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RESUMO 

Este relatório consiste num processo de reflexão crítico, exaustivo, 

consistente e fundamentado na experiência formativa e no desenvolvimento de 

competências profissionais, que fui desenvolvendo ao longo do ano letivo. 

Segundo as Normas e Orientações para a redação deste tipo de documentos, 

este, certifica o autor como detentor de “conhecimentos numa área científica 

específica e a capacidade para a prática da investigação”. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola E, B de Sobreira, num Núcleo 

de Estágio constituído por quatro elementos. O acompanhamento foi efetuado 

por dois professores, um professor da Escola, designado por Professor 

Cooperante, Prof. Fernando Vaz e, um professor da Faculdade, designado por 

Supervisor de Estágio, Prof. Tiago Sousa. O presente relatório está organizado 

segundo as orientações para a redação de Relatórios de Estágio e de Projeto, 

contemplando 5 capítulos: O primeiro referente à “Introdução”, onde explano 

todas as ideias que foram desenvolvidas, o segundo designado de, 

“Enquadramento Biográfico”, onde me identifico e caracterizo todas as minhas 

vivencias académicas e desportivas, focando, ainda, as expetativas em relação 

ao Estágio Profissional. No terceiro capítulo procede-se ao “Enquadramento do 

Contexto” do Estágio Profissional e ao aprofundamento das questões relativas 

a um ensino de qualidade e às práticas do “Bom Professor”.  

O capítulo, “Realização da Prática Profissional”, é baseado nas reflexões 

realizadas ao longo do Estágio, residindo aqui, o grande aporte de 

conhecimento que fui amealhando ao longo do estágio. O trabalho de 

investigação permitiu-me concluir que, na minha turma, os comportamentos 

fora da tarefa diminuíram com o incremento de habilidades motoras ajustadas 

ao nível de exercitação dos mesmos. No quinto e último capítulo, dedicado às 

“Conclusões e perspectivas para o futuro”, é enaltecido o facto desta 

experiência de ensino, em contexto real, ter sido uma etapa fulcral para a 

minha profissionalização enquanto professor de Educação Física.   

 

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, 

FORMAÇÃO INICIAL, REFLEXÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
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ABSTRACT 
This report consists in a critical process of reflection, exhaustive, consistent and 

based on formative experience and development of professional skills, which have 

been developing throughout the school year. In accordance with the standards and 

guidelines for the drafting of such documents, this one, make sure the author as having 

"knowledge in a specific scientific area and the ability to research practice ". 

The Practicum Training was at Basic School 2, 3 de Sobreira in a group with four 

pre-service teachers. The monitoring was carried out by two teachers, a school 

teacher, called Cooperating Teacher, Prof. Fernando Vaz and, a faculty teacher, called 

the Supervisor, Tiago Sousa. The present report is organized in accordance with the 

guidelines for the drafting of Reports and training project, including 5 chapters: the first 

one is the "Introduction", where I explain the developed ideas, the second one called, 

"Biographical Framework", where I identify myself and describe all my academic and 

sports experiences, and my expectations in relation of the Traineeship. The third 

chapter are to "framing the context" of the practicum and to deepen the issues of 

quality education and the "good teacher" practices.  

The chapter, “professional practice realization", is based on the reflections along 

the stage, being here, the large amount of knowledge that I was picking up along the 

stage. The research work has enabled me to include that, in my class, the behaviour of 

the task have decreased with the increase of motor abilities adjusted to level of 

training. The fifth and final chapter dedicated to "conclusions and perspectives for the 

future", is extolled the fact that this teaching experience in real context, have been a 

crucial step to my professionalism as a physical education teacher.  

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, TEACHER, ACADEMIC LEARNING, 

REFLECTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT. 
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I. INTRODUÇAO 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional, 

unidade curricular do segundo ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto.  

A elaboração deste Relatório de Estágio carateriza-se por ser um 

processo de investigação/ação/reflexão que desenvolvi ao longo de todo o 

estágio e tem como objetivo fulcral a exposição de todas as contingências 

vivenciadas na prática do processo de ensino-aprendizagem.  

Segundo Tavares et al (2003) a prática é o espaço privilegiado de 

integração de competências que constituem uma experiência fundamental para 

o desenvolvimento profissional dos professores. Nesta linha de orientação 

muitos têm sido os autores (e.g. Siedentop, 1991; Rodrigues, 2001; Silva, 

2009; Rodrigues, 2009) a enfatizar a Prática Pedagógica durante a formação 

inicial de professores como um momento privilegiado do processo de aprender 

a ensinar.  

De acordo com esta perspetiva Ponte et al. (2000) afirmam que não basta 

ao professor dominar o plano teórico, as suas perspectivas e resultados de 

investigação. O professor tem que ser capaz de dominar diversas soluções que 

se adequem às diversas contingências da sua ação profissional, o que requer 

não só o domínio teórico, mas também a capacidade de lidar com situações 

práticas.  

Neste sentido, a reflexão aparece como mediação instrumental da ação, 

isto é, entre conhecimento e ação. A fonte do conhecimento é exterior à ação, 

o modo de conhecer é paradigmático, o conhecimento dirige a ação e resulta 

do processo, um professor mais competente e com mais conhecimentos 

(Sanches, 1992, cit. por Freire, 2001).  

O Relatório de Estágio é, portanto, um documento reflexivo sobre a prática e a 

reflexão sobre a própria reflexão, sendo elaborado com o intuito de ele mesmo, 

se constituir um elemento produtor de novos saberes pelo
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confronto entre o conhecimento académico e o conhecimento no real de 

ensino adquirido ao longo da realização do Estágio Profissional.  

Entre muitas demandas, esta etapa prevê o acompanhamento/lecionação 

de uma turma na escola, atribuindo ao estagiário a responsabilidade de realizar 

todas as tarefas inerentes a este processo. Assim, procura-se desenvolver um 

conjunto de competências profissionais que tornem os estagiários capazes de 

refletir e responder aos desafios e exigências da profissão futura. Em suma, 

pode considerar-se que o principal desafio se coloca no ser capaz de utilizar a 

diversidade de conhecimentos adquiridos para dar respostas às várias 

exigências concretas do ensino na escola. Contudo, para que este processo 

funcione de forma eficaz é imprescindível que participemos de forma ativa na 

determinação do nosso percurso enquanto professores.  

Durante todo o ano tive a possibilidade de vivenciar inúmeras 

experiências, tanto do ponto de vista profissional como humano, que nunca 

esquecerei pela importância que representaram para mim. Face ao leque de 

situações, experiências e sentimentos, não se apresenta como tarefa fácil 

resumir esta experiência dando-lhe uma sequência lógica e ilustrativa do muito 

que aprendi. Portanto, tudo que se ilustra aqui neste documento, será uma 

pequena imagem da representação desta etapa, da minha formação, enquanto 

profissional de educação física.  
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II. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

2.1. O meu percurso académico e desportivo 

O meu nome é Carlos Alberto Pinto, nasci em Baião, uma vila do interior 

do distrito do Porto, a 7 de março de 1987 onde permaneço até aos dias de 

hoje. Aqui, longe da agitação da cidade, o sossego e a segurança ainda 

impera, o que permite a todas as crianças crescer livremente.  

Essa liberdade, desde tenra idade, concedeu-me também um crescimento 

harmonioso em contacto permanente com a natureza, crescendo ao sabor das 

experiências que ia vivendo. 

Mas se a natureza nos transmite coisas boas, cedo aprendi que também 

nos ensina coisas menos boas, mas que não deixaram de ser importantes para 

a minha maturação, enquanto pessoa.  

Posto isto, iniciei o meu percurso escolar no longínquo ano de 1993, na 

Escola Primária da Avenida. Nessa altura sentia algumas dificuldades em 

permanecer sentado na secretária, pois ainda confundia a sala de aulas com o 

recreio.  

Com a passagem para a escola secundária, o que por aqui era chamado 

de “ciclo”, o meu interesse pela escola ganhou novo fôlego. A escola era ao 

lado de minha casa, e, o crescer ao seu lado, suscitou em mim um interesse 

imensurável em fazer parte dela.  

Com uma mochila cheia de livros e cadernos, que me faziam andar com 

dificuldade no curto trajeto entre casa e a escola, cedo verifiquei que os dias 

mais felizes eram sempre aqueles em que levava dois sacos, isto é, a dita 

mochila e o saco do equipamento para educação física. Nesses dias, tudo se 

tornava risonho, ansiava a hora da aula de educação física, de calçar as 

sapatilhas, de vestir o equipamento e poder finalmente correr, saltar, lançar, 

enfim, ser eu mesmo.   

Se para os meus colegas eu era o exemplo a seguir nestas aulas, pela 

minha forte apetência para o desporto, para os professores, era o modelo de 

aluno a seguir, tendo sempre a responsabilidade, de servir de exemplo na 

exercitação.  
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Por esta altura, como tinha jeito para o futebol, surgiu um interesse 

mútuo de integrar uma equipa local de futebol federado, chamada A.C.R. Santa 

Cruz do Douro, que, para além, de nos formar enquanto praticantes de futebol, 

nos ensinavam valores a respeitar, aquando da prática deste desporto (ser 

“homenzinhos”). Num ambiente de formação por excelência, com uma 

aprendizagem cooperativa inerente aos jogos desportivos coletivos, tive a 

possibilidade de vivenciar inúmeras experiências que me fizeram crescer para 

além das margens do rio Douro e da serra. Nunca mais esquecerei as viagens 

a países como Alemanha e França, para jogar futebol, nos Jogos 

Internacionais da Juventude, onde tive a possibilidade de contactar com jovens 

de inúmeros países e culturas. Essas viagens fizeram-me crescer mais do que 

podia esperar, visto que a separação dos pais fez-me adquirir ganhos de 

autonomia, responsabilidade, disciplina, enfim, saber estar e ser perante 

inúmeras situações.   

Com a chegada ao ensino secundário, chegaram os problemas, a 

incerteza, e as suspeições que me levaram a ingressar no curso tecnológico de 

mecânica, no Colégio de São Gonçalo de Amarante. Se por um lado, foi uma 

boa experiência, pelo conhecimento de um meio citadino a que não estava 

habituado e pelos bons colegas que lá encontrei, no plano da minha formação 

foi uma má opção. Foi uma má decisão porque toda a matéria de estudo não 

me preenchia totalmente. O curso de Mecânica seria bom para quem quisesse 

seguir um curso de engenharia, tendo assim já uma grande base de estudo, o 

que não era o meu caso.  

Mas para tudo há uma solução. Voltei para Baião e comecei a batalhar 

pelo meu objetivo maior, entrar na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Esta sim era uma escolha acertada e que tinha tudo a ver comigo.  

Chegada a hora das decisões, os exames nacionais não correram como 

eu esperava, mas mesmo assim ainda restava uma última esperança, o ensino 

privado, que se apresentava como a única solução. Não podia ser de outra 

forma, tinha de me formar em desporto, e não podia desperdiçar um ano da 

minha vida, numa nova tentativa para poder entrar no ensino público. 
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Como sempre gostei de desporto, e como sempre foi a área que cativou 

mais a minha atenção e interesse, desde a sua cultura à sua diversidade 

técnica, não poderia optar por outra profissão. Sinto que sempre fui um 

desportista da cabeça aos pés, frustrado por não ter conseguido alcançar o 

sonho de criança, ser jogador de futebol, mas que via na educação física uma 

forte possibilidade de ser feliz.   

Sempre se evidenciou em mim uma capacidade inata de liderar pessoas. 

Desde criança que o conseguia inconscientemente, às vezes recorrendo 

mesmo à força, coisas de criança. Mas a capacidade de impressionar os 

outros, através das minhas performances desportivas também contribuíram em 

muito, para esse exemplo a seguir. Se não optasse por esta profissão, o meu 

futuro passaria sempre por liderar grupos, tenho essa capacidade e não a 

poderia desperdiçar.  

Portanto, matriculei-me em Educação Física, Saúde e Desporto no 

Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte da Cooperativa de Ensino 

Superior Politécnico e Universitário (CESPU), em 2007, onde comecei a ter 

noção que o curso de educação física não se limitava a instruir-nos enquanto 

desportistas. Inicialmente, o que me moveu a optar por esta área de estudo foi 

a excitante frequência de prática desportiva ao longo do curso, mas com o 

passar do tempo, fui-me apercebendo que o curso envolvia um estudo mais 

alargado. Esse estudo envolvia áreas basilares para o professor de educação 

física como a pedagogia, a didática, a anatomia ou a biomecânica.  

 Nesta faculdade encontrei uma realidade bem diferente da realidade 

vivida numa faculdade pública, como por exemplo a FADEUP. Se por um lado, 

a falta de espaços físicos próprios obrigava a um constante deslocamento, o 

número reduzido de alunos por turma, facultava as condições ideais para uma 

boa aprendizagem. A turma era constituída por 20 alunos, o que concedia ao 

professor da disciplina um ensino mais personalizado e minucioso. 

Nestes três anos tive a possibilidade de abordar uma variada panóplia de 

modalidades, como: golfe, ténis, polo aquático, ensino especial, fitness, 

atividades radicais, entre outras. Para além das modalidades nucleares, como: 

andebol, ginástica, voleibol, futebol e basquetebol. Todas elas contribuíram em 
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muito, numa primeira fase, o meu enriquecimento enquanto desportista, e 

posteriormente enquanto futuro professor de educação física tendo a 

oportunidade de as lecionar aos meus colegas de turma e em escolas dos 

arredores de Paredes. 

Relativamente às didáticas que fizeram parte do plano da licenciatura, 

nomeadamente a componente prática, decorreram num jardim infantil, numa 

escola secundária e num lar de idosos. No jardim infantil tive a oportunidade de 

lecionar atividade física para crianças até aos 5 anos, onde retirei 

aprendizagens únicas, das quais realço a importância da comunicação cuidada 

recorrendo a expressões próprias da sua idade para melhor entendimento, e a 

exercitação sempre baseada em jogos lúdicos. Na escola secundária, tive a 

oportunidade de contactar com uma turma de 7ºano, uma experiência próxima 

da concedida neste estágio, mas temporalmente mais curta. A lecionação à 

população idosa, foi sem dúvida uma experiência gratificante. A exercitação era 

muito limitada, devido aos problemas físicos evidenciados pelos alunos, mas a 

exigência necessária para motivar esta população concedeu-me inúmeras 

aprendizagens que me vieram a ser úteis numa fase posterior, que abordarei 

posteriormente.   

Estas disciplinas foram extremamente importantes na minha formação 

porque permitiram-me experimentar e sentir a realidade da sala de aula, na 

ótica do professor, permitiram-me ainda perceber a importância das relações 

humanas e a necessidade do estabelecimento de uma comunicação assertiva 

e adequada ao grupo, qualquer que seja a sua faixa etária. Assim, foram 

vividas com grande entusiasmo estas primeiras experiências, sentindo com 

prazer o peso da responsabilidade, do sucesso e da qualidade das aulas que 

lecionei. 

Terminada a minha licenciatura, candidatei-me ao 2º ciclo de estudos no 

mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, para aumentar os meus 

conhecimentos e área de intervenção. Com a escassez, cada vez maior, de 

emprego, tinha que alargar o meu conhecimento para me permitir trabalhar em 

diversas áreas e ciclos de ensino. Pois acredito que, quanto maior for a área de 
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intervenção do professor/desempregado, maior será a possibilidade de 

conseguir emprego.   

No primeiro ano, no âmbito das didáticas, tive a possibilidade de lecionar 

algumas modalidades na escola, mas com várias limitações, entre as quais: 

estar limitado a lecionar um só exercício, os restantes eram dados pelos meus 

colegas de grupo; lecionar uma aula de 3 em 3 semanas, o que não nos dava a 

possibilidade de estabelecer as rotinas necessárias ou até para estabelecer o 

meu próprio controlo de turma. 

A realidade que encontrei neste estágio foi bem diferente. A possibilidade 

de gerir todo o processo de ensino alusivo à minha turma é uma experiência 

única que me enriqueceu diariamente, onde muito contribuiu o professor 

cooperante que me indicou sempre o melhor caminho, através do seu vasto 

conhecimento e experiência acumulada ao longo dos anos.  

 

2.2. Desporto, primeira opção 

Sou hoje treinador das camadas jovens (juniores) da A.D. Baião e 

também já dei aulas para seniores num centro de dia para idosos (CECAJUVI) 

que em muito me ajudou para encarar este estágio com maior confiança. A 

possibilidade de experimentar nos treinos e aplicar nas aulas, ajudou-me 

imenso na elaboração do planeamento e nas metodologias a aplicar neste 

estágio.  

A nível desportivo, sempre estive ligado ao futebol federado como 

jogador, e nos últimos anos, mais especificamente, à modalidade de futsal, 

também como praticante. A cooperação, a importância de um método de 

trabalho, o estabelecer objetivos a alcançar, a responsabilidade e o 

compromisso com a tarefa foram alguns dos ensinamentos que este contacto 

permanente com o desporto me forneceu e que me são hoje úteis, para a 

lecionação.  

O futebol, sem dúvida preenche grande parte da minha vida e revela-se a 

minha grande paixão, por isso, também espero desenvolver uma profissão 

paralela à de docente como treinador, preparador físico ou mesmo como 

observador, ou algo do género. 
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Agora não tenho dúvidas que esta é a minha profissão por vocação, que 

se evidenciou desde cedo, quer na capacidade para liderar pessoas, quer na 

capacidade de execução de habilidades práticas desportivas.  

O gosto de ensinar surgiu só durante a licenciatura quando me sentia 

feliz, concretizado e com autoestima elevada ao verificar a felicidade e 

satisfação dos meus alunos. 

A ideia de refazer de novo o ciclo de aprendizagens mesmo que numa 

posição diferente, e poder ensinar tudo o que aprendi com os meus 

professores e treinadores, também me fascina diariamente. 

Portanto, se poderia ser outra coisa na vida? Podia, mas não era a 

mesma coisa.  

 

2.3. Resposta às expectativas iniciais… 

Com o início deste estágio, comecei a deixar para trás algumas horas de 

inquietação e insónias que me possuíam. Comecei a obter algumas respostas 

para as inúmeras interrogações que me percorriam a cada momento passado. 

Analisando agora, friamente algumas dessas perguntas, noto que a 

maioria se devia a uma grande insegurança, que me deixava sem confiança e 

algo nervoso. 

Não tenho dúvidas que os anos passados na licenciatura me deram um 

suporte teórico que me facultou mais competência no estágio, mas ter que 

enfrentar uma turma, numerosa, com personalidade própria, isso sim, parecia-

me uma tarefa mais difícil. 

Com o passar do tempo, comecei a perceber que nem tudo se conjugava 

tão complexo como o que eu pintava e comecei a ganhar mais confiança no 

meu trabalho. Assim, foi-se notando na minha prestação diária, uma maior 

confiança com os alunos e com a matéria a ser lecionada. Rapidamente, 

passou de um momento de tensão para um momento de prazer. 

Esse sentimento foi nascendo também associado a um cada vez melhor 

relacionamento com os alunos, sempre pautado por uma atitude séria e de 

respeito, mas que não deixava de ter os seus momentos de descontração. 

Achei que este seria o meu estilo de ensino, visto que, em momento algum, 
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queria perder o controlo da situação. Vejo agora, que esta forma de estar, foi 

fundamental para o meu sucesso enquanto estagiário, pois sem o controlo da 

turma toda a tarefa de ensino ficaria condicionada. 

Todos os dias havia algo a aprender. Se convívio com os restantes 

professores, essa aprendizagem não se verificou muito proveitosa, visto que, 

poucas vezes, mostraram interesse em me ensinar algo. O mesmo não posso 

dizer do professor cooperante. 

Companheiro, amigo, sempre presente, o Professor Fernando Vaz, nunca 

nos deixou à deriva, vigiou-nos de perto, mas deixando sempre cada um seguir 

e construir o seu próprio caminho. Nunca em momento algum nos disse qual o 

caminho certo, deixou-nos sempre em constante reflexão exigindo que cada 

um de nós escrevesse o seu próprio guião.  

Com alguma liberdade baseada na autonomia concedida, fui 

solucionando todos os problemas com que me ia deparando. Sempre que 

resolvia o problema, depois de refletir sobre o mesmo, contava ao professor, 

procurando obter um feedback da minha prestação, pois se para mim poderia 

ter sido ajustado à situação, muitas vezes havia outra solução, que se revela 

mais eficaz. 

 Essa eficiência cresceu gradualmente ao longo do ano, associada 

também a um conhecimento cada vez maior dos alunos, da escola e da 

comunidade envolvente. Só com este conhecimento prévio é que consegui 

personalizar todas as minhas decisões, adaptando-as a cada aluno, sempre 

que possível. 

Esta personalização no processo de ensino é vital, pois para além de 

respeitar todas as condicionantes envolvidas com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, melhora também o próprio relacionamento com os 

alunos. Desencadeia um ganho de confiança, fortalecendo a relação professor-

aluno, visto que os alunos entendem que estão a ser alvo de uma atenção 

especial, mesmo que esta represente uma repreensão. 

Sendo a minha relação com os alunos um tema que me inquietava no 

início do ano letivo, rapidamente passou a ser um suporte muito forte para 
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todas as minhas tarefas. Sempre me fiz respeitar porque os respeitava, nunca 

impus esse respeito, pois acho que dessa forma é sempre mais instável. 

Assim, todo o trabalho para o ensino dos conteúdos de ensino se 

simplificou, porque todo o clima necessário para que isso se verificasse da 

melhor forma, estava instalado. 

Se correspondi a todas as minhas expectativas iniciais de forma 

competente, também sei que poderia ter sido mais eficaz em algumas delas. 

De facto, analisando o meu percurso ao longo do ano, vejo que inicialmente era 

um professor muito limitado, não em termos de conhecimento teórico da 

matéria, mas no conhecimento da prática pedagógica.  

A eficácia das minhas aulas foi crescendo a cada dia, fruto da maior 

experiência adquirida neste estágio, o que me deixa confiante no futuro, pois 

pretendo buscar ainda mais eficácia para as minhas aulas, sabendo que há 

sempre algo a melhorar. 

Sei que estas oportunidades para adquirir experiência estão cada vez 

mais escassas, o que me faz sentir que este estágio consistiu numa 

experiência única que se revelou vital na minha formação enquanto professor 

de educação física. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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III. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Contexto legal e institucional 

Esta etapa de formação, designada de Estágio Profissional (EP) está 

enquadrada no 2º ciclo de estudos conducente ao Grau de Mestre no Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário lecionado na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP é norteado por um conjunto de normas e orientações decorrentes 

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

fevereiro e têm em consideração o regulamento Geral dos Segundos Ciclos da 

Universidade do Porto (UP), o Regulamento Feral dos Segundos Ciclos da 

FADEUP e o regulamento do Curso de mestrado em Ensino de Educação 

Física. 

A Comissão do respetivo curso de mestrado, presidida pelo Diretor do 

Curso, tem a responsabilidade de o enquadrar à realidade local. 

  Toda a organização da unidade curricular é elaborada pelo professor 

regente, em estreita relação com a Comissão Científica e a Comissão de 

Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino. 

A prática de ensino é supervisionada por um professor da FADEUP, 

nomeado pela Comissão Científica, e por um professor cooperante, tendo 

estes, como principal função, orientar o aluno/estagiário em todo o seu 

processo de ensino. 

O Estágio Profissional decorre ao longo de um ano letivo, iniciado a 1 de 

Setembro até ao final do mesmo, na escola básica ou secundária onde se 

realiza o estágio. O professor estagiário tem como tarefa organizar e conduzir 

todo o processo de aprendizagem de uma turma, atribuída pelo professor 

cooperante, na disciplina de Educação Física.   

 

3.2. Caraterização do contexto do estágio 

A escola onde se realizou todo este processo de formação foi a Escola 

EB 2,3 de Sobreira, conhecida pela grande proximidade da estação de 

caminhos-de-ferro Recarei-Sobreira. Inserida nesta freguesia da cidade de 
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Paredes, é notória a grande distancia que separa a cidade deste meio rural, 

tendo apenas como agitador da sua atividade, o comboio. 

