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Resumo 

O Relatório de estágio foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de 

Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

O meu Estágio Profissional foi desenvolvido na Escola Secundária 

Francisco de Holanda, em Guimarães. O nosso Núcleo de Estágio era 

composto por quatro elementos, um Professor Cooperante e um Orientador da 

Faculdade. A sua principal finalidade é a formação do professor profissional, 

reflexivo e promotor de um ensino de qualidade. 

Este documento tem a intenção de ser um documento reflexivo e critico, 

de toda a atividade desenvolvida durante todo o ano letivo. Está dividido em 

cinco capítulos distintos. No primeiro realiza-se uma caraterização geral do 

estágio. O segundo capítulo refere-se à minha dimensão pessoal, em que 

apresento o meu percurso académico e desportivo e expetativas em relação ao 

estágio. O terceiro tópico faz um enquadramento legislativo e regulamentar do 

Estágio Profissional, bem como uma caraterização de todo o contexto de 

estágio. É descrita toda a prática profissional, no quarto capítulo, sendo 

inserido o meu projeto de estudo, uma vez que o tema se refere à “Avaliação 

Formativa”. No último capítulo, é realizada uma conclusão e perspetivas quanto 

ao meu futuro profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO FORMATIVA; CURSOS PROFISSIONAIS; 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL; ESTÁGIO 

PROFISSIONAL; REFLEXÃO. 

  



 

XVIII 
 

  



 

XIX 
 

Abstract 

The internship written report was prepared in the ambit of the Curricular 

Unit of the professional internship leading to the Masters degree in Teaching 

Physical Education for the Sports University of Porto (FADEUP). 

My Professional Internship was developed in the “Francisco de Holanda” 

High School, in Guimarães. Our Internship Nucleus was composed by four 

elements, a Cooperative Teacher and Faculty Supervisor. The main purpose is 

the formation of the professional teacher, reflective and promoter of quality 

education. 

This document is intended to be a reflective and critical document of all 

the activity developed throughout the school year. It is divided into five distinct 

chapters. In the first place is a general characterization of the internship. The 

second chapter refers to my personal dimension, in which I present my 

academic and sports course and expectations in relation to the internship. The 

third topic is a legislative and regulatory context of the Professional Internship, 

as well as a characterization of the context of the entire internship. It described 

the entire professional practice, in the fourth chapter, and inserted my study 

design, since the theme refers to "Formative Evaluation". In the last chapter we 

provide a conclusion and perspectives about my future career. 

 

KEY WORDS: FORMATIVE EVALUATION; PROFESSIONAL COURSES; 

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PROFESSIONAL 

INTERNSHP; REFLECTION. 
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1. Introdução 

A elaboração do presente documento surge no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), do ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

 Considero que este documento procura descrever um caminho, em que 

a sua génese começa indubitavelmente, com a criação do Projeto de Formação 

Individual (PFI), cujo objetivo essencial foi ser um guia do processo de 

formação durante o ano de estágio, potenciar as capacidades e suprir as 

dificuldades do estudante-estagiário e rentabilizar os recursos disponíveis no 

contexto particular de estágio. 

 “Que todos se formem com uma instrução não aparente, mas 

verdadeira, não superficial, mas sólida; ou seja, que o homem, enquanto 

animal racional, se habitue a deixar-se guiar, não pela razão dos outros, mas 

pela sua, e não apenas a ler nos livros e a entender, ou ainda a reter e recitar 

as opiniões dos outros, mas penetrar por si mesmo até ao âmago das próprias 

coisas e a tirar delas conhecimento genuíno e utilidade. Quanto à solidez da 

moral e da piedade, deve dizer-se o mesmo.” 

(Coménio, 1957) 

 Após uma breve referência ao PFI, não poderia deixar de transcrever 

novamente, a afirmação com a qual iniciei a introdução do meu PFI, pois as 

ideias referidas pelo autor foram um compromisso que decidi impor a mim 

próprio durante todo o EP. Procurei em todos os momentos, nas dificuldades, 

nas tarefas e nas reflexões do estágio encontrar soluções socorrendo de 

pesquisas pessoais e sobretudo sem nunca abandonar a minha própria forma 

de pensar. Tal, como se pode depreender também pelas palavras do autor, é 

um valor que não abdico quer durante o estágio quer noutras áreas da minha 

vida. Porém, nem sempre encontrei as melhores respostas, provavelmente 

errei, mas sempre com a certeza que agi de acordo com as minhas convicções. 

 Ao longo do documento procuro evidenciar as principais vivências e 

reflexões neste processo final de formação, expondo o seu contributo para a 

construção da minha identidade enquanto professor. Este documento retrata, 
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então, todo o trajeto percorrido na Escola Secundária Francisco de Holanda 

(ESFH), ao longo do ano letivo 2011/2012. Todo o percurso foi realizado 

através de uma excelente conexão entre todos os elementos do nosso núcleo 

de estágio (NE), uma boa amizade e interação com os colegas estudantes-

estagiários Hugo Teixeira, João Ferreira e Luis Silva e um acompanhamento 

diário e incansável do Professor Cooperante (PC) Francisco Magalhães. 

 Foi possível viver na prática todas as dimensões da escola e funções 

explícitas e implícitas enquanto professor, que serão espelhadas nas próximas 

páginas de forma séria e minuciosa. Um ano letivo, repleto de constante 

aprendizagem e reflexão, que me permitiram, incontestavelmente, adquirir 

competências fundamentais para a minha futura carreira enquanto professor. 

 

1.1. Caraterização geral do estágio e os respetivos objetivos 

 “A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 

perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 

conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantes e 

repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas.” 

(Nóvoa, s.d.) 

 Tal como podemos depreender pela afirmação, um fator que me parece 

fundamental que o estágio seja capaz de dar resposta, é exatamente à questão 

da prática docente, que até ao momento para nós estudantes-estagiários, é 

ainda muito pouca. Contudo, que seja uma prática rica em vários aspetos. Que 

seja contextualizada ao grupo com que trabalhamos, à comunidade escolar 

que estamos inseridos, tendo em conta sempre o que é a escola atualmente. 

Aliás o autor acima supracitado refere ainda a “…necessidade de uma 

formação de professores construída dentro da profissão”. A possibilidade de 

conhecer muito bem a realidade escolar e dos munirmos durante este EP de 

capacidades básicas e fundamentadas, do que é a profissão de professor hoje 

em dia parece-me essencial, apesar de ter a convicção que após este ano, 

terei sempre que procurar evoluir enquanto professor, até porque a escola e a 

Educação Física (EF) está em constante alteração. Ao longo do meu percurso 
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académico considero que os professores mais experientes terão sempre um 

papel importante na formação dos mais jovens. 

As capacidades de socialização, de trabalho em equipa, e de 

responsabilidade social, apresentam-se como condições centrais que cada 

estudante-estagiário deverá desenvolver ao longo do ano, que farão parte 

sempre do seu quotidiano, enquanto futuro pedagogo. 

De qualquer forma, como refere (Freire, 1979), “… se nos interessa 

analisar o compromisso do profissional com a sociedade, teremos que 

reconhecer que ele, antes de ser profissional, é homem. Deve ser 

comprometido por si mesmo.”. Portanto, o estágio é um momento 

importantíssimo da nossa formação, em que a nossa motivação pelo ensino, as 

nossas convicções pessoais e a perceção particular que cada um tem da 

comunidade escolar, podem ser aspetos inovadores que os estudantes-

estagiários podem levar às escolas, contribuindo para um bom ensino da 

disciplina de EF. 

Segundo as normas orientadoras do EP da FADEUP 2011/2012: “O 

Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante 

com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando 

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

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

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação.” 

 Ora é exatamente esta dualidade entre a reflexão e ação, que foi 

realizado o meu estágio, como se poderá constatar, particularmente, no 

capítulo de realização da prática profissional, em que se procurou investigar e 

fundamentar muito bem toda a ação pedagógica efetuada, no sentido de 

promover uma função docente com a maior qualidade possível. 

 Ainda, segundo as normas, o objetivo geral do EP visa “… a integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 
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real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” 

 Para dar resposta a este objetivo geral, o estudante-estagiário terá de 

desenvolver uma prática pedagógica, contemplando as quatro áreas de 

desempenho previstas no regulamento do EP. Em cada área de desempenho, 

estão delineados vários objetivos que se terão de dar resposta ao longo do ano 

letivo. Interessa então referir as quatro áreas: Área 1 – “Organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem”; Áreas 2 e 3 – “Participação na escola e nas 

relações com a comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

 

1.2. Finalidade e processo de realização do relatório de estágio 

 “A pluralidade e a natureza das funções docentes remetem para a noção 

de polivalência e alternância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e 

a prática. Esta compreensão servirá de linha orientadora para a elaboração do 

Relatório de Estágio em que a investigação/reflexão/ação se assume como um 

caminho adequado.” 

(Matos, 2011) 

 Assim, este relatório tem a intenção de ser um documento reflexivo e 

crítico, de toda a atividade desenvolvida durante o EP, colaborando para uma 

formação holística enquanto futuro professor. 

 Logo, é essencial a exposição escrita de todos os acontecimentos, 

sentimentos, experiências, perceções e reflexões mais importantes da prática 

pedagógica que foram objeto de profunda análise, pesquisa e, muitas vezes, 

de várias reformulações. Procurou-se assim justificar todas as tomadas de 

decisão, que ajudaram a desenvolver uma capacidade de ação e de ensino 

cada vez melhor. 

 O relatório de estágio (RE) encontra-se dividido em cinco partes 

distintas. 

Na primeira parte, através de uma introdução, efetua-se uma 

caraterização geral do estágio, discorrendo um pouco acerca dos seus 
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objetivos. E, ainda, se explica quais são os intuitos do relatório e a forma como 

se elaborou o documento. 

A dimensão pessoal diz respeito à segunda parte, em que para além de 

me apresentar, procuro fazer algumas considerações quanto ao meu percurso 

académico e desportivo. Desenvolvo também dois aspetos, que penso ser 

importantes apresentar em separado, as minhas expetativas em relação ao EP 

e o impacto real posterior com o contexto de estágio. 

O terceiro tópico refere-se ao enquadramento profissional, e foi realizado 

tendo em conta alguns passos. Inicialmente, efetua-se um enquadramento 

legislativo e regulamentar do EP. De seguida, caracteriza-se o contexto de 

estágio de forma mais específica, com alusões ao meio em que está inserido, à 

ESFH, à turma pela qual fiquei responsável e aos Cursos Profissionais (CP). É 

dada especial atenção à importância da reflexividade do professor para o seu 

desenvolvimento profissional. Por último, uma breve reflexão acerca da 

necessidade de supervisão durante a prática pedagógica do estudante-

estagiário. 

Na quarta parte descreve-se toda a prática profissional, ou seja, são 

apresentadas todas as reflexões, pesquisas e ideias desenvolvidas ao longo de 

todo o ano letivo, nas quatro áreas de desempenho consideradas no EP. 

Importa acrescentar que na área 1 decidi colocar as principais ilações do meu 

projeto de estudo, uma vez que o tema se refere à “Avaliação Formativa”. 

Finalizando, na última etapa, é efetuado um balanço acerca de todo o 

caminho percorrido, ao longo do EP, sobre a realização do presente relatório e 

tecer perspetivas quanto ao meu futuro profissional. 
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2. Dimensão Pessoal 

2.1. Reflexão Autobiográfica 

 Apresentando-me de uma forma breve e formal, o meu nome completo é 

Rúben André Lopes Leite, tenho 25 anos, sou natural de Vila das Aves, 

frequento o 2ºano do 2º ciclo de ensino da EF nos ensinos Básico e Secundário 

na FDEUP, sou atleta de futebol desde os 9 anos, e neste momento exerço 

funções de treinador de Futebol e de Futsal. 

 Contudo, parece-me fundamental, realizar algumas referências ao meu 

percurso de vida, sobretudo académico e desportivo. 

 Como aluno, desde a escola primária que sempre fui “acusado” pelos 

professores de não aproveitar todas as minhas capacidades apesar de sempre 

obter boas notas. A minha opinião pessoal é que tenho dificuldade em aplicar-

me ao máximo e motivar-me quando considero que aquilo que tenho de 

aprender não faz sentido para o meu futuro. 

 Quando terminei o ensino secundário, estava no meu último ano de 

formação enquanto atleta, e já estava a treinar com a equipa principal do Clube 

Desportivo das Aves, pelo que decidi ficar mais um ano no 12ºano a subir 

notas, para o caso de não atingir o objetivo de ser atleta profissional, 

conseguisse entrar numa Universidade pública. Por conseguinte, no meu 

primeiro ano de sénior fui emprestado ao Desportivo de Monção que competia 

na 3ªDivisão Nacional, e pela distância decidi abandonar os estudos e dedicar-

me apenas ao Futebol. No entanto, desportivamente correu bastante mal essa 

época, pelo que no ano seguinte, após diversas tentativas falhadas de 

emprego, decidi que iria apostar em tirar um curso superior na área do 

desporto. De referir que após o meu primeiro ano de sénior até ao momento 

apenas competi em divisões distritais de diferentes distritos. 

 A opção de me licenciar em Educação Física e Desporto foi sempre uma 

certeza para mim. Sempre foi bem claro na minha vida que no momento em 

que apostasse numa formação superior seria em Desporto. Foi através do 

Desporto e de uma forma mais marcante o Futebol, que desenvolvi muito a 

minha personalidade, construi a minha vida social e adquiri valores que 

orientam a minha forma de estar perante a vida. Daí que sempre foi muito 
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evidente para mim, que no futuro, gostaria de através do desporto, ensinar e 

formar jovens de todas as idades. 

 Após estar dois anos sem estudar, foi difícil preparar-me 

convenientemente para os exames nacionais de acesso ao ensino superior. 

Porém, apenas por algumas décimas não me foi possível entrar numa 

Universidade pública de Desporto. Mas, uma vez que o desejo de me formar, 

nesta altura era muito forte, em conjunto com a minha família decidimos fazer 

um esforço, pelo que entrei no Instituto Superior da Maia (ISMAI), concluindo 

em três anos a Licenciatura em Educação Física e Desporto. Terminada a 

licenciatura, a vontade sempre foi candidatar-me ao mestrado de ensino da 

Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, estabelecimento de ensino 

que sempre ambicionei frequentar.  

 A oportunidade de ser treinador de Futsal aconteceu durante a 

licenciatura, através de um professor de Educação Física, que tinha sido 

preparador físico da minha equipa num escalão de formação. O fascínio por 

esta modalidade sempre existiu, embora nunca a tenha praticado de forma 

federada. Assim, apesar da minha inexperiência, decidi aceitar o convite, tendo 

realizado já duas épocas como treinador adjunto, iniciando esta época como 

treinador principal de uma equipa com jovens desde os 7 até aos 12 anos. 

 Tendo realizado 10 anos de formação na modalidade de Futebol, e 

estando na minha sétima época como atleta sénior, ter oportunidade de ser 

treinador de Futebol sempre foi uma grande ambição na minha vida. Este ano, 

surgiu a possibilidade no clube onde sou atleta, conciliar ao mesmo tempo a 

função de treinador principal do escalão de juvenis, um desafio que aceitei com 

grande entusiasmo. 

 Por último, interessa referir que todos os passos e conquistas ao longo 

do meu percurso académico e desportivo, não seriam possíveis sem o grande 

esforço dos meus pais pelo que a eles devo toda a minha formação e 

educação. 
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2.2. Expetativas iniciais em relação ao Estágio Profissional 

 As minhas expectativas são, fundamentalmente, sentimentos de 

ansiedade, confiança, motivação e curiosidade. Este estado de espírito deve-se 

ao facto de após três anos de licenciatura e um de mestrado, ter finalmente a 

possibilidade de vivenciar em plenitude uma realidade diferente, em que 

poderemos através de uma postura responsável, pessoal e reflexiva, colocar 

em prática tudo o que aprendemos, assumindo sem receios o papel de 

docentes, com a certeza de que neste aspeto particular, a ajuda e colaboração 

dos colegas estudantes-estagiários, do PC e do orientador da faculdade (OF) 

será essencial. 

 Relativamente aos alunos, apesar de considerar importante a disciplina, 

o respeito e as regras nas aulas de Educação Física, penso que não posso 

abandonar a minha forma própria de estar, e assumir uma postura próxima dos 

alunos, entendendo quais as suas motivações para a disciplina, percebendo a 

melhor forma de preparar as aulas, para o contexto particular da turma que 

serei responsável. Como refere (Freire, 1979) “… não podemos nos colocar na 

posição de ser superior que ensina um grupo de ignorantes, mas sim na 

posição de humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que 

possuem outro saber relativo.”. 

 A escola onde ficaria colocado e os elementos que constituiriam o NE 

eram aspetos importantes para mim. Assim, foi bastante motivador ter 

conseguido entrar na minha primeira opção, porque é uma escola perto da 

minha área de residência e sobretudo porque tinha indicações que a ESFH, 

estava a ser sujeita a obras de requalificação e que é uma instituição habituada 

a receber estudantes-estagiários. Foi excelente ficar com o colega estudante-

estagiário João Ferreira, pois já estudamos juntos desde a licenciatura, o 

colega Luis Silva também já o conheço muito bem do mestrado e o colega 

Hugo Teixeira estou a conhecer nestas primeiras reuniões de NE, mas não 

tenho qualquer dúvida que formaremos um grupo de trabalho muito 

determinado e na procura constante da excelência, no sentido de dar resposta 

a todas as dificuldades deste ano de estágio. 
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 Espero sobretudo aprender imenso com o Professor Cooperante, pois 

não tenho dúvidas de que será uma pessoa experiente e com grande 

conhecimento na área da pedagogia e da EF. Assim, tenho a consciência de 

que será o grande pilar em todo o processo de ensino-aprendizagem, quanto à 

“arte de ensinar”, que irei desenvolver ao longo deste ano. Quanto ao OF, 

penso que também será um elemento fulcral no meu EP, mas pelo número de 

contactos, que será mais reduzido, julgo que deverá ter uma postura mais 

assertiva, objetiva e eficaz, no sentido de apontar os meus erros, as minhas 

dificuldades, e corrigir a minha forma de atuar perante uma turma. 

 No que respeita à comunidade escolar e a todos os elementos que a 

constituem, esperamos que permitam e nos ajudem a desenvolver uma prática 

docente de qualidade. E que eu, enquanto membro de NE da FADEUP, seja 

capaz de dar um bom contributo à escola. 

 

2.3. Impacto real com o contexto de Estágio 

 Tendo em conta que neste ponto, se pretende expor a dimensão pessoal 

do estudante-estagiário, entendo que após apresentar aquelas que foram as 

minhas expetativas inicias em relação ao EP, fará todo o sentido refletir acerca 

daqueles que foram os meus sentimentos e perceções nos primeiros contactos 

com os espaços físicos, professores, funcionários, alunos e meio envolvente da 

escola. 

 Parece-me interessante desde já, descrever a minha perspetiva 

particular acerca da escola, quer como espaço físico, quer como meio de 

ensino e como espaço social. 

 Esta escola realizou obras de reestruturação muito significativas, que 

terminaram no arranque deste ano letivo, a ponto de ser uma escola 

praticamente nova. Não tendo conhecimento acerca da estrutura da escola 

antes das obras que foram efetuadas, a minha opinião apenas pode basear-se 

relativamente ao novo espaço físico que tenho contactado desde o dia 1 de 

Setembro de 2011. Desta forma, considero ser uma escola com excelentes 

condições, com um design bastante moderno e sobretudo parece-me ter 

havido a preocupação com os espaços que os alunos frequentam sejam 
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espaços amplos e luminosos, o que torna a escola uma área bastante 

agradável. Em relação aos espaços para as aulas de EF a Escola possui um 

pavilhão desportivo, um auditório, e uma pequena “pista” de atletismo com 

caixa de areia. Particularmente, o pavilhão parece ser uma estrutura muito bem 

conseguida, um espaço amplo, com uma aparência muito atual, que convida à 

prática desportiva e tornará de certeza as aulas de EF mais atraentes. O 

auditório apesar de não ter grandes dimensões parece-me um sítio muito bom 

para se abordarem determinadas modalidades. A “pista” de atletismo, apesar 

de também não ser um espaço muito grande, dependendo da modalidade, e 

das condições climatéricas, uma vez que não tem cobertura, também me 

parece um local bastante bom para se ensinar determinados desportos. 

 No ano letivo transato, tivemos oportunidade de lecionar algumas aulas 

em grupo em três escolas na zona próxima da FADEUP, e fiquei com a 

sensação, que atualmente, de uma forma geral, os alunos são um pouco 

desmotivados e indisciplinados nas aulas de EF. Mas, na verdade, os alunos 

da ESFH, têm-me surpreendido pela positiva, de modo geral, são alunos 

bastante educados, e é possível verificar o respeito que têm pela instituição 

que frequentam. Provavelmente, este facto dever-se-á ao trabalho realizado 

pela Direção da Escola e pelos docentes e funcionários ao longo dos anos. 

 Posso ainda acrescentar, que relativamente aos primeiros contactos 

com as turmas de cada estudante-estagiário, cada turma tem uma forma 

diferente de interagir, e cada aluno é diferente. Ou seja, considero importante 

esta circunstância, porque a resposta dada a determinada tarefa ou situação de 

aprendizagem vai ser sempre diferente por parte de cada turma e de cada 

aluno. Um aspeto que nunca tinha pensado, e que me apercebi no decorrer 

das aulas destinadas aos testes do Fitnessgram é que cada estudante-

estagiário terá uma forma muito particular de interagir e de trabalhar com a sua 

turma. Penso que cada um de nós terá de desenvolver estratégias muito 

próprias de atuação, porque também somos indivíduos com diferentes 

percursos, com diferentes formações, que agirá de forma muito própria perante 

cada situação. 
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 Até ao momento não tem sido possível conviver com muitos professores 

da escola, mas temos sentido uma enorme simpatia por aqueles que vamos 

conhecendo, e em especial os professores do Grupo Disciplinar de Educação 

Física (GDEF). Neste sentido, tem sido fácil debater acerca de todas as 

questões que vão aparecendo no dia-a-dia, e considero mesmo serem todos os 

docentes, de forma geral, muito sensíveis ao facto da escola ter neste 

momento bastantes estudantes-estagiários na disciplina de EF. 

 Os funcionários da escola têm sido extraordinariamente educados e 

prestáveis para com todos os estudantes-estagiários, demonstrando sempre 

uma grande preocupação com o nosso bem-estar e, consequentemente, de 

nos proporcionar todas as condições para desenvolver o nosso trabalho. 

 Quanto ao nosso PC, o primeiro ponto que me parece importante ter em 

consideração, foi desde logo a simpatia e acessibilidade demonstrada nas 

primeiras reuniões, ficando com a sensação desde logo que será uma pessoa 

muito disponível para os professores estagiários de que é responsável. O 

enorme cuidado que o professor Francisco Magalhães teve em nos deixar 

completamente à vontade para o diálogo e o alerta que temos que ser bastante 

organizados e ter uma ótima capacidade de trabalho ao longo deste ano foram 

fundamentais para iniciar bem o EP, adquirindo e percebendo qual a postura 

que devemos adotar ao longo do ano. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. Enquadramento legislativo e regulamentar do Estágio 

Profissional 

 Ao longo da formação académica de cada individuo, todas unidades 

curriculares são vistas como partes significativas para uma formação holística, 

capacitando as pessoas de competências essenciais. Importa acrescentar que 

neste momento, o ensino obrigatório em Portugal vai até ao 12º ano de 

escolaridade. 

 Tendo em conta que a EF é uma disciplina transversal em todos estes 

anos de formação facilmente se depreende a importância desta disciplina. 

Aliado a este facto, nos últimos anos, verificou-se uma alteração importante, no 

sentido em que a EF começou a contribuir para a média final do ensino 

secundário, fazendo naturalmente com que professores e alunos encarem esta 

disciplina de uma forma mais séria e rigorosa. 

 Assim sendo, devemos entender o EP, como uma peça fulcral, na última 

etapa na formação dos professores. Quando pretendemos debruçar-nos acerca 

da legislação, regulamentação e funcionamento torna-se essencial a consulta 

de vários documentos, querendo neste espaço refletir mais concretamente 

acerca do Regulamento da unidade curricular do EP do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de EF nos ensinos Básicos e 

Secundário da FADEUP, de 2011/2012, pois este explica mais especificamente 

o funcionamento desta unidade curricular e pressupõem a consulta de outros 

documentos regulamentares. 

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

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre nos 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. A Iniciação à Prática 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

EF da FADEUP integra o EP – Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o 

correspondente RE, rege-se pelas normas da instituição universitária e pela 

legislação específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência. A 

estrutura e funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes das 
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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 têm em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de EF. 

 Como já foi referido anteriormente, o objetivo do EP é a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da PES 

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. 

 Contudo, para além da PES o estudante-estagiário deverá ser capaz de 

dar resposta a um conjunto amplo de atividades, nomeadamente, atividades de 

observação e colaboração em situações de educação e ensino, atividades 

letivas e não-letivas realizadas na escola, atividades de ensino-aprendizagem 

que consistem na regência de aulas pelo estudante estagiário com as 

respetivas atividades de planeamento, realização e avaliação, a observação de 

aulas ministradas pelo PC, colegas estagiários ou outros professores e 

realização ou colaboração em tarefas definidas pelos orientadores como 

fundamentais para a formação profissional do estudante estagiário, atividades 

incluídas nos ciclos de formação realizados na FADEUP e por último a 

realização do presente documento. 

 

3.2. Caraterização do contexto de Estágio 

3.2.1. Caraterização do meio 

 A ESFH, onde realizo o meu EP, situa-se no centro da cidade de 

Guimarães e tem como maior referência física perto da escola o Estádio D. 

Afonso Henriques. 

 A criação da cidade de Guimarães remonta ao século X, tendo sido aqui 

que, em 1128, teve origem a fundação da nacionalidade portuguesa e o 

reconhecimento de D. Afonso Henriques como primeiro Rei de Portugal1. 

                                            
1 Em http://www.guimaraes2012.pt/, consultado em Março de 2012. 
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 Situa-se no Distrito de Braga, região Norte e sub-região do Ave (uma 

das sub-regiões mais industrializadas do país), com uma população de 52 181 

habitantes, repartidos por uma malha urbana de 23,5 km², em 20 freguesias e 

com uma densidade populacional de 2 223,9 habitantes por km²2. 

 É sede de um município com 241,05 km² de área e 158 124 habitantes 

(2011) (em queda se comparada com a população estimada de 162 592 

habitantes em 2009 e aos Censos de 2001), subdividido em 69 freguesias, 

sendo que a maioria da população reside na cidade e na sua zona periférica. O 

município é limitado a norte pelo município de Póvoa de Lanhoso, a leste por 

Fafe, a sul por Felgueiras, Vizela e Santo Tirso, a oeste por Vila Nova de 

Famalicão e a noroeste por Braga. É o segundo maior município português fora 

das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, em população residente, e um dos 

mais jovens da Europa – quase 50% dos seus habitantes tem menos de 30 

anos3. 

 A cidade é uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo 

o seu centro histórico considerado Património Cultural da Humanidade, 

tornando-a definitivamente um dos maiores centros turísticos da região. As 

suas ruas e monumentos respiram história e encantam quem a visita4. 

 A Guimarães atual soube conciliar, da melhor forma, a história e 

consequente manutenção do património com o dinamismo e 

empreendedorismo que caracterizam as cidades modernas, que se manifestou 

na nomeação para Capital Europeia da Cultura em 2012, fatores que levaram 

Guimarães a ser eleita pelo New York Times como um dos 41 locais a visitar 

em 2011 e a considerá-la um dos emergentes pontos culturais da Península 

Ibérica5. 

 Distingue-se assim, pelo seu património, pela paisagem inspiradora, pela 

capacidade empreendedora, pelo sentimento de pertença e pelo dinamismo da 

sua população6. 

                                            
2 Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es, consultado em Março de 2012. 
3 Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es, consultado em Março de 2012. 
4 Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es, consultado em Março de 2012. 
5 Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es, consultado em Março de 2012. 
6 Em http://www.guimaraes2012.pt/, consultado em Março de 2012. 
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 A par da tradicional relevância da indústria têxtil, foram emergindo outros 

sectores, com maior incorporação tecnológica, de crescente significado 

económico e que confirmam a importância estratégica da Universidade do 

Minho (UM) como gerador de conhecimento e inovação para a cidade e para a 

região7. 

 

3.2.2. Caraterização da Escola Secundária Francisco de Holanda 

 Este estabelecimento de ensino foi sujeito a obras de requalificação, que 

transformaram completamente a escola, a ponto de parecer uma escola nova, 

que proporcionará aos alunos espaços novos com excelentes condições. 

 Frequentam esta escola alunos dos cursos Científico-Humanísticos e 

Profissionais em regime diurno e alunos do Ensino Recorrente em regime 

noturno. A Escola tem, ainda, um Centro Novas Oportunidades (CNO), onde 

duas turmas frequentam o Processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC), uma ao nível do Ensino Básico e outra 

do Ensino Secundário. 

 O Grupo Disciplinar de EF é constituído por 13 professores e 12 

professores estagiários, distribuídos por 4 núcleos de estágio. Em relação aos 

estudantes-estagiários a escola recebe 3 do ISMAI, 5 compõem dois núcleos 

da UM e o nosso NE da FADEUP composto por 4 elementos. 

 Após as obras de requalificação a escola apresenta como espaços 

físicos para as aulas de EF um pavilhão novo, moderno e amplo, um auditório 

também recente embora seja um espaço relativamente pequeno e por último 

um espaço exterior com uma pista de atletismo, caixa de areia e um minicampo 

de Basquetebol. Eventualmente, poderemos deslocar-nos às áreas 

envolventes perto da escola como a área circundante do Estádio D. Afonso 

Henriques para as aulas de EF. Acrescento ainda, a importância da existência 

de oito balneários, o que proporciona boas condições para os alunos se 

equiparem e cuidarem da sua higiene pessoal no final das aulas. 

 As condições espaciais são uma condicionante a ter em consideração 

na planificação das aulas de EF. Assim, é importante seguir o “Roulement”, 

                                            
7 Em http://www.guimaraes2012.pt/, consultado em Março de 2012. 
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pois, é este documento que distribui os espaços de EF pelas turmas dos 

professores. Gostaria de destacar neste aspeto particular, que a turma pela 

qual ficarei responsável terá apenas mais duas turmas a funcionar ao mesmo 

tempo, logo, o pavilhão será apenas dividido por duas turmas e outra irá para o 

auditório. A utilização do espaço exterior fica sempre ao critério dos três 

professores que lecionam neste horário. 

 Finalizando, é indispensável referir que o PC Francisco Magalhães teve 

um papel fundamental na apresentação dos espaços físicos, na integração 

rápida nesta comunidade escolar e na indicação das normas de funcionamento 

mais importantes. 

 

3.2.3. Caraterização da turma 10TGI 

 A Escola é um meio de transmissão de conhecimentos. No entanto, a 

sua componente formativa, de valores e de personalidades, não pode ser 

esquecida. Para que essa função seja levada a cabo com êxito, é necessário 

um conhecimento aprofundado dos nossos alunos, no que respeita não só ao 

seu dia-a-dia familiar, às condições socioeconómicas em que vivem, como 

também das suas motivações e aspirações. 

 Para se efetuar a caracterização das turmas pelas quais os estudantes-

estagiários do NE de EF da FADEUP ficariam responsáveis, decidimos 

elaborar uma ficha de caracterização individual do aluno, que foi respondida 

através do correio electrónico de turma que cada estudante-estagiário criou e 

transmitiu os procedimentos de acesso à sua turma. 

 Desta forma, efetuei uma análise aprofundada dos alunos com o objetivo 

não só de os conhecer individualmente, mas também da turma como um todo, 

revelando as inter-relações existentes entre os seus elementos. Penso que 

esta caracterização permitirá ainda uma adequada intervenção pedagógica que 

tenha em conta, sempre, a individualização do ensino e melhorar as estratégias 

de ensino. 

 Foi possível detetar uma grande heterogeneidade da idade dos alunos. 

Contudo, a maioria dos alunos apresentam idades compreendidas entre os 16 

e os 17 anos, existindo dois alunos com 14 anos, um com 15, um com 18 e um 
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com 20 anos. Todos os alunos residem e são naturais do concelho de 

Guimarães. 

 Existe uma predominância pouco significativa de serem as mães as 

encarregadas de educação em relação aos pais dos alunos. Ressalva-se, 

ainda, que um aluno da turma é o próprio Encarregado de Educação e outro 

aluno tem a irmã com Encarregada de Educação. 

 Quanto às habilitações literárias dos pais da turma 10 TGI, são 

predominantemente o 1º e o 2º Ciclo do Ensino Básico. Alguns pais concluíram 

o 3º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário e apenas um pai tem o grau 

de Bacharelato. Em relação à situação socioeconómica, mais de metade dos 

pais trabalha por conta de outrem e uma percentagem preocupante de pais 

encontram-se no desemprego, ou seja 25%. 

 Analisando a relação que os alunos têm com a escola, importa referir 

que em 22 alunos que constituem a turma só um referiu que não gosta de 

andar na escola. Maioritariamente as razões apontadas para gostarem de 

andar na escola são os amigos e, também, o facto de quererem aprender. 

