que começou mais cedo)? 

 Setembro  Janeiro 

 Outubro  Fevereiro 

 Novembro  Março 

 Dezembro  Abril 

 

 

11. Indique o seu grau de satisfação relativamente à facilidade de participação no Desporto 

Escolar, colocando uma cruz nas opções mais adequadas, de acordo com a escala: 

 

1. Muito Insatisfeito; 2. Insatisfeito; 3. Nem satisfeito Nem insatisfeito; 4. Satisfeito; 5. Muito Satisfeito; 

  1 2 3 4 5 

1. Horário dos treinos.      

2. Local dos treinos.      

3. Número de treinos por semana.      

4. Número de competições/concentrações por Sábado.      

5. Número de competições/jogos por ano.      

6. Duração dos treinos.      

7. Competições aos Sábado de manhã.      

8. Horário dos transportes para as competições.      

9. Outra: _______________________________________________.      
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12. Questão apenas para quem nunca praticou Desporto Escolar. 

 

12.1. Assinale com uma cruz (X) a(s) razão que o levou a não ter praticado nenhum 

Desporto Escolar: 

 Não gosto de desporto;  Problemas de saúde; 

 Por falta de tempo livre;  Por influência dos pais; 

 
Porque não tem a modalidade que 

gostava de praticar 
 Outros. Quais?___________________. 

 

 

13. Questão apenas para quem já praticou Desporto Escolar, mas não pratica no 

presente ano. 

 

13.1. Assinale com uma cruz (X) a(s) razão que o levou a não praticar Desporto 

Escolar no presente ano: 

 Não gosto de desporto;  Problemas de saúde; 

 Por falta de tempo livre;  Por influência dos pais; 

 
Porque não tem a modalidade que 

gostava de praticar 
 Outros. Quais?___________________. 

 

 

Capítulo V – Oferta Desportiva na Escola Secundária Abel Salazar 

 

14. Considera que devia haver uma maior oferta de modalidades no âmbito do Desporto 

Escolar? Sim_____ Não_____ Talvez_____ 

 

 

15. Que outra(s) modalidade(s) gostava que houvesse no Desporto Escolar? (no máximo 

6): 

1ª  4ª  

2ª  5ª  

3ª  6ª  
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6. Conhece todas as opções do Desporto Escolar na sua Escola? Sim_____ Não_____ 

16.1. Se sim, quais são? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

17. Considera que a sua Escola tem condições para a prática de Desporto Escolar? 

Sim_____ Não_____ 

17.1. Se não, porquê? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

18. Refira algumas sugestões para melhorar o Desporto Escolar na sua Escola. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agradeço a disponibilidade demonstrada para o preenchimento deste questionário, pois 

sem essa ajuda seria impossível realizar este estudo. Solicito ainda, que verifiquem se 

responderam a todas as questões. 

 