A freguesia de Sobreira com todas as suas limitações consegue, pela sua 

proximidade com a freguesia vizinha de Recarei unir esforços e conceder aos 

seus participantes várias oportunidades de participação em atividades 

desportivas. Exemplo disso é a cooperação existente entre as duas freguesias, 

para que toda a população possa usufruir das instalações da piscina municipal, 

dos clubes recreativos existentes nas redondezas e do ginásio municipal.  

É um concelho marcadamente virado para o desporto, por orientação 

camarária e pela grande tradição nesta área recreativa dos seus habitantes, 

que se distinguiram ao longo dos anos nas variadas áreas do desporto. Entre 

as mais distinguidas e praticadas são: o ciclismo, o polo-aquático, o atletismo, 

o futebol e o hóquei-em-patins.  

A escola estando envolvida neste espaço, também é influenciada por 

essa vertente desportiva, verificando-se grande aptidão física da generalidade 

dos seus alunos.    

Sendo uma zona afetada por alguns problemas socioeconómicos, que se 

vieram a agravar com a crise que todo o país atravessa, molda também assim 

toda a comunidade escolar, verificando-se uma grande percentagem de alunos 

apoiados pelos Serviços de Ação Social Escolar.  

Uma grande percentagem dos pais destes alunos tem uma escolaridade 

não superior ao 6º ano, o que os leva a não se envolverem como deviam na 

formação dos seus educandos, desleixando o acompanhamento da vida 

escolar dos seus educandos. Com esta negligência, por parte dos pais na 

educação dos filhos, é possível verificar, por vezes, comportamentos 

desadequados dos alunos que exige uma perceção da sua origem por parte 

dos educadores, não deixando com isso que se torne prática frequente. 

Verifiquei também, a certa altura durante o estágio, que alguns alunos 

denunciavam alguma falta de interesse pela escola, descurando quer a sua 

afluência quer o seu interesse pelas aulas, que na minha opinião era 

potencializada por essa falta de acompanhamento dos pais. Num ano que se 

caraterizava de grandes decisões para os alunos em relação ao seu futuro, 
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“atirou” alguns alunos para o insucesso, não aguentando a pressão e a 

responsabilidade que lhes era proposta.  

Associado a esta problemática a escola também já apresenta alguns 

sinais de degradação. Inaugurada a algumas dezenas de anos, foi alvo de 

várias intervenções para acompanhar o avanço tecnológico próprio da escola, 

mas precisava de uma renovação estrutural que permitisse mais conforto a 

todos os seus intervenientes. Os espaços para as aulas de educação física, 

não sendo os ideais, servem perfeitamente para a lecionar todos os conteúdos 

programáticos, necessitando apenas de aumentar as suas áreas cobertas, para 

utilização durante o inverno.  

Em termos de oferta, a escola permite a formação até ao 3º ciclo, tendo 

como variantes alguns cursos profissionalizantes, os chamados Cursos de 

Educação e Formação, em Pastelaria e Panificação, Manicure e Estética e 

Serviço de mesa e Hotelaria.  

Estes cursos de formação, consistem numa alternativa credível para os 

alunos que não se sentem “motivados” para o ensino “normal”. Desta forma, 

especificam a sua formação para uma área profissionalizante que lhes concede 

oportunidade de entrar no mundo do trabalho, no final do 3º ciclo.  

Apesar do referido anteriormente, as taxas de insucesso a nível dos 

primeiros e segundo ciclos é relativamente baixa, verificando-se um aumento 

destas a nível do terceiro ciclo. A taxa de abandono é praticamente nula, uma 

vez que a escola consegue dar resposta às escolhas/necessidades alternativas 

dos alunos, distribuindo-os entre o ensino regular e os Cursos de Educação e 

Formação.  

Em suma, é uma escola envolvida num meio com algumas limitações, que 

requer um maior envolvimento por parte dos professores no espaço público de 

educação, fazendo, no entanto, tudo isso parte do dever/ser do profissional 

docente.  

A minha opção por esta escola deveu-se pela maior proximidade do local 

onde resido, mas que mesmo assim, ficava a 50 km. Não tendo nenhuma 

referência sobre a maioria das escolas a escolher, só esse facto condicionou a 

minha escolha. 
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Refletindo agora sobre isso, acho que não poderia ter tido mais sorte. Isto 

porque encontrei um professor cooperante, Prof. Fernando Vaz, simplesmente 

único. Sendo uma pessoa, nem sempre consensual, cativa quem esta à sua 

volta pelo seu entusiasmo e capacidade para liderar pessoas. Sendo um 

educador exímio, busca o melhor dos alunos a cada instante, falando-lhes ao 

coração para os levar para o caminho pretendido. É o típico professor que 

todas as escolas deveriam ter, pois é um inconformado, que luta a cada dia por 

uma escola melhor, mais organizada, mais eficaz e mais justa. 

A comunidade escolar foi o mais afável possível com o núcleo de estágio, 

sempre disposta a colaborar e a ajudar, a cada dúvida que surgia. Até foi 

estranho, num primeiro contacto, que toda a comunidade escolar respeitasse 

tanto os estagiários.  

O núcleo de estágio que encontrei foi preponderante para o meu sucesso 

ao longo do ano. Sempre unidos, fizemos dessa união a nossa grande força, 

fazendo três amigos que nunca mais esquecerei.  

 

3.3. A escola   

A escola nos dias de hoje tem um papel mais interventivo e abrangente 

na educação dos nossos alunos, o que não se verificava há alguns anos atrás. 

Rompeu-se com a educação tradicional, autoritária e não sociável para abraçar 

uma perspetiva mais alargada que tem como pressuposto, “ensinar não é só 

transmissão de conhecimento” (Freire, 2003, pp. 47).  

Hoje a escola, concede ao aluno a oportunidade de criar ou construir o 

seu próprio conhecimento, concedendo-lhe mais responsabilidade e autonomia 

no seu trajeto de formação que até aqui não lhe era concedida.  

Aliado a isso, a formação de uma personalidade que se adapte à 

sociedade, formando indivíduos capazes de se integrar e bem conviver, é cada 

vez mais, a grande preocupação da comunidade escolar.  

A socialização é desde os primórdios a grande fonte de sabedoria e 

transmissão da mesma, até aos dias de hoje. É neste grande pressuposto que 

a escola gravita, promovendo a interação entre todos os seus participantes, 

com especial atenção ao papel do professor.  
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O papel dos pais na educação dos filhos é cada vez mais pequeno, 

devido ao pouco tempo disponível para essa responsabilidade fruto das mais 

variadas razões, e assim sendo tende a delegar para a escola e para os 

professores toda essa responsabilidade (Sampaio, 1996).  

Deste modo, a escola, por sua vez, vê assim as suas responsabilidades 

acrescidas e, na maior parte dos casos, não só não consegue dar resposta a 

todas as necessidades dos alunos como se depara com um vasto conjunto de 

problemas a nível comportamental, resultado dessa demissão de deveres, por 

parte dos pais (Sampaio, 1996).  

Assim sendo, a escola passou a ser um espaço multifacetado, cheio de 

potencialidades, procurando formar os seus intervenientes de uma forma 

integral, para que sejam os homens que a sociedade necessita. 

 

3.4. Educação Física na escola  

A educação física escolar tem como objetivo formar alunos do ponto de 

vista físico, mental, social e emocional. Mais nenhuma disciplina escolar tem 

esta potencialidade no desenvolvimento total do homem. 

Segundo Caldas (2006), a educação física deve possibilitar uma série de 

vivências, convivências e experiências não só motoras, mas também 

respeitantes à cultura social e corporal. 

Os meios usados nos métodos educacionais promovem essencialmente o 

aspecto físico, mas os seus benefícios incluem melhorias ou mudanças em 

áreas não físicas dentro de todo o desenvolvimento educacional, como o 

crescimento intelectual, social e estético.  

Esta perspetiva assenta no Modelo Desenvolvimental, concebido por Rink 

(1993), que sugere o ensino cuidadosamente estruturado do desporto, 

procurando desenvolver o individuo no seu todo. Tendo como principais 

premissas a aquisição e o refinamento de habilidades motoras, o 

desenvolvimento e manutenção da aptidão física para a promoção de saúde e 

bem-estar, a obtenção de conhecimentos sobre atividade física, a promoção de 

atitudes positivas para a aprendizagem e participação e desenvolvimento da 

atividade física para toda a vida.  
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No entanto, como refere o mesmo modelo, é vital adaptar toda a atividade 

física à resposta que o aluno é capaz de desenvolver para que o conteúdo 

tenha significado para o aluno. Aliado a isso, todos os procedimentos didáticos 

devem ser orientados pelas múltiplas teorias de ensino/aprendizagem 

documentadas na bibliografia desta área de formação. 

Portanto, o ensino da educação física deverá aliar o tratamento do 

conteúdo aos métodos de ensino mais eficazes para a turma em causa, para 

que todo este processo seja altamente motivante e desafiante para o aluno.   

 

3.5. A minha turma  

Na primeira reunião de núcleo ficou definido por consenso do núcleo de 

estágio que me cabia a missão de “comandar” a turma de 9ºC, turma essa de 

26 alunos, 15 do sexo feminino e 11 do sexo masculino.   

Tendo alguns alunos com idade superior à que seria de esperar, para 

este ano de escolaridade, a média de idades era de 14 anos. 

A grande maioria dos elementos desta turma, já se conhecia do ano 

passado, uma vez que eram da mesma turma. Desta forma, e de uma maneira 

geral estavam criados laços de amizade e confiança entre os alunos, devendo 

ganhar ainda mais força ao longo do ano.  

Esta turma já tinha vivido uma experiência do género no ano transato, 

visto o seu professor de educação física pertencer ao núcleo de estágio 

anterior. O professor cooperante também já tinha grande conhecimento destes 

alunos, pois também acompanhava o seu crescimento há alguns anos.  

Por isso grande parte do conhecimento inicial foi-me concedido pelo Prof. 

Fernando, que me disse que esta era uma das suas melhores turmas, sendo 

muito respeitadores, de fácil trato e com bons níveis de aprendizagens. 

De facto, com o iniciar das aulas, essas características permaneceram 

intactas, o que me facilitou um pouco a tarefa inicial de controlar a turma. 

Sendo este controlo fácil de atingir, foi um pouco mais difícil de o manter. 

 

 “(…) centrei a minha atenção em algumas estações e desleixei as 
outras, e nessas os alunos não se empenhavam como deviam, 
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mesmo com as minhas chamadas de atenção permanentes.” 
Reflexão de aula 10/11   
 

Com o passar do tempo, fui ganhando mais experiência a cada aula, 

comecei a controlar toda a turma permanentemente, mesmo que mais focado 

na execução de um determinado aluno ou estação.  

Para isso, tive que adotar algumas estratégias, apontadas pelos 

professores orientadores de estágio, como: dar feedbacks mesmo não estando 

perto do aluno, para que perceba que esta sempre sobre observação; salientar 

as vantagens da repetição dos exercícios, para alcançar uma performance 

superior; a autorresponsabilização sobre a própria exercitação; constituição de 

grupos de trabalho com um capitão que coordenava e comandava toda a 

prática do grupo; estabelecendo objetivos a curto prazo, para que trabalhassem 

de forma mais efetiva. 

A turma, nas mais variadas modalidades, abordadas durante o ano 

revelou sempre um nível heterogéneo, isto é, em termos de execuções tinha 

alunos excecionais e outros menos bons, como relato nesta reflexão.  

 

“Nesta aula tive a oportunidade de observar que tenho um grupo de 
alunos bastante heterogéneo, pois tanto tenho alunos com nota 5 
como com nota 2 na realização das várias execuções.” Reflexão de 
aula 7/8 

 

Este facto, exigiu de mim um trabalho mais próximo dos alunos, menos 

capacitados para que evoluíssem suficientemente para alcançar um nível 

superior, para que toda a exercitação e dinâmica da aula não fossem 

comprometidas. Com menos atenção, mas com igual grau de exigência fui 

concedendo aos mais capacitados alguma autonomia para que sem a minha 

ajuda fossem sempre evoluindo a sua prática. Desta forma concedia-lhes maior 

responsabilidade, respeitando sempre os objetivos previstos para cada aula. 

Desta forma, fui desenvolvendo o meu trabalho, refletindo, a cada 

momento, sobre os aspetos positivos e negativos, o que teria que mudar ou 

permanecer igual, tentando sempre desenvolver um trabalho sério, competente 

e eficaz.  
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Por fim, os alunos revelaram sempre grande afetividade pelas aulas de 

educação física e pelo professor, o que me deixou sempre muito orgulhoso. 

Nunca esquecerei este grupo de amigos, que um dia lhes chamei de “1ª 

namorada”, aquela que nunca mais se esquece. 

 

3.6. O que é ser Professor na escola 

No início tudo parece novo, pelo menos do ponto de vista desta nova 

perspetiva. Com a mudança de responsabilidade na escola, passando de aluno 

para professor, toda a imagem construída ao longo de anos desfaz-se nos 

primeiros dias de docência.  

Inicialmente passamos a conhecer áreas que não tínhamos acesso, a 

familiarizarmo-nos com as pessoas, as atividades e com todas as rotinas 

presentes na escola. Esta fase de descoberta baseia-se numa integração em 

um novo sistema social, constituído por uma componente social e tecnológica, 

que teremos que aprender a interpretar para assegurar quer a nossa 

adaptação como a nossa “sobrevivência” no mesmo (Olson & Osborne, 1991; 

Canário, 1997). 

   O papel do professor tem mudado ao longo dos anos, se inicialmente o 

professor atingia o status de modelo a seguir pela sociedade, hoje em dia o 

professor desempenha funções de educador, no sentido mais abrangente que 

a palavra possa comportar.  

Para Oliveira (1996), “os professores são elementos importantes no 

desenvolvimento social e pessoal dos jovens. Esperando-se deles o exercício 

das suas funções de formador, transmitindo informações e valores 

fundamentais, ajudando o jovem a adotar valores próprios e a desenvolver a 

capacidade de tecer juízos, de refletir sobre as informações alternativas, a vida 

e o mundo, cuja caraterística primeira será a sua mutação constante” (p. 26). 

A ação do professor hoje não se restringe só à sala de aula, ou ao 

ginásio, o professor ocupa o lugar de gestor de todo o processo de ensino dos 

seus alunos, gerindo todos os conflitos e interações que todo esse processo 

acarreta. 
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Como educador, o professor não pode mais ter uma postura autoritária, 

dominante, unipessoal sem transmissão de qualquer tipo de emoção. Ele como 

principal influenciador dos seus educandos, não pode de maneira alguma 

descurar a transmissão de sentimentos e emoções para além de todo o 

conhecimento.  

Os professores, orientados pela escola, devem construir alunos cada vez 

mais cultos, providos de sentimentos, emoções, sensibilidades e atitudes que 

se enquadrem com o viver em sociedade. 

 

3.7. Professor Reflexivo 

Para Dewey (1933) ser reflexivo é uma forma especializada de pensar, 

procurando dar sentido a todas as nossas ações e convicções iluminando 

todas as consequências que isso acarreta. Esta forma de estar baseia-se na 

vontade própria, no pensamento, em atitudes de questionamento e na busca 

da verdade e da justiça. 

O estágio profissional enquadra-se num processo de formação 

profissional e pessoal recorrendo a este modelo de professor-reflexivo, 

pretendendo que todo o estagiário desenvolva a capacidade de pensar, agir e 

avaliar toda a sua atividade (Rodrigues, 2001).  

É importante que os professores estabeleçam uma prática de reflexão 

com o objetivo de progredir no seu processo de desenvolvimento profissional e 

construa a sua própria interpretação do conhecimento, para promover, assim, o 

sucesso educativo dos seus alunos, bem como o seu próprio sucesso. 

Este modelo de ser professor assenta também numa visão que a prática e 

a teoria têm que estar sempre interligadas, para que a reflexão sobre a prática 

permita a reconstrução de novos saberes e atenue a distância entre a prática e 

a teoria, uma vez que procura uma ligação entre aquilo que o professor faz e 

pensa e aquilo que realiza (Silva, 2009). 

Inicialmente achava-se que este modelo seria mais uma forma de ser 

professor (Zeichner, 1993), mas hoje acredita-se que esta será a única forma 

de ser professor. O mesmo autor defende ainda que o ser-se reflexivo não é 

um conjunto de técnicas que possam ser ensinadas aos professores, e que 
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obedecem sempre aos mesmos procedimentos. Mais uma vez, é importante 

para esta tarefa que o professor construa a sua própria visão do conhecimento 

ou a sua própria reflexão sobre as coisas. 

Para Schõn (1983 e 1991) existem duas possibilidades de reflexão, uma 

que é feita na ação e outra depois da ação, sendo que ambas têm como 

objetivo principal a (re)construção da ação. No primeiro caso, a reflexão é feita 

durante a própria ação, não a interrompendo e com escassos segundos de 

diferença entre a ação e a reflexão. No segundo caso, a reflexão é elaborada a 

posteriori da ação, elaborando um retrato mental de todos os acontecimentos, 

para análise e questionamento na procura de melhores estratégias para a sua 

atividade.  

Assim, procura-se formar um professor com capacidade de construir 

saberes a partir da experiência analisada e refletida num exercício permanente 

de repensar a prática e a teoria que o sustenta. Buscando a eficácia na 

resolução dos problemas à luz do seu conhecimento e não se limitando a 

aprender a ensinar. Como diz Freire (1972, p. 187) “a formação é um fazer 

permanente (…) que se refaz constantemente na ação. Para se ser, tem que 

se estar sendo”. Isto é, o professor tem na realização da prática um espaço 

privilegiado para a sua evolução enquanto profissional, pois é aí que organiza, 

aplica e reflete toda a sua ação para existir evolução.  

Ao longo do ano, na confrontação com todos os problemas que me 

deparei, exigiram de mim tomadas de decisão e atuações que só resultaram 

porque foram sustentadas por todo esse processo de reflexão-ação, e que me 

enriqueceu ao ponto de me tornar um profissional competente, buscando 

incessantemente a eficácia.  

Neste processo foi fulcral o papel do orientador de estágio e o professor 

cooperante, pois interagiram diretamente e diariamente na minha prática, 

estimulando-nos a buscar mais soluções para os nossos problemas, através do 

nosso próprio pensamento. Se o professor cooperante nos estimula a refletir na 

ação, o supervisor ajuda-nos mais na reflexão pós-ação, visto que a presença 

diária do professor cooperante lhe confere maior conhecimento sobre a 
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atuação, e o supervisor analisa e intervém mais nas reflexões de aula, não 

sendo este processo rígido. 

 

3.8. Das expectativas iniciais ao Estágio Profissional 

Todo o EP, por ter sido encarado como um processo fulcral nesta minha 

caminhada de transição aluno - professor, constituiu-se uma experiência única 

de formação e desenvolvimento profissional, na qual o acompanhamento e a 

orientação assumiram um papel importantíssimo.  

A aplicação prática dos saberes teóricos anteriormente assimilados, veio 

auxiliar-me na construção da racionalidade prática que me faltava e que agora, 

associada à racionalidade técnica que fui construindo ao longo da minha 

formação inicial, me permitem criar salutares expectativas em relação ao meu 

desempenho como profissional da educação e, mais especificamente, como 

professor de Educação Física.  

A realidade vivida na prática do ensino é bem diferente daquela que se 

retrata na teoria, a sua imprevisibilidade conduz o estagiário ao 

questionamento permanente da sua atuação e dos seus pressupostos 

procurando corresponder a essa impermeabilidade da melhor forma.  

O duplo papel exercido e a confrontação constante do binómio 

aluno/professor caracterizaram, de uma forma muito particular, este momento 

da minha formação. Cresci, aprendi e aprimorei-me tanto no plano profissional, 

como nos planos moral, social e humano. Busquei sempre o caminho da 

competência profissional que quero seguir, através da construção e do 

fortalecimento das metodologias e estratégias que serão sempre os meus mais 

importantes instrumentos.  

Consciente que todo o processo de maturação para alcançar a 

profissionalização envolve uma exigente capacidade de reflexão, que ajude a 

estabelecer um paralelismo entre os objetivos estabelecidos dos objetivos 

alcançados, proponho-me agora a desenvolver um pouco este tema, que no 

fundo se tratou do meu desenvolvimento profissional enquanto professor.
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IV. REALIZAÇÂO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1 A Confrontação com o Contexto Real de Ensino  

Chegado o momento de encarar este desafio, que se trata por Estágio 

Profissional, as primeiras impressões eram que, poderia operacionalizar tudo o 

que tinha aprendido até aqui. Tudo o que eu perspetivava para a minha carreira 

profissional poderia ser agora posto em prática, mesmo com a dúvida se esta 

seria mesmo a minha carreira profissional no futuro. Mas, neste momento 

preferia pensar que esta seria uma carreira com futuro, e que tinha aqui a 

minha oportunidade de mostrar competência para depois ser admitido mais 

facilmente. 

Inicialmente, a análise dos planos curriculares de uma forma mais 

detalhada e pormenorizada do que já havia realizado anteriormente, tendo 

agora em consideração um contexto de ensino específico, uma instituição 

escolar e uma turma com características particulares, ajudou a esclarecer-me 

quanto às competências gerais e transversais a desenvolver e a estabelecer 

articulações entre as exigências para os diferentes anos letivos.  

No entanto, analisando o sistema de ensino, reparei que existe uma 

enorme diferença entre aquilo que se retrata na teoria daquilo que se verifica 

na prática. As orientações não correspondem, muitas vezes, às possibilidades 

de ação, às capacidades dos alunos ou às condições das escolas. E para além 

disso vinculam um desenvolvimento, já ultrapassado, em cima de atividades 

desatualizadas e que não correspondem aos interesses da sociedade atual, 

bem como, discorre o desenvolvimento de capacidades psicossociais que se 

assentam, em demasia na individualidade.  

Neste EP aprendi que cada professor tem que desenvolver e construir 

uma identidade própria, que se paute pela competência e pela constante busca 

de eficácia, para que todos os intervenientes nesse processo saiam 

beneficiados. 

Mas na realidade, a educação não está de boa saúde. Não está, porque 

coabita e colabora com “participantes” inativos, acomodados e conformados 

que não revolucionam o sistema de ensino. Assim, constatamos que o ensino 
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não evolui, não se atualiza, e penaliza as aprendizagens dos alunos, que se 

poderiam verificar bem mais proveitosas.      

As escolas e os professores de hoje, têm quem procurar desenvolver 

indivíduos que procurem, que investiguem, que criem conhecimento e evolução 

para se envolverem nesta sociedade, cada vez mais exigente. É necessário 

desenvolver futuros cidadãos para tempos de transformação, em que a 

autonomia e a responsabilidade se constituam alicerces basilares para a 

capacidade de responder, com algum êxito, as exigências que se colocam.  

Assisti, durante este ano letivo, a uma escola que se encontra num 

turbilhão de ideias, que vive de avanços e recuos das orientações políticas e 

que em nada beneficiam a população que nela intervém. Implementam-se 

planos tecnológicos de educação que visam dotar os alunos de ferramentas de 

ação e de hábitos de labuta, no entanto, não se estão a alterar mentalidades. O 

sistema só funcionará se houver um comprometimento de todas as partes 

integrantes.  

É necessário estabelecer necessidades para que as mudanças sejam 

sustentadas e desenvolvidas sobre alicerces fortes para que não ruam ao 

mínimo estremecer. Não nos podemos prender ao que se diz, mas sim ao que 

se faz, pois é dessa forma que se desenvolve mudança, por isso, um professor 

deve dotar-se de hábitos de trabalho com conhecimento da matéria que todas 

as mudanças sejam sustentadas. A principal mudança a efetuar será adaptar 

todo o processo de ensino-aprendizagem às necessidades de cada escola e 

dos seus alunos, bem como, a mudança de mentalidade do professor como 

difusor dessas mudanças. 