Contudo, três alunos não deixaram de referir o facto de a escola ser uma 

obrigação. Quase todos os alunos (19) têm como disciplina preferida a EF e 

não existe nenhum aluno que goste menos da disciplina. Com alguma 

preferência surge em segundo lugar as disciplinas de TIC, IMEI e Físico-

Química. A disciplina que menos gostam é Matemática (17 alunos) seguido da 

disciplina de Português (7 alunos). Apenas 4 alunos não repetiram de ano, ou 

seja, 86% dos alunos da turma já reprovaram um ou mais anos. Metade dos 

alunos já reprovou de ano duas ou mais vezes, o que é muito preocupante. A 

maior parte dos alunos (80%) gostariam de ter uma profissão relacionada com 

o curso profissional que frequenta. É curioso ter dois alunos que gostariam de 

fazer do Futebol a sua vida profissional e um aluno que gostaria de ser 

Veterinário. 

 Se tivermos em conta os problemas de saúde dos alunos, salienta-se 

que apenas 8 alunos (36%) não têm problemas de saúde enquanto os 

restantes 14 alunos (64%) têm problemas de saúde ou foram submetidos a 

intervenções cirúrgicas. Concretamente para as aulas de EF é importante ter 
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em conta, o aluno que tem asma, o caso do aluno que tem problemas 

cardíacos e os alunos que já foram operados a um membro inferior. 

 Todos os alunos gostam de praticar Desporto e gostam da disciplina de 

EF. Existe uma preferência clara por parte da turma pela modalidade de 

Futebol ou Futsal, contudo um aluno na turma é a modalidade que gosta 

menos de praticar. Muitos alunos colocaram o Atletismo e a Ginástica como 

modalidades que menos gostam de praticar, é importante ter em conta que são 

duas modalidades que serão lecionadas neste ano letivo. Apesar de ser quase 

consensual o gosto pelo Futebol ou Futsal (70%), existe um grupo na turma 

(46%) que gosta de praticar uma diversidade interessante de modalidades para 

além do Futebol ou Futsal. 

 Relativamente á prática desportiva fora da escola, sensivelmente 

metade da turma (55%) não pratica qualquer modalidade, seja com a finalidade 

de competição ou de recreação. Futebol é a modalidade que mais se pratica 

fora da escola em contexto de competição, ainda assim, por apenas 6 alunos 

que representa apenas 27% da turma. Ainda com o objetivo de competir, um 

aluno pratica Voleibol, outro Karaté e outro Natação. Um aluno da turma pratica 

Downhill com as duas finalidades de competição e recreação. 

 Da forma como os alunos ocupam os tempos livres, pode dizer-se que 

nenhum aluno da turma tem mais do que 6 horas de tempo livre. Os alunos 

ocupam os tempos livres fundamentalmente a jogar computador, ver televisão, 

ouvir música, conviver com os amigos. Exatamente metade dos alunos refere a 

prática desportiva como uma ocupação dos tempos livres. Apenas 3 alunos 

(14%) referem que estudam nos tempos livres. 

 Considero que esta caraterização poderá ajudar a antecipar problemas 

que se possam vir a verificar, através de estratégias bem definidas de atuação 

tendo em conta os dados recolhidos. Deverá ser também um instrumento útil, 

na prevenção de comportamentos de indisciplina, na criação de um ambiente 

de ensino propício à aprendizagem de todos, para que o processo de ensino se 

torne mais eficiente, sempre que seja necessário trabalhar em grupo ou em 

equipa. Porém, será o contacto com os alunos no decorrer do processo de 
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ensino-aprendizagem que será fundamental para conhecer outros aspetos não 

identificados, bem como a personalidade de cada um. 

 

3.2.4. Caracterização dos cursos profissionais 

 Os CP são um dos percursos do nível secundário de educação, 

caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem 

realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o 

exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local. 

 Estes cursos dirigem-se a alunos que concluíram o 9ºano de 

escolaridade ou formação equivalente, que procuram um ensino mais prático 

voltado para o mundo do trabalho mas, não exclui a hipótese de, mais tarde, os 

alunos prosseguirem os estudos. 

 Pretende-se que os CP cumpram vários objetivos, designadamente, 

contribuir para que os alunos desenvolvam competências pessoais e 

profissionais para o exercício de uma profissão, privilegiar as ofertas formativas 

que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais, preparar os 

alunos para acederem a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se 

for essa a vontade deles. 

 Os cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que 

permite maior flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

O plano de estudos inclui três componentes de formação: sociocultural, 

científica e técnica. A componente de formação Técnica inclui obrigatoriamente 

uma formação em contexto de trabalho. 

 Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado 

por Prova de Aptidão Profissional (PAP), no qual o aluno demonstrará as 

competências e saberes que desenvolveu ao longo da formação. Após a 

conclusão, com aproveitamento, de um CP, o aluno obtém o ensino secundário 

e certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações. 

 A disciplina de EF faz parte da componente de formação sociocultural e 

o total de horas a lecionar são 140 horas, se bem que a carga horária global 

não está compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, sendo a 
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escola a gerir, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o 

equilíbrio da carga horária anual de forma a otimizar a gestão global modular e 

a formação em contexto de trabalho. 

 

3.2.5. Programa da disciplina de Educação Física dos cursos 

profissionais de nível secundário 

 A disciplina de EF tem hoje, no quadro do sistema educativo português, 

um papel fundamental no processo de desenvolvimento da criança e do jovem 

já que se mantém no currículo de todos os alunos ao longo do ensino básico e 

do ensino secundário. 

Tal facto acarreta responsabilidades acrescidas, para todos os 

intervenientes, já que a progressão, consolidação e ampliação dos efeitos 

desta área curricular não podem permanecer indiferentes a esse processo de 

continuidade. 

O programa resulta do ajustamento do programa de EF dos cursos 

científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados à diminuição 

da carga horária curricular e ao modelo curricular dos CP, em que as 

disciplinas se organizam por módulos. 

No âmbito das Atividades Físicas Desportivas, deverão ser estruturados;  

• Três módulos na Área dos Jogos Desportivos Coletivos; 

• Três módulos na Área da Ginástica; 

• Dois módulos na Área de Outras Atividades Físicas Desportivas 

(Atletismo/Raquetas/Patinagem); 

• Na Área das Atividades de Exploração da Natureza, onde se integra a 

Natação, um módulo deverá ser estruturado e, na área da Dança, de 

novo, três módulos; 

• Na Área do Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e 

Coordenativas está previsto um módulo – Aptidão Física - que se 

desenvolve ao longo de todo o curso8; 

                                            
8 Em Cursos Profissionais de Nível Secundário – Programa de Componente de Formação 
Sociocultural – Disciplina de Educação Física. 
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• Por último, na Área dos Conhecimentos sobre Desenvolvimento da 

Condição Física e Contextos onde se realizam as Atividades Físicas, 

estão previstos três módulos9. 

Na Área relativa às Atividades Físicas, o conteúdo de cada uma das matérias 

encontra-se especificado em três níveis: 

• Introdução, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos 

que representam a aptidão específica ou preparação de base 

(fundamentos); 

• Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam 

o domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com 

carácter mais formal, relativamente aos modelos de prática e 

organização da atividade referente; 

• Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas 

situações típicas da atividade referente, correspondentes ao nível 

superior que poderá ser atingido no âmbito da disciplina de EF10. 

Na Área do Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e 

Coordenativas, os objetivos são especificados em termos de: resistência, força, 

velocidade, flexibilidade e destreza geral. 

Na Área dos Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e 

Contextos onde se realizam as Atividades Físicas, os objetivos integram 

conhecimentos relativos à aprendizagem dos processos de desenvolvimento e 

manutenção da condição física e de interpretação e participação nas estruturas 

e fenómenos sociais extraescolares, no seio dos quais se realizam as 

atividades físicas. 

As orientações metodológicas gerais relativas à aplicação do presente 

programa são, necessariamente, coincidentes com as enunciadas nos 

restantes programas quanto à lógica e princípios do projeto curricular da EF e 

da elaboração do plano de turma, pese embora a sua especificidade 

decorrente, nomeadamente, da organização modular do programa. 

                                            
9 Em Cursos Profissionais de Nível Secundário – Programa de Componente de Formação 
Sociocultural – Disciplina de Educação Física. 
10 Em Cursos Profissionais de Nível Secundário – Programa de Componente de Formação 
Sociocultural – Disciplina de Educação Física. 
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A eficiência da aplicação deste programa depende da garantia da existência 

de duas sessões de EF por semana, com tempo útil de 45 minutos, em dias 

não consecutivos, por motivos que se prendem, entre outros, com a aplicação 

dos princípios do treino e o desenvolvimento da Aptidão Física na perspetiva 

de Saúde11. 

É particularmente importante, neste contexto educativo, que os alunos 

adquiram as competências essenciais que lhes permitam um estilo de vida 

ativo, que passa pela promoção da autonomia na realização de atividade física, 

de acordo com preceitos metodológicos corretos. 

A gestão temporal da lecionação dos diferentes módulos é uma decisão 

pedagógica fundamental do professor. Dependendo das diferentes condições 

existentes na escola, das características da turma, da avaliação realizada e das 

suas opções pedagógicas, o professor procederá à organização da lecionação 

ao longo de cada ano. 

A lecionação de mais do que um módulo em simultâneo é naturalmente 

aconselhável, na linha dos princípios que orientam a disciplina de EF, 

reforçando-se mais uma vez a necessidade de enquadrar as presentes 

Orientações Metodológicas nas que globalmente norteiam a EF no sistema 

escolar12. 

Na avaliação dos alunos em EF aplicam-se as normas e princípios gerais 

que regulam as restantes disciplinas do plano de estudos. 

Assim, os objetivos do ciclo formativo constituem as principais referências 

no processo de avaliação dos alunos, incluindo o tipo de atividades em que 

devem ser desenvolvidas e demonstradas atitudes, conhecimentos e 

capacidades, comuns às áreas e específicas de cada uma delas. Os critérios 

de avaliação estabelecidos pela escola e pelos professores permitirão 

determinar, concretamente, o grau de sucesso. 

                                            
11 Em Cursos Profissionais de Nível Secundário – Programa de Componente de Formação 
Sociocultural – Disciplina de Educação Física. 
12 Em Cursos Profissionais de Nível Secundário – Programa de Componente de Formação 
Sociocultural – Disciplina de Educação Física. 
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Os processos e os resultados da avaliação devem contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem e, também, para apoiar 

o aluno na procura e alcance do sucesso em EF. 

Importa referir, que a ESFH, já criou um documento em que adapta os 

módulos que constam no programa às condições da escola, referindo quais os 

módulos que deverão ser abordados em cada ano letivo. 

Criou também um documento em que define os critérios de avaliação 

nestes cursos. Estes documentos são fornecidos a todos os professores de EF 

da escola, pelo que o PC Francisco Magalhães teve a preocupação de 

rapidamente me facultar os documentos anteriormente referidos. 

 

3.3. Importância da reflexividade do professor 

 Numa sociedade em constante mudança e inovação o processo de 

reflexão por parte do professor evidencia-se nuclear para um acompanhamento 

da realidade social. 

Anteriormente a uma reflexão crítica sobre a importância da reflexividade 

na pedagogia, parece-me de extrema importância definir dois conceitos, que 

apesar de similares têm algumas diferenças: reflexão e reflexividade. Assim, 

reflexão traduz um pensamento inflexível sujeito a meditação e introspeção 

mental de determinadas ações do passado. Por sua vez, reflexividade significa 

que há um controlo reflexivo sobre a ação, estando presente em todas as 

ações humanas, na medida em que o procedimento tem um fundamento que o 

sustenta. 

Transferindo a importância da reflexão para o ato de educar e ensinar, 

torna-se importante associar este procedimento de prática reflexiva ao bom 

professor. Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou as 

características que definiam o “bom professor”. Na metade do século XX, 

surgiu a consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso: saber 

(conhecimentos), saber-fazer (capacidades) e saber-ser (atitudes). Com base 

nas nossas conceções, perspetivas e fundamentos teóricos que nos foram 

transmitidos, considerámos que estas três variáveis estão sujeitas a evolução, 

se existir prática reflexiva. 
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“O professor faz parte integrante da cadeia da produção e difusão do 

conhecimento. Sabe, pois, por experiência própria e quotidiana, que o 

conhecimento constituído tem hoje uma vida de duração crescentemente curta 

e que é fundamental para si estar permanentemente em contacto com as 

fontes de conhecimento constituinte, que são as de investigação científica e 

tecnológica e da própria realidade social” (Patrício, 1992). Partindo da ideia do 

autor, considerámos que este é um aspeto que revela a importância da reflexão 

por parte do professor. O poder da reflexão sobre a prática como catalisador 

das melhores práticas tem vindo a ser defendido por diversos autores (Dewey, 

1933; Kemmis, 1985; Schon, 1983; Zeichner, 1993). É ao refletir sobre a ação 

que surge a consciencialização do conhecimento tácito, procura-se crenças 

erróneas e se reformula o pensamento. 

Se nos centrarmos na escola, como instituição com grande 

responsabilidade no crescimento dos jovens, podemos utilizar uma referência 

que nos diz o seguinte: “conhecida por de mais é a escola em que o mestre 

detentor de autoridade e possuidor dos conhecimentos tudo orienta e dirige, 

como se a criança ou o jovem fossem uma tábua rasa, completamente 

desprovidos de experiência, fracos e incapazes de caminhar sozinhos sobre os 

quais o adulto paternalmente se debruça para os modelar de acordo com 

aquilo que sabe constituir o bem e satisfazer as necessidades presentes e 

futuras das gerações ascendentes” (Medeiros, 1968). Quero com estas 

palavras partilhar as minhas linhas orientadoras, na medida em que julgo que a 

reflexividade por parte do professor é fundamental para um devido 

acompanhamento, com base em características únicas e que caracterizam 

cada jovem. Somente através de um processo reflexivo é que o professor 

consegue delinear estratégias que promovam melhorias nos alunos, 

permitindo-lhes atingir os objetivos e metas que eles próprios conjeturaram. 

Antes de me referir à importância da reflexividade para a profissão 

Professor propriamente dita, importa ainda explicar em que se baseia a noção 

de professor reflexivo e através de uma revisão da literatura tentar realizar uma 

breve contextualização do tema. Desta forma, é necessário explicar que 

pedagogos de vários países têm sido atraídos por esta nova conceptualização 
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de professor como professor reflexivo. Porém, nem sempre esta proposta é 

completamente entendida, fácil de colocar em prática no contexto de cada 

escola e muitas vezes é criticada. Logo, “a noção de professor reflexivo baseia-

se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o 

ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e de práticas 

que lhe são exteriores” (Alarcão, 2003). É então fundamental, que o professor, 

nas situações profissionais, tantas vezes casuais e imprevistas, atue de forma 

inteligente, flexível, contextualizada e reativa. 

Considero que apesar desta nova conceptualização não resolver todos 

os problemas da formação dos professores, ela pode ser importantíssima para 

ajudar a resolver determinados problemas de confiança de competência de 

alguns professores, desenvolver o papel dos professores nas reformas 

curriculares, no reconhecimento das dificuldades e complexidades dos 

problemas da nossa sociedade educativa e na consciência de como é difícil 

formar bons profissionais. Defendo que em qualquer altura da carreira do 

professor a reflexividade é muito importante, mas durante a formação e na fase 

inicial da carreira ela pode ser verdadeiramente decisiva na evolução de todos 

os aspetos do profissional. 

Previamente a me centrar especificamente no processo de reflexividade, 

interessa acrescentar que ação do professor é sempre influenciada pela escola 

em que está inserido. Tal como refere Alarcão (2003) “É neste local, o seu local 

de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a profissionalidade 

docente. Mas se a vida dos professores tem o seu contexto próprio, a escola 

tem de ser organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e 

coletivas.”. A autora referida alerta para o aspeto relevante de apesar da 

capacidade reflexiva ser inata do ser humano é necessário condições que 

permitam desenvolver livre e responsavelmente essa aptidão. Para que os 

professores expandam esta capacidade intelectual que permite gerir com 

eficácia a sua ação profissional é indispensável que a escola consiga ser um 

motor de desenvolvimento institucional. 

Gostaria de deixar uma breve nota relativamente à criação de portefólios 

reflexivos por parte de professores, que inicialmente pertencia à área das 
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Artes, e recentemente se tem utilizado nas áreas da Educação e Formação. 

Esta nova ferramenta, bem conhecida da nossa formação enquanto 

estudantes-estagiários, poderá ter um papel preponderante na reflexividade 

dos professores, pois permite por um lado ser uma construção pessoal que 

permite organizar o trabalho e as ideias, explicando-as, e dar sentido, e por 

outro é o meio extremamente simples de se darem a conhecer de demonstrar 

competência. 

Um professor reflexivo deve prestar atenção ao seu aluno, ouvi-lo, 

surpreender-se, e atuar como um espécie de detetive que procura descobrir as 

razões das ações e pensamentos dos seus alunos. 

O professor reflexivo empenha-se para ir de encontro aos alunos e 

entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu 

conhecimento na ação com o saber escolar. Este tipo de ensino é uma forma 

de reflexão na ação que exige do professor uma capacidade de individualizar, 

ou seja, de dedicar atenção a um aluno, mesmo numa turma numerosa, tendo 

noção do seu grau de compreensão e das suas dificuldades. 

Ser reflexivo é ter a capacidade de individualizar o ensino. No fundo, «“O 

melhor professor será o que tiver uma resposta pronta para a questão que 

preocupa o aluno. Estas explicações dão ao professor o conhecimento do 

maior número possível de métodos, a capacidade de inventar novos métodos 

e, acima de tudo, não provocam uma adesão cega a um método, mas a 

convicção que todos os métodos são unilaterais e que o melhor método será o 

que der a melhor resposta a todas as dificuldades possíveis que o aluno tiver, 

quer dizer, não um método, mas uma arte e um talento” (Tolstoi)» (Nóvoa A. , 

1992). 

Um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz, 

mas reflete sobre esse facto, ou seja, procura compreender a razão por que foi 

surpreendido. Depois reformula o problema suscitado pela situação e efetua a 

experiência para testar a nova hipótese. É esta reflexão sobre a reflexão na 

ação “… que ajuda o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a 

construir a sua forma pessoal de conhecer.” (Oliveira & Serrazina, s.d.). 
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Á medida que os professores tentam criar condições para uma prática 

reflexiva, é muito possível que se venham confrontar com a burocracia escolar. 

A burocracia de uma escola está organizada à volta do modelo de saber 

escolar. Isto significa que quando “um professor tenta ouvir os seus alunos e 

refletir na ação sobre o que aprende, entra inevitavelmente em conflito com a 

burocracia da escola...O desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem 

de integrar o contexto institucional.” (Nóvoa A. , 1992). 

Suportado na ideia de Nóvoa considero que os responsáveis por uma 

escola que pretendam docentes reflexivos devem tentar desenvolver espaços 

de autonomia em que a reflexão seja possível. Por outro lado, aprender a ouvir 

os alunos e fazer da escola um local no qual seja possível ouvir os alunos 

devem ser duas intenções inseparáveis que movem um pedagogo reflexivo. 

Segundo Nóvoa (1992) no “desenvolvimento de um practicum reflexivo é 

importante juntar 3 dimensões: - compreensão das matérias pelos alunos; - 

interação interpessoal entre professor e aluno; - a dimensão burocrática da 

prática.”  

Concluindo, importa referir que a questão da reflexividade na profissão 

docente estará sempre em aberto e em constante evolução. 

A reflexividade não segue um padrão lógico mas a tomada de decisões 

conscientes é um dos atributos que, de um modo geral, se considera nos 

professores reflexivos.  

No fundo, uma abordagem reflexiva enaltece a estruturação individual do 

saber e legitima o valor epistemológico da prática profissional. 

“Na sociedade plural em que se vive, caraterizada pela conflitualidade, 

incerteza e complexidade, os professores precisam desenvolver uma prática 

reflexiva no sentido de transformar a sala de aula. As práticas 

reflexivas…podem constituir um modo de lidar com a incerteza, encorajando a 

trabalhar de modo competente e ético.” (Oliveira & Serrazina, s.d.). 

No fundo ser professor na atualidade é ser possuidor de vários saberes, 

alicerçado num saber específico que deve refletir sobre os objetivos da escola, 

objetivos esses que a própria sociedade não os define com coerência nem 

clareza. Isto só é possível pela reflexão constante, pela capacidade de assumir 



 

35 
 

um caminho, de tomar decisões conscientes e autónomas sem nunca 

desprezar a responsabilidade que isso acarreta. 

Considero que as práticas reflexivas devem ser entendidas como 

inerentes à profissão docente não no sentido de serem naturais, mas porque 

são essenciais à mesma. Mas para que esta luta faça sentido é necessário que 

se criem um conjunto de condições, de lógicas de trabalho, fundamentalmente 

lógicas de trabalho coletivo onde através da reflexão, da troca de ideias, da 

troca de experiências, através da partilha seja possível implementar uma 

atitude reflexiva nas escolas. Não desvalorizando a experiência defendemos 

que esta apenas se transforma em conhecimento se existir uma análise 

sistemática das práticas e uma constante postura crítica e reflexiva. 

 

3.4. Importância da supervisão pedagógica 

 Um aspeto que me parece fundamental referir inicialmente, é que 

chegado o momento do estudante-estagiário começar o seu EP, será decisiva 

a sua formação, particularmente ao longo da Licenciatura e do atual Mestrado, 

para demostrarem que são bons professores, sem uma boa formação inicial 

será difícil demonstrar competência. Como indica Gonçalves, Aranha, & 

Albuquerque (2008) “Para Silva (2005a), os futuros docentes devem chegar ao 

estágio preocupados com as bases teóricas que já têm consolidadas e que 

formam a sua aprendizagem profissional.”. Neste sentido, o PC Francisco 

Magalhães, teve um papel muito assertivo, ao longo do ano letivo. Por 

exemplo, no início procurou saber quais as modalidades que nos sentimos 

mais à-vontade para lecionar, bem como perceber quais as modalidades que 

iríamos abordar e que não tivemos oportunidade de desenvolver na nossa 

formação, alertando para facto de previamente encontrarmos soluções para 

nos prepararmos devidamente para as dificuldades que poderíamos encontrar. 

 Considero que para além do desempenho apresentado em todas as 

atividades propostas durante o estágio, aplicando os conhecimentos adquiridos 

ao longo da formação inicial, penso que será fulcral conseguir centrar-me na 

importância de duas atitudes que definirão a minha postura enquanto 
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estudante-estagiário, seguir as orientações do PC e do OF Virgílio Silva e ser 

autónomo na realização de todas as tarefas propostas. 

 Segundo Gonçalves, Aranha, & Albuquerque (2008), “A classificação 

final que os professores realizam aos alunos deve ser um processo de síntese 

de todas as avaliações que ocorreram ao longo do ano. Pode, ainda, ser vista 

como um processo de feedback entre o professor/aluno. No entanto é 

importante salientar que esta interligação deve ser constante ao longo do ano.” 

Ora, foi exatamente esta forma de interagir que marcou a nossa relação com o 

professor Francisco Magalhães, uma constante reflexão no final das nossas 

aulas, durantes as aulas dos nossos colegas, nas reuniões e nas atividades 

durante todo o ano letivo. Mais do que ensinar o que fazer e como o fazer, o 

PC sempre nos deu liberdade para expormos as nossas ideias, “espaço para 

errar” e muito assertivo, rigoroso e direto quando as situações o exigiam. Desta 

forma, penso que foi possível desenvolver um conjunto de capacidades e 

competências que me irão ajudar a tomar decisões mais adequadas em cada 

momento de incerteza. 

 Ainda, de acordo com Gonçalves, Aranha, & Albuquerque (2008), “… 

Carreiro da Costa et al. (1985) defendem que as instituições universitárias têm 

de ter a capacidade de formar técnicos especializados (eficazes), para 

realizarem as suas funções de forma profissional e a mais adequada possível 

às necessidades da sua população-alvo”. Esta afirmação aponta mais uma vez, 

para a ideia fundamental da importância da reflexividade do professor, 

desenvolvida no tema anterior, e para a necessidade de nos sabermos adaptar 

em função do contexto particular que se nos apresenta. Aliás este foi um dos 

assuntos mais debatidos ao longo do ano letivo com o PC, designadamente, 

através das diferentes formas de interação de cada estudante-estagiário com a 

sua turma, as diferentes características de cada turma entre outros aspetos 

específicos das aulas que exigem uma enorme adaptabilidade por parte do 

professor. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 



 

38 
 

  



 

39 
 

4. Realização da Prática Profissional 

 “A competência profissional assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética 

profissional em que se destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o 

sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a 

conduta adequada na Escola. Os determinantes do exercício da competência, 

tais como os valores, a motivação e a atitude positiva face à profissão 

percorrem todas as áreas de desempenho e em todas têm de ser trabalhados 

de forma sistemática.” 

(Matos, 2011) 

 Foi então, com base nas ideias apresentadas no parágrafo anterior, que 

procurei nortear a minha forma de estar, perante a realização de todas as 

atividades e tarefas, em cada uma das áreas de desempenho do meu EP. 

 Todos os objetivos que procurei dar resposta, todas as dificuldades que 

tentei suprimir e todas as estratégias que defini, no sentido de melhorar ao 

longo de todo este ano letivo, revelaram-se sempre como excelentes desafios, 

para evoluir enquanto futuro professor. 

 Penso que a minha prática profissional, foi bastante abrangente, no 

sentido em que foi possível vivenciar uma diversidade de realidades muito 

grande. Interação com os alunos da turma pela qual fiquei responsável quer 

dos alunos das turmas dos meus colegas estudantes-estagiários com todos os 

diferentes planeamentos decorrentes destes processos, distintas atividades 

que visaram a integração na comunidade escolar quer a exploração de 

atividades com o propósito de fazer uma boa interligação entre a escola e o 

meio envolvente e atividades importantes para a construção e desenvolvimento 

da minha competência profissional. 

 Assim, através de uma análise crítica e refletiva, pretendo expor de 

seguida, todo o trabalho desenvolvido no EP, organizando todas as tarefas e 

atividades, pelas quatro áreas de desempenho. 

 É necessário ter em conta, que será usado como termo de comparação 

para o trabalho efetuado, aquilo que foi planeado inicialmente, designadamente 
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no meu PFI, no sentido de se perceber se os objetivos foram atingidos e se não 

foram ou se existiram alterações significativas, justificar adequadamente. 

 

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 A principal finalidade desta área é conduzir com eficácia e eficiência 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno em EF, através de 

uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos, que respeite o 

conhecimento válido para o ensino desta disciplina. 

 “Sou professor para ensinar a outros aquilo que eles sozinhos não 

conseguem aprender, para os não deixar abandonados ao desamparo e ao 

sufoco do desconhecimento.”. 

(Bento J. O., 2008, p. 43) 

 Ora, enquanto estudante-estagiário, para atingir o objetivo de ensinar 

com qualidade, aquilo que os alunos não sabem, ou têm de evoluir, é chegada 

a hora, de me fazer valer, de todos os conhecimentos adquiridos durante toda 

a minha formação académica e articular da melhor forma possível esses 

mesmos conhecimentos, em função de cada contexto e tarefa específica. 

 

4.1.1. Conceção 

 Neste espaço pretendo projetar toda a minha atividade na escola, tendo 

em conta as características particulares da ESFH e o meio envolvente. Assim, 

tornou-se essencial ambientar-me rapidamente quer aos espaços físicos da 

escola quer às relações educativas intrínsecas e a partir daí conhecer bem os 

alunos no sentido de conceber um ensino da disciplina de Educação Física de 

qualidade. 

 Segundo Albuquerque, Graça, & Januário (2005) “Na prática, as 

orientações conceptuais não nos aparecem no seu estado puro e, explícita ou 

implicitamente, estas orientações conceptuais podem coexistir lado a lado…”. 

Portanto, penso que apesar desta fase de conceção não ser decisiva para a 

minha atuação durante o EP, ela será importante para uma boa integração e 

preparação para a realização de todas as tarefas. 
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 Logo, os primeiros contactos com PC e com a escola foram importantes 

para ir conhecendo as infraestruturas, apesar das obras de restruturação só 

terem ficado concluídas perto do arranque do ano letivo. De qualquer forma, as 

obras alteraram de tal forma os espaços físicos, que os meus colegas 

estudantes-estagiários João Ferreira e Luís Silva, que frequentaram aquela 

escola no ensino secundário, não reconhecerem quase nada, tratando-se desta 

forma, de uma escola praticamente nova. 

 Relativamente aos espaços para Educação Física uma advertência feita 

desde logo pelo PC, foi que teríamos de ter em consideração que 

provavelmente, estariam a trabalhar 3 turmas ao mesmo tempo no pavilhão. No 

entanto, apenas no horário da minha turma, isso não se veio a verificar, pelo 

que algumas vezes tive 2/3 do pavilhão, um aspeto importante a ter em conta. 

 Nas primeiras reuniões também foi possível conhecer alguns 

professores da escola e funcionários, que numa primeira impressão, pareceram 

ser bastante simpáticos e sensibilizados para o facto de a escola receber 

bastantes estudantes-estagiários, proporcionando desde logo um ambiente 

bastante acolhedor. 

 Quanto à turma pela qual cada estudante-estagiário iria ficar 

responsável, foi realizado um sorteio em reunião de NE.  

Antes do sorteio das turmas que o Professor Francisco Magalhães tinha 

para distribuir pelos quatro estudantes-estagiários do NE, achou de extrema 

importância acordar, desde logo, algumas regras, uma vez que três turmas são 

do 12º ano de Cursos de Ciências e Tecnologias e, portanto, com a carga 

horária de dois blocos semanais de 90 minutos e uma turma de 10º ano de um 

Curso Profissional com apenas um bloco de 90 minutos. Assim, ficou definido 

que o estudante-estagiário que ficasse com a turma de 10ºano teria de ter uma 

maior envolvência no Desporto Escolar (DE) e outras tarefas que o PC 

considere relevantes realizar. O sorteio ditou que eu ficasse com a turma dos 

CP, 10 TGI, tendo os colegas Hugo Teixeira, João Ferreira e Luís Silva ficado, 

respetivamente, com as turmas 12 CT2, 12 CT3 e 12 CT6. 

Penso que as principais diferenças em relação aos meus colegas serão 

essencialmente nas planificações, quer pela carga horária, quer pela estrutura 
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em módulos, e também, pelo ano de escolaridade. À primeira vista, considerei 

existir imensas vantagens em lecionar uma turma de um CP. Desde logo, 

porque vou ter várias oportunidades de observar e discutir assuntos 

relacionados com as turmas dos meus colegas estudantes-estagiários e 

vivenciar na prática uma turma de um curso profissional, ficando claramente 

com uma excelente conceção do que será lecionar EF em cursos com estrutura 

de ensino tão diferentes. Por outro lado, o facto de ter um papel mais 

preponderante no DE, na modalidade de Voleibol de que gosto imenso e tive 

oportunidade de aprofundar no primeiro ano de Mestrado, deixa-me 

extremamente motivado para colaborar nos treinos e jogos e, 

consequentemente, aprender ainda mais. 

Uma alteração interessante que se efetuou antes do arranque letivo, em 

relação aos CP, em reunião do grupo disciplinar de EF, foram nos critérios de 

avaliação, especificamente, aumentar a percentagem do domínio sócio-

afectivo, de 15% para 20%, nas turmas dos CP, o que levará a uma maior 

responsabilização por parte dos alunos, na atitude que vão ter perante as aulas 

de EF, uma vez que este domínio terá maior peso na sua nota final. Parece-me 

que com esta alteração, haverá uma maior preocupação por parte de todos que 

os alunos dos CP se envolvam da melhor forma na disciplina de EF. Esta 

questão originou uma pequena discussão quanto à avaliação dos alunos em 

CP, e desde logo fiquei sensibilizado para refletir acerca da avaliação em EF, 

que mais à frente decidi desenvolver de forma mais específica no meu projeto 

de estudo. 

 O Professor Francisco Magalhães, na primeira reunião, teve também a 

preocupação de nos ceder alguns documentos importantes para integrarmo-

nos o mais rápido possível no processo de estágio e na escola. Destaco, 

fundamentalmente, o Projeto Educativo e o Regulamento da ESFH, que nos 

permitiram ajudar a conhecer e fazer uma sucinta caraterização da escola. 

 A primeira reunião do grupo disciplinar de EF serviu para os professores 

e estudantes-estagiários se apresentarem, mas, mormente para se debater as 

atividades a realizar durante o ano letivo, definindo o Plano Anual de Atividades 

(PAA) 2011/2012. Gostaria de mencionar que uma das ideias do NE da 
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FADEUP foi aprovada por todos os professores cooperantes da escola. A ideia 

consistiu, no dia do corta-mato, que é efetuado numa pista com excelentes 

condições, Pista de Atletismo Gémeos Castro, realizar mais provas de 

Atletismo que seriam definidas mais tarde. Foi ótimo sentir esta abertura de 

todos os professores de EF, porém, uma das dificuldades sentidas nesta 

reunião foi apresentar atividades exequíveis, ao contrário, por exemplo, dos 

professores cooperantes, que conhecem muito bem a realidade escolar. 