Considero, presentemente, que esta dura confrontação com a realidade, 

foi marcante e até mesmo fundamental para o meu desempenho. Ajudou-me a 

ter uma noção mais integral daquilo que poderia esperar do ensino, levou-me a 

estabelecer metas mais realistas e a delinear objetivos mais ponderados e 

ajustados. 

 

4.2. Enquadramento da Realidade 
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4.2.1 Processo de ensino-aprendizagem 

Grande parte do nosso trabalho no Estágio Profissional centrou-se neste 

processo, que exigiu de mim sempre grande disponibilidade de trabalho, 

procurando alcançar o objetivo maior que seria ensinar algo aos meus alunos, 

da forma mais eficaz possível.    

Neste processo também se centrou grande parte do meu processo 

reflexivo, pois toda a base de atividade do profissional docente está aqui 

inserida. 

No início deste percurso, que aqui termina, nas primeiras reuniões com o 

professor cooperante, começamos a delinear todo o planeamento anual que 

estava previsto pelo currículo de escola. Uma das tarefas que nos foi proposta 

nesta fase, foi a análise dos programas de educação física, centrando 

nomeadamente a nossa atenção pelas modalidades que teríamos de abordar 

em cada uma das turmas que nos foi atribuída (ao núcleo).  

Assim, a minha tarefa passou por analisar o programa de educação física 

previsto para as modalidades de ginástica, atletismo, voleibol, basquetebol e 

natação.  

O núcleo de educação física em reunião e, por consenso, achou que a 

melhor estratégia para este ano de escolaridade seria abordar poucas 

modalidades, tendo em vista o debelar de algumas dificuldades evidenciadas 

em anos anteriores, para que a transição para o ensino secundário fosse 

acompanhada de um maior aproveitamento nestas modalidades nucleares. 

Portanto, pretendia-se um maior aprofundamento dos conhecimentos nestas 

modalidades que tiveram em conta a pouca apetência dos alunos para as 

mesmas, visto que não faziam parte do plano do desporto escolar, desta 

escola, para este ano, e não eram modalidades oferecidas pelos clubes 

associativos locais. 

Assim sendo, esta análise detetou logo à partida uma troca de princípios 

em relação ao que está planeado nos programas, visto que enuncia um 

abordar de uma grande multiplicidade de modalidades por ano, para promover 

um conhecimento mais alargado, mas consequentemente menos aprofundado. 
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Neste caso acho que a escola e, neste caso, o núcleo de educação física, 

optou pela melhor via, visto que os alunos em ano de mudança de ciclo 

precisam de adquirir competências que facilitem essa transição, que prevê um 

maior aporte de dificuldade dos programas. 

Outra constatação que verifique, é que os programas são de um nível de 

exigência um pouco desmedido e não condizente com a realidade verificada na 

escola. Se, no início essa confirmação não foi tão evidente, com o maior 

conhecimento da turma acumulado ao longo das aulas lecionadas, comecei a 

detetar essa mesma realidade. 

A abordagem do jogo 5x5 em basquetebol, ou o 4x4 no voleibol é de 

facto, salvo raras exceções, de uma exigência que não se compatibiliza com o 

nível de aprendizagens que os alunos evidenciaram. Neste caso, só consegui 

exercitar o jogo 3x3 em basquetebol e introduzir com muitas dificuldades 

técnicas o 4x4 em voleibol, onde já era possível desenvolver um padrão de 

jogo semelhante ao jogo formal.   

No entanto, todos os objetivos gerais previstos no programa para a 

disciplina de educação física pareceram-me apropriados e cada vez mais vitais, 

como por exemplo, a forte associação dos benefícios da prática de atividade 

física para a saúde.    

Outra das considerações importantes a retirar dos programas, é que os 

mesmos “só” servem de guia para o planeamento da disciplina a nível local, 

visto que está previsto uma forte possibilidade de todos os programas serem 

interpretados e adequados ao local/escola em questão. 

 

4.2.1. Ensino por níveis – Grupos Homogéneos vs Heterogéneos  

Na elaboração do planeamento também me deparei com a necessidade 

de abordar um ensino por níveis, procurando planear em conformidade com a 

necessidade da turma e procurando a melhor forma de desenvolvimento global 

da mesma. Como a primeira modalidade a abordar foi ginástica, e como a 

maioria das exercitações é de cariz individual, não sendo assim influenciadas 

pela execução dos demais colegas, achei que a melhor forma de exercitação 
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seria a elaboração de grupos de trabalho heterogéneos. Como dou 

conhecimento nesta reflexão: 

 

“Nesta aula tive a oportunidade de observar que tenho um grupo de 
alunos bastante heterogéneo, pois tanto tenho alunos com nota 5 
como nota 2 na realização das várias execuções. O que me leva a 
acreditar que a melhor forma para trabalhar nas próximas aulas será 
constituir os vários grupos de forma heterogénea, para que 
cooperem para elevar o nível dos mais subdesenvolvidos”. Reflexão 
de aula 7 e 8 
 

Esta estratégia de ensino revelou-se eficaz pois os menos desenvolvidos 

foram extrinsecamente motivados pelos colegas mais desenvolvidos quer pelas 

suas execuções, quer pelas suas ações de ajuda. 

Deste modo consegui desenvolver um clima de cooperação entre os 

alunos, que para além dos ganhos técnicos evidenciados também fez estreitar 

os seus laços de amizade que contribuíram para a instalação de um bom clima 

de aula.  

Já na lecionação dos desportos coletivos, como voleibol, desenvolvi uma 

metodologia diferente, utilizando quer grupos de trabalho homogéneos quer 

heterogéneos. Esta decisão prendeu-se com o facto de observar durante a 

avaliação diagnóstica que a turma apresentava um nível de aprendizagem 

muito heterogéneo e como transportava uma boa experiência da lecionação de 

ginástica, achei que aqui também seria uma boa aposta.  

Mas como a modalidade é coletiva, exigindo sempre grande cooperação 

entre os elementos da equipa, mais tarde experimentei formar grupos 

homogéneos, pois aqui o jogo já não seria posto em causa, pelo menos nos 

mais desenvolvidos. Com esta mudança de estratégia verifiquei que os mais 

fortes, de facto, beneficiam com esta forma de exercitar, pois os mais fortes 

ficarão sempre mais fortes exercitando com os que lhes colocam mais 

desafios. Mas pelo contrário, os menos desenvolvidos não conseguiram 

beneficiar com essa medida, pois como a modalidade de voleibol exige um 

nível técnico apurado, o jogo ficava muitas vezes condicionado, diminuindo 

assim o grau evolutivo desse grupo. 
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Face aos resultados verificados, noto que ambas as estratégias podem 

ser aplicadas com sucesso. Mas a sua eficácia depende sempre do tipo de 

modalidade, do contexto, dos alunos e dos próprios objetivos, procurando dar a 

todos os alunos as mesmas oportunidades de aprendizagem. 

4.2.2 Planeamento 

Este processo teve início, como não poderia deixar de ser, com as 

avaliações iniciais dos alunos, que no meu caso, se verificou com o registo das 

fichas de informação pessoal que tinham como objetivo conceder-me um maior 

conhecimento da minha classe, ao nível das seus interesses, hábitos, atitudes 

e informação geral e pessoal. A aptidão física foi avaliada através da bateria de 

testes FitnessGram, que com recurso a uma diversidade de exercícios me dava 

valores que seriam comparados com a norma para cada idade, nas variadas 

capacidades físicas.  

É preciso compromisso, responsabilidade e competência para a prática 

na atividade educacional, ver os erros e consertá-los, é de fundamental 

importância no trabalho pedagógico que é feito no planeamento. Por essa 

razão o planeamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e 

ações. Pois, se não pensarmos didaticamente sobre o rumo que devemos dar 

ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pela própria 

prática e por quem a pratica.   

Posto isto, à medida que ia introduzindo uma modalidade, realizava a 

avaliação diagnóstica que me permitia ajustar todo o planeamento, de acordo 

com os meios disponíveis e o nível verificado pela classe, para cada unidade 

temática.     

As aulas previstas para cada unidade temática estabeleceram-se pela 

relação entre volume e grau de dificuldade de cada conteúdo, tendo as tarefas 

mais difíceis um volume de exercitação maior. De acordo com um 

conhecimento prévio da turma, o núcleo de educação física, estabeleceu que a 

ginástica, o voleibol e a natação deveriam ter uma focalização maior 

concedendo-lhe mais tempo de exercitação em relação às demais. 

Correspondendo a esta diretriz, resolvi distribuir essas disciplinas pelos 3 

períodos letivos, para que a sua complexidade também fosse desfasada e 
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concedendo os 90 minutos de aula previstos para cada período, exclusivos 

para à lecionação dessas modalidades. Desta forma, teria mais tempo para as 

abordar convenientemente, facto que não sucedia nas aulas de 45 minutos, 

onde não se consegue atingir um estado de ativação necessário para a melhor 

exercitação e consolidação dos conteúdos. 

Este facto ficou registado numa das minhas reflexões de aula: 

 

“Devido à maior importância que o planograma da escola dedica à 
modalidade de ginástica para este ano e como nas aulas de 1 bloco 
(45`), não iria ter tempo para exercitar os seus conteúdos, visto que 
nesta modalidade preciso de muito tempo para manipular o material 
necessário para a prática.” Reflexão de aula 4 e 5 
 

Todas as unidades temáticas realizadas durante este EP basearam-se 

nas premissas postuladas pelo modelo de planeamento de Vickers (1999), 

desenvolvendo e dividindo a matéria de ensino em 4 categorias 

transdisciplinares, designadamente, as habilidades motoras, a cultura 

desportiva, condição física e conceitos psicossociais. Este modelo tem como 

princípio sequenciar a matéria de ensino de forma crescente, tendo em conta a 

sua complexidade e capacidade de resposta dos alunos. 

Neste documento, a unidade temática, foi sem dúvida e, cada vez mais, o 

meu guia em todo o planeamento e elaboração dos planos de aula. De certo 

modo, acho que é mesmo o documento nuclear na planificação de qualquer 

professor, que através de uma informação muito sintética e direta nos concede 

a informação necessária para o desenvolvimento de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. A partir daqui poderia, diariamente, tratar com mais 

minucia todos os conteúdos a abordar, através da elaboração do plano de aula, 

que se configura também como um guião à atividade do profissional docente, 

mas que em momento algum, poderá ser um entrave à sua própria atividade e 

leitura situacional. Isto é, o plano de aula não deverá ser rígido, deverá ser, a 

todo o momento, ajustado à exercitação para que toda a prática se desenvolva 

da forma mais ajustada possível, à resposta produzida pelos alunos.  

Uma das minhas maiores preocupações foi conceder sempre aos alunos 

o tempo necessário para se verificar aprendizagem, o que muitas vezes alterou 
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todo o plano de aula previsto. Desta forma, acredito que todos os alunos 

conseguem atingir os objetivos previstos, não “atropelando” o seu próprio 

processo de aprendizagem. Neste procedimento, é necessário estabelecer um 

consenso entre o tempo necessário para se verificar aprendizagem e o tempo 

de potencial de aprendizagem, que se concede em cada exercício. Este 

consenso é necessário porque, no mesmo exercício, poderemos ter alunos que 

já consolidaram a tarefa e precisam de um incremento de dificuldade ou 

complexidade e poderemos ter também alunos que necessitam de um maior 

tempo para atingir o objetivo. Portanto, a motivação de ambos no exercício tem 

que ser tratada de forma diferenciada, onde uns procuram alcançar o objetivo e 

os outros procuram-no aperfeiçoar, pois há sempre algo a melhorar em cada 

movimento, sem com isso dar azo a alguma espécie de monotonia. 

Conforme relato na minha reflexão: 

 

“Verifico que neste exercício os alunos mais desenvolvidos já 
evidenciavam alguma desmotivação e desinteresse pela prática, o 
que me fez colocar uma variante no exercício onde os alunos teriam 
que passar a bola para o colega de primeira.” Reflexão de aula 40 e 
41 

 

Esta, no entanto, foi uma das minhas maiores dificuldades e 

preocupações ao longo do ano, que se prendia como manter a turma 

empenhada na tarefa para diminuir os casos de indisciplina ou maus 

comportamentos, fora da tarefa. 

Adaptar a matéria de ensino ao nível dos alunos e apresentá-la de forma 

interessante, utilizando sempre formas jogáveis e lúdicas que se focassem no 

objetivo, foi a forma como tentei corresponder às necessidades de cada um.  

 

4.2.3 Planeamento Anual 

De acordo com o Modelo de Estrutura de Conhecimento de Vickers 

(1990), este documento está dividido por módulos que definem o conhecimento 

do específico para o global. Este documento tenta responder às necessidades 

do professor estagiário, que sente sempre muitas dificuldades em encontrar um 
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guião que lhe sirva de “bússola” para seguir sempre o mesmo caminho, rumo à 

aprendizagem. 

Este planeamento carateriza a educação física, o seu meio envolvente, o 

espaço onde se aplica, os seus intervenientes, o que será desenvolvido, os 

seus objetivos e a sua forma de avaliação. 

Sendo este um documento elaborado no início de cada ano letivo, está 

sempre sujeito a alterações devido ao meio inconstante em que se aplica. 

Planear com muito tempo de antecedência, verifica-se um importante guião, 

mas nunca poderá ser estanque. 

Foi precisamente isso que ocorreu durante o ano, não raras vezes, vi-me 

obrigado a alterar o planeamento devido às várias contingências. O clima, a 

falta de espaços próprios ou o desajuste em relação à realidade que estava a 

viver, foram alguns dos problemas que me levaram a alterar o plano de aula ou 

planificação. 

O planeamento tenta responder e desenvolver um conjunto de aquisições 

socialmente relevantes, numa construção individual e coletiva, de 

relacionamento e integração na sociedade, tendo como ferramenta o corpo. 

Este programa visa desenvolver a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar do 

indivíduo. Sendo assim, a Educação Física, possui um conjunto de finalidades1: 

 Melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo 

harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 

aluno; 

 Promover a aprendizagem dos conhecimentos relativos aos 

processos de elevação e manutenção das capacidades físicas; 

 Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias 

representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o 

desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, através da 

prática de Atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, 

táctica, regulamentar e organizativa; 

 Atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões técnica, 

de composição e interpretação; 

                                                           
1
 Planeamento anual da Escola E, B de Sobreira, 11-12. 
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 Atividades de exploração da Natureza, nas suas dimensões técnica, 

organizativa e ecológica; 

 Jogos tradicionais e populares; 

 Promover o gosto pela prática regular de atividades físicas e 

aprofundar a compreensão da sua importância como factores de 

saúde e componente de cultura, na dimensão individual e social;  

 Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos á 

interpretação e participação nas estruturas sociais no seio das quais 

se desenvolvem as atividades físicas, valorizando a iniciativa e 

responsabilidade pessoal, a cooperação e solidariedade; 

 A ética desportiva; 

 A higiene e segurança colectiva;  

 A consciência cívica na preservação das condições de realização das 

atividades físicas, em especial, a qualidade do ambiente.  

 

Tendo por base todas estas competências, foi indispensável adaptar toda 

a matéria a lecionar às possibilidades e necessidades da turma e, 

posteriormente, a cada aluno, em situações que promovam o seu 

desenvolvimento, isto é, situações em que o esforço físico, a aprendizagem, a 

descoberta e o desafio pessoal e colectivo sejam uma constante. A cooperação 

foi sempre desenvolvida em tarefas e projetos comuns, como por exemplo, a 

ação em situação de Jogo Desportivo Colectivo, a exploração de movimento a 

pares e em grupo na Dança, os esquemas em grupo na Ginástica, os 

percursos em equipa na Orientação, etc. Em todas as matérias pretende-se 

que o aluno se supere e aperfeiçoe todas as suas habilidades no domínio 

pessoal e coletivo. As atitudes também foram alvo de desenvolvimento e 

avaliação, como o empenho, o esforço, a autonomia, a responsabilidade e a 

autodisciplina, imprescindíveis ao processo de desenvolvimento.  

O respeito pelas regras de participação nas várias atividades/matérias, 

definidas pelos seus regulamentos, juntam-se as de realização das tarefas, 

sem as quais, o treino é inconsequente, como as regras de funcionamento e 

segurança em espaços e atividades próprias da disciplina.  
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Apesar da diversidade dos contextos de aprendizagem, as situações e os 

métodos de trabalho utilizados colocavam sempre o aluno como centro do 

processo ensino-aprendizagem, apelando a uma participação ativa em todas 

as situações de aula. O tratamento da informação, a tomada de decisão e a 

resolução de problemas, esta assim, intrinsecamente relacionada com a 

posição de atribuição de mais autonomia e responsabilidade ao aluno.  

 

4.2.4 Planeamento das Unidades Temáticas  

As unidades temáticas (UT) foram o suporte teórico necessário para o 

desenvolvimento de todo o processo de ensino-aprendizagem, onde o 

planeamento era elaborado da forma a corresponder a todos os objetivos 

propostos tendo em conta as características da turma. As UT eram 

desenvolvidas segundo o modelo de Vickers (1990), dividindo-se assim em oito 

módulos. 

O primeiro módulo dedicava-se à análise exaustiva da modalidade, desde 

a sua história, habilidades motoras, capacidades fisiológicas e conceitos 

psicossociais que desenvolve. Este módulo, por conter toda a matéria de base 

que o professor deve adquirir para poder desenvolver todo o processo de 

ensino, é um módulo “mais teórico”, se assim lhe podemos chamar.   

O segundo módulo contém toda a informação logística, isto é, os recursos 

materiais, espaciais e temporais para a lecionação da modalidade em causa. 

No terceiro módulo analisam-se todos os recursos humanos disponíveis, 

que neste caso são os alunos. De salientar, que aqui inclui-se a Avaliação 

Diagnóstica (AD) da modalidade realizada na 1ª aula de cada modalidade, que 

vai ser fulcral para a elaboração do próximo módulo.    

O quarto módulo, tendo por base a AD, tratava a extensão e sequência 

dos conteúdos. Segundo a tabela de Vickers (1990), tratavam-se os conteúdos 

a ensinar para a adequar ao nível de resposta que os alunos poderiam 

desenvolver, a sequência de matéria era programada sob a forma de espiral 

em “dupla hélice”, onde a complexidade e dificuldade era proposta de forma 

crescente. Sendo assim, este módulo, como se pode verificar no exemplo em 

anexo, fornece ao professor todas as informações necessárias para a 
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estruturação do plano de aula. Ao longo do ano, o módulo 4 foi sendo alvo de 

alterações para que se tornasse cada vez mais elaborado, inicialmente, só 

continham o número de aulas, os conteúdos a desenvolver e as funções 

didáticas. Mas, como esta pequena tabela era cada vez mais importante para a 

lecionação, as mesmas começaram a conter informação mais específica, como 

o tipo de exercícios a desenvolver em cada função didática, o tempo de 

exercitação ou as palavras-chave. Deste modo, o módulo 4 passou a ser o 

documento mais importante para a lecionação de cada modalidade. 

No quinto módulo, o planeamento destina-se a definir todos os objetivos a 

alcançar ao longo de toda a UT. Este capítulo também se torna importante 

porque centra toda a atividade no essencial, definindo estratégias para 

alcançar os objetivos.  

No sexto, é onde se configura toda a avaliação do processo de 

aprendizagem, os seus critérios e formas. 

O módulo sete, destinado às progressões de ensino também tem grande 

utilidade para o planeamento do plano de aula, visto que contém todas as 

informações necessárias para compor cada exercício a desenvolver na aula. 

Aqui, se podem encontrar as situações de aprendizagem de cada exercício, as 

suas palavras- chave ou critérios de êxito e as progressões para atingir a 

habilidade motora final.   

O último módulo destina-se as conclusões e possíveis observações finais. 

A elaboração deste tipo de documento é muito trabalhosa, requer uma 

pesquisa exaustiva da modalidade de acordo com os alunos a quem se destina 

para uma interligação perfeita. Foi uma tarefa que requereu, inicialmente, muito 

tempo, ao núcleo de estágio, mas com a lecionação constatamos que foi um 

tempo precioso. O tempo que se despendeu nesta tarefa de planeamento foi 

inteiramente ganho na tarefa de elaboração do plano de aula. Assim, a 

realização do PA ficou mais facilitada porque todas as diretrizes já estava 

descritas no módulo 4, tendo somente que tratar a informação para lhe 

acrescentar mais conteúdo. 
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Desta forma, o módulo 4 apresentou-se como o documento mais 

importante para a articulação entre o planeamento e a ação, descrita no PA, 

para posterior realização.  

Sabendo que a maior parte dos professores na escola não elaboram 

planos de aula, sendo uma tarefa que exige muito tempo e trabalho devido às 

suas inúmeras turmas, acho imprescindível a elaboração do módulo 4 que 

possibilitará um processo de ensino-aprendizagem mais orientado, detalhado e 

objetivo.  

 

4.2.5 Planos de Aula 

O plano de aula (PA), como já referi anteriormente, constitui o guia para o 

desenvolvimento de toda a ação. No plano podemos colocar toda a informação 

necessária, para desenvolver uma aula livre de sobressaltos. Mas como já o 

tenho referido, a ação desenvolve-se num ambiente cheio de contingências e 

indefinido, que por vezes nos faz alterar toda a ação, e deste moda alterar 

também o PA. 

Inicialmente, o PA tinha uma importância extrema para a minha aula, 

andava preocupadíssimo em corresponder ao que tinha planeado, o que por 

vezes me fazia descurar toda a ação. Depois de várias reuniões com o 

Professor Cooperante, comecei a olhar para o PA com “outros olhos”, não 

como um caminho que tinha impreterivelmente que percorrer, mas como uma 

proposta ao caminho a percorrer. A certa altura, notei que já não necessitava 

mais do PA, já tinha toda a informação necessária na cabeça, porque de certa 

forma, já tinha a minha mente liberta para a “livre” lecionação. Nesta altura, a 

leitura, a observação de toda a exercitação ocupava a minha primeira 

preocupação, centrando-me mais nos objetivos a alcançar do que no tempo de 

cada exercício. Todavia, o tempo de cada exercício também deverá ser 

respeitado. Se essa adulteração do planeado for sistemática é porque o 

planeamento foi mal elaborado ou não respeitou as contingências da 

aprendizagem. Com o conhecimento cada vez mais aprofundado dos meus 

alunos, pude cada vez melhor, definir os tempos necessários para cada 

exercício. 
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A elaboração deste PA também se tornou, a cada aula, o mais simples 

possível, recorrendo mais a imagens, esquemas e frases curtas do que aos 

grandes textos que se verificavam no início. Assim, se ocorresse alguma 

dúvida num exercício poderia rapidamente obter a informação que necessitava. 

Numa futura experiência de ensino, penso que inicialmente o plano de 

aula ainda se tornará necessário, pois é sempre um documento útil à minha 

lecionação. Sei que a maioria dos professores não utiliza o PA, pois dá trabalho 

ou não acham necessário, mas como ainda não tenho essa experiência que 

me permita “escrever” aulas no decorrer da ação, vou continuar a utilizar esta 

ferramenta. 

 

4.2.6 O que está planeado e o que é realizado 

Sendo a atividade docente realizada num contexto instável e em 

constante mutação, é de todo impreterível que todo o planeamento feito seja 

constantemente revisto. 

Assim, segundo Bento (1987) existem dois momentos na criação de 

ensino, um na conceção e outro perante a realidade. Na conceção definem-se 

todas as estratégias e objetivos para que se possa controlar e antecipar a 

realidade de ensino. Este é um fator determinante para um ensino eficaz, onde 

se promove a melhor apropriação da matéria e garante um bom envolvimento 

dos alunos. Perante a realidade, é normal que este momento contemple mais 

contingências que aquelas que estavam previstas no planeamento. Como referi 

no subcapítulo anterior, durante o contexto real de ensino acontecem 

imprevistos que o professor não tinha previsto, mas aqui terá que renascer a 

capacidade de improviso e de lidar, da melhor forma, com as situações para 

que a eficácia do ensino não seja posta em causa. Estas situações podem ser 

de carácter espacial, material, disciplinar ou mesmo contingências da 

aprendizagem.  

Essa leitura do momento é fundamental para poder alterar o que estava 

planeado, com a máxima eficácia. O plano de aula, não sendo um documento 

rígido, não se apresenta como uma receita que teremos que seguir a todo 

custo. Apresenta-se por ser um guião para o professor que rege toda a sua 
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atividade, mas que a qualquer momento pode e deve ser alterado se a 

realidade o exigir. Se um exercício planeado não estiver a alcançar os objetivos 

propostos, deverá ser alterado ou ultrapassado, para que, com isso, não 

estejamos a forçar uma aprendizagem que, pelo menos nesse exercício não 

está a ter o sucesso que se pretendia. Esse exercício se bem planeado pode 

não ser esquecido, podendo posteriormente, quer nessa aula ou noutra 

posterior, ser de novo introduzido. Os vários exercícios são sempre 

influenciados por diversos fatores que condicionam ou não o seu sucesso. 

Entre esses fatores evidenciam-se as características dos próprios alunos, do 

espaço, do material e da estratégia de instrução e exercitação. 

Esta maneabilidade do plano de aula é bem evidente em muitas das 

minhas reflexões, como por exemplo neste excerto: 

 

 “Foi um exercício que correu bem, mas que necessitei de mais 
tempo para que os alunos começassem a adquirir os aspetos 
técnicos determinantes.” Reflexão de aula 43 e 44 
 

 O professor experiente é provavelmente mais eficaz e mais rápido na 

improvisação durante a ação, pois toda a sua experiência, quer de 

planeamento quer de leitura da realidade, é mais rica conferindo maior 

conhecimento neste tipo de situações. 

Sem dúvida, que planear é uma tarefa muito complexa e exige 

conhecimento dos vários fatores que o condicionam, mas quanto mais pensado 

e minucioso for o planeamento, melhor será o desenvolvimento da ação e 

assim, também a diminuição dos imprevistos. 

 

4.3 Na ação 

 

4.3.1 Ação na realização  

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

definiam o «bom professor». Esta abordagem conduziu, já na segunda metade 

do século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso, e que 
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ainda hoje se acredita: saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades), 

saber-ser (atitudes) (Nóvoa, 2008). 

Foi nestas três fundamentos basilares que baseei a minha atuação 

enquanto professor neste estágio profissional, pois acredito que só com o seu 

domínio e seu entrelaçar se consegue desenvolver um bom ensino. 

O domínio dos conhecimentos de ensino torna-se fundamental porque me 

concedeu a capacidade de interpretar e adaptar a matéria de ensino aos meus 

alunos. Citando o Prof. Fernando Vaz, “ensinar não é ler uma receita e aplicá-

la”, portanto é necessário dominar a matéria de ensino para a saber decompor 

e voltar a construir, numa progressão pedagógica que se adeque ao nível de 

aprendizagem dos alunos. 

Saber fazer, não sendo fundamental, tornou-se numa ferramenta 

importantíssima para a minha metodologia de ensino, porque me concedeu 

sempre a noção de toda a matéria que estava a ensinar. Essa 

propriocetividade, além de aumentar a credibilidade da metodologia imposta 

permitiu-me, muitas vezes, ser a personagem principal na exemplificação dos 

conteúdos, o que a validava ainda mais.  

O saber ser e estar é vital para todo o professor, toda a minha postura 

dentro e fora da escola se tornou essencial para desenvolver um trabalho 

competente. Fui sempre o exemplo a seguir pelo aluno, para que com as 

minhas atitudes os pudesse moldar e poder exigir algo aos alunos. Ter uma 

postura válida, responsável, séria, com conteúdo e personalizada a cada 

momento e com cada aluno foi fundamental para o meu papel de professor.   

Para Gardner (1984) os educadores devem preocupar-se em conhecer 

bem os seus alunos para que os possam ensinar da melhor maneira possível. 

Tendo o professor a principal tarefa de construir práticas docentes que 

conduzam os alunos à aprendizagem, conhecer os meus alunos, tornou-se 

primordial para evoluir a turma a um nível de performance mais elevado. 

Desde o primeiro dia que percebi que tinha à minha frente uma turma 

desejosa de conhecimento, desejosa de aprender cada vez mais e evoluir para 

um patamar de excelência. Mas percebi também que facilmente se 

desmotivava e saia fora da tarefa imposta, perante o insucesso ou a monotonia 
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nos exercícios. Portanto, tinha uma tarefa trabalhosa pela frente que ia exigir 

um trabalho constante, durante todo o ano.  

De facto isso aconteceu, se o elevar do nível da turma se verificou, não 

sendo por via o esperado, devido à grande heterogeneidade existente na 

turma, que limitou um pouco o evoluir de nível das exercitações.  

Na prática experimentei duas formas de aprendizagem cooperativa, uma 

onde os menos desenvolvidos e os mais evoluídos exercitavam em separado 

(grupos homogéneos de trabalho) e outra metodologia integradora onde os 

dois grupos trabalhariam em conjunto (grupos heterogéneos). Se no primeiro 

caso, nos mais evoluídos se verificava uma evolução maior, nos menos 

desenvolvidos, isso não se verificou. Então resolvi adoptar a segunda 

metodologia, com grupos heterogéneos, onde os mais desenvolvidos teriam a 

missão de ajudar os menos evoluídos para um ensino homogéneo e com o 

mesmo tempo potencial de aprendizagem, para ambos os grupos de alunos 

que me garantia mais sucesso e equidade. 

A constante busca de motivação e de interesse pela aula foi sempre uma 

das minhas maiores preocupações, associando sempre a isso a minha própria 

motivação e capacidade para estabelecer um bom clima com os meus 

discentes. Desde cedo, esse bom clima com os alunos revelou frutos na 

prática, verificando-se uma afluência generalizada e uma capacidade para 

moldar os alunos à minha imagem através dos meus atos, valores e normas de 

conduta, que espero que preservem para a sua vida futura.  

 

4.3.2 Supervisão – Controlo permanente 

Como primeira componente de avaliação deste EP centrei desde logo a 

minha atenção sobre esta importante tarefa. Esta premissa de ser professor foi 

fundamental para atingir a competência e a eficácia que pretendia. É 

determinante guiar e controlar toda a ação para promover um bom nível de 

aprendizagem. 

O controlo da turma, portanto, foi sendo conquistado a cada momento, de 

acordo com as estratégias que me propôs aplicar na prática, e que eram, a 

cada momento, supervisionadas também pelo professor orientador.  
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Os primeiros feedbacks sobre a minha atuação centraram-se, na 

importância de uma vigilância permanente sobre toda a turma, para que todos 

os alunos sentissem que estavam a ser observados pelo professor e assim não 

descurassem da sua exercitação. 

 

“Neste caso, deveria ter dado mais feedbacks para as estações 
onde eu não me encontrava para que os alunos sentissem que o 
professor os tinha de “baixo d`olho”.” Reflexão de aula 21 e 22   
“(…) Controlo sobre a turma, já adoptei algumas estratégias como, 
sentar os alunos todos aquando da instrução ou exemplificação, 
chamar a atenção de alunos que não estão na estação onde eu 
estou mais próximo (…)” Reflexão de aula 16 e 17 

 

“A minha prestação melhorou, em termos de controlo da turma, pois 
estive mais atento a todas as estações e dei muitos feedbacks 
longos, isto é, mesmo não estando tão próximo de uma estação ou 
outra não deixei de passar a informação que estariam sobre o meu 
controle. Tive mesmo no final da aula um feedback positivo por parte 
do Prof. Fernando, o que me deixou satisfeito e motivado para tentar 
sempre evoluir tanto pessoalmente como também o nível dos meus 
alunos.” Reflexão de aula 23 e 24   

 

Como está aqui bem patente nestas reflexões, foi determinante este ciclo 

de aprendizagem na ação onde se iniciava com a deteção do erro, de seguida 

a implementação de estratégias e por fim, a análise dos seus resultados. 

Deste modo, foi determinante controlar e supervisionar toda a turma, 

procurando atender as exigências de cada um, visionando todos.  

Neste caso o feedback é um instrumento perfeito para controlar toda a 

ação, aplicando-os de forma geral e/ou individualmente, a curta distância ou 

longa distância. Para além de se promover uma maior vigilância, consegue-se 

alcançar maior segurança e motivação na própria aula, porque os alunos 

também sentem que estão a ser alvo da atenção do professor. 

 

4.3.3 Bom clima de aprendizagem – envolvimento 

Estabelecer um bom clima de aprendizagem foi, desde logo, uma das 

minhas grandes preocupações. A relação que conseguiria estabelecer com os 
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alunos, para alcançar um bom comprometimento com a prática e assim 

desencadear um bom clima de aprendizagem, era para mim muito importante.  

A relação que estabelecemos com os alunos está diretamente 

relacionada com o nível de interesse que conseguimos implementar na turma. 

É importante conquistar a sua confiança que, só é adquirida através de uma 

postura afetiva próxima dos alunos, sensível, atenciosa e competente.  

A competência enuncia-se como o primeiro princípio de relação entre 

alunos e professores porque, em momento algum, essa competência poderá 

ser posta em causa. Esse princípio ativo da atividade profissional nunca poderá 

ser posto em causa pelos alunos, pois como consequência pode esfumar-se 

toda a confiança atingida, até esse momento. Um professor que não se mostra 

competente na sua atividade não poderá exigir seja o que for à sua classe, pois 

não é credível para o fazer. 

Assim, comecei a fazer entender aos meus alunos que poderiam confiar 

em mim, pois mostrava-me um professor competente e em quem eles 

poderiam confiar, estando ali para os ajudar a serem melhores alunos e 

melhores pessoas. 

Entender cada personalidade que compunha a minha turma, para poder 

atuar da melhor forma sobre cada um deles e estreitar assim, os laços que nos 

uniam também se revelou fundamental. Mas com toda a heterogénea de feitios, 

posturas e comportamentos requereu uma postura muito flexível da minha 

parte, adaptando-se às respostas dos alunos e aos seus comportamentos.  

Se, para alguns alunos um feedback negativo poderá ser a melhor 

estratégia de ensino, para outros esse feedback só vai prejudicar o seu 

processo de aprendizagem, desmotivando-o. Por isso, cada personalidade 

poderá ter uma reação ao mesmo estímulo diferenciada, facto que o professor 

necessita conhecer para poder tirar o máximo de rendimento de cada aluno na 

exercitação e otimizar também a sua atuação.   

O conhecimento e a sensibilidade do professor perante problemas os 

problemas dos alunos, que ultrapassam a sala de aula, isto é, de origem extra- 

escolar, também se verifica uma importante estratégia para fortalecer os laços 

de confiança entre professor/aluno. É imperativo, na escola de hoje o professor 
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não se restringir só aos problemas decorrentes da sua prática de ensino. Ver o 

aluno para além da sala de aula, com todos os seus problemas e virtudes é 

fundamental para complementar todo o conhecimento necessário para se 

poder ensinar de uma forma mais eficaz.  

De facto, notei que esta sensibilidade transporta a relação existente entre 

professor/aluno para um patamar mais elevado de confiança que dificilmente 

se atinge só dentro da sala de aula. Atingindo este patamar, dificilmente o 

professor perderá o controlo de toda a ação durante a lecionação, porque os 

alunos ficam seus “companheiros” de trabalho que se complementam e se 

ajudam mutuamente. 

Mas, se por um lado era um professor muito próximo dos alunos, por 

outro, nunca deixei que esse envolvimento me fizesse perder a disciplina e o 

respeito dos alunos. Assentou nesta premissa a base do sucesso desta 

relação, porque o professor adotando uma postura mais próxima junto dos 

alunos, corre o risco de perder toda a capacidade de liderar o grupo. Portanto, 

existiu sempre um meio-termo na minha atuação, onde estabeleci desde logo 

os limites, que os alunos não poderiam transpor, sobre pena de lhes ser 

retirada toda a confiança concedida.     

 

4.3.4 A observação de aulas – Aprender com os outros  

A minha aprendizagem não teria sido a mesma se não tivesse a 

oportunidade de aprender com os erros e com as virtudes dos meus colegas 

estagiários, César, Filipe e Vítor. A sua presença, bem como a do Professor 

Cooperante, era traduzida inicialmente numa inquietude e desconforto que 

condicionavam toda a minha ação. No entanto, com passar do tempo deixei de 

preocupar-me com isso, começando de pensar que estavam ali, para me 

avaliar. Mas, como naquele momento o professor era eu, não poderia deixar 

que toda essa carga negativa, de estar a ser avaliado me consumisse, tinha 

que assumir todas as responsabilidades da minha ação.  

 

“(…) Estava um pouco nervoso no início, mas com o decorrer da 
mesma, esse nervosismo começou a desaparecer e comecei a 
senti-me bastante a vontade. Acho que consegui com que os alunos 
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percebessem que eu “não era um estagiário”, isto é, acho que 
consegui impor-me e fazer-lhes notar que ali sou um professor como 
outro qualquer. Pois acho, que é importante os alunos não notarem 
no professor alguma insegurança, mesmo que ela exista.” Reflexão 
de aula 1 e 2 
 

Cedo comecei a entender que todos os elementos que estavam a 

observar a minha aula não queriam fazer um juízo de valor acerca da mesma. 

Entendi, que estavam ali para me ajudar a refletir sobre todas as atitudes, 

estratégias e métodos para que melhorasse de aula para aula. Cada reunião 

de núcleo com o Professor Cooperante era uma nova oportunidade de 

aprender, discutindo e analisando cada performance na busca da perfeição. 

Importante neste período foi também toda a liberdade concedida pelo 

Professor Cooperante ao núcleo, onde nos incentivava a seguir as nossas 

convicções mesmo que soubesse de antemão que estariam mal adaptadas ou 

erradas. Essa liberdade para errar foi extremamente importante para cada um 

de nós construir o seu trajeto de aprendizagem. Muitas das vezes, vi-me a 

realizar os mesmos erros dos meus colegas estagiários, mas a partir do 

momento em que na minha prática os proferia, nunca mais eram realizados, 

pois a aprendizagem na prática é muito mais eficaz e duradoura. Sempre que 

ocorriam erros era, também importante saber justificá-los, porque errar sem 

saber porquê é uma coisa, errar com um propósito, poderá não ser um 

propriamente um erro. Com a reflexão conjunta desses erros, verificava-se que 

a estratégia até tinha sido bem aplicada, no entanto o resultado é que não tinha 

sido o previsto.   

As observações de praticamente todas as aulas dos meus colegas foram 

importantíssimas, para a minha evolução. O confronto com diferentes 

metodologias e estratégias de intervenção e o discernimento acerca da sua 

adequabilidade e eficácia foram impulsionadores importantes para que eu 

repensasse as práticas de ensino que desenvolvia e para que percepcionasse 

eventuais comportamentos similares que pudessem ocorrer na minha aula, 

sem que eu visualizasse.  
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Deu-me a possibilidade de me rever, de certo modo, em alguns 

momentos e de encarar, com maior preponderância, a necessidade de 

reajustar e, consequentemente, progredir. 

 

4.4. Problemática  

 

4.4.1. A falta de interesse nas aulas  

Desde o início das aulas que reparei que os alunos utilizavam as mais 

diversas desculpas para não participar de forma ativa nas aulas de educação 

física. Recorriam a uma panóplia variada, como o esquecimento do 

equipamento, doenças, tipo constipações, alergias, contusões ou nódoas 

negras e, no pior dos casos, o recurso à falta injustificada. 

 
“Para os alunos que não fizerem aula, apontou algumas estratégias 
para combater esse facto, como elaboração de fichas sobre o que 
está a ser abordado na aula”. Reflexão de reunião de grupo de 
estágio 1 
 

De facto, o professor cooperante já nos tinha alertado para esse facto na 

primeira reunião, mas esperamos sempre uma realidade perfeita onde nada 

disto acontece. 

Analisando e refletindo sobre este problema poder-lhe-iam ser apontadas 

diversas causas, a primeira das quais, poderia estar no facto das aulas não 

motivarem os alunos convenientemente. É evidente que nem todos os 

exercícios despertam o mesmo interesse, nem todos os alunos têm os mesmos 

interesses, mas tentar com que o exercício desperte em todos interesse, 

mesmo que diferentes, que o leve a aplicar-se no mesmo e promova 

aprendizagens, é essencial para o sucesso da aula. 

 
“Questionando os alunos, o porquê desse facto disseram-me que 
deve ser do frio e da hora (9.20h). Realmente, noto, que à quinta-
feira ocorre sempre um caso ou outro de alunos a faltar, mas não 
com este elevado número que se verificou hoje". Reflexão de aula 
48 
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Outra das causas desta problemática, como a própria reflexão indica, 

poderá ser a própria falta de interesse pela disciplina, e pela escola em geral. 

Durante este ano, mais propriamente no final do 2º período, descobri esta 

realidade, que ficou mais evidente depois de vários alunos perceberem que o 

ano letivo estava perdido. Isto é, vários alunos, quando entenderam que iriam 

ter demasiadas negativas no 2º período, que irremediavelmente os ia fazer 

reprovar de ano, despoletou o seu desinteresse pela escola. A transformação 

destes pressupostos foi muito difícil de alterar, pois os alunos têm em casa um 

apoio que não se devia verificar nestas circunstâncias. Neste caso, os pais 

poderiam tomar atitudes que não deixassem os seus educandos negligenciar 

as aprendizagens pendentes no restante tempo de aula. Visto que este 

comportamento não se verifica, tentei a todo o custo com conversas informais 

com os alunos implicados salientar-lhe a importância da escola para a sua vida 

futura. 

 

“(…) com todos os alunos sentados na bancada abordei alguns dos 
problemas debatidos na reunião intercalar, como a sua falta de 
interesse pela escola, as suas atitudes desadequadas nas salas de 
aula e as suas faltas de atraso”. Reflexão de aula 55  
 

Outro dos problemas é a falta de responsabilidade que, cada vez mais, 

esta população demonstra. Na minha opinião, este problema advém da falta de 

atribuição de responsabilidades por parte do agregado familiar. A sua maioria 

está pendente em demasia da ação dos pais, estão habituados a que os pais 

lhes façam a “papinha” toda, o que lhes retira qualquer responsabilidade e 

autonomia.  

Por conseguinte, esta população esta cada vez mais deixada ao acaso. 

Isto é, não têm qualquer objetivo para a sua vida, não sabem o que querem 

fazer, não sabem o que estudar, resumindo, querem viver as custas dos pais a 

vida toda. Aqui o papel dos pais também seria muito importante, mas mais uma 

vez, a educação dos filhos fica aquém do que se verificava antigamente. 

Noutros tempos, se os filhos não gostassem de estudar iriam trabalhar, para 

pelo menos darem valor ao estudo, mas hoje em dia isso não se verifica, os 

filhos andam a vaguear pela escola à espera que algum milagre aconteça.    
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Assim, constatei que o papel dos pais seria muito importante para a 

mudança de comportamentos verificados na escola, porque se a escola é, 

também um espaço de educação, a família é o alicerce para que toda a 

educação se desenvolva sobre as melhores premissas.  

Não querendo atribuir responsabilidades só aos pais, o professor também 

tem a possibilidade de alterar esses comportamentos de desinteresse pela 

escola, ou pelo menos pode tentar. Nesta perspectiva, adotei algumas 

estratégias para isso se verificar.  

  

“Esta modalidade satisfaz-me muito pelo facto de me dar a 
possibilidade de colocar os alunos “dispensados” da prática em 
prática, pois podem adequar o seu ritmo à sua condição. Exceto em 
casos pontuais”. Reflexão de aula 51 
 
“(…) esse aluno desempenhou durante toda a aula tarefas de auxílio 
na organização da aula, como ser apanha bolas e árbitro. Reflexão 
de aula 56 e 57 
 
“Defini também que, os alunos que não fizerem aula prática, terão 
que fazer um trabalho sobre a modalidade que estivermos a 
abordar”. Reflexão de aula 43 e 44 
 
“(…) os alunos que não fizeram prática, desenvolveram um trabalho 
de força (abdominal, dorsal, flexões) e caminhada à volta do campo”. 
No exercício do jogo, exerceram a função de árbitros. Reflexão de 
aula 40 e 41 
 

Para os alunos que recorrentemente, não participavam na prática devido 

às suas desculpas, tentei adotar sempre estratégias que fossem contra a sua 

vontade, como dizia o Professor Cooperante, “temos que chatear estes alunos, 

para que numa próxima, pensem duas vezes antes de não fazer a aula na 

prática”. Dentro desta estratégia também estariam artefactos como a realização 

de relatórios de aula, trabalhos sobre a matéria, ou fichas de trabalho. De facto, 

esta foi uma boa estratégia, pois muitos deles não gostaram da experiência e 

não quiseram mais experimentar.  

Mas como sempre esta estratégia não chegou a todos, alguns ainda 

preferiam ficar de fora do plano prático da aula. Então, tive que partir para uma 
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ação dentro de outro plano, como o despertar de mais interesse pelas aulas de 

educação física.  

Assim, a estratégia passava por tornar as aulas de educação física num 

momento de maior prazer, que possibilitasse desencadear o interesse dos 

alunos que estavam “dispensados” da prática. Portanto, o objetivo passaria por 

realizar exercícios que provocassem um estímulo, desafio ou motivação nos 

alunos que estariam a realizar a aula na prática, tentando suscitar esses 

mesmos desejos àqueles que estavam “dispensados”. Esta forma de 

aliciamento dos alunos “dispensados” para o exercício físico foi elaborada sob 

a forma de competição tentando suscitar em todos os alunos desafios que os 

fizesse querer participar em todos os exercícios.  

Outra das estratégias seria envolver esses alunos “dispensados” da aula, 

sobre a forma de atividades de gestão para o bom funcionamento da aula.  

 

“(…) um aluno “dispensado” da prática que se justificou dizendo que 
estava doente. Assim esse aluno desempenhou durante toda a aula 
tarefas de auxílio na organização da aula, como ser apanha bolas e 
arbitro”. Relatório de aula 56 e 57 
 

Na abordagem à disciplina de orientação, este facto foi abolido 

completamente, pois todos esses alunos, que se diziam incapacitados para 

realizar a aula, salvo casos excecionais, viam-se obrigados a participar na 

mesma, mesmo que de uma forma mais limitada. 

Esta estratégia levantaria outra questão importante, como o banho depois 

da aula. Os alunos nesta escola raramente tomam banho nas instalações, 

mesmo depois de uma intensa aula de 90 minutos. Se neste panorama isso 

não se verifica, numa aula de 45 minutos, muito menos. Então, colocar os 

alunos, que já vinham com o banho tomado de casa, a realizar a aula prática 

era uma questão que os incomodava imenso. Então aí, como a sua vontade 

tinha sido alterada, o aluno, na próxima aula já não tomaria banho em casa e 

traria o seu equipamento para fazer a aula e posteriormente tomar banho. 

Para resolução desta falta de higiene, propus-me a controlar diariamente, 

à porta do balneário, quem tomaria banho, para registo na minha ficha de 

avaliação diária, sobe pena de descontar a sua nota na respetiva aula. Tentei 
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também, através de conversas no final da aula ressalvar a importância do 

banho depois da aula, quer para o seu bem-estar como para os que os 

rodeiam, nomeadamente a/os namorada/os, facto que os fazia pensar na 

questão. 

Durante este processo investiguei também junto dos alunos as possíveis 

causas apontadas por eles para esse comportamento se verificar, tendo obtido 

respostas como: “vou para casa logo depois da aula” ou “o balneário não tem 

condições”. Se a primeira justificação até era plausível para os alunos que 

moravam perto da escola, para os que ali não residiam era uma desculpa que 

não poderiam apontar. Já a segunda hipótese, era uma justificação infundada, 

porque todo o núcleo tomava lá banho depois dos inúmeros jogos de futebol 

realizados com os alunos e nunca verificamos qualquer problema.  