 Quanto à turma que iria lecionar, não tendo conhecimento do 

funcionamento dos CP e não tendo qualquer informação acerca dos alunos, 

considero ter sido importante consultar Programa da Disciplina de Educação 

Física dos CP de Nível Secundário e os documentos construídos pelo GDEF 

acerca destes cursos concedidos pelo PC, e as duas primeiras aulas, de 

apresentação e de aplicação dos testes Fitnessgram, respetivamente, para 

melhor adequar a minha futura atuação tendo em conta o contexto com que me 

iria deparar. 

 O conhecimento acerca dos alunos foi aprofundado, através do 

preenchimento das fichas de caraterização individual. A respetiva ficha foi 

criada pelo NE, com o intuito de compreender melhor a realidade que vamos 

encontrar, de forma a adequar o melhor possível a nossa atuação enquanto 

professores da turma. Os aspetos mais importantes da caraterização da turma 

já foram mencionados no ponto 3.2.3. 

Porque penso ser essencial que o professor conheça bem a realidade 

que vai encontrar de modo a preparar da melhor forma possível o processo e 

ensino aprendizagem, será relevante ter em conta que, contemporaneamente, 

se assiste a uma mudança da realidade educativa. Portanto, gostaria de deixar 

a afirmação do Professor Jorge Olímpio Bento, para aqueles que se esquecem 

que a Escola hoje não é mesma de alguns anos atrás. “Olvidam que o contexto 

educativo actual não está adstrito à família, á escola e aos seus aliados de 

outrora; que o quadro se alterou e elas não são mais o dono exclusivo, nem 

sequer o maior, do terreno da educação.” (Bento J. O., 2008, p. 27). 
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4.1.2. Planeamento 

 “Planning and anticipation are essential skills that allow a teacher to 

efficiently organize herself, students, facilities, and available resources to lead 

students toward stated instructional goals in the shortest amount of time.” 

(Metzler, 2000, p. 114) 

 Uma das ideias chave, relativamente ao planeamento, transmitidas na 

fase inicial do EP pelo Professor Francisco Magalhães, foi exatamente 

desenvolver competências no sentido não só de planear corretamente, mas 

também, melhorar a nossa habilidade de antecipar problemas decorrentes do 

processo de ensino. Assim, não descorando a importância de um bom 

planeamento, penso que esta capacidade de antecipação de um professor que 

ajuda a definir a excelência da sua atuação. Penso que a articulação correta 

entre estes dois conceitos proporcionará ao professor uma melhor preparação 

para uma aula. Metzler (2000, p.114), refere ainda que os professores devem 

planear para que se sintam mais confortáveis em frente à turma, porque o 

processo permite rever os conteúdos antecipadamente e os próprios alunos 

terem a perceção de que o professor é organizado. 

 Pretendo então nos parágrafos seguintes, discorrer os apontamentos 

essenciais, nos diferentes níveis de planeamento, do geral para o mais 

específico, ao longo deste ano letivo. Ainda de acordo com Metzler (2000, p. 

114), é fácil um professor com pouca experiência substimar ou sobrevalorizar o 

processo de planeamento em EF, isto porque pode não se preparar 

convenientemente para a instrução ou dispender mais tempo que o necessário 

para se preparar para as aulas. Considero então, que ao longo do processo de 

planeamento, dei a importância necessária e dispendido o tempo adequado. 

 Nos pontos anteriores 3.2.4 e 3.2.5, procurei descrever, resumidamente, 

os CP e respetivo Programa para a disciplina de EF. Assim, neste capítulo 

pretendo apenas referir, os aspetos que penso serem objeto de maior reflexão 

e que influenciam o planeamento. 

 Desde logo, a diminuição da carga horária para a disciplina de EF, 

parece-me uma medida completamente desajustada. Julgo que é unânime 

apontar que é apenas nas escolas que grande parte dos alunos pratica 
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atividade física e adquirem hábitos de vida saudáveis, pelo que penso que a 

carga horária para esta disciplina deveria aumentar e nunca diminuir. 

Analisando um estudo, com uma revisão bibliográfica de 850 artigos científicos, 

baseado em evidências de atividade física em alunos em idade escolar, cujo 

objetivo foi rever os efeitos da atividade física na saúde e nos comportamentos 

e desenvolver recomendações baseadas em evidências para a atividade física 

na juventude, concluiu-se que os jovens em idade escolar devem participar, 

pelo menos cinco vezes por semana, em 60 minutos ou mais de atividade física 

moderada a vigorosa com desenvolvimento adequado, agradável e que 

envolvam variedade de atividades (Strong et al., 2005; Pate et al., 2002). A 

estruturação dos módulos parece-me adequada tendo em conta a carga 

horária. O programa sugere ainda duas sessões de 45 minutos, que a ESFH 

através da sua autonomia, alterou para apenas uma sessão de 90 minutos, o 

que me parece muito ajustado, tendo em conta que assim aumenta bastante o 

tempo útil de aula por semana. Por último, será importante referir que os 

diferentes objetivos mencionados do Programa estão apropriados, até porque 

resultam de um ajustamento do programa de EF dos cursos científico-

humanísticos. 

 No Programa de EF dos CP pode constatar-se que “Será, naturalmente, 

necessário adequar as orientações que norteiam determinados aspetos da 

elaboração de um Plano de Turma, nomeadamente, quanto à composição do 

currículo dos alunos, no quadro da carga horária prevista e à estruturação e 

duração dos módulos.” Neste sentido, a ESFH, particularmente o grupo 

disciplinar de EF, criou uma planificação para o triénio 2009-2012, definindo 

quais as modalidades a serem abordadas e os respetivos números de blocos, 

em cada ano letivo. Contudo, o PC pediu que refletisse sobre o documento e 

propusesse a minha própria planificação anual. Logo se quanto às modalidades 

a lecionar não tinha oportunidade de escolha, em relação ao número de blocos 

propus uma pequena alteração, que foi aceite, diminuindo ligeiramente o 

número de blocos  do módulo de Atividades Físicas, Contexto e Saúde I, 

aumentando, por conseguinte, o número de sessões do módulo de Futsal indo 

ao encontro das motivações dos alunos. Penso que assim foi dada resposta a 
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uma premissa importante do Programa, “A gestão temporal da leccionação dos 

diferentes módulos é uma decisão pedagógica fundamental do professor. 

Dependendo das diferentes condições existentes na escola, das características 

das turmas, da avaliação realizada e das suas opções pedagógicas, o 

professor procederá à organização da leccionação de cada ano.”. 

 Siedentop & Tanehill (2000, p. 114) sugerem que o ensino da EF para 

ser bem sucedido requer uma articulação relevante do curriculo tendo em conta 

os diferentes niveis, um ensino eficaz e estruturas organizacionais que 

permitam compromissos significativos. Tendo em conta as considerações 

mencionadas anteriormente, a tarefa seguinte foi elaborar os diferentes níveis 

de planeamento. 

Para a criação do Plano Anual da Turma 10TGI, a indicação do 

Professor Francisco Magalhães de iniciar com Atletismo, aproveitando o 

possível bom tempo do arranque do ano letivo, foi fulcral, porque mesmo com 

este cuidado em algumas aulas não foi possível lecionar a modalidade, devido 

às condições climatéricas, tendo mesmo terminado módulo apenas no 2º 

Período e não no 1º Período como estava previsto. Quanto às restantes 

modalidades o principal critério foi deixar as aulas no pavilhão para a 

modalidade de Futsal, uma vez que para a Dança e a Ginástica não existem 

diferenças significativas entre lecionar no auditório ou no pavilhão. 

Uma importante tarefa do EP, foi a elaboração dos Modelos de 

Estruturas de Conhecimentos para cada modalidade lecionada. O PC deu-nos 

sempre alguma liberdade e responsabilidade para realizarmos esta tarefa, uma 

vez que é necessário bastante reflexão e tempo para ser feita corretamente. 

Contudo, as questões primordiais e discutidas antes do processo de ensino 

aprendizagem foram sempre as progressões pedagógicas e a construção das 

Unidades Temáticas. Para Vickers (1990, p. 47), o desenvolvimento dos MEC’s 

promove três qualidades importantes para o ensino: atingir uma visão 

pormenorizada dos conteudos estudados; regulação do curriculo; perceção de 

auto-eficácia. Isto, porque requerem um estudo independente, pensamento 

analítico e extensas decisões a fazer. As vantagens de criar estes documentos 

foram imensas, designadamente, aumentar o meu conhecimento acerca das 
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modalidades e melhorar a minha capacidade de adequar os conteudos ao 

contexto específico de ensino. Logo, os MEC’s foram autênticos guias 

orientadores em todo o processo de ensino de cada modalidade. 

A estruturação das UT, foram um aspeto sempre muito discutido no NE 

como referi anteriormente. Rink (1993, p. 220) menciona que as UT podem ser 

pensadas em periodos de aulas sequênciais, em aulas alternadas ou em 

qualquer delineação que o professor  considere desejável. Todavia, tendo em 

conta o “Roulement”, documento que distribui os espaços de aula pelas turmas 

dos professores de EF, não era possivel o professor utilizar o mesmo espaço 

várias aulas seguidas, pelo que as UT nunca poderão ser pensadas de forma 

sequencial. Pessoalmente, pelo menos na prespetiva de ensino dos CP, em 

que os alunos têm somente uma aula por semana, penso que esta forma de 

planeamento não é a mais adequada. Considero que seria mais positivo, os 

alunos abordarem a mesma modalidade de forma sequencial consolidando 

melhor as aprendizagens. Aliás, penso que esta dificuldade foi sentida de 

forma mais evidente em Ginástica. Em todas as modalidades a metodologia 

utilizada foi da base para o topo, pois Vickers (1990, p. 104) refere que este 

conceito implica que se quebre o conteudo em componentes separadas, para 

que os alunos o compreendam e possam reconstruir o seu todo. 

 Por último, os planos de aula, foram a tarefa de todo o planeamento que 

dediquei mais tempo e mais me fez refletir durante o EP. Desde logo, a 

formatação e estrutura do plano de aula, foi um assunto que foi discutido pelo 

NE. Apesar da FADEUP ter um documento que os estudantes-estagiários 

devem seguir, tentamos dar uma interpretação nossa do documento. De 

realçar a abertura do PC, ao permitir que cada um de nós entendesse o que 

era mais importante colocar na coluna “Componentes críticas”, que na nossa 

forma de entender este separador, poderão ser colocados diferentes aspetos 

que o professor em determinada aula em particular considere importante 

referir, como, palavras-chave, determinantes técnicas, erros mais frequentes, 

etc… Segundo Rink (1993, p. 212) o plano de aula basea-se nos objetivos da 

UT e que é necessário ter em consideração que cada aula tem uma parte 

inicial, fundamental e final, que estruturam e dão signficado às experiências de 
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ensino. Em traços gerais, foi desta forma que planeei os planos aula, não 

descurando a importância de cada uma das partes. 

 Rink (1993, p. 212) sugere ainda, que os bons professores irão refletir 

acerca do que fizeram durante a aula e fazer novas decisões sobre o que foi 

bem ou mal sucedido da sua atuação aprendendo e evoluindo com as suas 

prórpias experiências de ensino. Foi com base na ideia anterior que procurei 

nortear a elaboração dos planos de aula. Penso que, com uma reflexão 

constante das minhas próprias decisões, aliado a feedbacks assertivos do PC e 

discussões interessantes com os colegas do NE foi possivel desenvolver 

bastante as minhas capacidades de planeamento, concretamente a realização 

dos planos de aula, provavelmente, unidade do planeamento mais importante. 

“It might be said that the effectiveness of any lesson is determined before 

it begins by how well the teacher has planned for it. Good planning facilitates 

the flow of the lesson and leads to a more efficient use of the time and other 

instructional resources. This, in turn, leads to higher levels of student learning in 

the lesson and content unit.” 

(Metzler, 2000, p. 89) 

 

4.1.3. Realização 

 O grande objetivo deste capítulo foi procurar orientar com eficácia a 

realização de todas as aulas, tendo em conta o planeamento efetuado e o 

contexto específico de ensino, para que fosse capaz de melhorar a minha 

atuação enquanto professor perante uma turma. 

 Embora esta não fosse a minha primeira experiência perante um grupo, 

uma vez que tive oportunidade no ano anterior de contactar com alunos de três 

escolas diferentes da cidade do Porto, e ter uma curta experiência como 

treinador de Futsal e Futebol, foi com enorme expetativa e ansiedade que 

aguardei pela primeira aula, porque considero que este é um âmbito 

completamente diferente. Contudo, na aula de apresentação, e depois nas 

aulas consequentes, à medida que fui interagindo com os alunos, essa 

ansiedade foi desaparecendo. “…penso ter correspondido às expectativas, 

tentando sempre adotar uma postura calma, séria e rigorosa quanto aos pontos 
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que era necessário explicar aos alunos. Penso ter conseguido transmitir aos 

alunos grande parte dos pontos fulcrais da aula de apresentação.” (Situação 1 

– Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 Porém, durante este processo de realização da prática profissional, 

foram necessárias várias alterações ao que estava previamente determinado, 

bem como, identificar e procurar dar resposta a problemas que emergiram 

durante a minha prática pedagógica. Pretendo então, nos próximos parágrafos, 

discorrer apenas, acerca dos aspetos mais importantes referidos 

anteriormente, mencionado as reflexões mais importantes, novas formas de 

atuar enquanto professor e a aplicação de diferentes estratégias. 

 Ao longo do processo de lecionação na ESFH vivi uma enorme 

dicotomia, entre melhorar as minhas capacidades/habilidades pedagógicas e 

dar resposta aos problemas decorrentes do processo de ensino da turma 10 

TGI. Parece-me interessante expor desta forma a realização da minha prática 

pedagógica, acrescentando por último, as reflexões e conclusões mais 

importantes acerca das aulas lecionadas no 3º Período, às turmas dos meus 

colegas estudantes-estagiários. 

 Considero que ao longo de todo o processo o importante foi nunca ter 

tido medo de errar e ter a capacidade para reagir e tentar melhorar sempre. 

Segundo Cury (2005, pp. 51-75) “… o fracasso é lido continuamente, gerando 

reacções emocionais dolorosas e ideias negativas que impedem a liberdade de 

pensar, de fazer novos planos, de acreditar no próprio potencial. A derrota não 

superada esmaga os sonhos e dilacera a coragem.”. Logo, torna-se 

fundamental, enfrentar os desafios com audácia, para atingirmos os nossos 

sonhos. No meu caso, é ser professor de EF, concretamente neste ano de EP, 

aprender e evoluir o mais possivel. 

 

 

Problemas decorrentes da prática quanto à minha intervenção enquanto 

professor 
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 O PC Francisco Magalhães, nas primeiras aulas, alertou-me para o mau 

posicionamento e má circulação pelo espaço de aula, aspeto que segundo 

o próprio poderia estar associado, a hábitos de treino com as crianças e jovens 

de Futsal e Futebol. 

 “Um aspeto que preciso melhorar, é a circulação por fora do espaço da 

aula, que quando a aula é realizada no exterior se torna um pouco complicado 

porque o espaço é pequeno.” (Situação 4 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

“Concluindo, existem aspetos importantes que pretendo corrigir rapidamente 

como por exemplo, o posicionamento por fora ao longo da aula e a capacidade 

de corrigir o aluno da posição onde me encontro, tenho uma tendência errada 

para ir sempre ao encontro do aluno e deixar alunos nas minhas costas.” 

(Situação 5 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 De facto, não poderia estar mais de acordo com a observação do 

Professor Francisco Magalhães, uma vez que todos estes erros eram 

perfeitamente inconscientes. Assim, apesar de ter conseguido melhorar 

significativamente nas aulas seguintes, “…penso que consegui melhorar a 

circulação durante a aula, embora no pavilhão a circulação por fora seja mais 

fácil do que no auditório ou no exterior “ (Situação 6 – Aulas Dadas – Diário de 

Bordo), a correta circulação pelo espaço da aula, ainda demorou algum tempo 

a consolidar. 

 Provavelmente, também devido à minha experiência como treinador, a 

gestão do tempo dos exercícios planeados para a aula, nunca constituiu uma 

dificuldade. As verdadeiras dificuldades sentidas relativamente á gestão da 

aula prenderam-se em diminuir o tempo de organização dos alunos, quer na 

instrução, quer na organização dos exercícios e diminuir, ainda, a tendência 

inicial que tinha para me estender um pouco nas explicações. 

 “Penso ainda que é importantíssimo, continuar a desenvolver estratégias 

para que os alunos, se reúnam mais rapidamente no final dos exercícios, e não 

iniciar o diálogo com os alunos sem que todos estejam atentos, apercebo-me 

que por vezes um ou outro aluno não está atento o que prejudica, obviamente 

a compreensão ou correção das tarefas.” (Situação 10 – Aulas Dadas – Diário 

de Bordo). 
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 “Um aspeto menos positivo da minha atuação enquanto professor, foi a 

conversa que tive com os alunos antes de iniciar a avaliação diagnóstica da 

modalidade, na tentativa de os motivar para a modalidade, alonguei-me na 

conversa com os alunos, e dada as tipicidades desta turma, considero ter sido 

errado, pois não se conseguem concentrar em muita informação ao mesmo 

tempo.” (Situação 15 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 Uma estratégia que decidi utilizar para agrupar os alunos mais 

rapidamente, foi realizar uma contagem decrescente em voz alta, atribuindo um 

pequeno “castigo” (p.e. flexões), caso alguns alunos demorassem muito tempo 

a reunir. Penso que esta estratégia resultou muito bem ao longo de toda a 

prática pedagógica, pelo que não foram necessárias mais alterações. 

 “Foi possível aplicar a estratégia da contagem decrescente em voz alta 

para reunir os alunos mais rapidamente, estratégia que resultou na perfeição, 

levando a que os alunos se reunissem muito rápido na zona mais próxima de 

mim, logo pretendo dar continuidade a esta estratégia sempre que seja 

necessário agrupar os alunos de forma célere.” (Situação 19 – Aulas Dadas – 

Diário de Bordo). 

 Relativamente à organização dos alunos para os exercícios, as maiores 

contrariedades aconteceram na modalidade de Futsal. Sempre que a 

organização do exercício era complexa os alunos tinham dificuldade em 

entender o que se pretendia da situação de aprendizagem. Assim, tendo em 

conta as especificidades da turma, procurei resolver o problema, apostando 

numa demonstração inicial com um grupo ficando os restantes alunos a 

observar e, também, apresentar exercícios com uma organização mais simples 

ou, ainda, aumentar a complexidade das situações de aprendizagem, através 

de novas variantes de exercícios já realizados em aulas anteriores. 

 “A exposição deve ser planeada para que se centre nos aspetos 

fundamentais do assunto a tratar, exigindo um conhecimento aprofundado da 

matéria em apreço; tratando-se das habilidades técnicas ou táticas a ensinar, 

importa ser um profundo conhecedor das componentes críticas de realização 

das acções motoras colectivas ou individuais.” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 94) 
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 Não me querendo de forma nenhuma apelidar como alguém que possui 

um conhecimento profundo dos conteúdos, tendo em conta o contexto de 

estágio, considero que nos momentos de preleção ou de explicação, este 

não foi o maior inconveniente. Portanto, o que procurei melhorar nestes 

momentos, foi a minha capacidade identificar as principais dificuldades dos 

alunos e focar apenas o mais importante Rosado & Mesquita (2009, p. 94). Ao 

longo das aulas penso que este aspeto menos positivo foi sendo colmatado, 

efetuando explicações mais breves e objetivas. 

 “É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se 

estabelece. A transmissão de informação é uma das competências 

fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a sua importância 

na aprendizagem.” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 70) 

 Considerei que a comunicação verbal sempre foi um dos meus pontos 

fortes enquanto estudante-estagiário, no sentido em que penso ter um bom 

volume e colocação de voz e uma boa articulação do discurso. No entanto, 

com a ajuda do PC, fui percebendo toda a dimensão da comunicação e 

melhorar aspetos da comunicação não-verbal, que nunca tinha refletido, 

nomeadamente, o contacto visual, as expressões faciais, entusiasmo do 

professor e a comunicação gestual (Rosado & Mesquita 2009, p. 73). 

Particularmente a comunicação gestual, foi um dominio que foi possível 

desenvolver bastante dado que nunca tinha pensado acerca da sua 

aplicabilidade. Desta forma, os alunos já reconheciam os meus gestos, mesmo 

á distância, quando, por exemplo, reunir os alunos, uma ação bem realizada, 

um comportamento desadequado, uma pequena correção de um conteúdo, 

etc… 

Mesmo na comunicaçaõ verbal, segundo Rosado & Mesquita (2009, p. 

71), para que o professor possa melhorar a comunicação, um factor fulcral, é o 

nível de atenção que os alunos demonstram. E, de facto, neste aspeto 

específico, foi necessário corrigir a minha forma de atuar, mas penso ter 

conseguido um resultado muito positivo. “Nos momentos de instrução, é 
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necessário ter maior perceção se os alunos estão todos em silêncio e atentos, 

mas também ter o cuidado de esperar que estejam todos reunidos perto de 

mim.” (Situação 14 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). “Um aspeto que penso 

ter conseguido melhorar foi não iniciar a conversa com os alunos sem que 

todos estivessem em silêncio penso que esta estratégia poderá trazer 

benefícios em futuras aulas.” (Situação 16 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 De acordo com Adelino et al. (2000, pp. 39,40), existem pequenas 

orientações que podem favorecer uma boa comunicação entre os 

intervenientes, neste caso o professor e os alunos. Ora, ao longo do ano letivo 

penso ter conseguido, efetuar algumas destas regras, resultando numa boa 

relação com os meus alunos. Designadamente, dirigir-me aos alunos pelo 

nome, interessar-me por questões extraescolares, disponibilidade para 

esclarecer duvidas, dar informações sobre os seus desempenhos, elogiar com 

regularidade, corrigir comportamentos desadequados, utilizar uma linguagem 

simples e ajustada, ser justo e ser imparcial no contacto com todos os alunos. 

 “A comunicação é eficaz a partir do momento que os seus intervenientes 

estão predispostos para que isso aconteça, logo existem atitudes e 

comportamentos relacionadas com a eficácia da comunicação como a empatia, 

a assertividade, a dedicação, a atenção, a habilidade para captar sinais e a 

motivação dos outros.” 

(Lança, 2012, p. 131) 

 O dominio dos conteúdos a ensinar torna-se essencial, para qualquer 

professor, mas assume maior importância para um estudante-estagiário, 

sobretudo, pela forma como procura combater as dificuldades com que se 

depara. Assim, planeei todas as aulas e preparei o ensino de todas as 

modalidades antecipadamente, para que com tempo, fosse revendo todas as 

matérias a ensinar aos alunos e possuir informação detalhada, para ser capaz 

de resolver adequada e atempadamente todos os problemas do processo de 

ensino-aprendizagem. Porém, gostaria de destacar a modalidade de Ginástica, 

que exigiu maior preparação para cada aula, pois os alunos apresentavam 

niveis muito diferentes de desempenho e, mormente, erros muito diferentes, 

pelo que  exige o conhecimento aprofundado de todos os conteúdos, para 
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poder emitir feedbacks individualizados. Também, o ensino de modalidades 

como o Karaté e o Corfebol, que tive na minha formação inicial, às turmas dos 

meus colegas estudantes-estagiários, obrigou a que fizesse um trabalho de 

pesquisa sério, para que não comprometesse a aprendizagem dos alunos. 

“Afirmar que um professor deve possuir um sólido conhecimento da 

matéria que ensina afigura-se de imediato tão pueril que, à primeira vista, se 

achará bizantina qualquer tentativa de pôr em causa esta ideia.” 

(Bento et al. 1999, p. 171) 

 O conhecimento da matéria da disciplina de EF, é também essencial, 

para uma correta emissão de feedbacks. Para Rosado & Mesquita (2009, pp. 

82-92), o feedback é uma vantangem no processo de intervenção pedagógica, 

que se carateriza por um conjunto de informações fornecidas pelo professor ao 

aluno, para que após uma tarefa motora o desempenho do aluno seja 

melhorado. Assim, procurei desenvolver esta habilidade pedagogica ao longo 

do EP, tentando adequar a informação emitida ao estádio de desenvolvimento 

dos alunos e ao contexto específico. Considero, que foi necessário 

paulatinamente, desenvolver uma postura mais interventiva perante os alunos 

e melhorar a minha capacidade de observação das ações dos alunos. 

 “Penso que um aspeto que consegui melhorar bastante foi na 

intervenção e correção dos alunos, acho que neste momento apresento uma 

maior capacidade de explicar aos alunos os objetivos das situações de 

aprendizagem e das aulas.” (Situação 16 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 Ainda segundo Rosado & Mesquita (2009, pp. 82-92), é importante que 

o professor seja capaz de emitir informações ajustadas às ações dos alunos, 

de forma a conduzir-se o aluno ao comportamento correto e, principalmente, 

criar condições para que esses comportamentos se mantenham, mesmo na 

ausencia dessas informações. 

 Por último, entendo que a oportunidade de lecionar durante este ano 

letivo, proporcionou-me desenvolver dois aspetos fundamentais, por um lado, 

um melhor conhecimento pedagógico do conteúdo e, por outro lado, uma 

maior capacidade de adaptação aos imprevistos decorrentes da prática 

pedagógica. 
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De acordo com Bento et al. (1999, pp. 217-224) o conhecimento 

pedagógico do conteúdo é “…uma categoria particular do conhecimento, 

emergente das transformações que o professor realiza no conteúdo da sua 

disciplina com o proposito de tornar a matéria que ensina compreensível para 

os alunos.” Logo, não chega apenas que o professor conheça muito bem a 

matéria a ensinar, mas, sobretudo ter a capacidade de a transmitir aos seus 

alunos. Por conseguinte, à medida que o ano letivo se aproximava do final, 

considero ter adquirido uma maior capacidade para que os alunos atingissem 

os objetivos planeados. 

“…penso que consegui dar uma resposta importante a algumas das 

dificuldades sentidas nas últimas aulas. Nomeadamente ter uma postura mais 

intensa na aula e conseguir sentir a turma e adequar a minha intervenção às 

ações dos alunos, são aspetos que acho estar a conseguir melhorar. Para isto 

foi necessário estar muito concentrado e atento durante a aula, e mais do que 

corrigir os alunos, dado que algumas vezes não foi suficiente, foi perceber a 

necessidade de interromper os exercícios para que os alunos 

compreendessem claramente o que se pretendia.” (Situação 24 – Aulas Dadas 

– Diário de Bordo). 

Várias situações inesperadas aconteceram ao longo deste processo de 

prática pedagógica e às quais tive de dar resposta, obtendo resultados mais ou 

menos positivos. Designadamente, um elevado número de dispensas alterando 

significativamente o número de alunos na aula, alteração do espaço da aula, 

situações de indisciplina, etc… 

 “È precisamente neste aspeto que acho ter sido ótimo ter ficado 

com a turma 10 TGI neste ano de estágio profissional. O facto de ser uma 

turma bastante imprevisível em diferentes áreas, colocam-me à prova em todas 

as aulas. Se por vezes, penso ter conseguido ter uma boa capacidade de 

resposta aos problemas que surgiram, resultando em boas aulas, a verdade é 

que esta aula não correu bem e não resolvi da melhor forma alguns problemas. 

Logo, parece-me importante rever algumas estratégias e aproveitar ao máximo 

a esta reta final do ano letivo para aprimorar o melhor possível a minha 
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capacidade enquanto professor.” (Situação 23 – Aulas Dadas – Diário de 

Bordo). 

Para Gonçalves et al. (2008, p. 115), as instituições de ensino superior, 

deverão ter a preocupação de formar professores “…visando a sua adaptação 

aos desafios sociais, preocupando-se, particularmente com: munir os 

professores de capacidades para a resolução de problemas.” E, apesar de 

achar, que neste momento possuo uma maior aptidão para resolver alguns 

problemas, tenha a plena consciência, que ainda tenho um enorme caminho 

para percorrer, caminho que provavelmente não terá fim na busca da 

excelência enquanto professor. Todavia, penso ser importante, neste processo 

de formação contínua, ter também a noção, de que “…não há estratégias 

corretas ou incorretas, mas sim estratégias correta ou incorretamente 

aplicadas.” (Gonçalves et al. 2008, p. 131). 

“A excelência não é um destino, mas aquilo que num determinado 

momento fazemos para alcançar. 

É uma verdadeira jornada de aprofundamento de um decisivo auto-

conhecimento e de uma exaustiva melhoria contínua. A busca da excelência é 

uma jornada de constante descoberta e aprofundamento de uma melhoria 

contínua que nos projetaram para níveis respeitados de eficácia.” 

(Araújo, 2011) 

Problemas decorrentes do processo de ensino da turma 10 TGI 

   

 No âmbito da disciplina de Tópicos da Educação Física e Desporto I, do 

2º ano deste Mestrado, foi possível tomar conhecimento do Modelo de 

Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social (DRPS), através do 

Professor Humberto de Oliveira Nogueira. 

 Tecendo apenas uma explicação muito breve do Modelo, o seu autor foi 

Don Hellison, que o aplicou em escolas dos centros urbanos dos Estados 

Unidos. Carateriza-se por um conjunto de estratégias, que procuram ajudar e 

orientar os jovens a realizar uma boa transição para a vida adulta. Ambiciona, 

portanto, através do Desporto e da Educação Física, que os jovens adquiram 

valores que melhorem as suas vidas. (Nogueira, 2011). 
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 Em Portugal, o percursor do DRPS, foi o autor supracitado, que defende 

que poderá ser aplicado em turmas com problemas sociais e pessoais. 

Designadamente as turmas de percursos curriculares alternativos, como os CP, 

os Cursos de Educação e Formação (CEF) e os Programas Integrados de 

Educação e Formação (PIEF), poderão ser turmas que apresentem estas 

características. 

 Apesar de considerar, que a turma pela qual fiquei responsável, não 

apresenta problemas sociais e pessoais graves, pelo menos de uma forma 

muito marcada, no momento da preleção do Professor Humberto de Oliveira 

Nogueira, detetei muitos pontos de contacto com a minha turma. 

Nomeadamente, a fraca autonomia dos alunos, alguns problemas disciplinares, 

pouca motivação com a escola e com a disciplina, entre outros. Motivo pelo 

qual resolvi compreender e pesquisar mais acerca do modelo, explanando nos 

próximos parágrafos as ligações mais importantes, particularmente, na forma 

como achei importante relacionar-me com os meus alunos. 

 De acordo com Nogueira (2011), as conversas individuais são 

importantes na medida em que uma boa interação com cada aluno possibilita 

que os objetivos sejam mais facilmente atingidos. Desta forma, em cada aula, 

tive a preocupação de chegar bastante cedo ao pavilhão, não só para preparar 

antecipadamente o material, mas também para ir conhecendo melhor os 

alunos. Foi curioso perceber, que sensivelmente, a partir do 2º Periodo, já um 

grupo de alunos chegava 20 minutos antes de aula, ajudando na colocação do 

material, recreavam-se com uma bola de Futsal e conversavam comigo e com 

o colega estudante-estagiário João Ferreira acerca de diversos temas 

relacionados ou não com as aulas. 

 Nogueira (2011), refere também que existe a necessidade de se 

realizarem conversas de consciencialização, para que os alunos 

compreendam quais os níveis a serem atingidos e o que se espera que sejam 

os seus comportamentos perante determinada atividade. Este foi um cuidado 

que sempre tive com os alunos, alertando-os sempre para as suas 

responsabilidades em cada momento. 
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 “Uma situação que aconteceu nesta aula, e que me parece crucial 

refletir, foi um facto de um aluno abandonar a aula por ter sido desrespeitado 

por um colega pela alegada falta de competência para a modalidade. Apesar 

destas situações de desrespeito pelos colegas serem menos recorrentes na 

turma, ainda vão acontecendo. Quanto ao aluno que desrespeitou o colega, 

uma vez que foi um caso isolado na aula, resolvi ter uma conversa com o aluno 

no final da aula, para corrigir o seu comportamento. O aluno que saiu da aula 

mais cedo, depois veio ter comigo, mas foi fundamental alertá-lo para o facto 

de que quando tem algum problema, o mais importante é transmitir 

imediatamente ao professor para que se possam tomar medidas e que 

abandonar a aula sem a permissão do professor é uma forma muito errada de 

se resolver os problemas. Mas, sendo um aluno sem antecedentes quanto a 

maus comportamentos, apenas pedi para que da próxima vez venha falar 

imediatamente comigo.” (Situação 20 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 Outros aspetos que sempre considerei serem fundamentais, foram as 

conversas inicias e finais das aulas. Ao longo do ano letivo, consegui tornar 

estes momentos mais objetivos, com o intuito de refletir com os alunos acerca 

do trabalho a desenvolver e posteriormente discutir quais foram os aspetos 

mais e menos positivos do trabalho por eles desenvolvido. Como refere 

Nogueira (2011), as reuniões de grupo são importantes para discutir a sessão 

de trabalho para que se exponham opiniões e se sugiram alterações. 

 “En el ámbito del desarrollo psicológico, la empatía há sido identificada 

por varios autores como un recurso fundamental para el desarrollo 

psicológico/emocional positivo.” 

(Sanmartín et al. 2011)   

 De facto faz parte da minha personalidade encarar o Desporto, como 

uma área onde se podem desenvolver relações fortes entre os intervenientes. 

Como atleta, como treinador e agora como estudante-estagiário sempre achei 

importante que haja uma forte empatia entre todos os elementos de um grupo. 