Em forma de conclusão, considero que todas as estratégias ajudaram a 

minimizar o problema verificado no início da aula, mas não posso deixar de 

mencionar que, em alguns alunos, todas estas estratégias não surtiram o efeito 

que esperava. Nos alunos que não demonstravam interesse pela escola, todas 

as estratégias impostas eram como “chover no molhado”, não surtiam efeito, 

pois neste caso estávamos perante um macroproblema que condicionava todos 

os outros microproblemas verificados.  

Eu tentei a todo o custo transformar esta realidade, mas não consegui 

com que estes alunos olhassem para a escola de uma forma diferente. Neste 

aspecto sinto-me menos realizado, mas a perspetiva de ter ajudado a maioria 

deles a tornarem-se melhores alunos, melhores pessoas, diminui um pouco 

esse sentimento de tristeza. 

 

4.4.2 Motivar através da competição  

Sendo esta uma das minhas estratégias para aumentar o empenho e o 

entusiasmo dos alunos, não poderia deixar de mencionar algumas das minhas 

reflexões acerca do assunto.  

“Em natação (…) os mais capazes realizaram estafetas por equipas, 
percorrendo cada aluno 25 metros”. Reflexão de aula 84 e 85 
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“Neste exercício o empenho é notório, pois com a competição 
existente, as equipas esforçam-se para completar a sua ficha no 
menor tempo possível”. Reflexão de aula 54 
 
“(…)Em modo de estafetas. (…) Este tipo de exercícios são muito 
interessantes pois estimulam a competição e com isso há um forte 
empenho e motivação por parte dos alunos”. Reflexão de aula 6 
 
“Este exercício foi muito divertido, pois os alunos altamente 
motivados pela competição entre equipas aplicaram-se ao máximo 
para alcançarem a vitória na corrida”. Reflexão de aula 18  
 
“(…) Para além de serem divertidos e estimulantes para os alunos, 
pois engloba a competição, estariam também a exercitar a técnica 
de corrida (noção de verticalidade e corrida controlada (espelhada)) 
e também a resistência aeróbia (…)”. Reflexão de aula 4 e 5 
 
“(…) Com um jogo de 10 passes com bola de voleibol, que também 
exercitava a relação com a própria bola”. Reflexão de aula 34 e 35 
“Assim, organizei o exercício de 3x3, em 3 campos, onde os alunos 
exercitaram todos os conteúdos abordados nesta unidade temática”. 
Reflexão de aula 86 
 
“(…) O jogo 3x2 e o 3x3, onde desenvolveríamos questões técnicas 
e táticas como: relação com bola, cortar para o cesto, marcação 
individual, tomada de decisão e aclaramento.” Reflexão de aula 83 
 
“(…) Realizaram um jogo 3x3, que tinha como objetivo principal 
avaliar o remate, para isso implementei uma variante que seria 
“sempre que enviassem a bola para o campo adversário teria de ser 
em remate”. Com esta variante sabia previamente que iria perder 
alguma qualidade no jogo, mas como queria ver o maior número de 
vezes possível a execução do remate esta condicionante verificou-
se adequada.” Reflexão de aula 65 e 66 
 
“Neste exercício coloquei a aluna Rafaela Rocha a cronometrar os 
tempos das provas de 40m com o auxílio de 2 alunos que se 
revezavam na fiscalização da partida e registo dos tempos.” 
Reflexão de aula 58 
 

Assim, esta postura perante a aula foi sempre desenvolvida, como está 

patente nas inúmeras reflexões de aula efetuadas e aqui expostas. 

Neste tipo de exercícios é também importante gerir o fracasso dos menos 

capazes, pois não podemos negligenciar a frustração que alguns alunos 

sentem perante a incapacidade de chegar ao nível dos mais fortes. Neste caso, 

a minimização da derrota e suas consequências deverá ser salientada, pois na 
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derrota também existe aprendizagem, que é o objetivo maior da aula de 

educação física. Os “castigos” devem, também contemplar ambas as equipas, 

os vencedores e vencidos, se bem com menor trabalho para os vencedores, 

mas pelo menos não ficam a “rir-se” dos vencidos.  

No entanto, a competição por si só não é garantia de aprendizagem, se 

para alguns alunos esse tipo de exercício de exercitação bastará, para outros 

isso não se verifica. Portanto tinha que haver uma forma de “manipular” o jogo 

de forma a garantir que todos os alunos aprenderiam com aquele jogo de 

competição. Para que isso se verificasse, tive que direcionar toda a 

exercitação, desde o exercício mais básico ao exercício mais complexo, para 

um objetivo a atingir. Assim, mesmo no jogo os alunos teriam que desenvolver 

certos comportamentos ou movimentos que condicionassem a sua ação para o 

objetivo proposto. Esta focalização no essencial, a cada exercício, era 

fundamental para uma boa aprendizagem, que se pretendia, sequenciada, 

lógica e articulada. Estas variantes muitas vezes baixavam o nível de jogo, pois 

os alunos tinham a sua tarefa limitada ao objetivo a alcançar, mas numa 

perspetiva de aprendizagem respeitando a sequência prevista para a sua 

aquisição resultou numa boa metodologia.   

“ No exercício 3x3 mantive a defesa passiva (mãos atrás das costas) 
e continuei a insistir no “passa e corta” e aclaramento, bem como, no 
enquadramento com o cesto. Este ultimo, porque deteto no jogo uma 
constante perda da bola porque os alunos querem resolver a 
situação muito rapidamente e muitas vezes sem se enquadrar com o 
cesto. Então, focalizei também a minha atenção para o “receber, 
rodar para o cesto e decidir”, tendo sempre 3 opções, ou progredir 
para o cesto, ou lançar, ou então passar, tendo o aluno a 
responsabilidade de escolher a opção mais adequada à 
situação/problema com que se deparar.  
Para que isto ocorresse com mais frequência, sempre que verificava 
uma má decisão chamava a atenção ao aluno ou então parava o 
jogo e explicava qual a situação que seria mais adequada. Mas 
posteriormente, coloquei a variante onde sempre que um jogador 
recebesse a bola teria que contar, em voz alta, 1,2,3 para 
posteriormente ação de passe, penetração ou lançamento. Assim o 
aluno teria mais tempo para a tomada de decisão. ” Reflexão de aula 
83 
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No entanto, não deixo de achar necessário conceder aos alunos alguma 

“liberdade” de expressão das suas capacidades, sem variantes a condicionar a 

sua ação. Acho importante, explorarem todas as habilidades aprendidas, bem 

como despoletar novas descobertas, que os possam ajudar a evoluir o seu 

nível de desempenho, sem a limitação imposta pela “regra de jogo”. 

 

4.4.3 Utilização de novos materiais nas aulas de Educação Física  

Mais uma das estratégias utilizadas para aumentar a motivação/interesse 

nas aulas de educação física foram a utilização de matérias pouco usuais ou 

mano-feitos.  

Nomeadamente, na UT de atletismo deparei-me com o facto da escola 

não ter pesos para a lecionação da disciplina de lançamento do peso. 

Recorrendo aos conhecimentos adquiridos na disciplina de Didática do 

Atletismo no ano transato, comprei várias bolas de “ténis” em tamanho grande, 

introduzi-lhes areia no seu interior e fechei o orifício com fita-cola larga. Desta 

forma, pude desenvolver esta disciplina sem qualquer problema e aumentar 

assim o interesse dos alunos, pois nunca tinham tido contacto com este tipo de 

exercitação. Neste aspecto os alunos também se sentem valorizados, porque 

sentem que têm um professor que lhes oferece o maior número de 

experiências possíveis.  

Outra possibilidade foi utilizar o material disponível de uma forma 

diferente, isto é, diversificar a utilização destes materiais. 

 

“Nesta aula abordemos a pernada de crol coordenada com a 
respiração numa primeira fase frontal passando depois para a 
respiração lateral. Iniciaram a exercitação com a ajuda de um 
esparguete em nó (…)”. Reflexão de aula 71 e 72 
 

Nesta reflexão realço a utilização do esparguete em nó, diferente da 

utilização horizontal habitual ou placa. Esta mudança deveu-se ao constante 

desagrado dos alunos perante o arrasto e a pega na utilização da placa, então, 

em pesquisa, detetei uma nova forma de pega. Utilizando o esparguete com 

um nó no seu centro o utensílio ficava parecido com um “volante de mota”, o 

que suscitou imensa curiosidade por parte da turma.  



 

60 
 

Assim, concluo que o professor não se pode limitar pelas circunstâncias 

que encontra em cada escola, porque poderá sempre inovar as suas aulas, 

valorizando o seu trabalho e a aprendizagem dos seus alunos.   

 

4.4.4 Paixão e emoção na escola 

Influenciado pela ação do professor cooperante, cedo entendi a 

necessidade de sermos professores entusiastas, emotivos e envolvidos na 

ação que exercemos na escola. A sua atuação e postura perante a escola 

influenciou-me a construir uma identidade moldada à sua imagem. A sua 

permanente preocupação com o bem-estar do aluno, a permanente “luta” por 

uma escola melhor e mais eficaz, a sua mentalidade aberta e desvinculada a 

certos comportamentos de acomodação, fizeram o mote para o professor 

cooperante, também me conquistar a mim. 

 Um profissional deverá sempre amar a sua função, pois só assim 

dedicar-lhe-á o máximo de tempo possível, permitindo refletir sobre a sua 

prática para melhorar a sua ação. 

Para além disso, o professor também deve amar os seus alunos, visto 

que são eles o principal motivo da existência da escola e dos professores. São 

eles os atores principais do processo de ensino-aprendizagem, que tem como 

realizador o docente e a escola como meio da ação. 

Assim, foi com imenso prazer que me envolvi com a minha turma neste 

processo que só teria sucesso, realizado sobre estas condições, pois para mim 

não faz sentido nenhum estar numa atividade sem ter algum sentimento que 

me permita envolver-me com a mesma. Se não fosse assim, não conseguiria 

explorar e por em prática todas as minhas qualidades enquanto pessoa, que 

também compõem a minha atuação enquanto professor. 

Para o aluno é importante ver o professor como alguém comprometido e 

envolvido com a ação que realiza, manifestando preocupação, interesse, 

partilha de sentimentos e ideais. Na transmissão dos conteúdos e demais 

conhecimentos inerentes à sua ação, também é necessário transmitir alguma 

emoção, não promovendo uma transmissão desprovida de sentimento, pois 

não será a melhor forma de o aluno aprender. A mera transmissão de 



 

61 
 

conhecimento está desprovida do importante captador de atenção que é a 

emoção, dessa forma poderemos estar a transmitir algo sem consequência na 

aprendizagem do aluno. 

Este facto é o que distingue os professores, existindo os que marcam os 

alunos e os que caem no esquecimento, podendo ser os dois competentes, 

acredito que os primeiros serão mais eficazes.  

A minha atuação centrou-se sempre na inclusão no grupo de professores 

que gosta de ficar na retina dos seus alunos, quer pela sua competência como 

pela amizade construída ao longo do ano. Desta forma acho que deixei nesta 

escola 26 amigos que nunca mais se esquecerão. Exemplo disso, está patente 

na reflexão de aula que elucida a relação que consegui construir com a minha 

turma e a afetividade que nos unia.  

 

“Nesta aula, tive a felicidade de poder ter toda a turma presente na 
aula, se calhar pelo facto de me terem preparado uma surpresa, mas 
que não deixa de ser um bom motivo. Hoje, cantaram-me os 
parabéns e ofereceram-me um bolo. (…) No final da aula, com toda 
a turma reunida fiz um breve agradecimento, e passamos à 
degustação do bolo, tirando fotografias, um momento para mais 
tarde recordar. (…) Este acontecimento fez-me sentir acarinhado 
pelos alunos o que me deixou muito feliz, porque para além de ter 
uma relação professor/aluno também tento implementar todos os 
dias uma boa relação de amizade, que me beneficiará também na 
lecionação das aulas”. Reflexão de aula 61 
 

De facto, a afetividade criada ao longo do ano foi o grande alicerce para 

caminhar, juntamente com a minha turma, em direção ao objetivo que nos unia, 

que pretendia uma mútua aprendizagem. Essa relação que elevou o nível de 

conhecimento dos alunos determinou também o nível de sucesso das 

estratégias e metodologias estabelecidas.  

 

4.4.5 Qualidade de instrução e feedback  

A forma como o professor se expressa é fundamental para a criação de 

um bom clima de aprendizagem, para a transmissão da informação e para 

estabelecimento de relações de ensino. 
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Apesar de vários modelos de instrução possíveis, o mais utilizado foi o da 

instrução direta, assente numa estratégia de questionamento aos alunos 

despoletando estímulos para a descoberta guiada.  

A transmissão de informação, e todo o processo de instrução, centrou 

grande parte da minha atenção pois revelou-se um tema fundamental para a 

evolução da minha ação.  

A captação da atenção de toda a turma, o momento de realização, o 

vocabulário utilizado e o seu local, foram algumas das características que 

exigiram de mim grande preocupação e reflexão.  

Nesta reflexão, em poucas palavras, nota-se a evolução que ia 

percorrendo: 

 

“A minha instrução também foi mais cuidada e muito focalizada” 
Reflexão de aula 64 
 

Assim foi de todo importante centrar a informação no essencial, realçando 

as palavras-chave para que todo esse processo fosse o mais rápido e preciso 

possível. 

Em qualquer atividade de comunicação é imperativo cativar a atenção do 

recetor, e neste caso recorri a várias estratégias que passaram pelo 

questionamento, pela comunicação pausada e clara, pela utilização do silêncio 

como método de comunicação e a utilização recorrente de demostrações, quer 

recorrendo aos alunos ou ao professor. 

O questionamento é uma importante ferramenta, pois permite ao 

professor perceber, desenvolver e testar todo o conhecimento que está a ser 

transmitido. É também uma importante fonte ou barómetro da eficácia da 

instrução que está a ser, ou foi transmitida pelo professor. 

A comunicação pausada, clara, utilizando as palavras-chave para o 

sucesso do exercício, também é muito importante para a eficiência da 

comunicação. Adaptar a linguagem e o vocabulário ao público-alvo que temos 

que ensinar também se torna essencial, portanto a forma de comunicar perante 

alunos do 1º ciclo não será igual à linguagem a utilizar com alunos do 3º ciclo. 
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 A utilização do silêncio, como meio de comunicação, também se 

manifestou, ao longo do ano, uma boa estratégia e forma de comunicação, 

porque ao silêncio já está associado um espaço de maior atenção e 

focalização. Portanto, por vezes parava a minha instrução e ficava em silêncio 

até conquistar a atenção de toda a turma para que, só depois, retorna-se a 

comunicação. 

 

“Durante as minhas “explicações” tentei sempre ter a total atenção 
dos alunos, utilizando diversas estratégias para isso ocorrer. 
Estratégias que passaram por, chamar a turma toda para a minha 
frente, calar-me até ter a sua atenção, questionar os alunos que 
estariam desatentos ou simplesmente chamar a atenção.” Reflexão 
de aula 43 e 44 
 

A demonstração é fundamental como forma de complementar a 

comunicação verbal, para exemplificar toda a instrução e salientar aspetos 

fundamentais interligados às palavras-chave. 

Por outro lado, torna-se fundamental a emissão de feedbacks para 

combater as dificuldades dos alunos e corrigir exercitações incorretas. Fazendo 

parte da tarefa do professor, (de) guiar os seus alunos tendo em vista a 

aprendizagem, este foi uma das minhas preocupações ao longo deste EP. 

Como retrato em inúmeras reflexões de aula: 

 

“Durante o exercício fui dando alguns feedbacks, no sentido de uma 
melhor circulação da bola.” Reflexão de aula 43 e 44 
 
“Neste exercício tento sempre dar mais atenção aos alunos com 
mais dificuldades, pois para além do risco de algum acidente ser 
maior, estes também necessitam de maior número de feedbacks 
para que progridam.” Reflexão de aula 74 e 75 
 
“Neste exercício deixei que os grupos fossem mais autónomos, mas 
não deixei de dar alguns feedbacks de carácter técnico.” Reflexão de 
aula 23 e 24 
 
“Durante toda a sessão, tentei dar os feedbacks apropriados a cada 
executante e parei a exercitação sempre que achei necessário, para 
corrigir ou acrescentar algo à minha introdução.” Reflexão de aula 40 
e 41 
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Tendo o feedback a tarefa de corrigir, reforçar, incentivar, premiar, 

controlar, entre outros, é necessário aferir a pertinência e a oportunidade para 

a sua emissão. O feedback tem que provocar uma consequência ou alteração, 

para que se verifique eficácia. Se não produzir alteração alguma no aluno, não 

foi, de certeza, um bom feedback, é portanto, necessário verificar se o aluno 

alterou o seu comportamento, para assim fechar o ciclo do feedback. 

É assim necessário, adaptar cada feedback à especificidade de cada 

momento ou aluno, para que seja sempre oportuno e o mais apropriado 

possível. 

 

“Neste caso, deveria ter dado mais feedbacks para as estações 
onde eu não me encontrava para que os alunos sentissem que o 
professor os tinha de “baixo d`olho”.” Reflexão de aula 20 e 21 

 
Como retrato neste excerto, o feedback também se afigura uma 

importante ferramenta para implementar um bom controlo de turma, pois 

através dele, conseguimos captar a atenção generalizada da turma mesmo que 

não estando por perto. Fazer entender ao aluno que, mesmo o professor não 

estando por perto, está em constante controlo visual, é fundamental para se 

conseguir arrecadar um bom controlo sobre a turma. 

O feedback é também uma importante fonte de motivação e informação 

que o professor não pode descurar, nunca. Premiar o esforço desenvolvido, 

estimular um clima afetivo positivo e promover uma melhor autoestima em cada 

aluno, revela-se cada vez mais imprescindível, na escola de hoje. 

 

4.4.6 Tomada de decisão/reajustamentos   

Exercendo funções num meio rodeado de imprevisibilidade é fundamental 

conseguir, a cada momento e circunstância, tomar decisões para nos 

adaptarmos. Nos vários níveis e domínios é necessário decidir com rapidez e 

lucidez suficiente para não ficarmos reféns de uma contingência, que poderá 

prejudicar os nossos objetivos. 

 

“No entanto, como a organização do exercício estava prevista para o 
interior, esse erro só se deveu ao facto das condições de 
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exercitação se alterarem, e “in loco” eu não ter pensado nisso.” 
Reflexão de aula 22  
 

Esta tomada de decisão, ao longo do ano, foi-se tornando cada vez mais 

eficaz, à medida que ia conhecendo melhor todos os meios à minha disposição 

e tendo mais à vontade com todo o processo de ensino.    

Durante a aula, somos constantemente postos à prova para decidir. 

Tendo como guião o plano de aula, em momento algum nos podemos focar 

imperecivelmente no mesmo. O que foi planeado poderá não ser o esperado e, 

nesse momento, teremos que tomar a decisão de alterar acertadamente, para 

que toda a ação não seja posta em causa. 

Assim, é necessário o professor captar a aula de forma a entender se o 

que está a ser observado corresponde ao planeado, tendo a capacidade de 

agir e solucionar os problemas estruturais e comportamentais que possam 

surgir, para que as necessidades dos alunos sejam sempre correspondidas. 

Para uma tomada de decisão eficaz é necessário o professor dominar a 

matéria de ensino, as suas estratégias e a sua capacidade de reflexão sobre a 

sua ação. É assim fundamental o professor centrar o seu processo de ensino 

na aprendizagem nos alunos. 

 

4.4.7 Centro do ensino: os alunos 

A tarefa central de toda a atividade do professor é guiar o aluno à 

aquisição de realizações, que o façam tornar mais autónomo, para que se torne 

dono da sua própria vida. Considero que o professor tem que ser um sujeito 

que se preocupa com os seus alunos, que os tenta entender e sentir, tentando 

conhecer o ser na sua totalidade e procurando debelar os seus defeitos, para 

que possam atingir todo o seu potencial. 

Portanto, tentei sempre centrar a minha ação no aluno, tentando ir de 

encontro às suas necessidades, incluindo-as na minha planificação e atuação, 

em busca de desenvolver atividades que buscassem um cada vez maior 

interesse e motivação da sua parte. 
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Assim, o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade afigurou-

se um objetivo fundamental em todas as aulas, pois acredito que, desta forma 

os alunos são mais estimulados para a aprendizagem. 

 

“Aqui nesta parte concedo aos alunos um pouco mais de liberdade 
para que toda a sua criatividade e autonomia sejam aqui também 
desenvolvidas.” Reflexão 26 e 27 
 

Em todas as aulas os alunos eram estimulados a desenvolver essas 

capacidades através de tarefas propostas, como serem árbitros, capitães de 

equipa, responsáveis pela arrumação do material, modelos para os colegas ou 

mesmo ajudantes nas execuções.  

Nesta perspetiva o desenvolvimento total do aluno foi sempre uma das 

minhas preocupações, concedendo aos alunos experiências estimulantes e 

integradas na política de desenvolvimento do indivíduo, preconizada pela 

sociedade.  
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4.5. Comportamentos Fora da Tarefa: Análise da sua alteração com a 

introdução de novos conteúdos na aula de Educação Física 

Resumo 

Durante a lecionação dos conteúdos programados na unidade temática 

de voleibol prevista para este ano de escolaridade, nesta escola, o professor 

detetou que os mesmos não correspondiam ao nível de aprendizagem que os 

alunos revelavam. Associados a estes conteúdos desajustados também se 

verificava que a turma incorria varias vezes em comportamentos 

desapropriados. 

Para promover uma prática mais eficaz e ajustada, o professor introduziu 

novas habilidades motoras na unidade temática, procurando promover uma 

maior atenção e empenho nas tarefas por parte dos alunos.  

Como a tarefa proposta consistia um maior desafio para os alunos, 

pretendia-se que o tempo dos comportamentos fora da tarefa também 

diminuísse, para otimizar o tempo de aula e concretizar um ensino eficaz. O 

objetivo foi estudar de que forma os conteúdos de ensino influência os 

comportamentos fora da tarefa dos alunos na exercitação dos conteúdos.  

Metodologicamente realizaram-se duas observações, com recurso a 

filmagem, para caraterizar todos os comportamentos do aluno durante a aula. 

Os comportamentos fora da tarefa diminuíram mas não podemos dizer 

através deste estudo que ao introduzir novas habilidades teremos uma 

aprendizagem eficaz, pois é um processo influenciado por muitos outros 

fatores. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; DISCIPLINA; 

COMPORTAMENTOS FORA DA TAREFA; ESTRATÉGIAS; CONTEÚDOS; 
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Introdução 

Fonseca, Taborda e Formosinho (2000), fomentam que um certo 

desinteresse do aluno pela escola se associa a comportamentos escolares 

inadequados, a distrações e ao adulterar do comportamento esperado. É 

fundamental o professor de educação física recolocar o corpo do aluno no 

centro de toda a sua atividade, salientando todas as vantagens que isso 

acarretara para a construção da sua identidade pessoal e cultural (Arroyo, 

2000). Darido (2005) fortalece o tema, recomendando o repensar de toda a 

prática pedagógica, num processo permanente de reflexão-ação, a fim de 

torná-la permanentemente renovada e motivadora.  

Portanto, esse é mais um desafio do profissional de educação física, que 

terá que desenvolver aulas cada vez mais estimulantes e desafiadoras para 

que todo esse ciclo se inverta. Para isso, as atividades devem proporcionar 

prazer aos seus alunos, organizando os conteúdos de forma a respeitar os 

seus interesses. Adelino et al. (2000) fomenta esta ideia dizendo que os 

professores como agentes fulcrais na preparação dos jovens praticantes de 

desporto, terão que tentar corresponder aos interesses e necessidades dos 

seus alunos para estimular e manter esses comportamentos esperados.  

Mas Ouriques et al. (2008) salientam que para facilitar o processo de 

ensino aprendizagem, é necessário conhecer o público-alvo, para promover 

maior adesão e permanência nas atividades praticadas pelos alunos nas aulas. 