Aliás, penso que numa turma em que existe muita desmotivação e alguns 

problemas de ordem disciplinar o melhor caminho será procurar uma boa 

relação de afetividade com os alunos. De qualquer forma, tenho consciência 
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que esta postura próxima dos alunos também acarreta riscos e contrapartidas 

como pretendo discorrer mais à frente. Mas, de acordo com Sanmartín, 

Carbonell, & Banos (2011), o desenvolvimento da afetividade, da empatia e 

de uma conduta prosocial podem ajudar a diminuir comportamentos 

antisociais como a agressividade e o controlo emocional. 

 “Penso que a disciplina de Educação Física poderá ter um papel 

importantíssimo no desenvolvimento social da turma, e que esta deverá ser 

uma preocupação fundamental no planeamento das aulas.” (Situação 2 – Aulas 

Dadas – Diário de Bordo). 

 Nos primeiros contactos, fiquei desde logo alertado para o facto de me 

parecer uma turma muito heterógena. Pareceu-me ser constituída por alunos 

com idades diferentes e com distintas motivações e interesses, o que poderia 

tornar complicado criar um bom ambiente de ensino nas aulas de EF. Acabado 

o ano letivo, considero que duas estratégias foram importantes para os alunos 

se respeitassem dentro do espaço da aula. Por um lado, “…a componente 

competitiva mais que a componente lúdica nos exercícios é essencial para que 

os alunos estejam sempre concentrados e interessados.” (Situação 3 – Aulas 

Dadas – Diário de Bordo), por outro lado, estar muito atento às faltas de 

respeito pelos colegas e atuar no momento. Considero, que não foi possível 

criar um grupo homogéneo e com relações fortes entre todos os elementos, 

mas, sobretudo, a partir do meio do ano letivo, verificou-se que os alunos já se 

respeitavam mais e toleravam melhor as diferenças entre os colegas. 

 “A pessoa tolerante é a que aceita aquilo que desaprova, apenas para 

evitar o conflito civil e a violência. Tolerar não é apreciar; é sim aceitar o outro, 

naquilo que ele é e representa, sem termos de nos juntar a ele ou de celebrar a 

diferença que existe entre ele e nós. Uma coisa é respeitar a diferença cultural, 

outra coisa – bem diferente – é celebrar essa diversidade com um entusiasmo 

infantil e arrogante, como se essa diversidade fosse sempre, em qualquer 

circunstância, uma coisa boa. Muitas vezes, é mesmo uma coisa boa, mas nem 

sempre o é. Tudo depende do respeito ou não que as diferentes práticas 

culturais manifestam pela dignidade humana.” 

(Marques, 2001, pp. 57,58) 
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 A fraca motivação dos alunos para com a escola, o curso e a disciplina, 

foi um fator muito complexo que tive de lidar durante todo o ano letivo. 

 Adelino et al. (2000, pp. 125-128) sugerem, que motivação carateriza-se, 

essencialmente, pela energia para realizar algo e que pode ser representada 

através de dois conceitos: direção e intensidade. Direção será saber o que se 

pretende fazer, ter ou para onde ir e intensidade consistirá nos diferentes graus 

com que se pretender fazer ou conseguir algo. 

 Assim sendo, considero que um dos grandes problemas dos alunos 

relaciona-se exatamente com o primeiro conceito. Na sua grande maioria, os 

alunos, não têm qualquer objetivo de vida, não sabendo portanto, o que 

querem e qual o caminho a percorrer. 

 Segundo Lança (2012, pp. 38-45), a motivação é uma das áreas 

comportamentais mais estudadas por diversos autores. Aponta que alguns 

autores defendem que aquilo que precisamos a nível motivacional deverá estar 

dentro de cada um, enquanto outros defendem que existe um equilibrio, 

variável de individuo para individuo, entre uma vertente intínsica e extrínseca. 

 Pessoalmente, gosto de acreditar, que existem factores extrínsicos que 

podem ajudar a motivar os alunos para a disciplina de EF. Balancho & Coelho 

(2005, pp. 18-20), indicam existir como fontes externas importantes para 

motivar o aluno, a personalidade do professor, que quando consegue 

estabelecer relações de empatia e afetividade pode auxiliar no prazer de 

aprender por parte dos alunos. E a influência do meio, e neste parâmetro será 

essencial a sensibilidade do professor, pois, depende maioritariamente do 

ambiente familiar e do meio social em que vive e que forma a personalidade do 

aluno. 

 Focando-me apenas nos alunos, foi bom verificar que ao longo da 

lecionação da turma 10 TGI, concretamente na disciplina de EF, alguns alunos 

ainda demonstraram automotivação em todas as modalidades. 

Designadamente três deles, de uma forma bem consistente, foram alunos que 

demonstraram sempre intenção de alcançar os seus objetivos pelos prórios 

meios. Infelizmente, para grande parte da turma teve de existir uma 

heteromotivação, pois, os alunos não demonstraram nenhum motivo interior 
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para se dedicarem aos conteúdos transmitidos, tornando-se necessário que 

enquanto professor tenta-se fornecer incentivos externos que fossem 

facilitadores da aprendizagem. (Balancho & Coelho, 2005). 

 A abordagem á modalidade de Atletismo, foi a mais surpreendente, na 

medida em que os alunos a tinham caraterizado como uma das modalidades 

que menos gostavam, e especialmente na resistência aeróbia, revelaram uma 

evolução em termos de empenho muito significativa. Na Dança, apesar do 

número reduzido de aulas, os objetivos foram atingidos, apesar não existir uma 

grande motivação por parte da turma. A Ginástica foi a modalidade que senti 

maiores dificuldades em motivar os alunos. Deste modo, realizei aulas com 

música, alterei diversas vezes a estrutura da aula, mas a verdade, é que as 

estratégias efetuadas não surtiram os resultados desejados. Em Futsal, como 

seria de esperar, uma vez que é a modalidade que preferem, foram as aulas 

em que os alunos estiveram mais motivados. 

 Intimamente ligado á motivação dos alunos, um assunto que mereceu 

bastante atenção, quer por mim, quer pelo PC, foi a assiduidade e 

pontualidade dos alunos. 

 De facto, começamos a sentir que a assiduidade e pontualidade dos 

alunos constituia um problema. Sensivelmente, em meados do 1º Periodo 

detetámos que vários alunos chegavam atrasados e pediam dispensa da aula. 

 “Desde logo, mais uma vez, muitos alunos pediram dispensa da aula (6 

alunos), e muitos alunos (10 alunos) chegaram atrasados. Apesar de ser 

complicado motivar estes alunos para as aulas, parece-me essencial 

desenvolver estratégias para que os alunos cumpram o horário da aula e 

sobretudo que procurem ao máximo realizar a aula.” (Situação 11 – Aulas 

Dadas – Diário de Bordo). 

 Assim, em conjunto com o PC, debatemos algumas estratégias de forma 

a combater este problema. O PC sugeriu que as aulas fossem iniciadas de 

imediato à hora marcada com os alunos que estivessem presentes. 

Concluímos, ainda, que seria interessante, em todas as aulas utilizar 

estratégias que premiassem os alunos que chegavam a horas. Desta forma, fui 

utilizando diferentes formas de lidar com este problema, como por exemplo, 
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colocar os alunos que chegaram atrasados a arrumar o material no final da 

aula ou os alunos atrasados de imediato realizavam um trabalho de condição 

física antes de iniciar a aula. Outra estratégia implementada foi informar os 

alunos que sempre que pediam dispensa teriam de realizar um relatório da 

aula, que posteriormente seria corrigido e classificado (classificação 

qualitativa). 

 A curto prazo todas as estratégias surtiram efeito, conseguindo que os 

alunos faltassem muito pouco às aulas e chegassem pontualmente. 

 “Importa acrescentar que não foram necessárias alterações ao plano de 

aula, e que os alunos têm sido pontuais a chegar á aula. Apenas 3 alunos 

pediram dispensa da aula, número que ainda pretendo diminuir nas próximas 

aulas, mas é importante ressalvar que os alunos dispensados, têm sido 

bastante sérios na elaboração dos relatórios de aula bem como no apoio 

necessário ao professor durante a aula.” (Situação 19 – Aulas Dadas – Diário 

de Bordo). 

 Contudo, apesar de ter havido uma evolução muito significativa até ao 

final do 2ºPeríodo, no 3º Período foi complicado manter esta postura mais séria 

dos alunos perante a disciplina. Sobretudo as dispensas à aula, foram 

complicadas de combater até ao final do ano letivo. 

 Outras dificuldades sentidas ao longo do EP, com a turma pela qual 

fiquei responsável, relacionadas com os aspetos comportamentais dos alunos, 

foram procurar melhorar as suas capacidades de concentração e 

autonomia. 

 «Apesar da grande informação que nos chega  a todo o momento é 

fundamental “escolher” aquela que é mais relevante para a atividade que 

estamos a desenvolver.» 

(Adelino et al. 2000, p. 129) 

 Foi de facto complicado conseguir que os alunos diminuíssem os 

comportamentos fora da tarefa, concentrando-se exclusivamente na tarefa, por 

forma a serem atingidos os objetivos. 

 Porém, para além de ter efetuado explicações objetivas para que os 

alunos soubessem sucintamente o que se pretendia em cada situação de 
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aprendizagem, a estratégia mais importante idealizada, em conjunto com o PC, 

foi de em cada modalidade procurar criar determinadas rotinas. Este aspeto, 

sem dúvida, produziu algumas melhorias na concentração dos alunos. 

 “De seguida, passamos para a modalidade de Futsal, com um exercício 

de passe curto, passe longo, sempre com deslocamento, usufruindo das 

rotinas criadas na última aula. Considero que foi positivo, porque rapidamente 

se organizaram os alunos, de forma a adaptarem-se à modalidade com uma 

situação de aprendizagem que permitiu muito contacto com a bola e 

empenhamento motor.” (Situação 14 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 A capacidade de autonomia dos alunos, que considero estar 

intimamente ligado à capacidade de concentração, também constituiu um dos 

problemas decorrentes da prática da pedagógica. 

 “O primeiro exercício apesar de ser repetido de aulas anteriores 

demorou mais tempo para organizar do que aquilo que estava à espera. Mais 

uma vez, é possível deduzir que esta turma tem grandes problemas de 

concentração.” (Situação 16 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

 Neste aspeto penso que deveria ter-me apercebido rapidamente da 

fraca autonomia dos alunos, por vezes, em reajustamentos dei oportunidade de 

escolha aos alunos, o que considero ter sido um erro crucial. De acordo com as 

sugestões do Professor Francisco Magalhães procurei também ao longo do 

ano fazer instruções diretas e mais simples, para que não deixassem dúvidas 

aos alunos do que pretendia. Um aspeto positivo da minha atuação foi 

considerar no planeamento organizações simples e principalmente mantê-las 

por vezes ao longo das aulas. Nogueira (2011) diz que a instrução direta pode 

ser útil, embora a autonomia seja um comportamento importante que queremos 

incutir nos nossos alunos, sobretudo numa fase inicial de implementação de 

regras ela pode ser decisiva. De facto nem sempre consegui ter esta 

sensibilidade e reconheço agora, que principalmente no inicio da lecionação 

das modaldiades, tendo em conta as carateristicas dos alunos, seria importante 

ser muito direto na instrução, para mais tarde, aos poucos, imprimir maior 

capacidade de autonomia nos alunos. 
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 Uma dualidade muito importante que vivenciei ao longo das aulas, foi 

procurar saber impor a minha autoridade perante a turma e ao mesmo tempo 

tentar que os alunos fossem sempre disciplinados. 

 “Como professores, devemos legitimar a nossa autoridade numa 

verdadeira e real ascendência no conhecimento das situações. Só assim 

poderemos exercer a nossa autoridade de forma legitima e ser respeitados 

pelos alunos.” 

(Machado, 2011, p. 32) 

 Partilho da ideia do autor acima citado, no sentido em que considero que 

autoridade do professor não deverá ser imposta aos alunos de uma forma 

prepotente, mas sim, ser exercida tendo por base a sabedoria e conhecimento 

do professor, pois, desta forma, poderá ser uma vantagem na relação e 

interação com os alunos. Foi assim que encarei este aspeto, e apesar, de 

algumas vezes os alunos exagerarem em alguns comportamentos mais 

disruptivos, fundamentalmente em Ginástica, na globalidade, penso ter sido 

positivo ter tido esta postura. 

  Por outro lado, os atos de indisciplina dos alunos, do meu ponto de vista, 

podem revelar-se de formas muito diferentes. Assim, considero importante 

exprimir aquelas que penso serem as características da turma 10 TGI neste 

âmbito. Balancho & Coelho (2005, pp. 31-33), sugere que os alunos que não 

conseguem atingir uma finalidade, devido a diferentes impedimentos, geram 

uma tensão psicológica, que por sua vez poderá gerar agressividade para com 

os colegas e professores, reações hostis, castigos, violência fisica ou 

psicológica ou até chantagem emocional. No entanto, apesar de ser uma turma 

do ponto de vista disciplinar complexa, acima de tudo são alunos desmotivados 

com o ensino e não manifestaram comportamentos graves de indisciplina nas 

aulas de EF. Alguns alunos mais perturbadores demonstraram as suas 

frustrações, para com alunos mais reservados e tímidos e algum desrespeito 

pelo material da escola. Nunca aconteceu nenhuma situação mais complicada, 

nem mesmo, qualquer tipo de tensão para com o professor, mesmo nas 

situações em que tive de parar a aula para impor a minha autoridade e a ordem 

na aula. Aliás, uma carateristica interessante destes alunos, é que tinham o 
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cuidado antes da aula de me cumprimentar sempre, o PC e os meus colegas 

estudantes-estagiários presentes. 

 “A disciplina depende em grande parte  de uma boa organização da sala 

da aula e de uma adequada gestão do tempo. Saber organizar a sala de aula e 

saber controlar o tempo e o ambiente de aprendizagem exigem competencias 

especificas.” 

(Marques, 2001, p. 107) 

 Penso que em EF, disciplina predominantemente prática, a organização 

do espaço e uma boa gestão do tempo são fundamentais para um bom clima 

de aula. Sobretudo, na modalidade de Futsal, foi possível realizar um 

planeamento, privilegiando um elevado empenhamento motor e transições 

rápidas entre exercícios, promovendo um comportamento disciplinar por parte 

dos alunos muito bom. 

 Outro fator que influenciou bastante a minha atuação enquanto professor 

desta turma foi a imprevisibilidade de comportamentos que os alunos 

apresentavam. Uma aula poderia correr muito bem, mas, na aula seguinte o 

comportamento dos alunos podia ser completamente diferente. 

 “Penso que esta foi uma das aulas mais conseguidas, em termos de 

controlo da turma e principalmente em termos de intervenção enquanto 

professor no sentido de obter a resposta desejada dos alunos indo ao encontro 

dos objetivos previamente delineados para a aula.” (Situação 19 – Aulas Dadas 

– Diário de Bordo). 

 “Gostaria de acrescentar, que nesta aula senti a turma mais 

desconcentrada e com menos disponibilidade para cumprir os objetivos 

propostos, o que vai ao encontro das recentes ilações de que a turma é muito 

inconstante em termos de comportamento, e que é indispensável estar atento a 

todas estas alterações para se atuar de acordo com o contexto que se 

apresenta. Assim, considero ter sido fundamental, ter interrompido o exercício 

por uma vez, e numa transição entre situações de aprendizagem, ter 

transmitido através de uma conversa muito séria e assertiva, que o 

comportamento da turma teria de ser mais rigoroso e empenhado.” (Situação 

20 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 
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 Acho que o comportamento da turma nem sempre foi o ideal, e deveria 

ter sido mais rigoroso, principalmente no início da abordagem às diferentes 

modalidades, mormente, nas aulas de Ginástica. 

 “Embora, tenha conseguido nesta aula que o comportamento e empenho 

dos alunos tivesse sido melhor que nas últimas aulas, tenho a perfeita noção 

que ainda não é suficiente. Apostei muito em refletir bastante acerca da melhor 

estrutura e organização para esta modalidade, mas deveria ter apostado de 

início, sabendo de antemão as características da turma, em agarrar e controlar 

muito bem a turma e só depois avançar para um ensino de qualidade. Ora, esta 

é uma lição muito importante que retiro para o meu futuro enquanto professor 

de Educação Física, principalmente com turmas mais complicadas, sem termos 

um total controlo disciplinar da turma, por muito bem que pensemos as nossas 

aulas, todo o ensino fica comprometido.” (Situação 27 – Aulas Dadas – Diário 

de Bordo). 

 Porém, considero que a relação próxima que criei com os meus alunos 

acabou por ser positiva, e que dentro do possível consegui motivá-los para a 

disciplina e que ao mesmo tempo me respeitassem durante o ano letivo. 

 “O professor não ensina apenas, nem talvez principalmente, com os 

seus conhecimentos científicos, mas também com a arte persuasiva do seu 

ascendente sobre os que escutam: deverá ser capaz de seduzir sem 

hipnotizar.” 

(Savater, 2006, p. 114) 

 Concluindo, estes alunos, permitiram-me desenvolver não só aspetos 

metodológicos da lecionação de EF, mas sobretudo, alertar-me para 

importância de evoluir em termos de sensibilidade para o ensino. 

 “Os bons professores são didáticos, os professores fascinantes vão além 

disso. Possuem sensibilidade para falar ao coração dos seus alunos.” 

(Cury, Pais brilhantes, professores fascinates, 2004, p. 66) 

 Penso que cada contexto específico exige uma intervenção e metas 

diferentes a atingir. Logo, uma conclusão importante que retiro deste processo, 

é que por detrás do desinteresse para a escola destes alunos, em cada um, 

poderá existir um mundo mais obscuro e complexo que o professor não 
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conhece. Assim, não será um objetivo já muito ambicioso, que pelo menos 

alguns destes alunos alterem positivamente a sua postura perante a escola e 

perante a vida. Espero, desta forma, ter contribuído de alguma maneira para 

que este objetivo tenha sido alcançado. 

 

Aulas lecionadas às turmas dos meus colegas estudantes-estagiários 

 Sensivelmente a meio do ano letivo ficou acordado, em reunião de NE, 

que iria ter oportunidade de lecionar uma aula, de cada colega estudante-

estagiário, de modalidades que não tinha oportunidade de lecionar na minha 

turma. 

 Assim sendo, a turma 12 CT3, do colega estudante-estagiário João 

Ferreira, foi a primeira que decidi iniciar o desafio, uma vez que estive sempre 

presente nas aulas de EF desta turma, e me permitiu, conhecer bem os alunos. 

Considerei que este facto poderia atenuar algumas dificuldades, provenientes 

de eu não ser o professor habitual de EF. 

 A preparação e planeamento desta aula constituíram desde logo uma 

dificuldade. Para não correr o risco, de preparar uma aula descontextualizada, 

do trabalho que o colega João Ferreira vinha a realizar, foi necessário consultar 

a UT e os planos anteriores de Bitoque Rugby, que foi a modalidade lecionada. 

 Apesar de ter abordado esta modalidade na minha formação académica, 

foi indispensável, voltar a consultar informação acerca da mesma, para me 

sentir preparado. No planeamento, a maior dificuldade, foi pensar a 

organização metodológica dos exercícios, dado que a aula era no exterior, e 

não estava a habituado a planear para tantos alunos, pelo que mesmo no 

momento da aula foram necessários ajustes. 

 Embora tenha sentido dificuldades, no contacto com uma turma que não 

estava habituado, não tenho dúvidas, que se ressalvam muitos aspetos 

positivos desta oportunidade de lecionar num contexto de ensino diferente. 

“Desde logo, porque não vou lecionar esta modalidade na minha turma e 

assim tive oportunidade de vivenciar na prática o ensino do Bitoque Rugby. E, 

também porque esta turma tem características muito diferentes da minha, 

exigindo por parte do professor, uma preparação e atuação durante a aula 
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também diferentes. Se nesta turma os problemas de disciplina por natureza 

não existem, senti que os alunos exigem um conhecimento muito aprofundado 

acerca daquilo que está a ensinar. Os alunos são de tal forma, competitivos, 

interessados e empenhados que impõem uma observação muito atenta por 

parte do professor, como ficou patente nos feedbacks para ocupação do 

espaço e nas explicações das regras do bitoque e do fora-de-jogo. Também 

senti, que é útil com estes alunos, preparar muito bem a explicação dos 

exercícios e das informações essenciais a transmitir aos alunos, porque por 

norma estão muito atentos e autonomamente se conseguem organizar.” 

(Situação 26 – Aulas Dadas – Diário de Bordo). 

Foi possível, também, lecionar uma aula de Karaté à turma 12 CT6, pela 

qual estava responsável o colega estudante-estagiário Luis Silva. No sentido 

de continuar o trabalho de uma forma congruente, foi preciso não só consultar 

os documentos das aulas já realizadas, mas, assistir às últimas aulas da 

modalidade e desenvolver conhecimentos da modalidade, através do DE de 

Karaté na ESFH através do Professor José Carlos, e também, de consulta 

bibliográfica, uma vez que não tive a modalidade durante a minha formação 

académica. 

Contudo, o esforço realizado para adquirir conhecimentos na 

modalidade, inclusive, aprender técnicas de defesa pessoal, que os alunos 

gostaram imenso de realizar na parte final da aula, revelou-se essencial, para 

que resultasse numa aula muito positiva. 

“Penso que a aula foi muito bem conseguida, ficando satisfeito pelo 

esforço realizado para adquirir conhecimentos na modalidade de Karaté, que 

em contexto escolar exige bastante capacidade de demonstração por parte do 

professor. Desta forma, considero ter estado à altura do desafio, apresentando 

um bom domínio do conteúdo nesta modalidade, e conseguir ter um bom 

controlo de uma turma que contactei pela primeira vez.” (Situação 26 – Aulas 

Dadas – Diário de Bordo). 

O último desafio, foi lecionar uma aula de Corfebol, à turma 12 CT2, do 

colega estudante-estagiário Hugo Teixeira. Preparei a aula, reunindo 

informações adquiridas na ação de formação de Corfebol realizada na ESFH e 
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em consulta bibliográfica, uma vez que também não abordei esta modalidade 

durante a minha formação académica. Voltei a ter o cuidado de assistir às 

últimas aulas da modalidade lecionadas pelo colega Hugo Teixeira e consultar 

os documentos dessas aulas. 

Considero que consegui que os alunos realizassem uma boa ocupação 

do espaço, visível pela intensidade da aula, e pelo cansaço dos alunos no final 

da aula. À imagem da aula dada de Bitoque Rugby, tive alguns problemas na 

organização metodológica e correção dos alunos, particularmente, numa 

situação de aprendizagem em circuito, em que a aula perdeu um pouco de 

intensidade e deveria ter corrigido mais os alunos. Mais uma vez, penso que 

estes problemas ocorreram por não estar familiarizado, com o facto de lecionar 

com tantos alunos num espaço reduzido. 

Findadas as três aulas lecionadas às turmas dos meus colegas 

estudantes-estagiários, considero que dadas as dificuldades que surgem pelo 

facto de não ser o habitual professor da turma e a preocupação acrescida com 

a organização e correção dos alunos em modalidades que não tinha qualquer 

experiencia prática, a minha atuação acaba por ser positiva. Mas, sobretudo a 

oportunidade de vivenciar experiências muito diferentes pelas distintas 

características de cada turma, foi muito enriquecedor, no sentido em que mais 

uma vez, colocaram à prova a minha capacidade de adaptação. 

Gostaria de agradecer ao professor Francisco Magalhães por esta 

oportunidade, porque uma coisa seria desenvolver competências a nível teórico 

sem ter a oportunidade de as colocar em prática, e outra bem diferente foi 

vivenciar na realidade as principais dificuldades do ensino destas modalidades 

e encontrar soluções no momento. Penso também, que ajudaram a 

desenvolver a minha capacidade de concentração no essencial, quer na 

correção dos alunos, quer na minha atuação enquanto professor. 
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4.1.4. Avaliação 

4.1.4.1. Projeto de Estudo – “Avaliação Formativa” 

 

4.1.4.1.1.Justificação do Projeto de Estudo 

 A curiosidade pela temática surgiu pela primeira vez, na disciplina de 

Didática Geral do Desporto, lecionada pela Professora Maria Paula Brandão 

Botelho Gomes, no primeiro ano do Mestrado. No momento em que se 

abordaram questões relativas à avaliação, sempre senti a necessidade de 

explorar mais acerca da avaliação formativa. Procurar perceber exatamente o 

que é, como pode e deve ser aplicada e por que motivo é considerada na 

literatura a mais importante, e a que deverá regular o processo de ensino 

aprendizagem, eram as minhas principais inquietações. 

 Ora, logo na primeira reunião do grupo disciplinar de EF, na ESFH, o 

Professor Francisco Magalhães sugeriu uma alteração nos critérios de 

avaliação para os CP que foi aceite, aumentando a percentagem para o 

domínio socio-afetivo, que do seu ponto de vista tornaria a avaliação mais 

justa, tendo em vista, que os alunos mais aplicados saíram beneficiados com 

esta alteração, em turmas que normalmente tem alguns problemas 

disciplinares e motivacionais. Neste momento senti que a avaliação poderia 

tornar-se complicada dadas as possíveis características da minha turma, pelo 

que poderia constituir-se um problema no decorrer do processo de ensino 

aprendizagem neste ano de estágio, pelo que reavivou o interesse por estudar 

mais acerca da avaliação formativa. 

 Ao longo da minha formação académica, sempre considerei que esta 

modalidade de avaliação pode ser fulcral para o professor planear, atuar e 

refletir acerca do seu trabalho. Fundamentalmente, nos primeiros anos da 

carreira do professor, penso que a avaliação formativa pode ser 

verdadeiramente decisiva, devido à inexperiência do professor quanto à prática 

pedagógica e capacidade de observação do desempenho dos alunos. 

 Tendo decidido o tema que iria estudar, procurei definir estratégias 

contando sempre com a opinião do PC e com a opinião da Professora Paula 
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Botelho Gomes que posteriormente contatei na FADEUP, para me ajudar na 

forma como poderia estudar e desenvolver o tema em questão. 

 Realizar uma revisão da literatura pareceu-me sempre essencial para 

pesquisar, compreender e dar a minha interpretação acerca do assunto a 

tratar, encontrar estudos já realizados acerca da avaliação formativa foi 

também um objetivo durante a revisão da literatura. Inicialmente, pensei 

realizar inquéritos a professores de EF, mas tendo em conta a opinião da 

Professora Paula Botelho Gomes reconsiderei e achei mais proveitoso realizar 

entrevistas semiestruturadas pelo menos aos professores de EF da ESFH. Por 

último, a minha ideia inicial seria realizar algum tipo de comparação em termos 

de avaliação formativa em dois módulos (modalidades), que em conversa 

também com a Professora Paula Botelho Gomes, cheguei à conclusão que não 

seria exequível e provavelmente desajustado, pelo que surgiu a ideia de 

efetuar uma espécie de “Diário da Avaliação”, durante um módulo de ensino. 

 De seguida, após uma revisão da literatura do tema, apresentarei as 

respostas às entrevistas agrupadas por categorias e as principais ilações do 

“Diário de Avaliação” realizado no módulo de Ginástica, podendo ser 

consultados estes documentos na íntegra nos anexos. Por último, serão 

expostos os resultados e as principais conclusões. 

 

4.1.4.1.2. Revisão da Literatura 

 Avaliar está inerente a todas as nossas ações e ao nosso dia-a-dia 

enquanto indivíduos socializadores. As crianças já avaliam de acordo com as 

suas realidades sociais, bem como qualquer pessoa tendo em conta os seus 

padrões culturais que funcionam como referenciais e são muitas vezes 

inconscientes. 

 Avaliar é, segundo Dicionário Porto Editora, da Língua Portuguesa, 

determinar a valia ou o valor, apreciar o merecimento, reconhecer a grandeza, 

força ou intensidade, calcular, orçar, computar, julgar e reputar. De acordo com 

Gonçalves et al. (2008) “A avaliação é uma necessidade vital do ser humano 

porque lhe serve para orientar, de forma válida, as decisões individuais e 

coletivas”. Contudo, apesar do mais comum dos seres vivos no seu quotidiano 
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ter de avaliar e tomar decisões no decorrer de uma qualquer situação, esta 

ação pode tornar-se bastante complexa, ainda mais, se pensarmos no contexto 

pedagógico, sobretudo de crianças e jovens. 

 A avaliação, muitas das vezes, está aliada a um ato de provação que 

associamos a ansiedades, receios, inseguranças e raramente a encaramos 

como uma atividade incluída no desenvolvimento dos atos de aprendizagem. 

No entanto, e estranhamente, não reconhecemos esse ambiente agressivo 

quando avaliamos os nossos alunos e até chegamos a entender a avaliação 

como uma meta e não como parte de um processo complexo que é a 

aprendizagem. 

 Desta forma, tendo em conta que no processo de ensino aprendizagem 

há tarefas centrais que se impõem ao docente, entre elas a avaliação, mais do 

que encararmos como um incómodo necessário, a avaliação deverá ser 

considerada como essencial no processo de ensino e aprendizagem, servindo 

propósitos de avaliar produtos e mormente regular processos. 

 Na atualidade, o tema da avaliação tem sido bastante discutido, 

particularmente, no desígnio da avaliação das aprendizagens que é o que se 

pretende explorar neste estudo. E, antes de me debruçar acerca da avaliação 

formativa, tema central, parece-me essencial tentar responder a algumas 

perguntas como: Quem avaliar? O que avaliar? Como avaliar? Porquê 

avaliar?... Como também procurar esclarecer alguns conceitos, relacionados 

com o tema que poderão condicionar fortemente a compreensão do mesmo. 

 O processo avaliativo só é eficaz se realizado de uma forma estruturada, 

consciente e fundamentada. “A avaliação, segundo Aranha (2004a), e segundo 

Hadji (1994b), deve responder a cinco questões da Didática: A quem? Objeto 

da avaliação; O quê? Parâmetros da avaliação; Como? Critérios de avaliação; 

Porquê? Validade da avaliação, o motivo; Que resultados? Para quê? Sucesso 

conseguido, o fim – prognóstico.” (Gonçalves, Aranha, & Albuquerque, 2008).  

 Assim, o processo avaliativo só será coerente se todos os intervenientes 

participarem, a grande finalidade, é que todos os alunos consigam atingir os 

objetivos que se planearam alcançar. Inevitavelmente, todos os elementos 

subjacentes à avaliação, terão de saber de onde vêm e para onde querem ir. 
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Segundo Rink (1993) “A avaliação em Educação Física é legitimada utilizando 

os seguintes propósitos: fornecer aos alunos informações quanto ao seu 

progresso; fazer um julgamento quanto à eficácia do ensino; fornecer ao 

professor informação acerca do estado de aprendizagem dos alunos em 

relação aos objetivos propostos de forma a serem ajustados; avaliar o currículo 

ou o programa; colocar os estudantes num grupo de instrução apropriado; 

fornecer ao professor um grupo apropriado de instrução; fornecer ao professor 

informações objetivas sobre o estado dos estudantes para uma gradual 

progressão na aprendizagem.”. No fundo, penso que se poderiam enumerar 

várias finalidades da avaliação, mas considero que a principal finalidade será 

regular (melhorar) toda a prática educativa, todas as outras finalidades 

(classificar, informar professor e alunos, balizar, etc.,) serão secundários ou 

suplementares deste intuito primordial. 

 Quanto aos objetivos da avaliação, muito provavelmente, diferem do 

momento e do contexto em que a avaliação é realizada. Observando qualquer 

programa da disciplina de EF, percebe-se que de acordo com o Ministério da 

Educação, a principal função do professor é desenvolver as capacidades 

físicas, cognitivas e socio-afetivas dos alunos. «Segundo Correia (2002), os 

objetivos da avaliação não devem ser semelhantes para todos os alunos, a não 

ser que a turma seja homogénea. Por isso definem-se competências. Roldão 

(2005) distingue dois conceitos. Assim, por objetivo entende-se “o conteúdo ou 

conhecimentos que se pretende que o aluno aprenda, numa determinada 

situação de ensino e aprendizagem”; já por competência entende-se “o objetivo 

último de vários objetivos, que para ela contribuem, sendo o objetivo que dá 

sentido aos objetivos”» (Gonçalves, Aranha, & Albuquerque, 2008). 

 Através de um olhar atento pela literatura, se depreende que balizar os 

princípios que a avaliação deverá ter, não será tarefa fácil ainda mais tendo em 

conta, que ao longo dos tempos foram evoluindo. Contudo, definir-se com 

clareza o que se vai avaliar, designadamente, os parâmetros e critérios da 

avaliação, parecem-me princípios fundamentais. “Abrantes et al., (2002) e 

Cunha (2002), sugerem, que a avaliação das aprendizagens assenta nos 

seguintes princípios: Consistência entre os processos de avaliação e 
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competências pretendidas…; Primazia da avaliação formativa, com valorização 

dos processos de autoavaliação regulada e a sua articulação com os 

momentos de avaliação sumativa; Valorização da evolução do aluno…; 

Transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e explicitação dos critérios adaptados; Diversificação dos 

intervenientes no processo de avaliação.” (Gonçalves et al. 2008). 

 Não poderá haver um método de avaliação ideal, pois, variam de acordo 

com os objetivos propostos e o contexto particular em que é aplicado. Assim, a 

avaliação pode ser usada para vários fins: classificar, verificar e orientar a 

progressão dos alunos, diagnosticar falhas, fornecer feedbacks ao professor, 

motivar os alunos, etc. Para tal, podem utilizar-se diferentes métodos e 

estratégias: avaliação global ou mais específica, avaliar o produto ou o 

sucesso, o ensino ou a aprendizagem, de uma forma contínua ou pontual, 

segundo uma perspetiva sumativa ou formativa ou até uma avaliação 

referenciada às normas ou aos critérios. 

 Pode-se então distinguir três tipos de avaliação: avaliação criterial, 

normativa e mista. Vickers (1990), refere que a avaliação criterial “envolve a 

comparação do desempenho de um aluno com os outros, mas sim com as 

normas idealistas com base na natureza da habilidade, estratégia, ou conceito, 

ou para as condições encontradas no ambiente de aprendizagem. Em 

contraste, a avaliação normativa, envolve a comparação da classificação de um 

aluno para um padrão nacional ou tabela normativa. Estas normas externas 

são quase sempre definidas através de um extenso período de construção de 

testes e desenvolvimento, em que as medidas de validade (o teste avalia o que 

que diz que avalia) e as medidas de fiabilidade (o teste é estável e funciona da 

mesma maneira cada vez que for usado) foram estabelecidas.”. A avaliação 

criterial, que avalia em função de critérios previamente definidos, é 

significativamente mais usada, do que a avaliação normativa, que compara o 

desempenho dos alunos entre si por relação a uma norma. Existe ainda, a 

avaliação mista, que reúne as duas avaliações referidas anteriormente numa 

só, com a característica de serem complementares. Independentemente do tipo 

de avaliação que o professor utilize, o fundamental, é que perceba os 
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significados que se ocultam por detrás das diferentes práticas, importante é 

que a “…avaliação terá, então, de ser justa e meritocrática, a fim de contribuir 

para que pelo menos alguns saiam da escola com capacidades de eficiência e 

eficácia no seu futuro desempenho.” (Gonçalves et al. 2008). 

No sentido de combater a arbitrariedade quando se avalia, o professor 

deverá estabelecer critérios aos alunos, tendo em conta três características 

essenciais: abstração, discriminação e direção. Sem determinar numerosos 

critérios, que tornam a tarefa pouco exequível, nem simplificando demasiado o 

processo avaliativo, deverá criar-se critérios de avaliação que sejam normas e 

que sirvam como ponto de referência para os alunos verificando se o processo 

se desenrola de acordo com esses critérios. Para isto, será crucial, a avaliação 

formativa, modalidade de avaliação em torno da qual gira este projeto de 

estudo, que tem um carácter contínuo e sistemático, apontando a regulação do 

ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de 

recolha para a aprendizagem se verificar. 

Falta apenas esclarecer que subsistem três modalidades/momentos de 

avaliação, bem conhecidas de todos os professores de EF: a avaliação 

diagnóstica, a avaliação sumativa e a avaliação formativa. Assim, após tecer 

breves considerações acerca das avaliações diagnóstica e sumativa, irei 

analisar de forma mais aprofundada todas as questões que giram à volta da 

avaliação formativa. 

De acordo com Gonçalves et al. (2008), «A avaliação diagnóstica, como 

o próprio nome indica, não é “reformular um juízo” mas recolher informação 

para estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos no sentido do seu 

desenvolvimento.». Pode-se depreender então, que esta avaliação facilita a 

ação do professor, no sentido em que permite numa fase inicial, identificar as 

capacidades dos alunos e colocá-lo num grupo ou nível adequado às suas 

capacidades. Possibilita ainda, motivar o aluno, através de uma relação 

interessada sabendo as suas reais dificuldades, melhorar processos de ensino, 

escolher assertivamente o tipo de trabalho a realizar. Concluindo, o professor 

deverá ter a capacidade após a avaliação diagnóstica de tomar decisões 

ajustadas, em conformidade com o contexto educativo com que se depara. 



 

76 
 

Embora não se encontre um conceito de avaliação sumativa que seja 

universalmente aceite pelos autores do campo educativo, vários autores 

relacionam este momento de avaliação com a avaliação formativa, outros, 

como a autora Aranha (2004a), admite mesmo que “… a avaliação sumativa 

tem tendência a desaparecer, servindo como base para a classificação a 

avaliação formativa.”. 

Vickers (1990) menciona que “A avaliação sumativa ocorre numa 

ocasião de conclusão de uma classe, uma lição, uma unidade, ou um ano, ela 

resume o progresso do aluno em um aspeto específico do curso… …Em 

contraste, a avaliação formativa ocorre de forma contínua, com as 

oportunidades de instrução em curso disponibilizadas.”. Por outro lado, Rink 

(1993) sugere que “A avaliação sumativa mede o grau em que os objetivos 

foram atingidos e é realizada na conclusão de uma aula ou unidade de ensino. 

Informações da avaliação sumativa são usadas principalmente para medir o 

desempenho e comparar com os outros estudantes ou com um padrão definido 

estabelecido pelo professor.”. Define a avaliação formativa, como “…a 

avaliação que tenta avaliar o progresso em direção a um objetivo. Os 

procedimentos de avaliação formativa são usados para fazer ajustes no 

processo de aprendizagem.” 

Quanto à avaliação formativa, é atribuída a primeira referência a Scriven, 

em 1967, que defendia que esta deveria permitir ajustamentos sucessivos 

durante o desenvolvimento e experimentação de currículos manuais ou 

métodos de ensino. Mais tarde, em 1979, G. de Landsheere “frisa bem que a 

avaliação, antes de mais, faz parte integrante do processo educativo normal, 

devendo os erros ser considerados como momentos na resolução de um 

problema, e não como fraquezas passíveis de repreensão, ou manifestações 

patológicas.”. De facto, ao longo dos anos, foram vários os autores que 

procuram definir esta modalidade de avaliação. Porém, Abrecht (1994) 

apresenta as linhas de força desta avaliação: 

• A avaliação formativa é dirigida ao aluno, a quem diz respeito em 

primeiro lugar; 
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• Tornando-o consciente da sua própria aprendizagem, leva-o, a implicar-

se, cada vez mais, nela; 

• Não vem interromper, mas faz antes parte da própria aprendizagem; 

• Procura adaptar-se às situações individuais, deve, pois mostrar-se 

flexível e estar aberta á pluralidade e à diversidade; 

• Revela-se tão interessada pelos processos como pelos resultados, 

naquilo que observa e nas informações que procura. 

• Não se limita a observar, mas liga a observação à ação (sobre a 

aprendizagem e/ou o ensino); 

• Para tal, dá importância às dificuldades, procura situá-las para as 

atenuar, tentando descobrir-lhes as causas e não sancioná-las, como se 

de uma avaliação do tipo de prova ou exame se tratasse; 

• Pode concluir-se, também, que se a avaliação formativa se destina a 

ajudar o aluno, pode, igualmente, ser útil para levar os professores, 

através de múltiplos feedbacks, a orientar o ensino com eficácia e 

flexibilidade, e a dispor de pontos de referências para a aplicação de 

estratégias pedagógicas de determinada amplitude. 

Importará acrescentar ainda, que para ser possível dar resposta a todas 

estas questões, será necessário que o professor tenha liberdade para 

diferenciar o ensino em função do contexto escolar que está inserido, 

moldando os programas educativos. Logo, grande parte do sucesso educativo 

tem como elemento-chave a avaliação formativa, que poderá ser entendida, 

não só como reguladora da aprendizagem, mas de todo o sistema de ensino. 

Será também importante, uma referência á postura do professor perante 

os alunos, particularmente, ir ao encontro na difícil tarefa de perceber até que 

ponto os alunos estão verdadeiramente a assimilar os conhecimentos. Os 

professores, “não devem dar o peixe, devem ensinar a pescar.” 

Por todos os fatores enumerados anteriormente, facilmente se 

compreenderá, que “… a avaliação formativa é a principal modalidade de 

avaliação de ensino, assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação 

do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de 
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recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos que ocorrem.” (Gonçalves et al. 2008). 

Se atentarmos no processo de recolha de informação, provavelmente, 

uma das maiores dificuldades da avaliação formativa, é diagnosticar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Desta forma, será importante 

mencionar a minha interpretação, do modo de atuar do professor que Abrecht 

(1994) defende. O primeiro passo será, perceber a finalidade da ação, recolher 

informações relativas quanto aos processos psicológicos (compreensão) 

acionados pelo aluno ao efetuar uma tarefa de aprendizagem. Depois, ter em 

conta os meios que o aluno utiliza para atingir o objetivo, modos de atuar, ou 

instrumentos, centrados no processo de aprendizagem, aplicados 

individualmente ou a um pequeno grupo. Por fim, interpretar as informações 

recolhidas, a fim de identificar o carácter e, se possível, a origem das 

dificuldades. 

Penso que será apropriado nesta fase distinguir os dois formatos de 

avaliação existentes, a avaliação pontual e a avaliação continua. Até porque, 

no entender de vários autores e na minha opinião pessoal, o último formato 

referido, está intimamente ligado com a avaliação formativa. 

Todavia, começando pela análise da avaliação pontual, ela pode ser 

definida como uma avaliação de caráter isolado, podendo coincidir ou não com 

a avaliação final. De acordo com Bonboir (1976) “…na avaliação pontual o 

aluno é avaliado por um ou dois exercícios, verificando-se a evolução de um 

para o outro, ignorando-se por completo o processo formativo.” 

 Ora, em contrapartida, a avaliação contínua permite o acompanhamento 

de todo o processo de ensino e de aprendizagem de forma regular. “De acordo 

com Ribeiro e Ribeiro (1990), a avaliação ao longo de todo o processo deve ser 

contínua e, essencialmente, ser focada na avaliação formativa. Se por um lado 

o autor reitera esta ideia, também admite a dificuldade que o professor tem ao 

proceder à avaliação constante das aprendizagens. Para isso terá de tentar 

com a maior frequência possível retirar informações que necessita para orientar 

o ensino e facilitar a aprendizagem.” (Gonçalves et al. 2008). Considero, que a 

avaliação contínua coloca a tónica, num dos aspetos mais interessantes da 
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avaliação formativa, a enorme interatividade responsável e positiva que se 

poderá criar entre o professor e os alunos, no sentido de regularem em 

conjunto todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 Gostaria de terminar esta revisão da literatura, com uma citação, que 

muito dirá acerca do caminho a seguir no entendimento por parte dos 

professores acerca desta modalidade de avaliação, e que ao mesmo tempo 

tece algumas críticas, relativamente ao modo errado como se pode olhar para 

este tema. 

 “Os grandes objetivos da avaliação formativa são, de facto, a 

consciencialização, por parte do aluno, da dinâmica do processo de 

aprendizagem (objetivos, dificuldades critérios) por oposição a uma orientação 

cega e teleguiada, por parte do professor; a luta contra a passividade e a 

papinha feita, mais do que grandes êxitos em aprendizagens pontuais, ou o 

sucesso em incertas possibilidades diagnósticas e terapêuticas (de 

remediação). Aprender deve ser algo diferente de um jogo de loto. Não se 

trata, aqui, de preencher, tautologicamente, casas idênticas – tarefa vazia, em 

si mesma – criando, ou alimentando, além disso, a perniciosa ilusão de um 

conhecimento exato (nunca é demais desconfiar da conformidade como fator 

de verificação), e oferecendo, ainda, a alguns a satisfação de ganhar no final! 

É, essencialmente, para isto que a avaliação formativa pode… e deve – 

contribuir.” 

(Abrecht, 1994) 

 

4.1.4.1.3. Entrevistas semiestruturadas 

 O que estava previsto no meu PFI, relativamente às tarefas do meu 

projeto de estudo, era realizar as entrevistas semiestruturadas até ao final do 

1º Período, a revisão bibliográfica do tema até ao final do 2º e o “Diário da 

avaliação” no 3º Período. Contudo, com o decorrer do ano letivo, pareceu-me 

desajustado realizar as entrevistas sem consultar primeiro a literatura acerca 

do tema, que me permitiria entre outras coisas, um conhecimento mais 

aprofundado, pelo que realizei primeiro a revisão da literatura. De referir ainda, 

que esta tarefa, foi também pedida a meio do ano pelo OF. 



 

80 
 

 O módulo de Ginástica, que tinha planeado para realizar o “Diário da 

avaliação”, estava previsto iniciar apenas no 3º Período, mas devido a 

reajustamentos necessários no planeamento anual, foi necessário começar no 

2º Período pelo que deixei as entrevistas para o 3ºPeríodo. 

 Com todos estes imprevistos, apenas consegui entrevistar 8 dos 13 

professores da ESFH. Logo, não deveria ter iniciado as entrevistas apenas no 

3º Período, porque vim a verificar que era complicado conseguir arranjar um 

horário em que os professores pudessem responder calmamente ao 

questionário. Quase sempre razões pessoais importantes dos professores 

impediam de serem realizadas as entrevistas. Em contrapartida, consegui 

entrevistar os 2 professores de EF do Instituto Silva Monteiro Colégio do Vale 

em Vizela. 

 A totalidade da informação obtida nas 10 entrevistas pode ser 

consultada mais à frente nos resultados. As fases seguidas na preparação das 

entrevistas e o questionário podem ser consultados nos documentos em anexo. 

As perguntas efetuadas foram criadas tendo em conta a revisão da literatura 

efetuada. 

 

4.1.4.1.4. “Diário da Avaliação” 

 Como referi anteriormente, este diário foi realizado no módulo de 

Ginástica, que foi antecipado para o 2º Período. Importa acrescentar que 

inicialmente estavam planeadas seis aulas de Ginástica, mas foram realizadas 

sete. 

 Assim, em todas as aulas, imediatamente após o final, foram efetuados 

registos tendo por base duas linhas orientadoras. Numa primeira página eram 

respondidas quatro questões orientadoras do processo de avaliação formativa, 

estas questões foram elaboradas, de acordo com aquilo que li na literatura, que 

considerei ser mais importante. Noutra página existia uma tabela, em que 

poderia apontar registos individuais dos alunos, com baso nos três domínios de 

avaliação da ESFH. 

 A totalidade dos registos poderá ser consultada em anexo, pelo que no 

RE apenas serão referidas as principais conclusões deste processo. 



 

 

4.1.4.1.5. Resultados e principais conclusões

 Relativamente às entrevistas, sempre que uma era efetuada, os 

apontamentos retirados eram registados. As informações das questões de 

resposta aberta foram categorizadas, de forma a conseguir agrupar as 

respostas similares. De seguida, serão então apresentados

gráfico, os resultados ao questionário efetuado aos professores:

Gráfico 1 - Importância de avaliar os alunos

Observando os dados apresentados, considero que algumas 

importantes podem ser retiradas.

 Analisando o gráfico 1, verifica
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estão, o que aprenderam e o que evoluíram. Poucos mencionaram que era 

importante avaliar para fazer o balanço dos objetivos intermédios, dando a 

sensação que avaliar o processo não era tão importante, questão fulcral para a 

avaliação formativa. Alguns 

ensino em dois sentidos, o trabalho do professor e do aluno, um aspeto que me 

parece essencial. Ao contrário do que estava à espera, apenas um professor 
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crer que existe uma conceção hoje em dia mais acertada relativamente à 

avaliação, considerando a classificação como um domínio da avaliação, e não 

a sua principal finalidade. 

ção Física. 

Porque é diferente avaliar em Educação Física. 

Todos os professores consideraram que existem diferenças significativas 

no processo de avaliação em EF, comparando com as restantes disciplinas. 

gráfico 3, depreende-se que consideraram a atividade física 

como principal característica diferenciadora. Presumivelmente esta 

característica está relacionada com outras respostas, pois torna possível 

avaliar o aluno em qualquer momento e faz com que a observação assuma 

grande importância nesta disciplina. Um aspeto muito importante referido por 

alguns professores (50%), que torna o processo de avaliação mais complicado 

nesta disciplina, é facto de inevitavelmente ser uma avaliação mais subjetiva, 

e existam testes escritos têm muito menor peso na avaliação dos 

alunos do que nas outras disciplinas. 

Sim Não
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Gráfico 4 - Existência de alguma modalidade/momento de avaliação mais importante.

Gráfico 5 - Modalidade/momento de avaliação mais importante

De todos os professores entrevistados, somente um, considerou que não 

existe uma modalidade/momento de avaliação mais importante. Dos restantes 

50% considerou ser a avaliação formativa a modalidade de ava

importante, como se pode verificar pelo gráfico 5. Ora, tendo em conta o que 

consta na literatura e o que aprendemos na nossa formação académica, é 

inequívoco que a avaliação formativa é a mais importante. Contudo, verificou

se algumas opiniões diferentes, três professores responderam que a avaliação 

diagnóstica era a mais importante, essencialmente, por ser a que permite 

preparar o trabalho para cada modalidade e um professor considerou que a 
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importante, verificou-se na justificação que possuíam uma conceção desse 

momento de avaliação muito clara e correta.
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Existência de alguma modalidade/momento de avaliação mais importante.

Modalidade/momento de avaliação mais importante. 

De todos os professores entrevistados, somente um, considerou que não 

existe uma modalidade/momento de avaliação mais importante. Dos restantes 

50% considerou ser a avaliação formativa a modalidade de ava

importante, como se pode verificar pelo gráfico 5. Ora, tendo em conta o que 

consta na literatura e o que aprendemos na nossa formação académica, é 

inequívoco que a avaliação formativa é a mais importante. Contudo, verificou

diferentes, três professores responderam que a avaliação 

diagnóstica era a mais importante, essencialmente, por ser a que permite 

preparar o trabalho para cada modalidade e um professor considerou que a 

avaliação diagnóstica e a avaliação sumativa eram as mais importantes porque 

para si, o mais importante era predizer e determinar/classificar os níveis dos 

alunos. Dos professores que consideram ser a avaliação formativa a mais 
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de avaliação muito clara e correta. 
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Gráfico 6 - Finalidade da avaliação formativa

Da análise do gráfico 6, podemos ver aquilo que os professores 

responderam do que consideram ser as principais finalidades da avaliação 

formativa. Quase todos afirmaram que a principal finalidade é regular o 

processo de avaliação, o que se verifica também quando lemos o que vem na 

literatura, apontando algumas finalidades consequentes disso mesmo, como 

aferir o nível dos alunos e da turma 

aspeto menos claro e correto da conceção de avaliação formativa, quanto às 

suas finalidades, dos professores entrevistados, é a quem se dirige este 

momento de avaliação. Quatro referiram que esta modalidade de avaliaçã

útil para o professor e apenas dois disseram que procuram tornar os alunos 

conscientes da sua própria aprendizagem. Podemos afirmar portanto, que 

existe aqui uma pequena lacuna na interpretação dos objetivos da avaliação 

formativa, pois, apesar de ser 

quem diz respeito em primeiro lugar.
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Finalidade da avaliação formativa. 

Da análise do gráfico 6, podemos ver aquilo que os professores 

responderam do que consideram ser as principais finalidades da avaliação 

formativa. Quase todos afirmaram que a principal finalidade é regular o 

processo de avaliação, o que se verifica também quando lemos o que vem na 

literatura, apontando algumas finalidades consequentes disso mesmo, como 

aferir o nível dos alunos e da turma e avaliar o estado da aprendizagem. O 

aspeto menos claro e correto da conceção de avaliação formativa, quanto às 

suas finalidades, dos professores entrevistados, é a quem se dirige este 

momento de avaliação. Quatro referiram que esta modalidade de avaliaçã

útil para o professor e apenas dois disseram que procuram tornar os alunos 

conscientes da sua própria aprendizagem. Podemos afirmar portanto, que 

existe aqui uma pequena lacuna na interpretação dos objetivos da avaliação 

formativa, pois, apesar de ser útil para o professor, ela dirige-se ao aluno e a 

quem diz respeito em primeiro lugar. 
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Da análise do gráfico 6, podemos ver aquilo que os professores 

responderam do que consideram ser as principais finalidades da avaliação 
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se ao aluno e a 

 

Avaliar o estado da 
aprendizagem

4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 

5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação 



 

 

Gráfico 8 - Porque se altera a conceção e aplicação da avaliação formativa

Através do gráfico 7, verificamos que todos os professores alteraram a 

sua conceção e aplicação da avaliação formativa ao longo dos anos. Sobretudo 

a experiência profissional e maior rentab

professor foram as razões apresentadas. Dois professores responderam que o 

confronto com a prática também influenciou essa alteração, provavelmente por 

terem poucos anos de carreira que vai ao encontro também da experienci

profissional. Penso ser curioso a resposta de um professor, que considera que 

alterou a sua conceção e aplicação da avaliação formativa pelo contacto com 

os pares (outros professores de EF), acho que seria interessante promover 

ainda mais interação entre

estes e outros assuntos. Sobretudo o tema da avaliação, em EF, pela sua 

natureza é mais subjetivo, pelo que se deveria procurar a maior equidade 

possível na avaliação entre os professores de cada escola.
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Porque se altera a conceção e aplicação da avaliação formativa. 

Através do gráfico 7, verificamos que todos os professores alteraram a 

sua conceção e aplicação da avaliação formativa ao longo dos anos. Sobretudo 

a experiência profissional e maior rentabilização das capacidades enquanto 

professor foram as razões apresentadas. Dois professores responderam que o 

confronto com a prática também influenciou essa alteração, provavelmente por 

terem poucos anos de carreira que vai ao encontro também da experienci

profissional. Penso ser curioso a resposta de um professor, que considera que 

alterou a sua conceção e aplicação da avaliação formativa pelo contacto com 

os pares (outros professores de EF), acho que seria interessante promover 

ainda mais interação entre professores de EF nas escolas para se discutirem 

estes e outros assuntos. Sobretudo o tema da avaliação, em EF, pela sua 

natureza é mais subjetivo, pelo que se deveria procurar a maior equidade 

possível na avaliação entre os professores de cada escola. 
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Gráfico 9 - De que forma os professores realizam a avaliação formativa

 Por último, quanto à forma como os professores realizam a avaliação 

formativa, de acordo com o gráfico 9, constata

registos que mencionaram ser dos vários domínios da avaliação. A observação 

também foi referida como um dos elementos essenciais neste processo. Uma 

das estratégias utilizadas por dois professores é realizarem momentos formais 

de avaliação formativa, congruentes com as

sumativas. Interessante o facto de três professores considerarem muito 

importante, na avaliação formativa, conhecer bem os alunos. Mais uma vez, 

parece-me preocupante, o facto de apenas um professor, referir que informa os 

seus alunos do estado da aprendizagem. Parece

mais uma vez, que considero ser uma lacuna importante, e que deverá ser 

combatida, para que os professores considerem importante durante o processo 

de ensino informar os alunos do estado das
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De que forma os professores realizam a avaliação formativa. 

Por último, quanto à forma como os professores realizam a avaliação 

formativa, de acordo com o gráfico 9, constata-se que todos fazem registos, 

mencionaram ser dos vários domínios da avaliação. A observação 

também foi referida como um dos elementos essenciais neste processo. Uma 

das estratégias utilizadas por dois professores é realizarem momentos formais 

de avaliação formativa, congruentes com as avaliações diagnósticas e 

sumativas. Interessante o facto de três professores considerarem muito 

importante, na avaliação formativa, conhecer bem os alunos. Mais uma vez, 

me preocupante, o facto de apenas um professor, referir que informa os 

lunos do estado da aprendizagem. Parece-me fundamental, salientar 

mais uma vez, que considero ser uma lacuna importante, e que deverá ser 

combatida, para que os professores considerem importante durante o processo 

de ensino informar os alunos do estado das suas aprendizagens.

De seguida, serão apresentadas, as principais conclusões relativamente 
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• Maior facilidade para no final do módulo atribuir uma classificação, 

nomeadamente, foi um auxílio importante para dissipar pequenas 

dúvidas; 

• O registo no final de todas as aulas permitiu, mais do que ter 

consciência do nível da turma, saber muito bem em que patamar de 

aprendizagem estava cada aluno, e assim, intervir de uma forma 

individualizada; 

Contudo, não descurando a importância deste registo individual do 

desempenho dos alunos, considero que as questões orientadoras do processo 

de avaliação formativa, que eram respondidas no final de todas as aulas, foram 

verdadeiramente determinantes para melhorar não só a qualidade das aulas ao 

longo do módulo, mas, sobretudo, saber exatamente o que melhorar no futuro 

quando me deparar com os mesmos problemas. 

Ginástica foi, indiscutivelmente, a modalidade mais complicada de 

lecionar à turma pela qual estava responsável no EP, pelas razões já 

enumeradas anteriormente. Este diário veio assim a revelar-se um auxílio 

basilar em todo o processo de avaliação, pois possibilitou: 

• Saber, aula após aula, se os objetivos foram cumpridos e os 

resultados os esperados; 

• Se os conteúdos estavam adequados para cada aluno e se a 

estrutura da aula favorecia a aprendizagem; 

• Se a organização dos exercícios era a mais ajustada; 

• Refletir atempadamente, acerca dos aspetos a melhorar na minha 

ação enquanto professor, procurando encontrar soluções de aula 

para a aula; 

• Reformulação constante de todo o processo de ensino. 

Em suma, penso que este projeto de estudo permitiu fazer uma 

interpretação pessoal, esclarecer conceitos e detetar possíveis problemas no 

processo de avaliação, acerca de um tema interessante, mas, pouco estudado, 

provavelmente pela sua natureza pouco objetiva. Quanto à revisão da literatura 

importa acrescentar que apesar de não ter realizado uma pesquisa muito 

profunda e extensiva, não consegui encontrar artigos científicos acerca da 
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avaliação formativa. As entrevistas, desde sempre me pareceram uma 

ferramenta importante, para se obterem informações credíveis acerca daquilo 

que os professores de EF pensam acerca de um tema um pouco subjetivo, 

mas, embora tenha algumas conclusões interessantes, parece-me óbvio que 

seria determinante, aumentar consideravelmente número de entrevistados, 

para que os resultados sejam sustentáveis. Relativamente ao “Diário da 

avaliação”, tenho a plena consciência de que seria complicado, os professores 

de EF utilizarem uma ferramenta tão extensa, em todas as aulas, como aquela 

que utilizei, contudo, penso que registos diários que incentivem a uma reflexão 

maior acerca do processo de ensino, poderiam marcar a diferença no processo 

de avaliação. 

 

4.1.4.1. Avaliações Diagnósticas 

 “A avaliação diagnóstica pretende averiguar da posição do aluno face a 

novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens anteriores 

que servem de base àquelas, no sentido de obviar as dificuldades futuras e, em 

certos casos, de resolver situações presentes.” 

(Ribeiro, 1990) 

 Desde o início do EP, foi dada especial atenção a este momento de 

avaliação. Concretamente, as fichas de avaliação diagnósticas, foi um dos 

temas mais discutidos, nas primeiras reuniões do NE. 

 Inicialmente, o professor Francisco Magalhães, demonstrou bastante 

abertura, para expormos a conceção que trazíamos da FADEUP, de 

construção destas fichas. Contudo, após abordarmos este tema, em algumas 

reuniões, foi importante percebermos que algumas ideias não eram de todo 

exequíveis. 

 “Debatemos o facto de já durante o primeiro ano de mestrado termos 

tido a oportunidade de criar fichas de avaliação diagnósticas, que mesmo em 

grupo de 4/5 elementos não conseguíamos aplicá-las no tempo de aula. 

Considero então importantíssima a explicação que professor Francisco 

Magalhães nos deu após ouvir as nossas ideias, de como funcionavam as 

avaliações diagnósticas nesta escola. Assim, propôs-nos que através da ficha 
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de avaliação observássemos a turma no seu todo e não cada aluno 

individualmente, como tínhamos proposto.” 

(Situação 3 – Reuniões – Diário de Bordo). 

 Desta forma, todas as fichas de avaliação diagnósticas foram criadas em 

conjunto com os meus colegas de estágio. A primeira tarefa era selecionarmos 

os conteúdos mais importantes a lecionar em cada modalidade, e depois, para 

cada conteúdo, formular três critérios, que ajudassem a situar o aluno no nível 

introdutório, elementar ou avançado. Primeiro analisávamos em que nível se 

situava a turma para cada conteúdo, e só depois, registávamos os alunos que 

estavam acima ou abaixo desse nível. 

 

4.1.4.3. Avaliações Sumativas 

 “A avaliação sumativa pretende ajuizar do progresso realizado pelo 

aluno no final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados 

já recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter indicadores que permitam 

aperfeiçoar o processo de ensino.” 

(Ribeiro, 1990) 

 As avaliações sumativas, sempre foram o momento da avaliação, que 

me deixou mais apreensivo. Apesar de sabermos de antemão que a decisão 

final é do PC, a responsabilidade de atribuir uma classificação a um aluno 

sempre me deixou muito desconfortável. 

 Após o final do EP, sinto-me mais cómodo com esta tarefa de ensino. 

Uma grande ilação que retirei do processo de avaliação sumativa e também 

com o projeto de estudo, que vai ao encontro da citação acima transcrita, é a 

enorme importância de se apostar numa boa avaliação formativa, que permita 

conhecer bem os alunos e recolher informações sustentáveis, que permitam, 

que no momento de se atribuir classificações, apenas possam surgir pequenas 

dúvidas, tornando o processo natural, legítimo e justo. 

 Interessa acrescentar, que a ESFH, criou um documento de avaliação 

final para os Cursos Científico-Humanísticos, que após a colocação dos valores 

para os vários domínios da avaliação do aluno, calcula automaticamente a nota 

final do aluno em cada período letivo. O nosso NE, incentivado pelo professor 
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Francisco Magalhães, melhorou este documento, no domínio socio-afetivo, 

descriminando as percentagens e criando critérios, para o parâmetro das 

atitudes, dado que a assiduidade e pontualidade, já são por natureza, 

parâmetros objetivos. Pessoalmente, adaptei ainda este documento de 

avaliação final, para os CP, dado que a avaliação é por módulos, e as 

percentagens para os diferentes domínios são diferentes. 

 Apesar de preencher este documento adaptado da ESFH, para 

apresentar as avaliações finais, importa referir, que as avaliações sumativas 

foram efetuadas no final de cada módulo, recorrendo a uma ficha de registo 

idêntica às avaliações diagnósticas, de acordo com os mesmos critérios. 

 

4.2. Área 2 – Participação na escola 

 Pretendo expor nesta área, todas as atividades não letivas, que realizei 

ou participei na ESFH, que me permitiram conhecer todas as relações 

educativas e me ajudaram a integrar nesta comunidade escolar. 

 A minha participação na escola será apresentada em dois grandes 

capítulos. Todo o desenvolvimento das atividades efetuadas na escola e a 

minha participação no DE, que assumiu um caráter muito importante e distinto 

da minha participação na ESFH. 

 Para a criação, planeamento e sucesso da maior parte das atividades, 

dois fatores iniciais contribuíram decididamente. Por um lado a primeira reunião 

do GDEF, em que para além de ser possível todos os professores e 

estudantes-estagiários da disciplina se apresentarem, ficou aprovado o PAA 

para o ano letivo. Por outro lado, desde as primeiras reuniões de NE, o impulso 

do professor Francisco Magalhães foi essencial, na medida em que sempre 

nos alertou para a importância de participarmos, e sobretudo, procurarmos 

inovar nas atividades ao longo do ano letivo. Importa referir, que após esta 

introdução, irão ser enumeradas todas as atividades, fazendo uma breve 

reflexão sobre cada uma. 

 Relativamente à minha participação no DE, considero que assume um 

caráter distinto, pelo facto de ter estado presente em todos os treinos durante o 
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ano letivo, procurando acrescentar algo de novo, registando e refletindo acerca 

de todo o trabalho como poderá observar-se mais à frente. 

 Para finalizar, é importante mencionar, que todas as alterações ao que 

estava estipulado no meu PFI serão devidamente explicadas e fundamentadas. 

 

4.2.1. Atividades 

4.2.1.1. dESFHrute 8x 

 A atividade dESFHrute 8x, foi uma atividade proposta pelos Núcleos de 

Estágio e aceite em reunião do GDEF, onde se pretendeu que participassem 

membros da comunidade educativa, à exceção dos alunos, com o objetivo de 

praticarem desporto. Foram escolhidas oito modalidades, que se abordaram 

num momento do mês definido pelo NE responsável. 

 Assim o nosso NE ficou responsável pela atividade de Voleibol, que foi 

alterada do mês de Fevereiro para o mês de Novembro e pela atividade de 

Bitoque Rugby em Abril. É importante referir, que o nosso NE esteve presente 

em todas as atividades, à exceção da atividade de Defesa Pessoal em Janeiro, 

dado que foi realizada numa segunda-feira, dia em que tínhamos aulas na 

FADEUP. 

 Na atividade de Voleibol, o aspeto que me deixou mais desiludido foi a 

pouca adesão, apesar dos esforços de divulgação, através da exposição de 

cartazes da atividade e do convite através do diálogo com muitos professores e 

estudantes-estagiários, apenas compareceram no pavilhão seis professores da 

escola para participar na atividade. Provavelmente, por ter sido a primeira 

atividade desenvolvida, poderá ter contribuído para um número reduzido de 

participantes. De qualquer forma, foi possível realizar um jogo formal, tendo de 

um lado professores da escola e do outro estudantes-estagiários. 

Proporcionou-se uma boa interação com os professores que participaram na 

atividade, ficando bem patente o caracter lúdico durante o jogo e a motivação 

de todos. 