Deste modo o conhecimento prévio de todo o processo é fundamental, para 

que se adapte toda a ação aos interesses dos alunos, ao seu nível de 

exercitação e aprendizagem, aos meios disponíveis e aos espaços onde se 

realizara toda a exercitação. Para Silverman (1985), o tempo de 

empenhamento motor dos alunos na tarefa só poderá ser produtivo se aos 

mesmos for proporcionada uma prática com um grau de dificuldade adaptado 

ao nível de desempenho dos alunos em questão.  

Piéron e Emonts (1988) referem que os professores de educação física 

promovem atividades que por si só já acarretam comportamentos fora da 

tarefa, pois a liberdade de movimentos que encontramos nas aulas pode ajudar 

à resolução de certos problemas, mas noutros casos vai complicar a situação. 
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De fato, a maior liberdade de ação nas aulas de educação física provocam uma 

maior descontração e descomprometimento que poderá levar à ocorrência de 

comportamentos fora da tarefa de ensino.  

Outra questão prende-se com o fato do professor nem sempre conseguir 

atingir o objetivo do exercício, e consequentemente existir aprendizagens 

significativas. A cerca deste assunto, Rink et al. (1986) fomenta que até parece 

existir uma especificidade da eficácia, ou seja, os professores não conseguem 

ganhos de aprendizagem em todas as habilidades que ensinam. O espaço 

físico, o próprio material utilizado, a posição que os alunos ocupam no espaço, 

ou podem ocupar, no decorrer da aula, a natureza dos exercícios propostos 

podem também influenciar a ocorrência desses problemas (Mendes, 1995; 

Sariscsany & Pettigrew, 1997). Além disso, a duração, a aquisição dos 

automatismos necessários para o seu desenrole, bem como a própria atuação 

do professor também podem condicionar toda a aprendizagem do aluno. 

Com o propósito de melhorar toda a atuação enquanto professor, propôs-

me estudar de que forma as estratégias pedagógicas/conteúdos, mais ou 

menos correspondentes ao interesse do aluno, influenciavam o tempo passado 

pelo mesmo aluno fora da tarefa, diminuindo assim a indisciplina. 

Os comportamentos inapropriados dos alunos durante a aula continuam a 

ser um dos maiores condicionalismos durante a tarefa de ensino, sendo uma 

área de grande estudo por parte da comunidade educativa. Vários autores 

defendem que esses comportamentos são influenciados por uma série de 

fatores, endógenos e exógenos, que acabam por ditar a própria vida dos 

alunos (Oliveira, 1993; Mónica et al, 1999). A bibliografia retrata que grande 

parte destes comportamentos pode ter origem fora da aula e da escola, onde o 

professor dificilmente consegue intervir (Rosado, 1990; Arends, 1995). 

A este propósito, Siedentop (1991) e Perron & Downey (1997) apontam 

algumas estratégias para a diminuição desses comportamentos, apontando 

para uma gestão preventiva, o desenvolvimento de comportamentos 

apropriados e a redução de comportamentos inapropriados, minimizando, para 

isso, o tempo de transição, o tempo de espera e maximizando a aprendizagem 

dos alunos. Além disso, os conteúdos abordados também foram revistos para 
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que toda a prática se ajustasse aos interesses e nível de exercitação da turma. 

Tendo em conta que os alunos dominavam aceitavelmente grande parte das 

habilidades programadas pela Unidade Temática (UT), incorriam em 

comportamentos desviantes por falta de desafio dessas exercitações.  

Portanto este estudo serve, essencialmente, para um elucidar o próprio 

professor de educação física, de que forma a matéria de ensino influência a 

ocorrência de comportamentos de indisciplina na aula. 

Relacionado com este fato, Piéron & Dohogne (1980) afirmam que os 

professores com menos experiência de ensino obtêm menos tempo de 

empenhamento motor, menos tempo de informação e uma maior porção de 

tempo de carácter organizativo. Enquadrando-se aqui o professor estagiário, 

que por norma apresenta maiores dificuldades em lidar com todas as 

contingências da realização, assenta aqui também um forte condicionalismo de 

todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, fica demais evidente que o professor para promover um ensino 

eficaz para além de depender de toda a ação do aluno também terá que 

corresponder a certas premissas. De acordo com Siedentop (2000), o professor 

eficaz necessita de corresponder a diversas premissas, nomeadamente: 

planear cuidadosamente, adequar a matéria de ensino aos seus alunos, 

clarificar os objetivos, promover um bom ritmo de aula, não perdendo tempo 

em tarefas de gestão, controlar a atividade da turma, rentabilizar o tempo de 

aula e utilizar estratégias de ensino coerentes. 

 

Metodologia 

 

Investigação-ação 

O presente estudo de investigação-ação, no âmbito do relatório de 

estágio profissional, incluído no Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, realizado na Escola E,B da Sobreira, tem o 

propósito de melhorar a prática pedagógica do professor.  
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A opção pela investigação-ação deve-se ao facto desta metodologia ter 

como finalidade a mudança de um contexto social concreto e contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos envolvidos (Serrano, 2004). 

Pois, como refere Corey (cit. por Serrano, 2004, p.150) a investigação-

ação é um processo “através do qual os práticos pretendem estudar os seus 

problemas cientificamente com o fim de guiar, corrigir e avaliar 

sistematicamente as suas decisões e ações”. Assim, esta metodologia adquire 

uma importância primordial no campo educativo e concretamente neste 

trabalho. 

A investigação-ação alia o conhecimento teórico e o conhecimento 

prático, conjugando o processo de investigação com a realização de ação, 

procurando mudar comportamentos através da interação dos participantes, 

nomeadamente, o investigador e os alunos (Serrano, 2004). Pode-se afirmar 

que a natureza deste estudo considera a investigação como uma fonte de 

esclarecimento para a tomada de decisões e a ação como fonte de informação 

para a investigação num processo articulado.  

Neste tipo de estudo os investigadores partem com uma preocupação 

inicial ou uma ideia geral de que há uma necessidade de mudança ou de 

melhoria de uma realidade, a seguir é necessário planificar, agir, observar e 

refletir para dar conta do seguimento da mudança e das melhorias produzidas. 

Este ciclo repete-se cumprindo-se, deste modo, a espiral reflexiva de 

investigação-ação que Cardno & Piggot-Irvine (1996) apresentam, como 

esquema de movimento para a mudança que ocorre com um grupo em estudo.  

A grande aprendizagem deste trabalho residiu mesmo na reflexão sobre a 

prática, porque esse comportamento provocava de uma forma inata uma 

postura de mudança facilitando todo o processo de compreensão da prática.  

No entanto, este estudo cooperativo através da colaboração entre 

investigador/professor e atores/alunos, também contribuiu, simultaneamente, 

para a mudança e melhoria da qualidade de aprendizagem, estando aqui 

presente o objetivo comum entre participantes. Assim, toda a investigação se 

pautou por três vertentes fundamentais: a investigação, a ação e a formação 

através do estudo dos problemas da prática.  
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Participantes 

O participante é um aluno da turma do 9º C, da Escola Básica de 

Sobreira, que devido às suas caraterísticas se indicava como indivíduo ideal 

para a realização deste estudo. Na observação informal realizada diariamente, 

este aluno estava recorrentemente associado a esses comportamentos fora da 

tarefa. Revelava grande aptidão para as atividades desportivas desenvolvidas 

na aula, mas a sua personalidade distraída, irrequieta e até um pouco infantil, 

não lhe garantiam a atenção e dedicação necessária para a constante 

aprendizagem. Estes comportamentos fora da tarefa eram altamente 

perturbadores para todo o desenrolar da aula, visto que contagiava todos os 

colegas que interagiam consigo. 

Devido às suas caraterísticas, este aluno, revelava-se como o elemento 

ideal para analisar todo o grupo, pois o seu comportamento era altamente 

seguido e influenciador. Assim seria pertinente estudar toda a ação deste 

aluno, que daria uma imagem da turma sobre as alterações que provocadas 

pelas estratégias sobre toda a turma. Sendo este, o aluno mais perturbador da 

turma acreditava que se conseguisse alterar os seus comportamentos fora da 

tarefa poderia alterar também os comportamentos dos restantes colegas e 

assim melhorar toda a ação.  

 

Procedimentos de recolha 

A recolha dos dados foi elaborada com recurso ao vídeo, numa 

observação pós-ação, em duas aulas de voleibol distintas. 

As filmagens decorreram durante o mês de fevereiro e março, do ano 

letivo de 2011/2012, durante a leccionação da unidade didática de voleibol. 

A ação do aluno foi filmada na íntegra, para que todos os seus 

comportamentos durante a aula fossem caraterizados. 

Os dois filmes retrataram os 90 minutos globais de aula, tendo depois 

sido adoptado o método do referido instrumento e sua ficha de registo. 

 

Instrumento de recolha 
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O instrumento utilizado foi o Sistema de Observação do Comportamento 

do Aluno, de Maurice Pierón (1988), para obter “um perfil das suas 

caraterísticas mais frequentes” (Sarmento, 2004, p. 247). 

Este método trata-se de um instrumento de registo de duração, 

caraterizado por uma amostragem de tempo de 5 períodos de 5 minutos 

distribuídos uniformemente pela sessão, sendo o comportamento registado em 

intervalos de 5 minutos (Sarmento, 2004). 

Este sistema contempla 11 categorias de análise: atividade motora, 

demonstração, ajuda, manipulação do material, deslocamentos, atenção à 

informação, espera, comportamentos fora da tarefa, interações verbais, 

afetividade e outros comportamentos (Sarmento, 2004). 

Atividade motora: Participação nas atividades de treino ou de 

aprendizagem respondendo aos objetivos da aula. 

Demonstração: O aluno efetua, a pedido do professor ou de forma 

espontânea, um exercício que deve construir um modelo para um ou vários 

colegas. 

Ajuda: O aluno ajuda manualmente um dos seus companheiros na 

execução do exercício. A sua presença constitui uma preocupação para um 

possível acidente.  

Manipulação de material: Colocação, disposição do material, distribuição 

dos equipamentos, etc. 

Deslocamentos: percurso efetuado para retomar o seu lugar depois de um 

exercício, dirige-se para perto do professor a fim de receber uma informação, 

tomar lugar numa formação permitindo a execução do exercício ou da 

atividade. 

Atenção à informação: À solicitação do professor o aluno manifesta sinais 

exteriores de atenção (olhar orientado para a fonte da informação). 

Espera: Período durante o qual o aluno se encontrar numa formação, 

esperando a sua vez de realizar e manifestar exteriormente interesse pela 

atividade.   

Comportamentos fora da tarefa: O aluno centra-se na atividade motora 

que não aquela que é proposta à turma. Comportamentos desviantes. 
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Interações verbais: O aluno entra em comunicação com outros alunos. 

Afetividade: manifesta sentimentos de apoio ou de hostilidade para com 

os seus companheiros, encoraja ou marca o seu desagrado diante de um 

comportamento inapropriado de um colega da classe. 

Outros Comportamentos: todos os comportamentos que não se 

enquadrem nas categorias anteriores. 

As reflexões de aula também foram uma importante fonte de recolha de 

dados, visto que a observação diária, mesmo que a “olho nu”, davam uma ideia 

fiável do que se passava na ação. Através desta observação diária é que se 

detetou toda a problemática que esta aqui em estudo, como a falta de 

motivação da turma para conteúdos desajustados, a falta de interesse pelas 

aulas de educação física e todos os comportamentos fora da tarefa que 

condicionavam a sua aprendizagem.  

As reflexões foram o ponto de partida para todo o estudo, visto que foram 

a plataforma de análise de todos os problemas da prática. Como estudo de 

investigação-ação pretendesse extinguir alguns dos problemas detetados, para 

assim melhor toda a prática de ensino. 

 

Procedimentos de análise 

Na análise dos dados optou-se, inicialmente, por analisar as reflexões de 

aula, nomeadamente o seu conteúdo, como forma de constatação da 

problemática em estudo. Desta forma, já se teria uma ideia dos 

comportamentos mais frequentes apresentados pelo aluno.  

Para aprofundar todo esse conhecimento relativo ao caso em estudo, 

realizou-se uma análise com recurso à estatística descritiva, especificamente, à 

frequência absoluta e relativa de todos os comportamentos observados. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Alguns dos problemas detetados estão representados nas inúmeras 

reflexões de aula que foram sendo realizadas. Nestas reflexões a baixo 

transcritas denuncio alguns desses problemas: 
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“Durante este exercício também me vi obrigado a parar, 
juntando a turma para lhes chamar a atenção que não estava a 
gostar do seu empenhamento, das suas atitudes e 
comportamentos fora da tarefa. O que melhorou em muito o 
aproveitamento dos mesmos, pois consciencializaram-se que 
não estavam no recreio”. Reflexão de aula 37 e 38 

“Tive algumas dificuldades em manter a atenção 
generalizada da turma, pois estavam muito irrequietos e 
desatentos, o que me fez perder algum tempo na instrução”. 
Reflexão de aula 46 e 47      

“Refletindo sobre o elevado número de alunos a faltar, 
penso que se deve mais uma vez à falta de interesse dos 
alunos pelas aulas em geral, são alunos que encorem neste 
tipo de comportamento em todas as disciplina (…) constatei 
que o nível de jogo se encontra algo rudimentar, caraterizado 
pela falta de mobilidade, má tomada de decisão, falta de 
pressão ao portador de bola, aglomeração no local da bola, 
para além do fraco desempenho técnico”. Reflexão de aula 70 

 
A partir da análise dos problemas implementou-se um conjunto de 

estratégias para os alterar, procurando melhorar sempre todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Como já descrito, notava-se na turma uma certa frequência de 

comportamentos de indisciplina durante a exercitação, que na minha opinião se 

deviam, essencialmente, ao desajuste da matéria de ensino prevista no 

planograma para o 9º ano da escola. 

Na análise da avaliação diagnóstica de voleibol, constatou-se que o nível 

de exercitação da turma se evidenciava bastante aceitável. Na reflexão dessa 

aula é exposta essa realidade:   

 

“A turma teve um rendimento bastante razoável, o que me 
deixa boas perspetivas para este período, prevendo que 
facilmente alcançaram um nível de exercitação bastante bom.” 
Reflexão de aula 34 e 35 

 
Com a lecionação da unidade temática os comportamentos fora da tarefa 

iam sendo cada vez mais evidentes, porque a exercitação já não apresentava o 

desafio necessário para despertar interesse para os alunos.   
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Como relato na reflexão da aula 49/50, “notei ao longo das aulas 

anteriores que essencialmente a motivação dos rapazes, não se encontrava 

nos níveis exigidos até para a cooperação entre elementos de equipa”.  

O aluno investigado era o aluno que se evidenciava mais nos 

comportamentos fora da tarefa, como relato em várias das minhas reflexões de 

aula:  

“(…) Coloquei o aluno “x”, pois é sempre o mais 
desordeiro, a orientar o alongamento, enquanto andava pelo 
espaço a corrigir posturas e determinantes técnicas dos 
alongamentos”. Reflexão de aula 29 e 30 

“(…) Durante o exercício vi-me forçado a parar toda a 
exercitação, pois grande parte dos alunos não estavam a 
executar o exercício como pretendia, mais propriamente o 
grupo…” Reflexão de aula 44 e 45 

“(…) o aluno “x”, é o elemento mais difícil de motivar, é 
um aluno que perde rapidamente a motivação pelo exercício, 
pois depois de executar 1 ou 2 vezes com sucesso perde todo 
o interesse e não procura se aperfeiçoar ainda mais”. Reflexão 
de aula 41 e 42  

“Nesta aula vi-me forçado a alterar toda a organização, 
porque observei que o aluno “x” não poderia estar no mesmo 
grupo “y”, pois para além do primeiro estar constantemente a 
recorrer a comportamentos desviantes, fora do objetivo, 
também tem a capacidade de influenciar todos os elementos 
que a ele se juntam.” Reflexão de aula 41 e 42 

“Como na minha turma o nível de jogo é bastante 
aceitável, estas habilidades já são desenvolvidas com um grau 
de eficiência satisfatório, o que já não apresenta um estímulo 
para os alunos. Portanto para desenvolver esse estímulo e 
elevar o nível de jogo da turma irei introduzir habilidades como 
o serviço por cima e o remate e o bloco.” Reflexão de aula 49 e 
50  

 

Perante isto, observou-se uma primeira aula que continha os exercícios 

programados inicialmente, dos quais se destacam: a manchete, o passe de 

dedos e o serviço por baixo. O exercício de passe de dedos era realizado em 

grupos de 5 elementos, realizando um jogo de eliminatórias, onde o elemento 

que erra-se o passe sairia da exercitação, uma espécie do jogo do “burro”. É 

um exercício ideal para desenvolver o passe visto que promove um grande 

contato com a bola direcionando-a para diferentes direções. O exercício de 

serviço por baixo, desenvolvia-se numa situação de 1x1, realizavam o serviço 
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por baixo em direção ao elemento que estaria no campo contrário. No exercício 

de manchete, em grupos de 3 elementos, sendo a oposição feita por 2x1, onde 

o elemento sozinho levantaria a bola para o campo contrária em passe, tendo o 

seu adversário que realizar a manchete direcionada para o colega de equipa 

para posterior devolução. 

 

Quadro 1 - Valores apresentados na 1ª observação 

Categorias Observadas 1ª Observação 

Atividade Motora (AM) 69% 

Demonstração (D)   0% 

Ajuda (A):   0% 

Manipulação de material (M)   0% 

Deslocamentos (De) 0,7% 

Atenção a Informação (AI) 9% 

Espera (E) 0% 

Comportamento Fora da Tarefa (CFT) 21,3% 

Informações Verbais (IV) 0% 

Afetividade (AF) 0% 

Outros Comportamentos (OC) 0% 

 

Como já era esperado o aluno executou de forma satisfatória todos os 

exercícios propostos, verificando-se também os comportamentos fora da tarefa 

depois de atingir o sucesso na tarefa. A percentagem verificada (21,3) para os 

CFT não deixa dúvida que o aluno passa muito tempo neste tipo de 

comportamento, e como consequência diminui assim o seu tempo potencial de 

aprendizagem. Como os exercícios estariam desajustados ao seu nível, o 

aluno depois de concretizar o desafio proposto desprendia-se do compromisso 

e realizava comportamentos que não eram solicitados. 

Posto isto, desenvolveu-se uma estratégia para alterar esta realidade 

onde se procurava motivar os alunos através de uma exercitação mais 

exigente, do ponto de vista da sua dificuldade e complexidade.  

Portanto durante as restantes aulas evoluiu-se a complexidade das 

habilidades motoras, tentando verificar se o tempo passado nos CFT diminuía. 

Assim, a abordagem de habilidades como o serviço por cima, o remate e o 

bloco foram sendo introduzidas nas aulas. Pelo facto de serem habilidades 

nunca abordadas anteriormente, potencialmente já despertariam um interesse 
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superior nos alunos, apresentando um desafio coordenativo maior, bem como 

de força, que iria evoluir o nível de jogo de todos os alunos para um plano de 

performance maior, através do aumento dos recursos técnicos. 

Este aumento de dificuldade das habilidades denunciou maiores 

dificuldades de aprendizagem, com os alunos a evidenciarem vários erros.  

“(…) Serviço por cima (…) Nesta habilidade as 
debilidades mais denotadas foram: não armar o cotovelo à 
retaguarda, não realizar o batimento na bola no ponto mais alto 
da sua trajetória de lançamento, não bater na bola com a mão 
totalmente rígida e não fletir o tronco à retaguarda para 
posterior avanço para gerar força no batimento (…) foi notória a 
pouca utilização de habilidades como o remate, o serviço por 
cima e manchete dos alunos menos desenvolvidos, que por 
não terem sucesso com essas execuções tentam não as 
realizar. Reflexão de aula 65 e 66 

“Neste exercício, noto que para alguns alunos este gesto 
requer uma coordenação que ainda não possuem, mas que 
com o acumular de sucessivas repetições as suas execuções 
têm melhorado de forma significativa.” Reflexão de aula 62 e 
63 

 
Como estas habilidades eram novas para os alunos, a sua dificuldade já 

se tornava maior, para além de necessitar de um maior tempo de aquisição e 

exercitação para que a turma entendessem toda a sua complexidade. 

Neste aspeto a tarefa de instrução e demostração do conteúdo, por parte 

do professor, teve também uma atenção especial, para que todos os critérios 

de êxito fossem postos em evidência para debelar qualquer dúvida antes de 

começar toda a prática.  

 

“No exercício que se seguiu, resolvi chamar toda a turma 
para um local comum para introduzir a técnica do remate, que 
a maioria dos alunos nunca tinha exercitado e que necessitava 
de uma focalização mais detalhada. Assim passei a instrução 
de todos os aspetos críticos do gesto, tendo salientado que 
numa primeira fase deveriam centrar a sua atenção na forma 
como batiam na bola (mão rígida e aberta).” Reflexão de aula 
62 e 63 

 
No exercício de serviço por cima, para além dos alunos terem que realizar 

toda a habilidade mudando todo o padrão de serviço, teriam também que 

colocar a bola numa zona delimitada por um arco. No exercício de remate, os 
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alunos em grupos de 3 elementos, com oposição 2x1, o elemento sozinho 

levantava a bola para o campo contrário, o adversário realizava manchete para 

o colega na rede que a levantaria em passe para finalização em remate do 

colega. Já no exercício de bloco, os alunos novamente em grupos de 3 

elementos, com oposição 2x1, teriam que evoluir a exercitação anterior, 

realizando agora bloco depois do remate. Assim o bloco seria realizado pelo 

elemento que estaria sozinho.    

Depois de adquirir um nível de exercitação das habilidades de jogo 

aceitável, resolveu-se realizar a 2ª observação, para verificar se toda a 

metodologia importa tinha sortido efeitos. 

 

Quadro 2 – Valores apresentados na 2ª Observação 

Categorias Observadas 2ª Observação 

Atividade Motora (AM) 65% 

Demonstração (D)   0% 

Ajuda (A):   0% 

Manipulação de material (M)   0% 

Deslocamentos (De) 0,7% 

Atenção a Informação (AI) 23,6% 

Espera (E) 0% 

Comportamento Fora da Tarefa (CFT) 10% 

Informações Verbais (IV) 0,7 

Afetividade (AF) 0% 

Outros Comportamentos (OC) 0% 

 

 Assim, deportando-nos apenas aos conteúdos de cada aula observada, 

nota-se que a exercitação na segunda aula envolvia uma forma mais complexa 

de jogo, quer pela incorporação de mais elementos no exercício quer pela 

exigência requerida pelas sequências, onde seria necessário desenvolver mais 

habilidades para a execução das mesmas. 

Esperava-se que com este aumento de complexidade e dificuldade os 

alunos mantivessem por mais tempo a sua atenção no exercício, mantendo o 

seu empenho e motivação e diminuindo os CFT na aula. 

Com a análise comparativa dos dados constata-se que os 

comportamentos fora da tarefa diminuíram da primeira para a segunda 

observação. Esta diminuição atingiu valores que nos poderá elucidar a cerca 
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do sucesso da estratégia aplicada, visto que a sua diferença é de metade do 

valor (de 21,3% para 10%).  

Esta diferença poderá ser explicada pelo maior comprometimento do 

aluno na exercitação, porque não a conhecia e também não a dominava. Por 

isso requeria dele uma maior atenção e empenho para superar este novo 

desafio que lhe foi proposto. 

Mas verifica-se também que a atividade motora e a atenção à informação 

diminuiu na segunda aula, o que poderá ser explicado por uma maior 

dificuldade do aluno em processar a informação.  

O que também poderá ser explicado pelo valor verificado na segunda 

observação na categoria informações verbais, onde os alunos necessitaram de 

comunicar mais com os seus colegas e com o professor para compreender 

toda a exercitação.  

Os deslocamentos dos alunos, entre exercícios, curiosamente registaram 

o mesmo valor, 0,7, evidenciando que não foi por este comportamento que se 

fizeram as diferenças. 

O tempo de espera não registou qualquer valor, porque como a base da 

exercitação assentava no 2x1, este tempo de espera não existiu.  