 “Gostaria de concluir, referindo que espero que nas próximas atividades 

seja possível que participem ainda mais elementos, envolvendo desta forma 
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toda a comunidade escolar no Desporto e ao mesmo tempo se possa criar um 

ambiente ainda melhor entre todos na Escola.” (Atividade dESFHrute 8x – 

Voleibol – Reflexões das Atividades – Diário de Bordo). 

 Depois de verificarmos que a adesão não foi a desejada na atividade de 

Voleibol e que à exceção da atividade Aerolocal/Alongamentos promovida pelo 

NE do ISMAI, todas até ao momento, tinham tido menor adesão que a nossa 

de Voleibol. Entretanto, o NE realizou várias reuniões para que a atividade de 

Bitoque Rugby tivesse maior adesão. Decidimos entregar com uma semana de 

antecedência convites aos professores da escola, voltar a colocar cartazes, 

realizar a atividade no Parque da Cidade de Guimarães e no final fazer um 

picnic convívio com todos os participantes. 

 Contudo, apesar dos esforços, começamos a perceber que a adesão por 

parte de professores e funcionários não seria muito grande, pois alguns 

professores do GDEF ainda tinham aulas no horário da atividade, alguns 

funcionários tinham de estar na escola e vários professores nos explicaram que 

por diferentes motivos pessoais não poderiam ir á atividade. As razões 

apresentadas anteriormente vão ao encontro, de uma ideia importante que o 

professor Francisco Magalhães nos foi passando ao longo do ano letivo, a 

forma como a comunidade escolar se relaciona hoje com a escola, é bastante 

diferente em relação à uns anos atrás. Hoje em dia, todos os professores têm 

uma carga horária muito grande o que os torna menos disponíveis para este 

tipo de atividades. 

 Mesmo assim, realizaram a atividade, todos os elementos do nosso NE, 

todos os estudantes-estagiários do ISMAI e três dos cinco estudantes-

estagiários da UM. Também compareceram três PC de EF, e dois professores 

da escola, que permitiu fazer um jogo de Bitoque Rugby 5X5. Apesar de estar 

algum frio, a ideia de fazer a atividade ao ar livre, no Parque da Cidade de 

Guimarães, penso ter sido positiva. Desde logo quebrou-se a rotina, dado que 

á exceção da atividade de hidroginástica, todas se praticaram na escola. 

Conjuntamente, o facto de ser um espaço bastante apelativo para a 

modalidade, penso ter ajudado a criar um ambiente agradável e de convívio 

bastante evidente nos participantes. O picnic revelou ser um momento de 
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relaxamento, que proporcionou discussões interessantes acerca dos vários 

estágios e até reflexões acerca da escola e estágios anteriores, com os 

professores da escola que participaram na atividade. 

 “Concluindo, gostávamos que a adesão nesta nossa atividade fosse 

maior, mas ao mesmo tempo, temos a certeza de que tudo fizemos para que 

tudo corresse bem. Discutimos e planeamos a atividade com bastante 

antecedência e apostamos numa boa publicidade e divulgação. Mesmo assim, 

conseguimos ter uma participação maior que em das atividades que se têm 

realizado. Por último, penso que todo o núcleo se empenhou e conseguiu uma 

boa articulação e que todos os participantes gostassem de participar na 

atividade.” (Atividade dESFHrute 8x – Bitoque Rugby – Reflexões das 

Atividades – Diário de Bordo). 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. “XicOlimpíadas” 

 As “XicOlimpíadas” foi uma atividade aguardada com ansiedade, 

particularmente pelo nosso NE, uma vez que fomos nós que propusemos em 

reunião do GDEF, adicionar ao tradicional corta-mato, da ESFH, outras provas. 

Assim, ficou definido no PAA, que para além do corta-mato os alunos poderiam 

inscrever-se nas provas de 60 metros, lançamento do peso e salto em 

comprimento, esta última prova que ficou ao encargo do nosso NE. 

 Realizando uma visão geral da minha perspetiva da atividade, apraz-me 

dizer, fundamentalmente, que fiquei impressionado com o elevado número de 

participantes, pois nunca pensei que a adesão por parte dos alunos nesta 

atividade fosse tão elevada. Para além do último motivo apresentado, foi 

Figura 1 - dESFHrute 8x: Voleibol e Bitoque Rugby. 
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também positivo verificar, que os alunos demonstraram um elevado espirito 

competitivo e seriedade em todas as atividades. 

 Quanto á prova de salto em comprimento, da nossa total 

responsabilidade, desde a entrega dos dorsais até à sua realização, tudo 

decorreu com normalidade. Deste modo, tivemos a preocupação de 

antecipadamente distribuir tarefas, e apesar da prova ainda ter durado toda a 

manhã, com coordenação e espirito de grupo tudo correu muito bem, patente 

no empenho, respeito e alegria dos participantes. 

 Um aspeto, que acho que poderia ser acautelado, foi o facto de as 

provas de salto em cumprimento e dos 60 metros, serem realizadas em zonas 

muito próximas, que por vezes, provocou alguma aglomeração, o que 

prejudicou o normal desenrolar dos saltos. Esta situação seria facilmente 

evitada, se as provas fossem realizadas em zonas mais afastadas ou se as 

zonas de cada prova fosse delimitada. 

 “Gostaria de finalizar, acrescentando, que a ideia proposta pelo nosso 

núcleo de estágio, foi um sucesso, visto que permitiu ainda uma maior adesão 

por parte dos alunos da escola, uma maior motivação nas atividades e a 

possibilidade de se verificar as potencialidades dos alunos não apenas numa 

prova de resistência como o tradicional corta-mato da escola, mas também 

demonstrarem outras capacidades motoras, como a velocidade, impulsão, 

coordenação e força. O nosso núcleo de estágio, especialmente, conseguiu ter 

uma postura rigorosa e competente durante toda a atividade, o que favoreceu 

certamente a motivação e júbilo de todos os participantes.” (XicOlimpíadas – 

Reflexões das Atividades – Diário de Bordo). 

 

  

 

Figura 2 - "XicOlimpíadas": Salto em Comprimento. 
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4.2.1.3. Flashmob 

 A realização de uma Flashmob, por parte dos alunos das turmas dos 

professores estudantes-estagiários, foi uma atividade que também ficou 

definida na primeira reunião do GDEF. Inicialmente ficou prevista a primeira 

apresentação para o dia 19 de Janeiro de 2012, que mais tarde foi adiada para 

o dia 21 de Março de 2012. Mais tarde, decidiu-se ainda que a Flashmob 

também iria fazer parte da atividade “Roteiro Cultural” (desenvolvida mais à 

frente) no dia 8 de Junho de 2012.  

O facto de ser os alunos dos estudantes-estagiários de EF a realizar a 

Flashmob, tornou necessário que aprendêssemos a coreografia e a 

ensinássemos nas nossas aulas. 

A criação da coreografia ficou a cargo de um grupo de alunas da escola, 

que fazem parte de um grupo de dança da cidade de Guimarães. Os 

estudantes-estagiários tiveram oportunidade de aprender a coreografia em 

duas sextas-feiras consecutivas, dias 5 e 12 de Novembro. Pessoalmente, não 

tive grande dificuldade em aprender a coreografia, e considero que a 

experiência adquirida na modalidade de Dança, na minha formação académica, 

ajudou imenso para que conseguisse aprender mais rapidamente. 

Para ensinar a coreografia na minha turma, foram aproveitadas as aulas 

de Dança para a sua transmissão. Apesar da pouca motivação dos alunos para 

esta modalidade, a postura dos alunos surpreendeu e as aulas acabaram por 

ser positivas. A principal dificuldade foi o facto de terem poucas aulas 

destinadas à modalidade, e sobretudo, terem apenas uma aula de EF por 

semana, que tornou a sua aprendizagem mais difícil e não permitiu concluir a 

transmissão de toda a coreografia. Assim, em conjunto com o PC, ficou 

decidido que tendo em conta todas estas condicionantes, que nenhum aluno da 

minha turma participaria na Flashmob, a não ser que algum demonstrasse mais 

motivação para participar e integraria mais tarde os ensaios gerais, o que 

acabou por não acontecer, apesar de um aluno da turma demonstrar excelente 

aptidão para a modalidade. 

 De qualquer forma, das turmas dos meus colegas de NE, participaram 

muitos alunos, pelo que estive presente em quase todos os ensaios gerais, 
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apoiando sempre na organização da atividade. A maior dificuldade foi 

coordenar tantos alunos no auditório da escola, pelo que, foi essencial o apoio 

de alguns estudantes-estagiários ao grupo responsável pela criação e 

organização da coreografia. Todavia, os alunos respeitaram sempre que foi 

necessário fazer silêncio para serem dadas informações. 

Apesar do excelente trabalho efetuado pelas alunas responsáveis da 

Flashmob, foi difícil que estivessem presentes todos os alunos aos ensaios 

gerais. O facto de não serem sempre os mesmos alunos a participar nos 

ensaios poderia condicionar fortemente a primeira apresentação da Flashmob 

na escola. 

Infelizmente, devido a problemas de saúde, tive uma consulta médica no 

dia 21 de Março de 2012, pelo que não me foi possível estar presente na 

ESFH, no momento em que ocorreu a Flasmob na escola. 

De qualquer forma, mais tarde, no dia 8 de Junho de 2012, na atividade 

“Roteiro Cultural”, eu e o colega estudante-estagiário João Ferreira 

colaboramos na organização da primeira etapa, no “Toural”, onde se realizou a 

Flashmob. Gostaria de mencionar, que foi impressionante a moldura humana 

de alunos que se verificou. Provavelmente não participaram todos os alunos na 

atividade, mas, esteve presente um número considerável de alunos. Tendo 

participado em quase todos os ensaios ao longo do ano letivo da coreografia 

que iria ser apresentada, estava bastante interessado em observar o resultado 

final. Penso, que não poderia ser melhor em termos de qualidade e 

coordenação dos alunos na execução da coreografia. O aspeto menos positivo 

foi o facto de não ser possível colocar-se a música mais alta, para causar maior 

impacto, até porque naquele momento transitavam muitas pessoas na zona. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Flashmob: 1º Ensaio Geral e "Toural". 
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4.2.1.4. Ação de Formação de Corfebol 

 No dia 1 de Março de 2012, a ESFH organizou uma ação de formação 

da modalidade de Corfebol, destinada a todos os professores e estudantes-

estagiários de Educação Física da escola. Os professores responsáveis pela 

ação de formação foram dois professores de EF da própria escola e decorreu 

em 1/3 do pavilhão da escola. 

 A principal vantagem de estar presente, foi o facto de se ter abordado e 

explorado uma modalidade que não tive contacto durante a minha formação 

profissional. 

 Foi uma ação de formação muito abrangente, pois permitiu ter uma 

perspetiva geral do Corfebol, desde logo, perceber que é um desporto coletivo 

praticado principalmente na Holanda e na Bélgica e que difere de outros 

desportos coletivos por ser praticado por equipas mistas, formadas por quatro 

homens e quatro mulheres e não ser um desporto de contacto características a 

ter conta no ensino da modalidade na escola. 

 Também se assistiu à transmissão das principais regras da modalidade, 

à explicação das principais habilidades técnicas e diferentes explicações e 

demonstrações de propostas de situações de aprendizagem que se podem 

utilizar nas aulas de EF, aspeto que considero ter sido o mais proveitoso, para 

mim enquanto estudante-estagiário. 

  “Concluindo, sai da formação bastante mais esclarecido e elucidado 

quanto à compreensão e ensino da modalidade, mas ainda gostaria de ter mais 

contactos com o ensino desta modalidade e dado que os meus colegas-

estudantes estagiários vão lecionar a modalidade pretendo observar aulas de 

Corfebol das suas turmas, bem como debater e refletir acerca das dificuldades 

e problemas que poderão decorrer durante o ensino e planeamento.” (Ação de 

Formação de Corfebol – Reflexões das Atividades – Diário de Bordo). 

  De facto, foi possível mais tarde, ter contato com o ensino de Corfebol, 

com a possibilidade de lecionar uma aula, à turma 12 CT2, do colega 

estudante-estagiário Hugo Teixeira, tema que será desenvolvido mais à frente 

na área 4. 



 

 

4.2.1.5. Ação de Formação de Atletismo

 Uma das atividades que não consta no meu PFI, mas que o nosso NE 

se propôs a realizar, foi promover uma ação de formação acerca de materiais 

autoconstruídos para o ensino do Atletismo. 

Na origem desta ideia esteve a impossibilidade de realizar algumas 

atividades individuais e outra em grupo, uma aula de Desporto na Prisão de 

Guimarães (desenvolvido mais à frente). Logo, no sentido de melhorarmos a 

nossa participação na escola, tendo em conta as ações de formação sobre 

materiais autoconstruídos no mês de Abril, na 

realizarmos uma de Atletismo tendo em conta o que aprendemos, no primeiro 

ano de Mestrado, na disciplina de Didática de Atletismo, com o Professor 

Ramiro Rolim. 

 Assim, numa deslocação à 

material realizado por nós no ano transato e preparar uma apresentação para 

todos os professores de 

amabilidade demonstrada pelo 

material. 

Também, intervenção

decisiva para o sucesso da atividade

oportunidade de apresentarmos a atividade e convidarmos todos os 

professores de EF da escola

dos professores e estudantes

de formação, que se realizou

Em conjunto com os meus colegas, tivemos o cuidado de 

antecipadamente, definirmos no mínimo duas modalidades do Atletismo para 

Figura 4 - Ação de Formação de Corfebol.
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atividades que não consta no meu PFI, mas que o nosso NE 

se propôs a realizar, foi promover uma ação de formação acerca de materiais 

autoconstruídos para o ensino do Atletismo.  

Na origem desta ideia esteve a impossibilidade de realizar algumas 

individuais e outra em grupo, uma aula de Desporto na Prisão de 

Guimarães (desenvolvido mais à frente). Logo, no sentido de melhorarmos a 

nossa participação na escola, tendo em conta as ações de formação sobre 

materiais autoconstruídos no mês de Abril, na FADEUP, surgiu

realizarmos uma de Atletismo tendo em conta o que aprendemos, no primeiro 

ano de Mestrado, na disciplina de Didática de Atletismo, com o Professor 

Assim, numa deslocação à FADEUP, foi possível requisitar todo o 

rial realizado por nós no ano transato e preparar uma apresentação para 

todos os professores de EF da ESFH. Foi fulcral, a disponibilidade e 

amabilidade demonstrada pelo Professor Ramiro Rolim, em ceder

Também, intervenção e esforço do nosso PC, contribuiu de forma 

decisiva para o sucesso da atividade. Na última reunião do GDEF

oportunidade de apresentarmos a atividade e convidarmos todos os 

professores de EF da escola. Foi interessante constatar a presença  da maioria 

ofessores e estudantes-estagiários da escola para assistir à nossa ação

que se realizou no pavilhão da escola. 

Em conjunto com os meus colegas, tivemos o cuidado de 

antecipadamente, definirmos no mínimo duas modalidades do Atletismo para 
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antecipadamente, definirmos no mínimo duas modalidades do Atletismo para 



 

99 
 

cada um explorar e, mais importante, definir a forma como cada um de nós 

deveria dirigir o discurso. Isto, porque mais importante do que relembrar o 

ensino das técnicas e referir algumas diferenças metodológicas, achamos que 

seria essencial e mais interessante para os professores de EF da escola, saber 

muito bem com se podem construir os materiais e de que forma alguns 

conteúdos normalmente não lecionados na ESFH poderiam ser abordados. 

Apesar de me sentir confortável, em falar para um grupo-alvo diferente, 

que não a minha turma, gostaria de ter ainda mais oportunidades de comunicar 

em público. Contudo, penso que uma postura mais calma, poderá ajudar-me a 

desenvolver mais esta competência, essencial para um professor. 

Considero que a atividade resultou muito bem, e que a ideia-chave para 

que isto acontecesse, foi o cuidado que todo NE teve em pensar qual seria a 

informação mais importante e interessante para os professores da ESFH. 

Penso que este aspeto foi decisivo, pois, no final da ação de formação, todos 

os professores demonstraram interesse, em saber mais sobre os materiais e 

debateram entre eles a importância que estes materiais autoconstruídos 

poderão ter no futuro enquanto docentes. 

“Assim, a primeira grande tarefa para a construção de uma Didáctica é a 

modelação do Atletismo para as condições reais da Escola, quer em termos 

dos alunos quer dos condicionalismos materiais e temporais.”  

(Rolim & Garcia, 2007) 



 

 

 

4.2.1.6. Roteiro Cultural 

 O Roteiro Cultural foi uma atividade definida pelo GDEF, mas só foi 

definida a meio do ano letivo, motivo pela qual não consta no meu PFI.

 A atividade dirigia

vários pontos históricos e emblemáticos da cidade, participando em diversas 

atividades e tinham de responder a diversas questões culturais. No momento 

em que a Professora Manuela Brochado, responsável pela coordenação da 

atividade, apresentou o roteiro, fiquei lo

extensão, a atividade necessitaria de bastante organização, à imagem das 

“XicOlimpíadas”, facto depois confirmado pelo Professor Francisco Magalhães, 

que nos indicou que normalmente, todos os anos, participam sensivelment

600 alunos na atividade.

 Importa acrescentar que a atividade estava prevista ser realizada no dia 

4 de Maio de 2012, mas foi adiada, devido às péssimas condições climatéricas. 

Desta forma, marcou-se para o dia 8 de Junho de 2012.

 Aproveitando o facto d

elementos, fomos divididos em grupos de dois elementos, para o auxílio nas 

diferentes atividades. Assim, eu e o colega estudante

ficamos a colaborar na organização da primeira etapa no “Toura

realizou a Flashmob e, mais tarde, no largo “São Francisco” na coordenação da 

atividade de Rancho. Porém, ainda conseguimos ver a etapa na zona da 

“Oliveira”, em que uma aluna da escola cantou uma música e depois uma DJ 

Figura 5 - Ação de Formação de Atlet
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passou música, e, acompanhar os alunos até ao centro cultural “Vila-flor”, onde 

todos assistiram a uma atuação de Dança de duas alunas da escola. 

 Embora já tenho referido anteriormente, gostaria de destacar mais uma 

vez a Flashmob, pelo impacto fantástico que teve, e a etapa na “Oliveira” que 

levando todos os presentes a momentos de verdadeira emoção e festividade. 

 O roteiro terminou no Parque da Cidade de Guimarães, onde todos 

tiveram oportunidade de repor energias, através de um almoço volante. No final 

do almoço, estavam montados dois campos de Voleibol e Futsal, que os alunos 

podiam livremente utilizar. Também foi montado um palco, onde duas alunas 

da escola cantaram e um grupo de música também atuou. Ou seja, a tarde 

terminou com momentos de grande convívio entre os alunos. 

 “Foi um dia extremamente cansativo, porém, foi enriquecedor pela 

oportunidade de poder participar na organização de uma atividade com esta 

dimensão, particularmente, com constantes deslocações pela cidade de 

Guimarães. De realçar os espirito responsável, interessado e educado dos 

alunos que participaram e a ajuda fulcral dos professores responsáveis pelas 

turmas. Considero que pelo facto de a atividade ter sido cancelada uma vez, 

alguns alunos não participaram. De qualquer forma, penso que a atividade foi 

um sucesso, pelo menos nas quatro atividades que tive oportunidade de estar 

presente tudo correu muito bem.” (Atividade “Roteiro Cultural” – Reflexões das 

Atividades – Diário de Bordo). 

 

4.2.1.7. Conselho de Turma e Diretor de Turma 

 Compreender o papel do Diretor de Turma (DT), designadamente, na 

sua relação com os outros professores, sob o ponto de vista administrativo e de 

Figura 6 - Roteiro Cultural: "Toural", "Oliveira" e Parque da Cidade. 
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gestão de relações humanas, foi um dos objetivos a que me propus no meu 

PFI. Contudo, as reuniões de Conselho de Turma foram o meu principal ponto 

de contato com o papel do DT, pelo que primeiro me irei referir a importância 

que estas reuniões tiveram para mim. 

 A primeira reunião de Conselho de Turma, no dia 18 de Outubro de 

2012, foi fundamental, para ter uma perspetiva diferente dos meus alunos, quer 

através de informações da DT Sandra Marina Barbosa, quer ainda através da 

intervenção de outros professores da turma. Por exemplo, fiquei bastante 

surpreendido, quando a DT referiu que existiam alunos a exceder o limite de 

faltas em algumas disciplinas, porque até ao momento, em EF apenas faltaram 

dois alunos nas duas primeiras aulas, tendo registado até ao momento total 

assiduidade dos alunos. Os professores da turma concluíram ainda, que 

problemas de integração na escola praticamente não existem, mas o principal 

problema dos alunos até ao momento, é o comportamento, especialmente, não 

terem uma postura e atitude correta nas aulas. Apesar de ter sido apresentado 

um quadro um pouco negativo quanto ao comportamento dos alunos em quase 

todas as disciplinas, fiquei claramente com a ideia que em EF, será a disciplina 

em que a atitude é melhor. Assim, esta reunião foi importante, para perceber 

que deverei investir sempre num bom controlo da turma e estar muito atento 

aos comportamentos mais disruptivos. 

 As reuniões consequentes continuaram a ajudar-me a ter uma melhor 

perceção da turma fora do contexto da disciplina de EF. Comportamentos 

menos positivos já tinham sido detetados nas minhas aulas, mas não tinha 

noção que ainda fosse mais acentuado nas outras disciplinas. Comentaram-se 

individualmente, todos os alunos, e foi curioso perceber, que por exemplo, um 

dos alunos, que foi indiscutivelmente dos melhores em EF e com uma postura 

exemplar, ser referido pelos outros professores como pouco empenhado e com 

uma postura pouco correta. Em suma, estas reuniões permitem, sem dúvida, 

conhecer melhor os alunos. 

 Quanto a função do DT, salta logo à vista, um fator indispensável, para 

cumprir a sua função com sucesso, conhecer muito bem os alunos a todos os 

níveis. Pois, segundo Castro (1995), compete ao DT, o duplo papel de 
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professor e de interventor direto e ativo na organização da socialização e 

estimulação da escola, isto atribui-lhe forçosamente um lugar central, para que 

se atinjam as finalidades preconizadas na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 Tendo em conta, a multiculturalidade que a Escola apresenta hoje em 

dia, e de acordo com as informações que o PC nos foi transmitindo, ficou claro, 

que o DT deverá dominar várias áreas, dado que poderá ter de lidar com 

situações complicadas de vária ordem. Será também imprescindível, que seja 

uma pessoa capaz de resolver estes casos, com bom senso, equidade, 

imparcialidade e justiça. 

 Indo ao encontro das ideias anteriores, foi possível durante o EP, tomar 

conhecimento da multiplicidade de papéis a que obriga a função do DT. Para 

além da capacidade de ter de lidar com os problemas emergentes do processo 

de ensino dos alunos, o DT de turma está sujeito, a um enorme trabalho 

burocrático. Designadamente, no acompanhamento e coordenação do todo o 

processo avaliativo, dos projetos da escola, e das atividades de complemento 

curricular da turma. 

 “Embora deva estar preparado para resolver o imprevisível com 

oportunidade e bom senso, parece-nos desejável, para além do que os 

normativos impõem, que a sua actividade seja devidamente planificada, 

organizada, coordenada, controlada e avaliada, dentro de um espirito flexível e 

permanente inovador, tendo em vista as finalidades educativas e funções que a 

Escola deve perseguir e assegurar.” 

(Castro, 1995) 

 

4.2.1.8. Torneio de Futsal (Não realizado) 

 Esta foi uma atividade que constava no meu PFI, para o final do 1º 

Período, mas que pelos motivos que apresentarei de seguida, não foi possível 

realizar. Importa mencionar, que na apresentação do PFI, todo o NE já tinha 

sido informado que não seria possível efetuar a atividade, pelo que foi referido, 

também nesse momento. 

 No ano transato, a ESFH, tinha disponíveis dois pavilhões para a 

organização deste torneio, ao contrário deste ano letivo, que tem apenas um. 
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Dado o número avultado de alunos que participam todos os anos nesta 

atividade, tornou-se inviável, continuar com esta atividade. 

 Mesmo assim, tendo em consideração que esta é uma atividade que o 

professor Francisco Magalhães tem sido responsável todos os anos e ser uma 

das atividades que os alunos mais gostam, procurámos encontrar outras 

soluções para que o torneio fosse realizado, como alargar o período do torneio 

para se ir realizando poucos jogos por dia ou dividir o pavilhão para se fazerem 

mais jogos ao mesmo tempo. Porém, o PC acabou por ter um grave problema 

de saúde, coincidente com o período de realização do torneio e o que o 

impediu estar presente na ESFH. Mais tarde, o próprio informou-nos, que seria 

muito difícil conseguir fazer a atividade, porque o pavilhão quase não tem 

horários disponíveis e não deverá mesmo ser realizada nos próximos anos. 

4.2.2. Desporto Escolar 

 Tal como referi anteriormente, na parte da conceção, quando projetei 

toda a minha atividade na escola, pelo facto de ter ficado com a turma 10 TGI, 

que apenas tem um bloco de 90 minutos de EF por semana, foi possível ter 

maior envolvência no DE, no caso, a equipa de Voleibol Feminino que o 

Professor Francisco Magalhães é responsável. 

 Assim, antes do arranque do ano letivo, ficou acordado com o PC, que 

iria estar presente em todos os treinos do DE, auxiliando no que fosse 

necessário. 

 Em conjunto com o colega estudante-estagiário João Ferreira, que 

devido ao facto de ter decidido fazer o seu projeto de estudo no DE, decidimos 

ainda, realizar treinos extra de condição física, indo ao encontro das 

expetativas das atletas. 

 Gostaria de acrescentar, que foram realizadas sempre reflexões de todo 

o trabalho realizado no DE, através de um separador criado no meu Diário de 

Bordo (DB), apenas para esse efeito. Pretendo então, nos próximos capítulos, 

expor o trabalho efetuado com a equipa de Voleibol Feminino da ESFH.  
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4.2.2.1. Avaliação inicial 

 Após estar presente em vários treinos do DE, da equipa feminina de 

Voleibol, tive a possibilidade de desenvolver um trabalho de base com atletas 

provenientes do 10ºano e a oportunidade de ser responsável por dois treinos, 

pareceu-me interessante fazer uma avaliação inicial objetiva do nível de jogo 

de todas as atletas. 

 Detetei nesta equipa três níveis muito distintos. Algumas alunas 

provenientes do 10ºano que se encontravam no nível introdutório 

apresentavam bastantes dificuldades técnicas. Outro grupo que já frequentava 

o DE assiduamente de anos transatos, que se encontravam no nível 

intermédio, que também necessitam de desenvolver as habilidades técnicas 

mas, fundamentalmente, as intenções táticas defensivas e ofensivas. Por 

último, tive oportunidade de observar três atletas que já praticavam a 

modalidade fora da escola como atletas federadas, que apresentavam um nível 

de jogo muito elevado, estando portanto, claramente no nível avançado. 

 Principalmente para as atletas de nível introdutório e intermédio, numa 

fase inicial, os problemas centrais eram o domínio das habilidades técnicas, 

sendo necessário ter em conta no planeamento dos treinos muito tempo de 

exercitação. A nível tático, uma maior velocidade de reação para o ponto de 

queda da bola e assumir rapidamente uma posição básica defensiva. Contudo, 

estas alunas apresentavam uma boa intenção tática de realizarem os 3 toques 

e uma excelente atitude perante os treinos. 

 

4.2.2.2. Treinos 

 Ao longo de todo o ano letivo, foi possível estar presente em todos os 

treinos do DE, e por três vezes, devido à indisponibilidade do PC, ficar 

responsável pelo treino, a par do colega João Ferreira que também 

acompanhou sempre os treinos das atletas. 

 Após uma fase inicial de várias indecisões no DE, foi possível, 

paulatinamente, assumir uma postura mais interventiva e integrar-me no grupo. 

Também nesta fase, iam aparecendo, atletas novas do 10ºano, que o professor 

Francisco Magalhães me encarregou de realizar o trabalho de base. 
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 Uma ilação importante retirada nos treinos, em que eu e o estudante-

estagiário João Ferreira estivemos responsáveis, é a capacidade de adaptação 

que é preciso e a necessidade de conhecer bem as alunas. Embora, 

antecipadamente tivemos o cuidado de planear os treinos, nem sempre vinham 

aos treinos as mesmas atletas e aquilo que tínhamos pensado rapidamente se 

tornava inapropriado. “Por exemplo, não tínhamos previsto um trabalho por 

níveis, e no jogo reduzido 3x3 existiam claramente dois níveis diferentes de 

atletas em que o nível de jogo era bastante diferente. Exigia-se portanto pedir 

coisas diferentes em cada jogo 3x3, esta capacidade de adaptação no 

momento é essencial no Desporto Escolar, e muito importante para mim 

enquanto futuro pedagogo.” (Situação 9 – Desporto Escolar – Diário de Bordo). 

Até Dezembro de 2011, os treinos do DE, foram marcados por algumas 

indefinições, nomeadamente atletas que não eram muito assíduas e alunas 

que vinham pela primeira vez e depois desistiam. 

À medida que se aproximava a competição, o grupo começava a ficar 

definido, pelo que o trabalho por níveis ia fazendo menos sentido, dado que era 

necessário preparar toda a equipa para os jogos, pelo que em conjunto com o 

PC, decidimos que a minha função seria ajudar nas diferentes situações de 

aprendizagem, que neste momento eram um pouco mais complexas, para que 

os objetivos fossem atingidos. 

Desta forma, considerei importante depois desta fase, e uma vez que iria 

iniciar a competição, efetuar o planeamento e registo de todos os treinos, a 

partir da data acima referida, para além das reflexões que sempre efetuei. A 

elaboração dos planos de treino consistia, essencialmente, na escolha dos 

exercícios, os objetivos a atingir, as determinantes técnicas mais importantes e 

a organização metodológica. Apesar de ser uma tarefa bastante trabalhosa, 

permitiu uma melhor reflexão melhor acerca dos exercícios e um registo do 

trabalho desenvolvido muito importante. 

Em todos os treinos, houve uma constante reflexão acerca do trabalho 

desenvolvido com as atletas. O professor Francisco Magalhães demonstrou 

sempre total abertura, para falar da forma como pensava o planeamento dos 

treinos, como analisava as dificuldades das atletas e procurava desenvolver 
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estratégias para as colmatar. Ao mesmo tempo, sempre nos deu liberdade para 

expormos os nossos pontos de vista e pormos em prática as nossas ideias. Foi 

de facto, este aspeto, que permitiu que evoluísse quer em termos de 

planeamento e prática de treino quer em capacidade de gestão de uma equipa 

com as características específicas do DE. Foi necessário, ao longo de todo o 

ano letivo, uma sensibilidade enorme para lidar com as atletas, fatores que 

muitas vezes passam de forma mais despercebida, como desmotivação por 

serem pouco utilizadas, incapacidade de lidar com o insucesso, entre outros 

aspetos importantes. 

Estar presente em todos os treinos, foi essencial, para desenvolver 

conhecimentos numa modalidade que apenas contatei na minha formação 

académica, mas sobretudo, alertar-me para todo um conjunto de parâmetros 

fundamentais, para uma boa gestão de uma equipa, com as características 

particulares do DE. 

 

4.2.2.3. Jogos 

 As atletas da equipa feminina de Voleibol realizaram os primeiros jogos, 

após 18 treinos na ESFH. O primeiro encontro foi com a Escola Secundária de 

Fafe e o segundo com a Escola Secundária Martins Sarmento também de 

Guimarães. 

 Em traços muito gerais, as atletas venceram o primeiro jogo sem 

grandes dificuldades, ficando patente a diferença de nível de jogo, bem como o 

bom espirito de equipa, empenho e entreajuda das atletas. 

 Analisando de uma forma mais minuciosa o desempenho da equipa 

algumas ilações importantes podem ser retiradas. Desde logo o serviço por 

cima, um aspeto muito referido nos treinos como determinante nos jogos, que 

Figura 7 - Treinos do DE. 
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necessita claramente de continuar a ser exercitado nos treinos. Houve uma boa 

intenção de efetuar sempre os 3 toques, uma situação muito trabalhada nos 

treinos quer em jogos reduzidos quer em jogo formal. Mas, poderiam arriscar 

mais numa maior intencionalidade e critério quando enviam a bola para o 

campo adversário porque tinham capacidade para o fazer. Algumas atletas 

ainda precisam de desenvolver a comunicação, um aspeto também fulcral num 

jogo de Voleibol. 

 No fundo foi bom verificar, que o trabalho efetuado vai ao encontro das 

dificuldades das atletas, na medida em que se procura que corrijam os aspetos 

menos positivos e que o bom espirito de equipa sentido nos treinos também foi 

transposto para os jogos. 

 Infelizmente, os jogos disputavam-se aos sábados de manhã, e por 

motivos profissionais apenas consegui estar presente nesta primeira jornada da 

1ª fase de apuramento. Contudo, procurei perceber sempre o desempenho das 

atletas nos jogos, com o PC. De registar, que as atletas passaram a 1ª fase de 

apuramento em 1º lugar, mas, foram eliminadas, na 2ª fase de apuramento. 