No entanto toda a metodologia imposta poderá não ser suficiente, de 

acordo com autores como Costa (1984) e Siedentop (2000), referem que o 

êxito das aprendizagens está dependente de diversos fatores, da qual salienta 

a importância da competência do professor e da sua capacidade de criar 

condições de ensino que promovam a melhor aprendizagem dos alunos. Costa 

(1984) diz mesmo que nenhum comportamento do professor apresenta uma 

correlação elevada com a aprendizagem, visto que o ensino é influenciado por 

diversos fatores. Neste aspeto o aluno tem um papel fundamental na 

aprendizagem, que é influenciada pelo nível inicial de conhecimentos que 

apresentam e pela sua atitude perante a matéria de ensino. Assim, poderá 

dizer-se que nem sempre o professor poderá controlar toda a ação, isto é, nem 

sempre os fatores condicionantes da aprendizagem eficaz residem na atuação 

do professor ou nos conteúdos programáticos, muitas das vezes podemos nos 
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dar conta que a própria atitude dos alunos perante a escola e as aulas é que 

não é a esperada.  

O tempo de aprendizagem também é um fator preponderante na 

aprendizagem dos alunos, como nos afirmam Mesquita e Graça (2009), tendo 

esse tempo que se centrar no essencial, formando um objetivo específico para 

cada exercitação. Assim, estruturar a matéria de ensino de forma a manter os 

alunos o maior tempo possível empenhados na tarefa é uma das tarefas mais 

importantes para que todo o processo de ensino-aprendizagem se desenrole 

da forma mais eficaz (Costa, 1984). 
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Conclusões  

 

De facto, os comportamentos fora da tarefa diminuíram e desse ponto de 

vista toda a estratégia imposta para a realização deste estudo revelou-se um 

sucesso. Mas não podemos dizer através deste estudo que ao introduzir novas 

habilidades teremos uma aprendizagem eficaz. Essa é uma temática muito 

abrangente que engloba fatores exógenos e endógenos à escola, que só um 

estudo mais aprofundado poderia dar uma resposta mais capaz. Isto é, todo o 

processo de ensino-aprendizagem é condicionado e influenciado por diversos 

fatores, como os fatores pessoais ligados à vida pessoal e familiar ou fatores 

ligados com a sua atuação no seio da comunidade escolar. 

Os fatores exógenos são caraterizados por serem resultantes da vida fora 

do âmbito escolar, onde o professor sente mais dificuldades em intervir. Neste 

caso o acompanhamento permanente da situação escolar por parte dos pais é 

um aspecto fundamental para garantir toda a estabilidade necessária para um 

ensino eficaz. Em todo caso, o professor também pode e deve interceder neste 

campo, mesmo saindo do seu campo de atuação mais frequente, não deixa de 

fazer parte das funções de um professor que se quer educador. Assim, poder-

se-á dizer que características socioculturais da comunidade educativa 

desempenham uma forte influência sobre todos os comportamentos dos alunos 

na escola. 

Os fatores endógenos à escola poderão dizer-se que se configuram como 

o processo onde o professor atua de forma mais efetiva, visto que resultam de 

toda a atividade desenvolvida na escola, mas também são aqueles que são 

menos visíveis. Isto é, temos a tendência de atribuir todos os males aos fatores 

extraescola, o que por vezes poderá não ser a melhor perspectiva. Neste 

campo podemos englobar as condições espaciais e materiais da escola, os 

professores e os próprios alunos. Não sendo os primeiros fundamentais para o 

desenvolvimento de um trabalho competente, os professores e alunos são 

assim os atores que ditam todas as premissas de eficácia. Tendo os 

professores a tarefa de planear, organizar e administrar todo o processo, a 

tarefa dos alunos não poderá ser posta de parte, visto que são eles que 
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experienciam todo o processo de aprendizagem. É evidente que a habilitação e 

preparação do professor poderá ditar muito do sucesso da turma, realçando a 

grande importância que desempenha a relação estabelecida entre professor e 

aluno. Outros dos aspetos a ter em conta, será a relação do aluno com a 

própria instituição de ensino, que se deverá centralizar sempre no bem-estar 

dos seus participantes, procurando desenvolver uma relação de compromisso 

entre ambas as partes. 

Desta forma fica concluído que o processo de ensino-aprendizagem é 

influenciado de diversas formas, não podendo apontar uma causa/efeito 

específica para determinado comportamento verificado pelo aluno. No caso dos 

CFT ficamos com a percepção que poderão ocorrer devido ao conjunto de 

fatores apontados anteriormente, sendo manifestados como forma de 

inconformismo perante algo que os condicione.   
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4.6 Aprendizagem  

Tendo por base que não há ensino sem aprendizagem, esta perfila-se 

como o maior desafio da educação.  

No início deste EP, as minhas expectativas passavam por conceder e 

ajudar os alunos a adquirir aprendizagens realmente significativas, que a longo 

prazo, se verificassem como fundamentais para a sua vida autónoma. 

Fundamentalmente, iniciei este processo com a transmissão entusiasta do meu 

gosto pela atividade física para que, desse modo, os contagia-se a adquirir 

esse mesmo sentimento que, como é óbvio, teria sempre que estar associado 

a boas experiências e boas sensações, durante a exercitação. De facto, esse 

contágio verificou-se visto que, tanto nas aulas de educação física como no 

desporto escolar, esta turma teve elevado nível de afluência. 

 Outra das minhas preocupações recaiu sobre a adoção de um estilo de 

vida saudável, salientando sempre todas as virtudes do desporto na 

contribuição para esse objetivo.  

Partindo do pressuposto que estaria a lecionar a disciplina que a maioria 

dos alunos gosta, pela sua componente menos teórica e menos rígida que as 

restantes, não poderia deixar de promover o desporto promovendo um 

desenvolvimento do aluno harmonioso e no seu todo. 

Para que esse estímulo fosse sempre ativado recorri, sempre que 

possível, a formas jogadas, promovendo o lúdico, a competição e a 

cooperação, porque na minha opinião essa seria a melhor forma de ensinar 

qualquer forma de exercício físico. Para Moran (1998, pag.86), “aprendemos 

melhor quando vivenciamos, experimentamos e sentimos”. Desta forma, achei 

sempre que era a melhor forma de os estimular e motivar a alcançar um melhor 

nível de execuções.  

Por outro lado, como afirma Dolores (2001), os alunos devem aprender a 

conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente abrangente, com a 

possibilidade de a relacionar com um baixo número de matérias. É 

extremamente importante aprender um número variado de aprendizagens que 

possam se utilizadas em diversos contextos e assim, aumentar a nossa 

aptidão. Nesta perspetiva, a escola como local de aprendizagens não poderá 
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conceder ao aluno um nível ótimo em todas as modalidades, pois é inviável 

pelo número reduzido de horas de exercitação, mas poderá conceder ao aluno 

uma série de habilidades básicas que lhe darão a possibilidade de ingressar 

em qualquer atividade física garantindo a sua manutenção e evolução na 

mesma. 

Articulado a esse conhecimento o professor deve promover valores 

fundamentais como o respeito, a compreensão, a entreajuda e a 

responsabilidade. Mas para além destes comportamentos sociais, o aluno 

deverá ser dotado de um sentido crítico, criativo, curioso, autónomo e reflexivo 

para que nunca termine o seu processo de aprendizagem, ao longo da vida. 

Por conseguinte, o meu objetivo residiu em promover aprendizagens que 

se incluíam nas quatro categorias transdisciplinares: habilidades motoras, 

condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais. 

Estas quatro categorias asseguram um total desenvolvimento do aluno, 

desde a sua capacidade mais básica de viver em sociedade até ao seu 

desenvolvimento físico que lhe concederá a aptidão física necessária para as 

exigências do dia-a-dia. Assim, poder-se-á dizer que se preparam para a vida 

futura implementando hábitos de trabalho, habilidades fundamentais, um 

fundamental reportório motor e um basto conhecimento das várias modalidades 

desportivas. 

No processo de aprendizagem, era difícil, por vezes, que todos os alunos 

aprendessem com a mesma eficiência, sendo a maior dificuldade a conciliação 

dos vários níveis de performances. Tendo por base, como já referi 

anteriormente a equidade, o nível de cada aluno era ditado nas avaliações 

iniciais, onde cada aluno no seu nível teria que ser alvo de uma intervenção 

diversificada. As estratégias utilizadas passaram por, simplificar a matéria de 

ensino, tanto na sua complexidade como na sua dificuldade. A manipulação 

das regras e condições de aprendizagem era alvo da minha intervenção, para 

as adequar a cada nível, assim como, reproduzir constantes intervenções para 

cada aprendizagem e/ou aluno. Neste caso, é importante o professor 

concentrar-se num aspeto único a melhorar pois, muitas vezes ao querer 
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corrigir tudo de uma só vez, estaremos a cometer o erro de o aluno não 

conseguir digerir tanta informação. 

Nem sempre as aquisições foram obtidas com a rapidez que eu esperava, 

tendo muitas vezes que prolongar o tempo dos exercícios, para que os alunos 

adquirissem a aprendizagem necessária, para transitar para a próxima 

exercitação. Assim, mais uma vez é importante o professor não se reger só 

pelo plano de aula mas sim pelas exigências evidenciadas durante a prática, 

sem nunca perder o empenho, a persistência e o entusiasmo necessário para 

atingir todos os objetivos propostos. 

Notou-se uma evolução de aprendizagens em todos os alunos, pois 

fazendo uma análise generalizada da comparação das avaliações iniciais com 

as avaliações sumativas, notou-se o elevar do nível de execuções, reveladas 

nas notas. Na análise da avaliação contínua, elaborada diariamente, notava-se 

que os alunos iam evoluindo à medida que as sessões iam avançando, fruto da 

continuidade das exercitações. Neste aspeto, a escassez de horas de prática 

por semana condicionam a evolução mais significativa dos conteúdos, visto 

que dois blocos de 90 minutos apresentavam-se como a opção mais vantajosa. 

Analisando o saber estar e ser do aluno, penso que correspondem às 

exigências da sociedade, não tendo os alunos revelado qualquer problema de 

relacionamento com os professores, funcionários ou inter-turma.          

  Resumindo, acho que consegui alcançar todos os objetivos a que me 

propus e consegui transmitir e desenvolver o gosto pelo desporto aos meus 

alunos, que acredito que terminam este ano bem preparados a todos os níveis, 

para abraçar a exigência do ensino secundário. 

 

4.6.1 Aluno vs Turma 

A tarefa do professor, para além de conhecer a sua turma como um todo, 

também lhe exige que conheça cada aluno pela sua singularidade. Muitas 

vezes, a referência ao aluno está diretamente relacionada com as da turma, 

mas a nossa atuação deve ser centrada no princípio da individualização que, 

por inerência desenvolvam as capacidades de formar grupo e as suas 

potencialidades.  
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Este processo de analisar a turma como um todo, mas ao mesmo tempo 

ter que personalizar o ensino a cada aluno, foi uma tarefa muito complexa. Se 

por um lado a lecionação a uma turma de nível de aprendizagem homogéneo é 

menos complexa, pois todos correspondem ao solicitado de mesma forma. 

Numa turma heterogénea, as respostas ao mesmo problema são mais 

diversificadas. Portanto, é necessário personalizar o processo de ensino-

aprendizagem a cada aluno, como forma de garantir a equidade de sucesso no 

alcance de aprendizagens.  

Dessa forma, vi-me obrigado a fazer grupos de exercitação, 

estabelecendo níveis, onde procuraria desenvolver cada grupo de forma 

diferenciada. O caso mais evidente foi na lecionação da UT de natação, onde 

tive que fazer três níveis de exercitação, e três planos de aula para cada nível 

desempenho. 

Esta divisão por níveis é uma boa metodologia para uma melhor 

organização da aula, mas terá que ser tratada pelo professor de forma cuidada, 

sobe pena de desmotivar os alunos mais fracos por se considerarem os mais 

fracos da turma e serem por isso alvo de chacota.   

Através do acompanhamento diário possibilitando um, cada vez maior, 

conhecimento dos alunos, permitiu personalizar a intervenção a cada aluno, 

visto que já teria a noção das capacidades de cada aluno. Assim, sabia que 

poderia exigir mais de um certo aluno que não estaria a executar da melhor 

forma, como baixar ainda mais o nível de exigência para um aluno com 

dificuldades. 

Em suma, é fundamental integrar e promover uma relação afetiva positiva 

entre todos os elementos do grupo para que possam aprender da melhor 

forma. A sala de aula e as atividades físicas afiguram-se como momento fulcral 

para o desenvolvimento e transmissão de valores, de respeito, de cooperação 

e de convivência em sociedade. 
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4.6.2 O processo reflexivo como propulsor de desenvolvimento 

O processo reflexivo que tive de a elaborar constituiu o maior meio de 

crescimento profissional em todas as áreas de intervenção que me foram 

facultadas.  

As reflexões que fui discorrendo em relação aos problemas que me iam 

surgindo, foram sempre vistas numa perspetiva de interrogação e 

confrontação, para que interpretasse o ensino de acordo com a minha 

perspetiva de ver as coisas. Foi importante para confrontar as estratégias que 

ia adotando na prática com outras possibilidades existentes que, poderiam ter 

sido mais eficazes ou não.  

A minha atitude dinâmica buscava, a cada dia, mais competência, mais 

eficácia e mais aprendizagens. Para isso, aliava o conhecimento cada vez 

maior da prática letiva com a componente teórica necessária para a suportar. 

Segundo Silva (2009), num modelo de prática sustentada pela reflexão, a teoria 

e a prática têm que estar sempre interligados. A reflexão sobre a prática 

permite a construção de novos saberes, diminuindo assim, a distância que 

separa a teoria da prática.   

A inconstância de cada aula e as reflexões elaboradas posteriormente, no 

sentido de melhorar a minha ação e condução dos alunos, a um processo de 

motivação intrínseca, tentando transportá-los para um sentido de 

responsabilização das suas próprias execuções, fez com que a minha ação 

fosse mais inconformista e interventiva. Não me bastava adquirir e consumir a 

informação retirada, teria que a tratar do ponto de vista reflexivo para a poder 

adaptar da melhor forma para os meus alunos.  

Refletir pra mim foi uma tarefa difícil de escrever mas fácil de analisar, isto 

é, não tendo muito jeito para a escrita tinha sempre muitos problemas em 

escrever tudo o que pensava, mas nas reflexões verbais não tinha qualquer 

problema em “sentir” toda a minha atuação. Tendo grande momento de 

reflexão, as reflexões de aula, achei que esse momento era essencial para a 

elaboração da aula seguinte. Pois aí determinava a pertinência de todas as 

minhas ações e metodologias, para poder avançar para a próxima aula com 

uma alternativa ou manutenção do plano que estaria estabelecido. Sendo o 



 

91 
 

ensino um meio ambíguo, em constante mudança, necessita de uma 

permanente reflexão para se ajustar de forma mais argumentada possível. 

Assim, a reflexão introspectiva é o momento mais marcante para a 

evolução do profissional da docência, permitindo-lhe organizar e consolidar na 

sua mente, todas as aprendizagens, num momento de crítica a si mesmo.   

  

4.7 Avaliação 

A avaliação é mais uma das tarefas do professor no seu trabalho diário. 

Este parâmetro ganha importância sobre todos os outros, porque é uma tarefa 

de avaliação de terceiros, que estão sobre a nossa responsabilidade. É através 

da avaliação que podemos aferir todo o trabalho que poderá ser desenvolvido 

no processo de ensino-aprendizagem, através da recolha de dados sobre as 

prestações dos nossos alunos. A avaliação inicial é fundamental para averiguar 

o conhecimento e as competências iniciais para uma dada modalidade, de 

forma a adaptar todo o processo à capacidade dos nossos alunos. A avaliação 

foi elaborada de modo a contemplar 5 níveis, para que toda a transição para a 

avaliação sumativa, fosse feita da melhor forma. De facto, é facilitador ser 

elaborada desta forma, pois toda a comparação de notas, para averiguar a 

evolução da performance dos alunos, ao longo da UT, torna-se mais fácil. Esta 

avaliação foi sendo feita sempre no início de cada UT, porque o núcleo de 

estágio achou que esta seria a melhor forma de avaliar os alunos e de tratar 

toda a informação recolhida. Foi importante nesta avaliação conceder ao aluno 

maior liberdade de exercitação, para que toda a sua capacidade fosse posta 

em evidência para uma observação total das suas capacidades. Geralmente, a 

organização desta aula de avaliação diagnóstica era em tudo idêntica à aula de 

avaliação final, pois tendo por base a avaliação dos mesmos conteúdos não 

faria sentido alterar o tipo de exercitação. 

  A avaliação contínua foi sendo elaborada todas as sessões de uma 

forma formativa, onde registava todas as prestações observadas na aula numa 

ficha diária, elaborada pelo núcleo. Esta avaliação servia para analisar a 

evolução a curto prazo das aprendizagens, bem como as minhas estratégias 

de ensino. Esta ficha incluía 6 categorias a avaliar: assiduidade/pontualidade, 
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empenho/interesse/participação, relação sócio-afetiva, responsabilidade/banho, 

qualidade da tarefa e conhecimentos da modalidade. Desta forma, os alunos 

eram caraterizados diariamente no seu todo, o que facilitou muito a tarefa de 

avaliação sumativa. 

Nesta avaliação inicial os parâmetros que destaco e que me centrava 

mais em registar era a assiduidade, o empenho e a qualidade da tarefa, pois 

eram as características que se evidenciavam mais durante a aula. Sendo 

informal, esta avaliação, não poderia contemplar todos os alunos e todos os 

parâmetros diariamente, então como forma de “reflexão”, diariamente atribuía 

notas aos alunos que se destacavam, pela positiva ou pela negativa, em cada 

parâmetro. De facto, esta forma de avaliação apresenta a limitação de não 

contemplar todos os alunos em todas as aulas, mas só desta forma é que seria 

possível avaliar 26 alunos, todas as aulas. 

A avaliação sumativa, realizada no final de cada UT, foi realizada sob a 

forma de jogo, nos jogos desportivos coletivos e sob a forma de sequência, no 

caso da ginástica. Neste caso, a principal tarefa desta etapa, seria qualificar os 

alunos de forma a confirmar o estado final de desenvolvimento dos seus 

conhecimentos, competências, capacidades e atitudes do aluno. Esta avaliação 

é como se fosse, o “limar de arestas” de toda avaliação, elaborada durante 

toda a UT.  

As habilidades motoras na prática eram avaliadas no jogo por imposição 

da variante ou por vontade livre, onde desenvolviam as suas habilidades sem 

restrições. A cultura desportiva foi avaliada num pequeno teste elaborado no 

final de cada período. Nesse teste, que tinha como objetivo, obviamente, 

avaliar a cultura desportiva também constavam perguntas sobre a história da 

modalidade, suas regras, objetivos, etc. 

Já a condição física foi avaliada no início do ano letivo recorrendo à 

bateria de testes FitnessGram®, que teve como objetivo elucidar o professor, 

do nível de aptidão física que a sua turma apresentava inicialmente. Na minha 

opinião esta bateria de testes tornasse uma ferramenta muito útil ao professor 

pois permite-lhe traçar um planeamento mais ajustado à capacidade da turma e 

de cada aluno, concedendo-lhe informações específicas de cada capacidade. 
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No meu caso, deu para perceber logo ali, nas primeiras aulas, quais os alunos 

que provavelmente teriam mais dificuldades na disciplina, ao que concluo que 

essa ideia registada na altura não se alterou ao longo do ano. 

Os conceitos psicossociais foram incorporados na avaliação contínua, 

onde registava a relação sócio-afetiva e a responsabilidade. É claro, que se 

registasse um comportamento de indisciplina na aula, não o iria deixar de 

registar só porque não tinha a referência a esse comportamento na ficha diária, 

nesse caso, assinalava o mesmo no parâmetro da relação sócio-afetiva, pois 

não esteve de acordo com a relação normal que se deve ter com qualquer 

colega ou professor.    

Avaliar é uma tarefa muito ingrata porque temos que atribuir a cada aluno 

uma nota, que, muitas vezes, não permite distinguir alunos nos diversos 

parâmetros. A escala de notas de 0 a 5 não é suficientemente abrangente, 

tornando-se difícil, por vezes, atribuir notas finais justas para todos os alunos. 

No entanto, tenta-se ser o mais justo possível, valorizando os alunos com mais 

competências e que atingiram mais facilmente os objetivos propostos em cada 

aula. 

Foi fundamental criar e ajustar uma congruência entre os conteúdos 

lecionados, os conteúdos avaliados e os objetivos de aprendizagem 

previamente propostos, para que toda a tarefa fosse desenvolvida de forma 

mais justa e coerente. 

Durante a avaliação final, formal, para simplificar o processo, a 

observação centrava-se sobre as prestações que saíam fora do padrão normal 

de execuções. Isto é, durante a observação só registava as prestações que 

eram fracas ou muito boas. Esta avaliação só poderá ser elaborada desta 

forma, porque o tempo de avaliação se revela muito escasso e serve mais 

como um complemento da avaliação contínua e formativa. Se me propusesse a 

avaliar cada aluno individualmente, teria que prescindir de demasiado tempo de 

empenhamento motor, pois os restantes aguardariam a chamada para a 

avaliação.  
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Outra avaliação que fui fazendo era retratada nas minhas reflexões de 

aula, onde refletia e avaliava as minhas estratégias, métodos e planos de todo 

o meu processo de ensino-aprendizagem. 
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V. PARTICIPAÇÂO NA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

5.1 Atividades desenvolvidas pelo núcleo  

O grupo de professores de Educação Física elabora todos os anos um 

plano de atividades extracurriculares, com intuito de promover uma maior 

integração entre os alunos e a escola, tendo como ferramenta a atividade 

física. Este plano contém diversos eventos, distribuídos ao longo de todo o ano 

letivo, estimulando a participação da comunidade e em particular os alunos, a 

participarem em atividades, que visam o desenvolvimento da prática de 

atividade física regular, a aquisição de estilos de vida saudáveis dando mais e 

melhores fenómenos desportivos, onde se promovessem sentimentos de saber 

estar no desporto nas suas diferentes valências (participante e espetador).  

A minha participação nestas atividades foi extremamente gratificante, 

porque tive o privilégio de conhecer melhor toda a comunidade educativa, visto 

que toda a interação é desenvolvida num contexto menos formal. Em cada uma 

das atividades havia sempre algo a aprender, para constituir assim, o meu total 

conhecimento sobre a atividade de professor na escola. 

A minha participação não se resumiu à participação nas atividades 

desenvolvidas pelo grupo de educação física, mas estendeu-se a outros 

domínios, nomeadamente, a participação nas reuniões do agrupamento de 

expressões e do grupo de educação física, participação em atividades de 

desporto escolar e nas ações desenvolvidas apenas pelo núcleo de estágio. 

De seguida, vou partilhar aqui algumas das reflexões elaboradas por mim 

a quando da participação nos vários eventos, que elucidam a envolvência com 

que participei nas mesmas. 

  

5.1.1. Jornadas de captação para o desporto escolar (dia 02/11/2011): 

Sendo uma atividade organizada pelo departamento de professores de 

Educação Física, o núcleo de estágio também fez parte dessa atividade. Tendo 

como objetivo a “(…) a divulgação do desporto escolar para o 5º ano”. Reflexão 

de atividade das Jornadas 
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Só o 5º ano esteve presente, devido à sua recente chegada à escola e ao 

desconhecimento das modalidades oferecidas no desporto escolar, onde 

teriam a oportunidade de experienciar as mesmas para posterior ingresso se 

assim o intendessem. 