  

4.2.2.4. Treinos de condição física 

 A ideia surgiu no decurso do projeto de estudo do colega estudante-

estagiário João Ferreira, especificamente, durante a aplicação os testes físicos 

que o colega realizou e nos quais estive sempre presente dando a ajuda 

necessária. Durante os testes, várias atletas demonstraram interesse quer em 

saber se os valores que apresentavam eram bons ou maus, quer em melhorar 

e/ou manter os seus índices físicos. Desta forma, propusemos ao Professor 

Francisco Magalhães, que para além dos treinos realizados à terça e à quinta 

Figura 8 - Fotos dos jogos do DE. 
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da modalidade, efetuássemos um treino por semana sempre que as atletas 

tivessem disponibilidade, para realizar um treino de condição física adequado 

às nossas atletas. Prontamente a ideia foi aceite pelo nosso PC e 

posteriormente aceite por todas as atletas. Os treinos foram sempre às 

quartas-feiras, uma vez que era o dia em que a maior parte das atletas tinha 

disponibilidade. 

 No dia 1 de Fevereiro de 2012, eu e o colega estudante-estagiário João 

Ferreira iniciámos os treinos de condição física para as atletas do DE da equipa 

Voleibol Feminino que temos acompanhado desde o início do estágio, tendo 

totalizado até ao dia 18 de Abril de 2012, cinco treinos. 

 As grandes preocupações na planificação destes treinos foram, pensar 

em treinos que tivessem em conta o desenvolvimento das capacidades 

motoras mais importantes para as atletas na modalidade de Voleibol, e que 

fossem atividades diversificadas e motivadoras para as atletas. Para tal, 

explorámos atividades e estratégias como Ginástica Localizada, Step, circuitos 

de condição física, exercícios de coordenação, uso de materiais variados e 

utilização de música durante os treinos. 

 O maior problema nos treinos de condição física, à imagem dos treinos 

do DE, era a dificuldade em ter todas as atletas nos treinos. Em alguns treinos, 

compareceram um número considerável de atletas, porém, houve treinos com 

poucas atletas. 

   

 

 

Figura 9 - Treino de condição física do DE. 
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4.2.2.5. Avaliação final 

 Mesmo em alturas em que não havia jogos, o objetivo dos treinos do DE, 

foi sempre procurar desenvolver e melhorar os aspetos que as atletas tinham 

mais dificuldades. Assim, ao longo do ano letivo, considero que alguns 

objetivos foram atingidos. 

 Relativamente às atletas que chegavam pela primeira vez, apesar da 

preocupação em motivá-las e sensibilizá-las para o facto de terem paciência 

para sentirem maior domínio das habilidades técnicas que permitiram melhor 

nível de jogo, a principal dificuldade foi que viessem assiduamente aos treinos. 

Mesmo assim, algumas atletas mantiveram-se até ao final, registando-se uma 

evolução positiva. 

 As atletas que se situavam no nível intermédio tiveram uma evolução 

significativa, principalmente no domínio das habilidades técnicas. Por exemplo, 

o remate e o serviço por cima, que sentiam mais dificuldades, apesar da 

evolução do gesto técnico não ser muito grande, a taxa de sucesso no final do 

ano letivo era bastante superior. A nível tático a evolução foi menos evidente, 

mas também se verificou, nomeadamente, a nível de ocupação dos espaços. 

 As melhores atletas tinham uma margem de progressão menor, todavia, 

procurámos, que conseguissem aumentar principalmente a intensidade de 

jogo. Provavelmente, devido ao número reduzido de treinos e ao facto de não 

conseguirem vir assiduamente não foi possível atingir esse objetivo. Considero, 

no entanto, que a nível das habilidades técnicas, se verificou uma ligeira 

evolução. 

 Como referi anteriormente, a minha integração no grupo não foi 

imediata, mas à medida que os treinos se foram desenrolando, penso ter 

conseguido uma relação com as atletas muito positiva. Aliás, foi com enorme 

orgulho que vi reconhecido pelas atletas todo o esforço desenvolvido ao longo 

do ano, quando no jantar de despedida, as atletas ofereceram a mim e ao 

colega João Ferreira, uma bola de Voleibol, assinada por todas (Figura 10). Foi 

com enorme satisfação e emoção que agradeci este gesto, pois, todas elas 

contribuíram imenso para a minha evolução enquanto estudante-estagiário e 

pelo gosto por esta modalidade. 
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Figura 10 - Prenda oferecida pelas atletas do DE. 

 

4.3. Área 3 – Relação com a comunidade 

 Convicto de que é fundamental conhecer o meio local onde realizámos o 

EP, o nosso NE procurou explorar, através de diversas atividades, a ligação 

entre a escola e meio envolvente. Uma preocupação sempre inerente, na 

criação e planeamento das atividades, foi considerar a vivência de realidades 

com as quais não convivemos diariamente, tentando enriquecer a nossa 

formação profissional. 

 Mais uma vez, a cooperação do PC foi crucial, nomeadamente, na 

proposta de algumas atividades realizadas com sucesso em anos anteriores, 

nomeadamente uma aula de atividade física para idosos, uma aula de atividade 

física no estabelecimento prisional da cidade (não foi possível realizar), bem 

como no apoio incondicional a atividades originais e dinamizadores propostas 

pelos seus estudantes-estagiários de uma forma individual ou pelo NE. 

 

4.3.1. Aula no Lar São Francisco Guimarães 

 Para melhor prepararmos a sessão de atividade física aos idosos do Lar 

São Francisco Guimarães, tivemos oportunidade de o ir visitar, assistindo a 

uma aula já existente no Lar, tendo como responsável uma fisioterapeuta da 

instituição, no sentido de podermos caraterizar o grupo-alvo a que teríamos 

oportunidade de efetuar uma aula de atividade física. 

 Verifiquei que para estas aulas, a instituição tem disponível pouco 

material. Foi interessante perceber a importância de ter cadeiras para todos os 
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idosos, dado que alguns têm dificuldade em estar de pé, e mormente, serem 

utilizadas como um importante suporte para todos os exercícios. Depreendi 

ainda da observação da aula que os idosos necessitam, essencialmente, de 

trabalho de mobilização de todas as articulações do corpo, e foi curioso 

verificar que até as articulações dos dedos das mãos foram exercitadas. Os 

idosos apresentam níveis muito diferentes, por exemplo uma idosa com 

problemas nos membros inferiores realizou a sessão sempre sentada, e a 

execução dos movimentos apresentam uma qualidade de ação muito diferente 

de idoso para idoso. 

 Na organização desta atividade o professor Francisco Magalhães optou 

por dividir o nosso NE em dois grupos, ficando eu e o colega João Ferreira, 

responsáveis por uma das duas aulas realizadas. 

 Todo o planeamento da sessão foi elaborado em conjunto com o colega 

estagiário João Ferreira. Os nossos grandes objetivos foram, criar uma boa 

interação com os idosos e propor exercícios adequados às características do 

grupo-alvo inovando relativamente ao que fazem nas suas aulas habituais de 

exercício físico. 

 Desde logo, no exercício de aquecimento, procurámos ser um pouco 

ambiciosos e dar resposta a um objetivo primordial de criar um bom ambiente 

de aula e de proximidade, em que os idosos tinham de circular pelo espaço da 

aula realizando diferentes tarefas sempre que se cruzavam. Decidimos arriscar 

e penso que esta opção se veio a revelar um sucesso, criando-se desde logo 

um ambiente muito alegre e propício para a prática de atividade física. Após a 

primeira situação proposta, fez-se uma boa mobilização articular, com os 

idosos sentados, realizando uma ativação geral de todas as articulações mais 

importantes. 

 Posto isto, aproveitando a posição sentada do grupo, e tendo em conta a 

utilização de materiais diferentes, no caso, umas bolas de borracha pequenas e 

leves, executaram diversos exercícios para desenvolver a força, de forma 

controlada e corrigindo sempre a postura dos executantes. De seguida, 

achámos importante aumentar um pouco a intensidade dos exercícios, 

colocando os idosos de pé (apenas um idoso não conseguia colocar-se de pé), 
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propondo tarefas um pouco mais complexas, mas que se mostraram ajustadas 

dado que todos conseguiram realizar. Nesta parte particular da sessão, tivemos 

a preocupação do colocar o colega João Ferreira a demonstrar de pé e eu a 

demonstrar sentado adaptações dos mesmos exercícios para o idoso que não 

se podia colocar de pé. 

 Para o retorno á calma, decidimos efetuar um jogo de cooperação e um 

jogo de competição. A primeira tarefa consistiu, em colocar os idosos em 

círculo ligeiramente afastados, e passarem uma bola entre si o mais rápido 

possível, à medida que se sentiam confortáveis fomos introduzindo mais bolas 

no círculo para aumentar a dinâmica do exercício. Por último, efetuámos um 

exercício competitivo, em que o objetivo era introduzir o maior número de 

bolas, lançando com a mão, numa das duas balizas que levámos para a 

atividade. 

 Do meu ponto de vista, esta foi uma das atividades mais interessantes a 

que o NE se propôs a realizar, porque ao longo da minha formação académica 

nunca tinha experienciado uma sessão de atividade física com idosos. Foi 

muito bom sentir a alegria dos idosos por terem participado na sessão que eu e 

o colega João Ferreira preparámos com tanto cuidado. Retiro ainda de 

importante que a relação com indivíduos na terceira idade é completamente 

diferente de lidar com jovens, bem como a especial atenção que temos de ter 

na preparação das aulas. 

  ds f 

 

 

Figura 11 - Aula no Lar São Francisco Guimarães. 
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4.3.2. Atividade de Boccia na ESFH com a instituição APCG 

 Embora esta atividade, não esteja planeada no meu PFI, com o intuito 

de fazer uma atividade enriquecedora quer para a comunidade quer para a 

escola, uma ideia que surgiu em reunião do NE e que nos pareceu muito 

interessante, foi efetuar na escola uma atividade de Boccia, com atletas de 

uma instituição de paralisia cerebral. 

 Desta forma deslocamo-nos por duas vezes às instalações da 

Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG), com a expetativa de 

que a nossa ideia fosse viável, e caso fosse, para definirmos todos os 

pormenores. Fomos sempre recebidos com enorme simpatia e desde logo nos 

informaram que seria exequível e positivo também para a instituição que a 

atividade fosse efetuada. 

 A atividade foi realizada no dia 15 de Maio de 2012, pelas 11horas. 

Tivemos o cuidado, de marcar o campo no pavilhão antecipadamente com fita-

cola, e de seguida fomos receber pessoalmente os atletas, funcionários e 

professor que vieram da APCG. De salientar, os excelentes acessos para o 

pavilhão da escola, para indivíduos que tenham de se deslocar em cadeira de 

roda. Assim, facilmente os atletas de Boccia se deslocaram para o local da 

atividade. Apesar de muitas vezes ser esquecido a necessidade de acessos 

próprios para estas pessoas, na construção de edifícios novos, a verdade, é 

que na remodelação da escola, este aspeto essencial não foi esquecido. 

 Durante a minha licenciatura, tive oportunidade de contactar várias 

vezes com atletas de Boccia, nomeadamente da Associação do Porto de 

Paralisia Cerebral (APPC), pelo que não tive dificuldade quanto às regras da 

modalidade, nem no contacto direto com os indivíduos com necessidades 

especiais. 

 Embora inicialmente tivessemos uma boa moldura de alunos a assistir à 

atividade, à medida que os outros professores de EF se foram apercebendo da 

atividade, não resistiram em deixar que os seus alunos também a 

observassem, pelo que rapidamente estiveram muitos alunos na bancada do 

pavilhão interessados na atividade. 
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 “Destaco a excelente interação que os alunos tiveram com os atletas de 

Boccia, pois, vários demonstraram interesse em participar no jogo, o excelente 

comportamento durante as nossas explicações do jogo, uma vez que muitos 

não o conheciam e o respeito por uma realidade muitas vezes tão esquecida. 

Considero portanto, que os aspetos referidos anteriormente contribuíram 

indubitavelmente para que esta atividade fosse um verdadeiro sucesso do meu 

ponto de vista.” (Atividade de Boccia – Reflexões das Atividades – Diário de 

Bordo). 

 Por último, gostaria de acrescentar que o nosso NE, mais uma vez, 

esteve muito empenhado e com um bom espirito de entreajuda, para que a 

atividade corresse o melhor possível, o que efetivamente aconteceu. Acho que 

lembramos uma realidade aos alunos muito importante, e sobretudo, que mais 

do que olharmos para as limitações de cada um devemos olhar para as 

potencialidades de cada individuo. 

 

4.3.3. Aula na Prisão de Guimarães (Não realizado) 

 Apesar de não constar no meu PFI, esta atividade foi mencionada no 

momento da apresentação, pois, apenas nesta altura ficou definido em NE que 

a iriamos realizar. Aliás, pelo carater inovador de fazer uma sessão de 

atividade física na Prisão de Guimarães, esta atividade era uma grande aposta 

do nosso NE. 

 Tendo em conta que a Prisão de Guimarães é uma instituição sujeita a 

várias regras e restrições, o PC achou importante que fosse a ESFH a entrar 

em contato, para percebermos até que ponto seria possível efetuar a atividade 

idealizada. 

Figura 12 - Fotos da atividade de Boccia. 
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 Contudo, a informação que a atividade dificilmente se realizaria deixou 

todo o núcleo desapontado. Apesar dos vários esforços dos órgãos da escola, 

em estabelecer diversos contactos através de correio eletrónico, fax e telefone, 

a verdade é que nunca receberam qualquer resposta positiva. Posto isto, 

rapidamente procurámos apontar soluções para atividades que pudessem ter 

algum impacto positivo na comunidade escolar, como as que foram 

apresentadas anteriormente. 

 

4.3.4. Sessão de Futsal com crianças (Não realizado) 

 Embora tenha definido no meu PFI e fosse um dos meus objetivos 

realizar um ou mais treinos da modalidade de Futsal com crianças de 

infantários ou escolas primárias, esta atividade não foi possível fazer, 

fundamentalmente, por falta tempo e por me ter concentrado em outras 

atividades que o NE considerou serem mais importantes. 

 De qualquer forma, penso que não deveria ter proposto uma atividade 

que apenas dependia de mim para o 3º Período. Agora que terminou o ano 

letivo, percebo que o ultimo período letivo, não só é mais curto, como é uma 

altura de várias decisões e concretização pelo que é complicado aglomerar 

muito trabalho para esta fase. 

 A partir do 2ºPeriodo, o nosso NE, teve de se focar bastante em várias 

atividades, e apostar naquelas que seriam mais importantes para o nosso 

desenvolvimento profissional. Uma vez que já sou treinador de Futsal há três 

anos, considerei ser mais importante, apostar em atividades como a de Bitoque 

Rugby (dESFHrute 8x), aula no lar de idosos e a de Boccia, bastante 

enriquecedoras para mim enquanto futuro professor, e só depois tentar 

concretizar a atividade de Futsal com crianças o que infelizmente acabou por 

não acontecer. 

 

4.4. Área 4 – Desenvolvimento profissional 

 Numa perspetiva de desenvolvimento profissional, colaboração e 

inovação, procurei dar resposta a um conjunto de objetivos, através da 
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realização atividades e vivências importantes com o intuito de desenvolver 

competências de complemento curricular. 

 Para além de procurar aplicar todos os conhecimentos adquiridos 

durante a minha formação académica, o meu EP, ficou marcado pela procura 

incessante de resolver as dificuldades sentidas e algumas vivências cruciais 

para colmatar pequenas lacunas que foram surgindo durante o ano letivo. É 

exatamente esta forma de atuar, que fará parte da minha identidade 

profissional e da minha forma de estar perante o ensino. 

 

4.4.1. Artigo para o Jornal da ESFH 

 No sentido de elaborar e divulgar os resultados das nossas pesquisas à 

comunidade escolar, o nosso NE teve a oportunidade de publicar um arquivo 

para o jornal da ESFH. Esta foi a primeira atividade de participação na escola, 

que o nosso NE desenvolveu na ESFH, e que forçosamente nos obrigou a 

começar a perceber, a nossa capacidade de trabalhar em grupo. 

  O desafio foi elaborar um artigo para o jornal da ESFH, que se chama 

“Encontro”, cujo tema fosse apelativo. Pensamos então, que um tema 

interessante seria algo que ajudasse a tornar a vida da comunidade educativa, 

mais saudável. 

 O nosso artigo intitulou-se “Hábitos e guia prático de uma alimentação 

saudável”, e procurou em alguns parágrafos, com auxílio de tabelas e 

referencias a autores, como por exemplo, o Professor José Soares da 

FADEUP, passar algumas informações importantes e claras, sensibilizando a 

comunidade educativa para a importância de uma alimentação saudável. 

O resultado final, ultrapassou as minhas expetativas pessoais, na 

medida em que nos conseguimos organizar muito bem como grupo, cumprindo 

o objetivo delineado com um excelente espirito de cooperação e empenho, 

deixando-me ainda mais motivado, para futuras tarefas com os meus colegas 

estudantes-estagiários. 
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4.4.2. Projeto de Formação Individual 

 Este documento foi acima de tudo um excelente guia orientador de todo 

o processo estágio. Apesar de ser elaborado numa altura em que ainda não 

tinha bem a perceção do que se pretendia com o EP, das novas ideias que 

surgiram e dos reajustamentos efetuados, o meu PFI, permitiu sobretudo 

direcionar a minha ação enquanto estudante-estagiário sempre que surgiam 

dúvidas. 

 A apresentação sucinta das quatro áreas foi consultada frequentemente 

para poder balizar o trabalho efetuado. O rápido acesso às dificuldades, 

recursos, estratégias, controlo e calendarização contribuíram para que todas as 

reformulações fossem efetuadas, tendo em vista, que os objetivos fossem 

sempre atingidos, não perdendo nunca a identidade do trabalho a que me 

propus. 

 Em suma, embora no início do EP, a criação deste documento se revele 

trabalhosa pelas inúmeras dúvidas que suscita, a grande conclusão que retirei 

findado todo o processo, é que mais do que seguir à risca tudo o que 

planeamos, programar todo o trabalho é verdadeiramente essencial, para que 

os objetivos sejam atingidos. 

  “Quando as finalidades e os objetivos são formulados com clareza, nós 

sabemos que actividades devemos escolher. Um bom plano deve prever 

problemas que surgem e deve ter em conta os recursos e o tempo disponível. 

Contudo, o professor deve, também, estar preparado para lidar com o 

imprevisto, fazendo as alterações ao plano que se justificarem.” 

(Marques, 2001) 

4.4.3. Diário de Bordo 

 A elaboração deste extenso documento foi feita com imensa seriedade, 

trabalho e dedicação. De referir, que todas as reflexões, perceções, 

sentimentos e pensamentos de toda a atividade desenvolvida ficou registado 

no meu DB. Gostaria de mencionar ainda, o enorme cuidado que tive em 

manter este documento atualizado e acessível no meu portefólio digital, pois 

considero importantíssimo um espirito de reflexão constante do trabalho 
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realizado, e foi este o verdadeiro objetivo, para que pudesse evoluir o mais 

possível durante este ano letivo. 

 Este documento constituiu também, indubitavelmente, uma ferramenta 

indispensável, durante a composição de todo o RE. Mais do que ser local de 

fácil acesso à informação, possibilitou principalmente aceder a reflexões 

contextualizadas daquilo que senti no momento de todas as vivências 

importantes que o EP proporcionou. 

 

4.4.4. Portefólio Digital 

 Ao conceito de portefólio estará subjacente a ideia de compilação e 

exposição de todo o trabalho desenvolvido numa determinada área. Foi com 

esta finalidade que procurei criar e manter sempre atualizado o meu portefólio 

digital do EP. No entanto, considero desde logo inovador o facto de ser digital, 

pois permitiu fomentar o recurso a tecnologias de informação e comunicação 

modernas, desenvolvendo competências nesta área tão importante atualmente. 

 Foi com especial atenção que desenvolvi esta ferramenta e a garantia 

que estivesse sempre atualizada, pois serviu como indispensável veículo de 

comunicação com o PC e com o OF, expondo todo o trabalho por mim 

desenvolvido. 

 

4.4.5. Desenvolvimento de competências em Karaté 

 No sentido de colmatar uma lacuna existente na nossa formação 

académica e desenvolver conhecimentos acerca da modalidade de Karaté, o 

nosso NE, deu início à estratégia definida em reunião de NE de começar a 

frequentar os treinos do DE de Karaté, cujo responsável era o professor José 

Carlos, um formador com vasto conhecimento e experiência na área e que nos 

poderá ajudar imenso a atingir os nossos objetivos. 

 Logo nos primeiros treinos do DE, deu para perceber que o Karaté tem 

uma nomenclatura muito própria e tem um conjunto de técnicas bastante 

extensas e com bastantes determinantes técnicas que é necessário ter em 

conta no ensino da modalidade. 
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 Constatei ao longo dos treinos que um bom aquecimento direcionado 

para a modalidade é fundamental, e que é necessário bastante exercitação 

para a assimilação das técnicas base da modalidade. Para além da 

transmissão das técnicas de base, houve a possibilidade também do professor 

José Carlos nos ensinar algumas técnicas de Defesa Pessoal que considera 

muito atrativas para os alunos em contexto de aula. Parece-me muito 

importante esta dica, pois muitas vezes os alunos ficam um pouco 

desmotivados para a prática isolada das técnicas. O facto de frequentar treinos 

do DE de Karaté, facultou que saiba neste momento distinguir claramente as 

diferenças entre o Karaté em contexto de competição e em contexto escolar, 

ou seja, fiquei esclarecido, quanto ao como e o que é mais importante 

transmitir aos alunos. 

 Com o intuito de cumprir o objetivo de desenvolver competências de 

complemento curricular em Karaté, era com grande expectativa que aguardava 

pela oportunidade de colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos 

acerca da modalidade, fundamentalmente no DE com o professor José Carlos 

e através de consulta bibliográfica, pelo que foi possível lecionar uma aula de 

Karaté à turma 12 CT6, pela qual está responsável o colega estudante-

estagiário Luís Silva. 

 Penso que a aula correu muito bem em termos pedagógicos e que 

consegui colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na 

modalidade, ficando com a clara perceção de que efetuei um bom trabalho em 

desenvolver conhecimentos nesta modalidade. 

 

4.4.6. Desenvolvimento de competências em Corfebol 

 Como referi na área 2, a ESFH organizou uma ação de formação acerca 

da modalidade de Corfebol, destinada a todos os professores e estudantes-

estagiários de Educação Física da escola. Este momento permitiu uma boa 

abordagem à modalidade, mas, ainda sentia que não tinha adquirido os 

conhecimentos necessários para lecionar aulas da modalidade. 

 Assim a consulta bibliográfica tornou-se imprescindível, e a criação de 

uma sebenta de apoio para as modalidades de Corfebol, Karaté e Bitoque 
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Rubgy, foi crucial para que a preparação das aulas, às turmas dos meus 

colegas estudantes-estagiários fosse adequada. 

 Assim, para concluir as tarefas de desenvolvimento de competências de 

complemento curricular, neste caso da modalidade de Corfebol, tive 

oportunidade de lecionar uma aula à turma 12 CT2, do colega estudante-

estagiário Hugo Teixeira. 

 Em termos pedagógicos, senti dificuldades na correção dos diferentes 

lançamentos da modalidade, pelo que deverei investir futuramente neste 

domínio. Ainda referi as principais determinantes técnicas aos alunos, mas 

deveria ter parado o exercício e fazer demonstrações de qualidade, para isso, 

será necessário desenvolver ainda mais os meus conhecimentos 

especificamente destas habilidades técnicas. Com exceção dos lançamentos, 

penso que consegui atingir um bom conhecimento pedagógico do conteúdo, 

sentindo-me confortável para lecionar a modalidade numa futura oportunidade. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O 
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5. Conclusão e perspetivas para o futuro 

 Na minha perspetiva, embora ainda exista um caminho sem fim a 

percorrer, considero que o meu EP me possibilitou uma vivência plena e 

abrangente de lecionação da disciplina numa escola. Espero no futuro ter a 

oportunidade de conhecer muito mais da nossa realidade escolar. 

 Estou convicto e consciente neste momento, que estive à altura do 

desafio e das exigências, não pela excelente qualidade que poderei ou não ter 

demonstrado, mas pela atitude e postura que sempre tive na tentativa de atingir 

os objetivos propostos. 

 É importante referir o papel preponderante do professor Francisco 

Magalhães ao longo de todo o ano letivo. A sua disponibilidade tornou o 

processo agradável, ao mesmo tempo que a sua exigência e frontalidade, 

fizeram com que tivesse de superar-me dia após dia. Foi inexcedível no seu 

apoio e orientação em todo o EP. 

  Será inesquecível a união criada com todos os meus colegas 

estudantes-estagiários do NE, o que tornou todo o trabalho desenvolvido mais 

interessante e motivador. O sentido de camaradagem existente no nosso NE 

ajudou a que mesmo nos momentos mais difíceis conseguisse ultrapassar 

todas as barreiras com enorme otimismo. 

 Esta experiência foi essencial, para moldar a minha identidade pessoal 

perante algumas situações, mas, especialmente para criar a minha identidade 

profissional. Capacidade de reflexão, procura incessante por diminuir as 

minhas dificuldades e ter confiança para apostar nos pontos fortes são lições 

que nunca mais esquecerei. 

 Tenho noção do cenário negro que existe atualmente para os 

professores de EF, mas não me consigo resignar, sou otimista por natureza. O 

futuro não me preocupa, quero estudar mais, evoluir mais, saber mais. 

Enquanto existirem pessoas para aprender, livros para ler e ruas para correr, o 

meu compromisso com a EF e Desporto nunca terminará. 

 Há todo um mundo para percorrer, mas este ano jamais esquecerei! 
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I 
 

Anexo 1 – Entrevistas Semiestruturadas 

Fases seguidas 

1. Ler documentação acerca do Projeto de Estudo. 

2. Estabelecer objetivos para a entrevista. 

 - Obter uma perceção geral acerca da importância da avaliação no 

Ensino; 

 - Perceber se na opinião dos professores de Educação Física é diferente 

avaliar nesta disciplina; 

 - Registar qual consideram ser a modalidade/momento de avaliação 

mais importante; 

  - Se reconhecem utilidade na avaliação formativa; 

 - De que formam executam a avaliação formativa. 

3. Decidir quem entrevistar 

 - Professores de EF da Escola Secundária Francisco de Holanda (8); 

 - Professores de EF do Instituto Silva Monteiro Colégio do Vale, Ld.ª (2). 

4. Como preparar os entrevistados 

 - Explicar o contexto da entrevista. Insere-se no projeto de estudo (não 

mencionar o tema), do estágio profissional, do Mestrado de Ensino; 

 - Duração da entrevista 10/15 minutos; 

 - Pedir autorização para retirar apontamentos. 

5. Decisão sobre o tipo de questões e estrutura da entrevista 

 - Questões de resposta aberta; 

 - Questões de resposta fechada; 

 - Sondas. 

 
 

 

 
 



 

II 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 1”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis; Predizer níveis de desempenho; Determinar níveis de aquisição; 
Especificar a dimensão dos progressos; Classificar; Fazer balanço dos objetivos intermédios; 
Avaliação do ensino (professor e alunos). 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Possibilidade de avaliar em qualquer momento; Atividade 
Física como principal característica diferenciadora.  
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Diagnóstica/Avaliação Sumativa. 
   
 3.2. Porquê? Considera como mais importante predizer e determinar/classificar os 
níveis de desempenho. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Tornar o aluno consciente da sua aprendizagem; Regular o processo; Útil para o 
professor. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos?  

Sim 
  

5.1. Porquê? 
 Confronto com a prática; Influenciada pelos pares (professores de EF). 
 

6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 

 Momentos formais de Avaliação Formativa e registo desses momentos; Observação 

constante do desempenho dos alunos; Informação individual aos alunos da própria 

aprendizagem. 

  



 

III 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 2”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis; Predizer níveis de desempenho; Determinar níveis de aquisição; 
Especificar a dimensão dos progressos. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Observação direta e o facto de não haver registos escritos. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Diagnóstica. 
   
 3.2. Porquê? Predizer os níveis de desempenho dos alunos e para definir um 
planeamento adequado. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Aferir o nível em que a turma se encontra. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiência profissional; Alterou o tipo de situações de aprendizagem propostas. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Não realiza momentos formais de Avaliação Formativa e registo desses momentos; 
Utiliza exatamente a mesma situação de aprendizagem para a avaliação diagnóstica, formativa 
e sumativa. 
  



 

IV 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 3”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis; Predizer níveis de desempenho; Determinar níveis de aquisição; 
Especificar a dimensão dos progressos. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Observação direta e o facto de ser uma disciplina prática 
como principais características diferenciadoras. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Diagnóstica. 
   
 3.2. Porquê? Para definir um planeamento adequado. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Aferir o nível em que os alunos se encontram; Útil para o professor (ajustar o 
planeamento). 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiência profissional; Confronto com a prática (contacto com os alunos); Melhor 
rentabilização das suas capacidades enquanto professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Modalidades individuais registos regulares; Modalidades coletivas observação direta. 
  



 

V 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 4”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Avaliação Subjetiva e observação direta. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Não. 
  
 3.1. Se sim, qual? 
   
 3.2. Porquê?  
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Aferir o nível em que os alunos se encontram; Útil para o professor (ajustar o 
planeamento). 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiência profissional; Melhor capacidade de planeamento. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Observação direta; Alguns registos. 
  



 

VI 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 5”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis; Determinar níveis de aquisição. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Avaliação motora diferente. Domínio cognitivo avalia-se de 
forma diferente.  
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Diagnóstica. 
   
 3.2. Porquê? Determinar o nível dos alunos para definir o planeamento.  
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Complemento da avaliação sumativa; Permite verificar o desempenho dos alunos ao 
longo da UD. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia Profissional; Melhor capacidade de observação. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos em todas as aulas do domínio psicomotor e cognitivo. 
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QUESTIONÁRIO (“Professor 6”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? Predizer 
níveis de desempenho; Especificar a dimensão dos progressos. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Possibilidade de avaliar em qualquer momento; Atividade 
Física como principal característica diferenciadora.  
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Formativa. 
   
 3.2. Porquê? Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular 
o planeamento; Reformular estratégias. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular o planeamento; 
Reformular estratégias. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia profissional; Potenciação das habilidades do professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos frequentes; Observação Direta. 
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QUESTIONÁRIO (“Professor 7”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? Avaliação 
do ensino (professor e alunos). 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Atividade Física como principal característica 
diferenciadora. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Formativa. 
   
 3.2. Porquê? Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular 
o planeamento; Reformular estratégias. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular o planeamento; 
Reformular estratégias. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia profissional; Potenciação das habilidades do professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos frequentes; Observação Direta; Conhecer bem os alunos. 
  



 

IX 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 8”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? Avaliação 
do ensino (professor e alunos). 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Possibilidade de avaliar em qualquer momento; Atividade 
Física como principal característica diferenciadora; Observação direta.  
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Formativa. 
   
 3.2. Porquê? Realizada em todas as aulas; Permite conhecer os alunos. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Tornar o aluno consciente da sua aprendizagem; Regular o processo; Útil para o 
professor. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia profissional; Potenciação das habilidades do professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos frequentes; Observação Direta; Conhecer bem os alunos. 
  



 

X 
 

QUESTIONÁRIO (“Professor 9”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? 
Hierarquizar segundo níveis; Predizer níveis de desempenho; Determinar níveis de aquisição.  
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Possibilidade de avaliar em qualquer momento. Não haver 
registos escritos. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Formativa. 
   
 3.2. Porquê? Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular 
o planeamento; Reformular estratégias. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular o planeamento; 
Reformular estratégias. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia profissional; Potenciação das habilidades do professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos frequentes. 
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QUESTIONÁRIO (“Professor 10”) 
 

1. Porque considera importante avaliar os alunos no Ensino? Avaliação 
do ensino (professor e alunos); Fazer Balanço dos objetivos intermédios. 
 

2. Acha que existem diferenças significativas no processo de 
avaliação em Educação Física comparando com as restantes 
disciplinas? Sim. 
 

 2.1. Em que medida? Atividade Física como principal característica 
diferenciadora. Avaliação mais subjetiva. 
 

3. Relativamente à avaliação em Educação Física, considera haver 
alguma modalidade/momento (avaliação diagnóstica/avaliação 
formativa/ avaliação sumativa) mais importante? Sim. 
  
 3.1. Se sim, qual? Avaliação Formativa. 
   
 3.2. Porquê? Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular 
o planeamento; Reformular estratégias. 
 
4. Quanto à avaliação formativa, quais considera serem as 
principais finalidades? 
 Avaliar o estado da aprendizagem; Reformular o processo; Reformular o planeamento; 
Reformular estratégias. 
 
5. Considera que a sua conceção e aplicação da avaliação formativa 
mudou ao longo dos anos? 
 Sim 
 

5.1. Porquê? 
 Experiencia profissional; Potenciação das habilidades do professor. 
 
6. De que forma realiza a avaliação formativa aos seus alunos? 
 Registos frequentes; Observação Direta; Conhecer bem os alunos. 
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Anexo 2 – “Diário da Avaliação” 

Aula 1 (2 de Fevereiro de 2012) – Avaliação Diagnóstica 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
 Sendo a primeira aula da modalidade, o principal objetivo desta aula foi realizar 
a avaliação inicial da turma. Apesar de a tarefa ter sido executada com sucesso, 
houve alguma dificuldade em avaliar calmamente alguns elementos da Ginástica de 
Solo, devido á organização escolhida para a avaliação (metade dos alunos no 
minitrampolim e metade nos colchões). 
 Para além de se ter apurado o nível da turma nos diferentes elementos, e os 
alunos que se situam acima ou abaixo desse nível. Pode verificar que existem 
claramente alunos com níveis diferentes no que compete ás capacidades físicas, ou 
seja, alunos com excelentes capacidades e outros com dificuldades ao nível das 
capacidades motoras. 
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 A Escola Secundária Francisco de Holanda, possui um documento com 
indicações de quais os conteúdos que se devem abordar em Ginástica com os cursos 
profissionais. De qualquer forma, em discussão com o Professor Cooperante 
Francisco Magalhães, procurou-se ter uma postura ambiciosa, acrescentando alguns 
elementos na avaliação para verificarmos as capacidades dos alunos. Assim, 
avaliamos também o rolamento atrás com os membros inferiores estendidos e unidos 
e o ângulo. O rolamento apesar de apresentarem dificuldades, pensamos que deverá 
ser abordado, e a posição de ângulo apenas um aluno conseguiu realizar mas vamos 
procurar incentivar mais alunos a tentar fazer com sucesso este conteúdo. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 A organização escolhida para a avaliação inicial não resultou. Foi possível 
perceber que dadas as características da turma, ter dois grupos a trabalhar em coisas 
diferentes, neste cado Ginástica de aparelhos e ginástica de solo, não é o mais 
adequado pois os alunos têm pouca autonomia, especialmente nesta modalidade. 
 Em aulas futura será importante planear situações de aprendizagem em que 
todos os alunos estejam a realizar a mesma coisa. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Importa referir, que durante o ensino desta modalidade será dada continuidade 
às estratégias definidas durante as dificuldades sentidas no decorrer do estágio, 
disciplina dos alunos, controlo da turma, assiduidade e pontualidade dos alunos, etc… 
 Particularmente, no que à lecionação desta modalidade diz respeito, foi dada 
uma atenção mais específica às regras de segurança e respeito pelos colegas, 
durante a execução dos diferentes elementos. 
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Aula 1 (2 de Fevereiro de 2012) – Avaliação Diagnóstica 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria Apresenta pouca aptidão para a 
modalidade; 

- Pontual; 
Fraca atitude. 

2 André Silva - - Pontual. 

3 Bruno Marinho - - Pontual. 

4 Cristiano Pinto Excelentes capacidades físicas para a 
modalidade. 

Vocabulário Desportivo limitado. Pontual; 
Distraído. 

5 Diogo Leite FALTA DE MATERIAL. Vocabulário Desportivo limitado 
(Relatório aula). 

FALTA DE MATERIAL. 

6 Diogo Martins - - Pontual. 

7 Eduardo Correia DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. 

8 Hélder Silva Apesar de ser dos melhores alunos da 
turma noutras modalidades, algumas 

dificuldades em Ginástica. 

- Pontua; 
Boa atitude. 

9 João Fernandes Apresenta dificuldades para a modalidade. - Pontual. 

11 João Salgado - - Pontual. 

12 José Alves - - Pontual. 

13 Luis Teixeira Apresenta dificuldades para a modalidade. - Pontual; 
Pouco empenhado. 

14 Nuno Margarido DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. 

15 Pedro Dias - - Pontual; 
Distraído. 

16 Pedro Sousa - - Pontual. 

17 Rúben Araújo Boa apetência para a modalidade. Vocabulário Desportivo limitado. Pontual; 
Boa atitude. 

18 Rui Peixoto Apesar das excelentes capacidades físicas, 
algumas dificuldades em Ginástica. 

- Pontual. 

19 Rui Fernandes Bom no Minitrampolim. - Pontual. 

20 Rui Almeida Bom no Minitrampolim. - Pontual. 

21 Rui Pimenta - - Pontual. 

22 Tiago Alves Muitas dificuldades em Ginástica de Solo. - Pontual. 

23 Pedro Barros - - Pontual. 

24 Rodrigo - - Pontual. 
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Aula 2 (16 de Fevereiro de 2012) - Transmissão/Exercitação 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
Nesta aula, após a avaliação diagnóstica, o objetivo central foi introduzir e 

desenvolver todos os conteúdos que se irão abordar quer de Ginástica de solo, quer 
de Ginástica de aparelhos (Minitrampolim). Penso que o objetivo e os resultados para 
esta aula não foram totalmente conseguidos, dado que a estrutura e organização 
criadas não permitiram referir todas as indicações necessárias para os alunos. 

 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 Os conteúdos parecem estar adequados à exceção da posição de ângulo. 
Apesar dos alunos apresentarem algumas dificuldades em todos os conteúdos parece 
haver margem de progressão para atingirem os resultados propostos. Os rolamentos 
são os conteúdos que apresentam mais erros técnicos, pelo que se deverá ter 
especial atenção. No apoio facial invertido, vários alunos não esticam os membros 
superiores e não colocam bem as mãos. Na roda os alunos tem imensos problemas 
em elevar corretamente a bacia. Nas posições de avião, ponte será necessário 
pequenas correções pontuais. A posição de ângulo nenhum aluno demonstra 
motivação para executar, provavelmente por não terem força e flexibilidade 
suficientes. 
 Quanto à estrutura da aula, não foi positivo realizar jogo de futsal numa aula de 
Ginástica, penso que desconcentrou muito os alunos que não realizavam jogo e não 
prestaram atenção às determinantes técnicas mais importantes. Para mim, enquanto 
professor também não foi possível intervir junto de todos os alunos como seria mais 
adequado, ainda mais sendo uma aula de transmissão. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 Apesar da intenção de ter sempre alunos em empenhamento motor ter sido 
conseguida, considero que a organização da situação de aprendizagem de 
minitrampolim seguida de um circuito de Ginástica de Solo foi errada. Primeiro não me 
permitiu transmitir os conteúdos aos alunos corretamente, por outro lado dado que 
após a execução de um elemento o aluno passava para outro à sua frente, caso o 
corrigisse não dava tempo para o aluno tentar corrigir a sua ação (Ciclo do Feedback). 
 A organização metodológica da sequência de elementos de Ginástica de Solo 
na zona dos espaldares, não resultou, fundamentalmente, por ter metade da turma a 
realizar jogo de Futsal, que limitava a minha ação e a concentração dos alunos. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Penso ser urgente conseguir ter uma posturar mais interventiva junto dos 
alunos. Toda a estrutura e organização metodológica dos exercícios terão de ser 
revistos dado que não se conseguiu dar resposta aos objetivos propostos para a aula. 
Poderá ser importante ter os alunos apenas ou a fazer Minitrampolim ou Ginástica de 
Solo e não misturar todos os conteúdos na mesma situação de aprendizagem. 
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Aula 2 (16 de Fevereiro de 2012) – Transmissão/Exercitação 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria - - Pontual; 

2 André Silva - - Pontual; 
Melhorou o comportamento. 

3 Bruno Marinho Melhorou no Minitrampolim. - Pontual; 
Apesar de ter dificuldades esteve 

empenhado. 

4 Cristiano Pinto Melhorou um pouco o desempenho quer 
na Ginástica de Solo quer no 

Minitrampolim; 
Demonstrou boas capacidades físicas 

- Pontual; 
Apesar de ainda ter de melhorar esteve 

mais responsável nas ajudas. 

5 Diogo Leite Dificuldades na Ginástica de Solo. - Pontual; 
Responsável a realizar as ajudas aos 

colegas. 

6 Diogo Martins DISPENSA POR DOENÇA. Vocabulário Desportivo limitado 
(Relatório de Aula). 

DISPENSA POR DOENÇA. 

7 Eduardo Correia - - Pontual; 
Mais empenhado nas tarefas. 

8 Hélder Silva Melhorou um pouco o desempenho quer 
na Ginástica de Solo quer no 

Minitrampolim. 

- Pontual; 
Esteve empenhado nas tarefas. 

9 João Fernandes Melhorou o desempenho no 
Minitrampolim. 

- Pontual. 

11 João Salgado Melhorou o desempenho no 
Minitrampolim. 

- Pontual. 

12 José Alves Dificuldades na Ginástica de Solo mas já se 
verificaram melhorias. 

- Pontual; 
Apesar das dificuldades esteve empenhado. 

13 Luis Teixeira - - Pontual. 

14 Nuno Margarido - - Pontual. 

15 Pedro Dias - - Pontual; 
Pouco empenhado e distraído. 

16 Pedro Sousa Muitas dificuldades nos rolamentos. - Pontual. 

17 Rúben Araújo FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

18 Rui Peixoto Demonstrou boas capacidades físicas; 
Melhorou na Ginástica de Solo e no 

Minitrampolim. 

- Pontual; 
Responsável nas ajudas; 

Esteve empenhado nas tarefas. 

19 Rui Fernandes - - Pontual; 
Esteve empenhado nas tarefas. 

20 Rui Almeida - - Pontual. 

21 Rui Pimenta - - Pontual. 

22 Tiago Alves Continua com muitas dificuldades na 
Ginástica de Solo; 

Melhorou no Minitrampolim. 

- Pontual; 
Pouco empenhado, mas também teve 

problemas físicos durante a aula. 

23 Pedro Barros - - Pontual. 

24 Rodrigo - - Pontual. 
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Aula 3 (23 de Fevereiro de 2012) – Exercitação 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
 Esta foi a primeira aula após a transmissão dos conteúdos, assim tinha como 
principal objetivo desenvolver todos os elementos da Ginástica de Solo e da Ginástica 
de Aparelhos (Minitrampolim). Considero que no Minitrampolim o objetivo foi 
alcançado com sucesso, contudo, devido à organização metodológica do exercício na 
Ginástica de Solo deveria ter sido executado um trabalho ainda melhor na exercitação 
e correção dos diferentes elementos para permitir maior evolução na aprendizagem 
dos alunos. 
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 Os conteúdos parecem ser adequados ao nível dos alunos, mais uma vez 
importa referir que os elementos propostos apesar das dificuldades permitem uma 
margem de progressão interessante que me parece que os alunos conseguirão 
alcançar. A posição de ângulo será definitivamente retirada dado que apenas um 
aluno em toda a turma consegue realizar, e todos os outros apresentam imensas 
dificuldades. 
 Relativamente à estrutura da aula, penso ter sido muito positivo, ter separado o 
Minitrampolim e a Ginástica de Solo em situações de aprendizagem diferentes, dado 
que foi possível dar resposta aos problemas sentidos na aula anterior. Por um lado, 
permitiu maior concentração dos alunos em cada situação de aprendizagem, por outro 
fundamentalmente nos diferentes saltos no Minitrampolim, possibilitou uma maior da 
minha parte enquanto professor. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 A organização metodológica proposta para os exercícios de Ginástica de 
Aparelhos (Minitrampolim), penso ter sido muito bem conseguida. O facto dos alunos 
após o salto realizarem em diferentes colchões exercícios de condição física até 
saltarem novamente, permite desenvolver capacidades motoras importantes para a 
modalidade e evitar aglomeração desnecessário na zona onde os alunos iniciam a 
corrida preparatória. 
 Para desenvolver os diferentes elementos da Ginástica de Solo, foi criado um 
trabalho por estações (5 estações), em que cada estação, cada grupo de alunos 
exercitava um elemento diferente com recurso a situações de aprendizagem e ajuda 
dos colegas. Em termos de correção dos alunos já foi uma aula mais positiva que a 
anterior, desde logo porque o aluno tinha a oportunidade de repetir a ação após a 
correção do professor. Porém, será ainda melhor, para o controlo da turma e para a 
minha intervenção junto dos alunos, casos estivessem todos os alunos a realizar o 
mesmo elemento. Uma vez que os alunos apresentam pouca autonomia, notório 
sempre que abandonava um grupo, o caminho a seguir parece-me ser ter todos os 
alunos a efetuar o mesmo elemento em Ginástica de Solo, para poder ter um maior 
controlo da turma e poder referir e corrigir as principais determinantes técnicas para 
todos ao mesmo tempo. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Penso que me tenho preparado convenientemente para as aulas, mas em 
conformidade com as ideias apresentadas anteriormente, terei de conseguir identificar 
mais problemas dos alunos, circular mais de forma a poder intervir próximo deles e 
corrigir o máximo possível para que possa ajudá-los a progredir na aprendizagem. 
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Uma vez que ainda apresentam dificuldades da Ginástica de Solo, poderá ser positivo 
planear um aquecimento direcionado, nas próximas aulas, para os elementos a 
trabalhar na parte fundamental da aula. 

Aula 3 (23 de Fevereiro de 2012) – Exercitação 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria Apresenta pouca flexibilidade e força. Procura compreender. Pontual; 
Fraca atitude. 

2 André Silva Apresenta muitas dificuldades em todos os 
elementos. 

Despropositado e usa termos 
impróprios. 

Pontual; 
Fraca atitude e perturbador. 

3 Bruno Marinho Apresenta dificuldades em todos os 
elementos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Um pouco apático na aula. 

4 Cristiano Pinto - - Atrasado. 

5 Diogo Leite - - Pontual. 

6 Diogo Martins - - Pontual. 

7 Eduardo Correia Apresenta muitas dificuldades em todos os 
elementos. 

Não domina os termos da modalidade. Pontual. 
Boa atitude. 

8 Hélder Silva - - Pontua. 

9 João Fernandes - - Pontual. 

11 João Salgado FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

12 José Alves - - Pontual. 

13 Luis Teixeira Continua a não revelar muita aptidão e 
apresenta pouca força e flexibilidade. 

- Pontual; 
Atitude um pouco apática, deveria ser mais 

empenhado. 

14 Nuno Margarido FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

15 Pedro Dias - - Pontual. 

16 Pedro Sousa - - Pontual. 

17 Rúben Araújo - - Pontual. 

18 Rui Peixoto - - Pontual. 

19 Rui Fernandes - - Pontual. 

20 Rui Almeida DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

21 Rui Pimenta Apresenta pouca flexibilidade. Despropositado e usa termos 
impróprios. 

Pontual; 
Fraca atitude e perturbador. 

22 Tiago Alves FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

23 Pedro Barros Apresenta boas capacidades físicas para a 
modalidade. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Excelente atitude. 

24 Rodrigo Pouca aptidão para a modalidade. Não domina os termos da modalidade. Pontual. 
Fraca atitude, desinteressado. 
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Aula 4 (13 de Março de 2012) – Exercitação 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

NOTA IMPORTANTE: Devido a uma atividade que os alunos iriam realizar esta 
semana, noutra disciplina, ficou acordado que teriam a aula de Educação Física por 
turnos, um turno na terça-feira (13 de Março de 2012) e outro turno na quinta (15 de 
Março de 2012). Infelizmente, por motivos de doença não me foi possível lecionar a 
aula do dia 15 de Março de 2012. 
 
1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
 Os objetivos propostos para esta aula, prendiam-se essencialmente com o 
desenvolvimento dos elementos de Ginástica de Solo e os saltos no Minitrampolim, tal 
como na última aula. Por sua vez, nesta aula penso que os objetivos foram bem 
conseguidos em todas as situações de aprendizagem propostas. Para isso contribuiu 
sem dúvida, ter apenas metade dos alunos presentes, que numa modalidade como a 
de Ginástica faz toda a diferença na aprendizagem dos alunos. 
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 Em relação aos conteúdos permanece a ideia de estarem adequados, de referir 
um dado importante, que nesta aula houve uma evolução muito acentuado na 
aprendizagem dos alunos em relação às aulas anteriores. 
 Na estrutura da aula, inovou-se no sentido de se introduzir um aquecimento 
direcionado para os elementos a desenvolver em Ginástica de Solo, que penso ter 
corrido muito bem e sobretudo ajudar posteriormente na execução dos elementos. Na 
continuidade das aulas anteriores, criou-se duas situações de aprendizagem 
diferentes, para trabalhar os saltos no Minitrampolim e os elementos de Ginástica de 
Solo, que me parece continuar a ser a estratégia mais ajustada. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 Ora, a grande diferença em relação á última aula, foi exatamente na 
organização metodológica dos exercícios de exercitação dos diferentes conteúdos de 
Ginástica de Solo. Em vez do trabalho por estações, os alunos disponham-se por 
grupos nos colchões, mas todos realizavam o elemento referido pelo professor. Esta 
estratégia parece ser muito mais positiva, pois permitiu uma maior correção de todos 
os alunos e muitas vezes adequar situações de aprendizagem às dificuldades 
observadas aos alunos naquele momento. 
 Quanto ao minitrampolim, deu-se continuidade à estratégia definida 
anteriormente, com alteração dos alunos apenas realizarem uns exercícios de 
condição física, uma vez que estavam menos alunos. 
 Quanto ao controlo da turma não se podem retirar grandes elações, dado que 
particularmente nesta aula, estiveram apenas metade dos alunos. Contudo, parecem 
ser positivas as alterações efetuadas na organização metodológica dos exercícios, 
motivo pelo qual será importante apostar neste tipo de organização nas próximas 
aulas. 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Mais uma vez refiro que está aula apesar de muito positiva, não foi a ideal para 
tirar conclusões, uma vez que excecionalmente fizeram aula metade dos alunos. De 
qualquer forma, tive a oportunidade de desenvolver uma postura muito interventiva e 
corretiva próxima dos alunos que me parece crucial no ensino da Ginástica. É 
importante corrigir a minha posição nas demonstrações, por uma vez tive alguns 
alunos nas costas. 
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Aula 4 (13 de Março de 2012) – Exercitação 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

2 André Silva TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

3 Bruno Marinho TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

4 Cristiano Pinto TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

5 Diogo Leite TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

6 Diogo Martins TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

7 Eduardo Correia TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

8 Hélder Silva TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

9 João Fernandes TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

11 João Salgado TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 

12 José Alves Apesar das dificuldades, apresentou 
melhorias na execução dos elementos 

técnicos e progressão na aprendizagem 

- Pontual; 
Boa atitude apesar de sentir dificuldades. 

13 Luis Teixeira Atento ás indicações do professor, boa 
progressão na aprendizagem 

- Pontual; 
Boa atitude. 

14 Nuno Margarido Apresentou dificuldades em alguns 
elementos técnicos, mas teve algumas 

melhorias. 

- Pontual; 

15 Pedro Dias Apresentou dificuldades na Ginástica de 
Solo 

- Pontual; 
Muito desinteressado e distraído. 

16 Pedro Sousa Regista-se progressão na aprendizagem, 
notório na execução dos elementos 

técnicos. 

- Pontual; 
Mais empenhado do que nas ultimas aulas. 

17 Rúben Araújo Continua a apresentar excelente apetência 
para a modalidade. 

- Pontual; 
Boa atitude. 

18 Rui Peixoto FALTOU FALTOU FALTOU 

19 Rui Fernandes Melhorias na execução dos elementos de 
Ginástica de Solo. 

- Pontual; 
Boa atitude. 

20 Rui Almeida Melhorias na execução dos elementos de 
Ginástica de Solo. 

- Pontual; 
Boa atitude. 

21 Rui Pimenta DISPENSA POR DOENÇA DISPENSA POR DOENÇA DISPENSA POR DOENÇA 

22 Tiago Alves Muitas dificuldades em Ginástica de Solo. 
Devido às suas características físicas não 

sente confiança a realizar vários 
elementos. 

- Pontual; 
Apenas se limitou a executar os elementos 

que sente confiança. Deve ser mais 
empenhado. 

23 Pedro Barros Ainda apresenta algumas dificuldades na 
execução de alguns elementos técnicos. 

- Pontual; 
Deve empenhar-se mais. 

24 Rodrigo TURNO 1. TURNO 1. TURNO 1. 
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Aula 5 (19 de Abril de 2012) – Exercitação 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
 Importa referir desde logo, que o número reduzido de alunos que realizaram a 
aula prática (11) poderá condicionar a avaliação do processo. 
 O principal objetivo de exercitar e corrigir todos os conteúdos da Ginástica de 
Solo e de Aparelhos penso ter sido atingido, mas o resultado poderia ser melhor se 
conseguir um melhor controlo da turma para a realização das diferentes situações de 
aprendizagem.  
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 Os conteúdos continuam a parecer adequados, a maior parte dos erros 
grosseiros tendem a desaparecer, mas a notória a necessidade de exercitação para 
continuar a aprimorar as capacidades dos alunos para a modalidade. 
 Para esta aula, achei que o mais adequado era manter a estrutura da última 
aula. Contudo, senti que no aquecimento a motivação dos alunos não foi a ideal. Aliás 
desde o aquecimento com música de Ginástica Localizada utilizado na primeira aula, 
nunca mais senti os alunos verdadeiramente empenhados e concentrados no 
aquecimento. A estrutura de manter o trabalho de Ginástica de Solo e Ginástica de 
Aparelhos em situações de aprendizagem separadas continua a ser a mais adequada. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 Para a exercitação dos elementos de Ginástica de Solo, estiveram 
sensivelmente os mesmos alunos do que na aula transata pelo que ainda não foi a 
situação ideal para avaliar esta organização. De qualquer forma, parece ser a mais 
adequada desde que se iniciou este módulo. 
 No desenvolvimento dos conteúdos no Minitrampolim, a organização escolhida 
continua a parecer a mais adequada. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 O que não resultou nesta aula, particularmente, foram algumas adaptações que 
não foram as mais adequadas, nomeadamente, a ordem escolhida para alguns 
exercícios no aquecimento, ter excluído a flexibilidade por falta de tempo e a situação 
de aprendizagem a partir da posição de vela nos rolamentos. 
 Também do ponto de vista do controlo da turma esta foi uma aula complicada, 
devo apresentar um comportamento mais assertivo e interventivo no sentido de 
melhorar este aspeto. 
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Aula 5 (19 de Abril de 2012) – Exercitação 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

2 André Silva DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

3 Bruno Marinho Apresenta dificuldades em todos os 
elementos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Mais empenhado na aula. 

4 Cristiano Pinto Boas capacidades físicas, algumas 
dificuldades técnicas nos rolamentos. 

Melhorou no Minitrampolim. 

Não domina os termos da modalidade. Atrasado; 
Ainda um pouco distraído sempre que se 

empenha melhora a sua performance. 

5 Diogo Leite DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

6 Diogo Martins FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

7 Eduardo Correia DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

8 Hélder Silva Apesar de ainda ter algumas dificuldades 
na execução dos elementos, verificou-se 

melhorias em todos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual. 

9 João Fernandes Apesar das dificuldades está a melhorar 
significativamente. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Empenhado e respeitador. 

11 João Salgado DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

12 José Alves Tem apresentado melhorias significativas 
em todos os elementos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Ainda um pouco distraído sempre que se 

empenha melhora a sua performance. 

13 Luis Teixeira Apesar de continuar com dificuldades 
verificaram-se melhorias significativas. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Esteve mais empenhado e esforçado. 

14 Nuno Margarido DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

15 Pedro Dias FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

16 Pedro Sousa DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

17 Rúben Araújo Continua a apresentar excelente apetência 
para a modalidade. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

18 Rui Peixoto Apresenta excelentes capacidades físicas. 
Demonstra excelente aptidão em Ginástica 

de Solo. 
Precisa de melhoras no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual. 

19 Rui Fernandes Melhorias na execução dos elementos de 
Ginástica de Solo. 

Excelente aptidão para o Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

20 Rui Almeida FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

21 Rui Pimenta FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

22 Tiago Alves DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. DISPENSA POR LESÂO. 

23 Pedro Barros Algumas dificuldades técnicas em 
elementos de Ginástica de Solo. 

Melhorou no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Esteve empenhado. 

24 Rodrigo Continua a apresentar dificuldades. Não domina os termos da modalidade. Pontual. 
Fraca atitude, desinteressado e distraído. 
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Aula 6 (10 de Maio de 2012) – Consolidação 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
  O principal objetivo desta aula era aperfeiçoar todos os conteúdos de 
Ginástica de Solo e de Ginástica de Aparelhos (Minitrampolim). Apesar dos alunos 
estarem mais centrados nas tarefas do que na última aula, um maior controlo da turma 
será positivo, de qualquer forma penso que os objetivos foram atingidos e os 
resultados foram positivos. 
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 Esta aula foi de consolidação e em congruência com as últimas aulas, os 
conteúdos pareceram ser adequados, o foco nesta aula foi que os alunos 
aprimorassem o seu desempenho. 
 A alteração realizada á estrutura da aula foi a pensada na última reflexão, de 
alterar o aquecimento. De facto, esta modificação foi muito feliz, na medida em 
considero ter sido a situação de aprendizagem que correu melhor durante toda a aula, 
e que os alunos estiveram mais empenhados e interessados. Na restante aula foi 
utilizada a estrutura das aulas anteriores e continua a parecer ser o mais ajustado. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 Nesta aula, realizou a aula, quase toda a turma, e a organização metodológica 
escolhida para a consolidação dos elementos de Ginástica de Solo, de ter os alunos 
dispostos dois a dois em frente ao professor a executar a mesma tarefa, parece ser 
sem dúvida a organização mais adequada para as características destes alunos. 
 Quanto ao Minitrampolim, a organização escolhida continua a dar bons 
resultados. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Penso que esta aula correu melhor do que a anterior, e não houve alterações 
ao que estava previamente pensado. Acho que consegui uma postura mais 
interventiva e sobretudo, conseguir que os alunos estivessem mais centrados nas 
tarefas solicitadas. Contudo, tenho a clara noção, que o comportamento da turma, 
ainda não está no ideal, dai que considero ser necessário, continuar a desenvolver um 
controlo da turma melhor no sentido de estarem unicamente centrados nos objetivos 
propostos, pois ainda existem alguns comportamentos desviantes. 
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Aula 6 (10 de Maio de 2012) – Consolidação 

  

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou quer na Ginástica de Solo quer 

na Ginástica de Aparelhos. 

- Atrasado; 
Esteve mais esforçado. 

2 André Silva Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou quer na Ginástica de Solo quer 

na Ginástica de Aparelhos. 

- Pontual; 
Fraca atitude e perturbador. 

3 Bruno Marinho Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou quer na Ginástica de Solo quer 

na Ginástica de Aparelhos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Melhorou a atitude na aula. 

4 Cristiano Pinto Melhorou em Ginástica de Solo. 
 Melhorou no Minitrampolim. 

Não domina os termos da modalidade. Atrasado; 
Ainda um pouco distraído sempre que se 

empenha melhora a sua performance. 

5 Diogo Leite DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. DISPENSA POR DOENÇA. 

6 Diogo Martins FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

7 Eduardo Correia Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou quer na Ginástica de Solo quer 

na Ginástica de Aparelhos. 

- Pontual; 
Não perturba a aula mas pouco 

empenhado. 

8 Hélder Silva Melhorou em Ginástica de Solo. 
 Melhorou no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Empenhado. 

9 João Fernandes Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou quer na Ginástica de Solo quer 

na Ginástica de Aparelhos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Empenhado e respeitador. 

11 João Salgado FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. FALTA DE MATERIAL. 

12 José Alves Tem apresentado melhorias significativas 
em todos os elementos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Atrasado; 
Ainda um pouco distraído sempre que se 

empenha melhora a sua performance. 

13 Luis Teixeira Apesar de continuar com dificuldades 
verificaram-se melhorias. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Esteve mais empenhado e esforçado. 

14 Nuno Margarido Ainda apresenta pequenas dificuldades em 
alguns elementos técnicos, mas teve 

melhorias. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Atrasado; 
Bom comportamento mas poderia esforçar-

se mais. 

15 Pedro Dias Apresenta dificuldades na Ginástica de 
Solo. 

Não se verificaram melhorias. 

Não domina os termos da modalidade. Pontual; 
Desinteressado e distraído. 

16 Pedro Sousa Ainda apresenta pequenas dificuldades em 
alguns elementos técnicos, mas teve 

melhorias. 

- Pontual; 
Comportamento razoável. 

17 Rúben Araújo Continua a apresentar bom domínio dos 
conteúdos. 

Melhorou no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

18 Rui Peixoto Apresenta excelentes capacidades físicas. 
Demonstra excelente aptidão em Ginástica 

de Solo. 
Melhorou no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual. 
Um pouco menos empenhado que o 

habitual. 

19 Rui Fernandes Melhorias na execução dos elementos de 
Ginástica de Solo. 

Excelente aptidão para o Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

20 Rui Almeida Ainda apresenta pequenas dificuldades em 
alguns elementos técnicos, mas teve 

melhorias. 

- Pontual; 
Boa atitude. 

21 Rui Pimenta Ainda muitas dificuldades na Ginástica de 
Solo. 

Melhorou um pouco no Minitrampolim. 

Não domina os termos da modalidade. Pontual; 
Melhorou um pouco a atitude. 

22 Tiago Alves FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

23 Pedro Barros Pequenas dificuldades técnicas em 
elementos de Ginástica de Solo. 

Melhorou no Minitrampolim. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Atrasado; 
Esteve empenhado. 

24 Rodrigo Continua a apresentar dificuldades. 
Não progrediu na aprendizagem. 

Não domina os termos da modalidade. Atrasado; 
Fraca atitude, desinteressado e distraído. 



 

XXIV 
 

Aula 7 (31 de Maio de 2012) – Avaliação Sumativa 

Questões Orientadoras do processo de Avaliação Formativa 

1-Foram atingidos os objetivos e os resultados propostos para esta aula? 
  O principal objetivo desta aula foi avaliar todos os conteúdos de 
Ginástica de Solo e de Ginástica de Aparelhos (Minitrampolim). Não foi 
possível avaliar os alunos no minitrampolim, porque quando colocamos o 
trampolim, verificamos que se estava danificado. 
 
2- Os conteúdos e a estrutura da aula foram adequados? 
 O trabalho proposto dois a dois, para a ativação geral, não se revelou 
adequado, os alunos estiveram pouco centrados nas tarefas. 
 
3- A organização metodológica dos exercícios foi a mais indicada? 
 A organização metodológica encontrada para abordar os elementos de 
Ginástica de Solo permitiu avaliar os alunos e mantê-los sempre em 
exercitação. 
 
4- O que posso melhorar na minha intervenção enquanto professor? 
 Em congruência com a ideia anterior, é difícil nesta altura corrigir o 
comportamento dos alunos, a verdade é que estiveram pouco empenhados, ao 
contrário do que aconteceu em outros módulos quando foi o momento de 
avaliação sumativa. 
 Neste momento sinto maior capacidade de circulação pelo espaço da 
aula, de observação, de emissão de feedbacks e de intervir para os alunos 
mais afastados. 
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Aula 7 (31 de Maio de 2012) – Avaliação Sumativa 

 

 

 

  Domínio Psico-Motor Domínio Cognitivo Domínio Socio-afetivo 

Nº  Nome • Execução dos elementos técnicos 
• Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas) 
• Progressão na Aprendizagem 

• Domínio da língua Portuguesa e 
vocabulário desportivo. 

• Assiduidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Pontualidade (Registo na ficha de 
assiduidade e pontualidade) 

• Atitudes 

1 Amândio Faria Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou na Ginástica de Solo. 

- Pontual; 
Esteve mais esforçado. 

2 André Silva Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou na Ginástica de Solo. 

- Pontual; 
Fraca atitude e perturbador. 

3 Bruno Marinho Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou na Ginástica de Solo. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Melhorou a atitude na aula. 

4 Cristiano Pinto Melhorou em Ginástica de Solo. Não domina os termos da modalidade. Pontual; 
Pouco empenhado. 

5 Diogo Leite DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. 

6 Diogo Martins FALTOU. FALTOU. FALTOU. 

7 Eduardo Correia Melhorou muito em todos os rolamentos. Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Mais empenhado. 

8 Hélder Silva Melhorou em Ginástica de Solo. Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Empenhado. 

9 João Fernandes Ainda apresenta dificuldades, mas, 
melhorou na Ginástica de Solo. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Pouco empenhado. 

11 João Salgado Não apresentou progressão na 
aprendizagem. 

- Pontual; 
Pouco empenhado. 

12 José Alves Algumas melhorias no apoio facial 
invertido. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Pouco empenhado. 

13 Luis Teixeira Apesar de continuar com dificuldades 
verificaram-se melhorias. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Esteve mais empenhado e esforçado. 

14 Nuno Margarido Ainda apresenta pequenas dificuldades em 
alguns elementos técnicos, mas teve 

melhorias. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Bom comportamento mas poderia esforçar-

se mais. 

15 Pedro Dias Algumas melhorias no apoio facial 
invertido. 

Não domina os termos da modalidade. Pontual; 
Desinteressado e distraído. 

16 Pedro Sousa DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. 

17 Rúben Araújo Continua a apresentar bom domínio dos 
conteúdos. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

18 Rui Peixoto Apresenta excelentes capacidades físicas. 
Demonstra excelente aptidão em Ginástica 

de Solo. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual. 
Bom comportamento. 

19 Rui Fernandes Melhorias na execução dos elementos de 
Ginástica de Solo. 

Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Boa atitude. 

20 Rui Almeida Ainda apresenta pequenas dificuldades em 
alguns elementos técnicos, mas teve 

melhorias. 

- Pontual; 
Boa atitude. 

21 Rui Pimenta Pequenas melhorias em Ginástica de Solo. Não domina os termos da modalidade. Pontual; 
Distraído. 

22 Tiago Alves DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. DISPENSA POR LESÃO. 

23 Pedro Barros Pequenas melhorias em Ginástica de Solo. Parece compreender e dominar os 
termos da modalidade. 

Pontual; 
Bom comportamento. 

24 Rodrigo Pequenas melhorias em Ginástica de Solo. Não domina os termos da modalidade. Atrasado; 
Fraca atitude, desinteressado e distraído. 