 

“(…) Teve bastante sucesso, visto que o número de inscrições no 
desporto escolar aumenta exponencialmente depois da sua 
realização”. Reflexão de atividade das Jornadas  
 
 “Na minha opinião, é uma atividade muito interessante, pelos seus 
próprios resultados e até por ser só uma experiência nova para os 
alunos em modalidades que normalmente não são abordadas neste 
ano de escolaridade”. Reflexão de atividade das Jornadas 
 
“(…) No próximo ano, acho que cada turma deveria ser identificada 
por cores (coletes) ou por qualquer outra forma de distinção para 
que a própria organização da atividade e movimentação de alunos 
de espaço para espaço fosse mais facilitada (…)” Reflexão de 
atividade das Jornadas 
 

Foi uma atividade em que me deu a entender que grande parte destes 

alunos que chegam ao 2º Ciclo, desconhecem na totalidade modalidades como 

TagRugby, orientação, badminton e patinagem e têm imensas dificuldades nas 

restastes disciplinas.  

 

5.1.2. Corta-Mato na escola (dia 13/12/2011):  

“O núcleo de estagiários ficou incumbido de ajudar a marcação do 
percurso e no controlo das voltas dadas pelos atletas, visto que 
ficaram no local da meta, onde passariam várias vezes até cortarem 
a meta”.  
 
“Durante as provas, os estagiários davam pulseiras aos atletas, na 
sua passagem pela meta, para que no final controlassem o número 
de voltas dadas pelos mesmos”.  
 
“A escola nesta manhã “parou” para a realização desta atividade, o 
que é um bom indicativo, pois revela que continua a ser uma 
atividade de grande importância para a comunidade escolar”.  
 
“Na minha opinião, esta atividade continua a justificar-se na escola, 
pelo já referido, mas também porque mobiliza muitos alunos na sua 
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realização, quer como participantes ativos, quer como 
organizadores”.  
 
“Acho que não se deve obrigar os alunos a participarem no corta-
mato, mas sou da opinião que se deve sensibilizar os alunos para 
participarem no mesmo, pois o professor de ed. física tem um 
grande “poder” sobre os alunos, visto que é o professor da escola 
que normalmente estabelece uma relação mais próxima dos alunos”. 
 
“(…) deveria ser uma atividade aberta a todos os professores e 
funcionários da escola, pois como estamos numa era de procura de 
atividade física para promover a saúde, seria uma forma de cultivar 
essa forma de vida para além de ainda promover a própria 
participação dos alunos, dos escalões superiores pois a sua 
aderência diminui, devido à falta de motivação para a prática”. 
Reflexão do Corta-Mato Escolar 
 

Neste caso achei uma atividade com grande potencial na escola, não só 

pelo número elevado de participantes que envolveu, mas também pela 

capacidade de promover hábitos de vida saudáveis através de um fenómeno 

desportivo que já teve grandes atletas no nosso país e que precisa de mais 

investimento.  

É através destas atividades que o desporto se manifesta na sua plenitude 

pelo seu entusiasmo, festividade, espírito competitivo e socialização.  

 

5.1.3. Video Games (dia 16/12/2011):-  

“(…) atividade organizada pelos professores estagiários e o seu 
professor cooperante, identificada como Video Games”. 
“(…) torneio de jogos da consola Wii®, com jogos como boxe, 
esgrima, dança e rally”. 
 
“(…) Destinava a angariar fundos para adquirir uma parede de 
escalada para a escola.” 
 
“A Wii®, é uma consola que se evidencia das demais pois tem a 
particularidade de envolver movimento corporal para poder jogar, o 
que a leva a identificar-se muito com a nossa disciplina que vive de 
movimento”. 
 
“(…) Foi um sucesso, tendo os alunos apreciado bastante”. 
 
“(…) Esta atividade é uma boa aposta para a escola, pois torna o 
último dia de escola muito divertido e diferente, que ajuda a 
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estabelecer uma boa relação dos alunos com a escola que muitas 
vezes se torna monótona demais e não motiva o aluno. Esse facto 
está bem patente no número diminuto de alunos que vêm à escola 
no último dia de aulas, nomeadamente nesta escola.”  
 
“(…) Torna-se necessário nesta escola organizar eventos que 
cativem a atenção e motivem os alunos a virem à escola nestes dias 
de festa para que toda essa monotonia seja desfeita e se forme um 
clima mais agradável”. Reflexão de atividade Video Games 
 

A promoção de atividade física através das novas tecnologias é sempre 

uma mais-valia, mesmo que está não apresente grandes vantagens em termos 

de exercício físico propriamente dito. É mais uma forma de promover as 

atividades físicas em detrimento do sedentarismo cada vez mais evidente nos 

nossos alunos e proclamados pelas restantes consolas.  

 

5.1.4. Corta-mato Concelho de Paredes (dia 26/01/2012): 

“A educação física, aqui sim, deve intervir, tendo como principal 
objetivo desenvolver no aluno o gosto pelas atividades físicas, para 
que fora da escola essa atividade seja exercida e desenvolvida com 
vista a adquirirem um estilo de vida saudável”. 
 
“Uma corrida de resistência como esta que, para os alunos se torna 
cada vez mais desmotivante, torna-se aqui deste forma uma 
atividade excitante e cheia de emoção”. 
 
“Neste aspeto a Câmara de Paredes, está a desenvolver eventos 
que em muito ajudam a fomentar esse comportamento, criando 
estas atividades festivas que desenvolvem o gosto pelo desporto”. 
“A socialização que se promove neste tipo de eventos é de salientar, 
pois os laços de amizade fortalecem-se, entre os alunos, alastrando-
se também aos professores”. Reflexão do corta-mato de Paredes  
 

Como no corta-mato escolar, ficam mais uma vez, demonstradas todas as 

potencialidades do desporto mas numa magnitude ainda maior do que o da 

escola, sendo um evento que muito elogio pela promoção do desporto. 

Este tipo de atividades deveriam ser inseridas na comunidade, isto é, 

deveriam ser realizadas ao fim de semana, para que fosse promovida a 

participação dos pais e restante comunidade e assim realizar uma mega 

promoção do desporto. 
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5.1.5. Dia da Dança (dia 14/02/2012): 

A participação do núcleo de estágio nesta atividade caraterizou-se pela 

realização de um exercício de dança no início da sessão e decoração do 

próprio espaço. 

 

“(…) Os professores estagiários, que com recurso à consola “wii” 
desenvolveram 2 coreografias para aquecimento geral dos alunos. 
Devido ao enorme sucesso verificado na atividade video games, 
resolvemos que seria uma boa ideia introduzir aqui também este tipo 
de exercitação”. 
 
“(…) Realço a importância deste tipo de eventos que quebram um 
pouco a rotina diária da escola e que estreita relações entre todos os 
seus participantes. Os alunos divertem-se imenso, envolvem-se, 
cultivando assim também o gosto pelo desporto e pela escola”.  
 
“Nós, os estagiários, aproveitamos estas atividades, essencialmente, 
para conhecer melhor os nossos alunos, que no curto tempo de aula 
é quase impossível. Também é importante para conhecemos e 
vivenciarmos novas experiências, como organizar e montar toda a 
logística deste tipo de atividades”. Reflexão do Dia da Dança 
 

Mais um evento promovendo hábitos de vida saudável através do 

exercício físico e dando a conhecer um espetáculo desportivo diferente. 

Todos os alunos tiveram a possibilidade de apresentar as suas 

coreografias pessoais ou dotes artísticos, num ato de manifestação das suas 

capacidades em público. 

 

5.1.7. Desporto Escolar – Prova de Orientação – Caminha (dia 

03/03/2012): 

O Desporto Escolar nesta escola estende-se a várias modalidades, entre 

elas: andebol, orientação, badminton e atletismo.  

Os treinos do desporto escolar são administrados pelos professores 

designados para o efeito, e tomam uma dimensão diferente das aulas de 

educação física. O seu carácter menos formal, concede ao professor maior 

liberdade no planeamento, tomando pressupostos comparáveis ao treino 

desportivo.  
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Portanto, como o rigor não se verifica igual ao das aulas, existem 

professores que se desleixam nessa componente letiva e negligenciam toda a 

aprendizagem que poderia ser desenvolvida neste programa. Assim, 

verificamos treinos de DE (Desporto Escolar) comparáveis a situações de 

atividade física de recreio, sem qualquer rigor, gerenciamento ou vigilância.  

Os alunos são assim postos à prova, durante as competições, apoiados 

somente pela sua boa sorte e capacidade “inata” para superar colegas bem 

orientados, que não tiveram o mesmo azar de outros. 

De facto, aqui, os alunos ficam um pouco jogados à sua sorte, perante a 

possibilidade de serem treinados por um bom ou mau professor. Se o professor 

dignificar a sua função, e o trabalho a que foi incumbido, poderá desenvolver 

nos seus alunos capacidades para a dita modalidade, que jamais alcançará 

nas suas aulas.     

Esta participação, na etapa de Caminha, ganhou relevância pois se 

incluía no programa de DE de Orientação, lecionada pelo Professor 

Cooperante. Como não poderia deixar de ser, os alunos encontravam-se bem 

preparados para a prova, não fosse este, o professor impulsionador da 

respetiva modalidade nesta escola. 

 Durante a mesma, foi importante detetar toda organização necessária 

para a concretização deste tipo de atividades, nomeadamente, as respetivas 

autorizações necessárias para a deslocação dos alunos, a responsabilização 

para a autonomia durante a prova e o estabelecimento de regras de conduta 

num espaço verde.  

Como se caracteriza por ser uma prova individual, a gestão do fracasso 

não é necessária, porque os resultados só são atribuídos posteriormente, sob 

consulta na internet.  

 

“Valeu a pena pelo convívio com os alunos, que mais uma vez 
aproveitei para conhecer melhor, valeu a pena, pela participação na 
prova e valeu a pena, pela experiência de gerenciar os alunos numa 
prova como esta”. Reflexão de Prova-Caminha 
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A responsabilidade de gerir alunos fora do contexto escolar é acrescida, 

porque tudo está sobre a nossa responsabilidade. Se por um lado, estamos a 

concretizar tarefas que só gratificam a função de professor e concretizam 

desejos dos alunos, por outro, estamos sobre um risco acrescido de 

acontecimentos, que nos podem causar problemas. 

 

5.1.8. Colóquio: “Futebol na Formação” (dia 17/05/2012): 

Esta foi uma das atividades mais importantes que o núcleo desenvolveu, 

pelo seu carácter formal, pela responsabilização organizativa total e pela 

pertinência de comunicação com a comunidade não educativa.  

   

“(…) Atividade organizada pelo grupo de estágio, designado “Futebol 
na Formação”, que tinha como objetivo formar os treinadores e 
dirigentes de associações desportivas envolventes e estreitar assim, 
as relações da escola com a comunidade envolvente”. Reflexão de 
atividade “Futebol na Formação” 
 

Esta formação tinha como principal objetivo, combater a problemática 

verificada nas aulas e convívio com os alunos, em que “(…) concluíram que os 

treinos de futebol, nas associações desportivas envolventes, não obedeciam a 

uma metodologia e organização apropriada às idades dos alunos”. Reflexão de 

atividade “Futebol na Formação” 

Para o efeito convidamos três ilustres palestrantes, o Prof. Rui Gomes, o 

Prof. Tiago Sousa e o Joaquim Ferraz, que trataram de discorrer sobre este 

tema, englobando várias perspetivas, das quais se destacam, o treino de 

futebol nas idades mais tenras, a observação de jogos de futebol e a perspetiva 

de carreira de um jovem atleta.   

 

“É certo que nem todos os treinadores e dirigentes presentes se 
encontravam dentro da população alvo que queríamos atingir, 
nomeadamente, os treinadores negligentes, mas como todo o ser 
humano tem sempre algo mais a aprender, é certo que todos os 
presentes se sentiram na obrigação de comparecer”. Reflexão de 
atividade “Futebol na Formação” 
 
“A discussão foi vital nesta atividade, pois abriu espaço à reflexão de 
cada um dos participantes, para além de conceder à mesma, um 
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carácter mais informal. Promoveu também um maior aproveitamento 
de conhecimento para todos os presentes”.  
 
“Avalio esta atividade com um adjetivo valioso e gratificante para 
mim como organizador, de EXCELENTE, porque no meu entender, 
todos os objetivos foram cumpridos e além disso, toda a formação 
superou as expectativas, quer dos organizadores, quer de todos os 
participantes”. Reflexão de atividade “Futebol na Formação” 
 

Durante as palestras, os participantes tinham a oportunidade de colocar 

perguntas aos formadores, para que assim se abrisse um espaço de discussão 

que só enriquecia a atividade. De facto, a discussão foi o ponto alto de todas as 

preleções, concedendo espaço a participação de todos e que se 

verificaria/prolongaria pela noite dentro, não fosse o alongar das horas.  

 

5.1.9. Atividade – “Taça Coca Cola” (dia 26/05/2012): 

A participação neste torneio de futebol acarretou a necessidade de 

realizar várias sessões de treino-captação para angariar/escolher os diversos 

atletas. Realizamos inscrições em dois géneros, assim levaríamos a competir 

uma equipa feminina e outra equipa masculina, com o número máximo de 16 

alunos.  

Durante os treinos verificamos a imensa qualidade para o desempenho da 

modalidade da maioria dos participantes, o que nos dificultou a tarefa de 

escolha dos 16 finais. Mas depois de vários treinos e da eliminação dos alunos 

que nos pareciam menos capazes e merecedores, acabamos por encontrar 

uma escolha final.  

A organização logística iniciou-se com a elaboração das autorizações dos 

encarregados de educação para a deslocação a Famalicão, local onde 

ocorreria o torneio. O aluguer do autocarro, a gestão do dinheiro para o 

propósito e toda a organização durante a prova, ficou a nosso encargo. 

Esta atividade desenvolveu-se pela necessidade do grupo de estágio 

desenvolver mais atividades em que interagissem com a comunidade. Como 

todos os elementos do núcleo de estágio estavam ligados profissionalmente à 

modalidade de futebol, a concretização de uma atividade relacionada com a 

mesma, seria uma operação lógica. 
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No entanto, a orientação primordial deste tipo de evento foi novamente, 

criar “(…) mais uma experiência gratificante e inesquecível na sua formação 

(…)” dos alunos.  

 

“Ouvindo os feedbacks dos alunos sobre esta atividade, era patente 
a sua felicidade o que, para nós professores, é fundamental”.  
 
“Mais uma vez, a relação professor-aluno sai reforçada, bem como, 
o nosso conhecimento sobre esta comunidade”. Reflexão da “Taça 
Coca-Cola” 

 

O ser responsável por um grupo de alunos imprevisíveis e irrequietos, 

constituiu uma grande aprendizagem para o núcleo, que assim, mais uma vez, 

teve contacto com mais uma das valências da carreira docente.  

Esta experiência foi, de todas, a que eu vi mais reconhecido o valor 

destas atividades para os alunos, vi o seu ar de felicidade e de agradecimento 

que me fez sentir que as vezes simples coisas desenvolvem grandes 

sentimentos. Acredito que será uma atividade que os vai marcar para sempre, 

como me marcou a mim também quando tinha a idade deles e me vão recordar 

como estando ligado a esse sentimento de felicidade. Quando assim é, ser-se 

recordado pelas melhores razões, só me resta estar feliz e pronto para 

desenvolver mais deste tipo de experiências aos meus alunos. 

 

5.1.10. Visita de estudo (dia 31/05/2012): 

Esta atividade fazendo parte das várias organizadas pelo grupo de 

estágio, “(…) foi organizada no âmbito de dar a conhecer aos envolvidos duas 

instalações distintas para a prática de atividade física”. Como as demais 

atividades, esta contribuiu, mais uma vez, para o enriquecimento curricular dos 

estagiários em relação a todas as burocracias associadas à organização deste 

tipo de atividades.   

Realço o “(…) comportamento de responsabilidade que os professores 

têm que manter, para que nada falhe. Assim, em todos os deslocamentos dos 

alunos é importante manter todo o grupo coeso para que o controlo seja o mais 

efetivo possível. Contar recorrentemente os alunos, também se verifica 
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essencial, assim como, instruir os alunos sobre os comportamentos não 

permitidos em certos espaços de visita”. Reflexão da Visita de Estudo 

Mais uma vez, se verificou gratificante conceder aos alunos este tipo de 

experiência, “(…) pois dias como este são tão ou mais importantes que os 

demais ao longo do ano, pois transmitem-se sempre conteúdos essências de 

cidadania para a formação na integra do aluno”. Reflexão da Visita de Estudo 

Demos a conhecer mais duas formas de fazer desporto, quer pela via 

científica/académica como a FADEUP e pela via do espetáculo/alta competição 

do Estádio do Dragão. 

 

5.1.11. Vigilância do teste intermédio (transdisciplinaridade) 

Não tendo sido uma atividade programada nem sequer planeada, 

apresentou-se como mais uma boa experiência dentro do crescimento 

profissional que pretendia. 

A atividade, como o próprio nome indica, consistiu em realizar uma 

vigilância num teste intermédio do 9º ano. Sendo uma atividade recorrente de 

qualquer docente, foi importante presenciar, reter e experimentar todos os 

trâmites associados a este processo.  

Rotinas como fazer a chamada, a colocação dos alunos por ordem, a 

leitura do respetivo teste e suas regras, a assinatura de todos os testes e 

rascunhos e a vigilância ativa de todo o processo, foram aprendidas e 

registadas para que, numa posterior experiência, as possa desenvolver da 

melhor forma.  

De facto, o negligenciar de toda a vigilância não condiz com um professor 

que se pretende competente. O professor não pode falsear uma avaliação que 

se pretende fiável e justa, de alunos que tiveram as mesmas oportunidades de 

aprendizagem. Os alunos que não trabalharam durante o período não podem 

atingir o sucesso sustentado no conhecimento dos colegas. Os primeiros têm 

que ser detetados e analisados, para nova tentativa de ensino-aprendizagem.
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VI. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS DE FUTURO 

 

A caminhada que iniciei nos primeiros dias do mês de Setembro e que se 

prolongou até ao mês de Junho, constituiu um marco fundamental na minha 

vida pessoal e profissional, dadas as aprendizagens que ocorreram e as 

relações que se estabeleceram. No decorrer deste percurso, tantas vezes 

pautado por caminhos sinuosos, aprendi e ensinei, dei, recebi, cresci e vi 

crescer. Os momentos vividos em contexto de aula, nas reuniões, na sala dos 

professores ou nos espaços exteriores da escola serão sempre guardados com 

saudade, pois todos eles, mais ou menos felizes, representaram muito nesta 

fase da minha formação. 

Durante este ano o que mais me marcou foi a relação que é possível 

estabelecer com os alunos sem com isso perder a noção que existe um 

compromisso a alcançar. De facto, consegui ser um bom professor para os 

meus alunos, quer do ponto de vista da aquisição dos conteúdos, como de 

comportamentos fundamentais para a sua vida futura integrada na sociedade. 

Num futuro próximo quero lecionar, o mais rápido possível, de forma a 

não perder todos os ensinamentos que adquiri ao longo deste ano, pois como 

disse anteriormente, “um professor só se faz na prática”. Serei um professor 

igual a mim mesmo, humilde, com vontade de aprender, com vontade de ajudar 

os meus alunos e, sobretudo, com vontade de trabalhar.  

Num espaço profissional cada vez mais apertado, o professor de 

educação física tem, que ser atualmente um profissional o mais completo 

possível. Nessa prestativa, quero evoluir o meu grau de conhecimentos na área 

do fitness e treino de futebol, voleibol e andebol. Isto porque, na minha área de 

residência só há espaço para o futebol, e nessa perspetiva acho que a área 

necessita de mais e melhores ofertas desportivas. Portanto, a criação de uma 

escola ligada a uma modalidade não convencional no concelho é vista por mim 

como uma bela oportunidade de trabalho que pretendo investir futuramente.  

 Contudo, como professor mas estagiário, não conseguiria ter sido tão 

bem sucedido se não tivesse sido alertado, acompanhado e orientado. Por este 
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motivo, só me ocorre uma forma correta de finalizar este relatório, agradecendo 

a todas as pessoas que contribuíram para que isto fosse possível.   

Em síntese, gostaria de registar que saio deste estágio não só mais 

confiante e seguro, mas naturalmente mais “rico” do que entrei, na medida em 

que através da experiência que fui desenvolvendo, foram-me facultados 

instrumentos indispensáveis a uma prática profissional competente. 

Provavelmente esta foi uma experiência que só se repetirá daqui por 

alguns, muitos anos, mas não vou desistir de alcançar mais este sonho. 

Possivelmente até me posso perder ao longo dos anos, perante esta 

indefinição, e enveredar por uma área profissional totalmente diferente, mas o 

que nunca vou esquecer é a satisfação que senti ao longo do ano em ensinar e 

ver essa dádiva reconhecida e retribuída.  

Mais uma vez, obrigado 9º C.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÀFICAS 



 

 
 



 

113 
 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

 

Alarcão, I. & Tavares, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica. Uma 

Perspectiva de Desenvolvimento e Aprendizagem. (2ª ed), Coimbra: 

Almedina. 

Bento, J., O. (1987). Desporto “matéria” de ensino. Lisboa: Caminho 

Canário, R. (1997). Formação e situações de trabalho. Porto: Porto Editora 

Delors, J. (2001). Educação – Um Tesouro a Descobrir. Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

(2001) de Jacques Delors, Porto, edições Asa. (pp.77-88). 

Freire, P. (1972). Pedagógia do Oprimido. (1ª ed) Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Freire, A. M. & Sanches, M. F. (1992) Elements for a typology of teachers' 

conceptions of Physics teaching. Teaching & Teacher Education. 8(5/6) 

pp. 497-507. 

Dewey, J. (1993). How we think. London: Heath. 

Freire, A., M., (2001). Modelos e Práticas de Formação Inicial de Professores. 

[Versão eletrónica]. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa.  

Freire, P. (2003). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática 

educativa, (27ª ed) São Paulo : Paz e Terra 

Nóvoa, A. (2008). Profissão Professor. (2ª ed) Lisboa: Porto Editora. 

Olson, M., & Osborne, J. (1991). Learning to teach: The first year. Teaching and 

Teacher Education, 7(4), p. 331-343. 

Oliveira, J., Oliveira, A (1996) Psicologia da Educação Escolar II, Professor – 

Ensino. Coimbra: Livraria Almedina. 

Rink, J. (1993). Teaching Physical Education for Learning. (2ª ed) St. Louis: 

Times Mosby College Publishing. 

Rodrigues, A. (2001). A formação de formadores para a prática na formação 

inicial de professores. Comunicação apresentada no Seminário Modelos e 

Práticas de Formação Inicia de Professores, Faculdade Psicologia e 

Ciências da Educação da U.L. 



 

114 
 

Sampaio, D. (1996). Voltei à escolar. Lisboa:Caminho  

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education. 

Mayfield Publishing Company. 

Rodrigues, E. (2009). Supervisão Pedagógica. Desenvolvimento da autonomia 

e da capacidade reflexive dos estudantes estagiários. Dissertação de 

mestrado apresentada à Faculdade de Desporto de Universidade do 

Porto.   

Silva, T. (2009). Elementos para a compreensão do processo de Reflexão em 

situação de Estágio Pedagógico – estudo de caso de um Estudante-

estagiário de Educação Física. Dissertação de Mestrado apresentada à 

faculdade de Desporto da Universidade do Porto.    

Silva, T. (2009). Elementos para compreensão da Reflexão em Situação de 

Estágio Pedagógico: estudo de caso de um Estudante-estagiário de 

Educação Física. Porto: Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Schõn, D. (1983). The refletive practioner. London: Basic Books. 

Schõn, D. (1991). The reflective practioner. How professionals think in action. 

Avebury: Aldershot Hants. 

Ponte, J. P., Januário, C., Cruz, I., Ferreira, I.C. & Alarcão, I. (2000). Por uma 

formação inicial de qualidade. Documento de trabalho da Comissão ad 

hoc do CRUP para a formação de professores. 

Vickers, J., (1990). Instructional Design for Teaching Physical Activities – a 

Knowledge structures approach. (1ª ed) Champaign, Ilinois: Human 

Kinetics Book. 

Zeichner, K., M. (1993). A formação reflexiva de professores: Ideias e práticas. 

Lisboa: Educa. 



 

XVII 
 

Anexo 1 

 

Módulo 4 

 

Ano: 9º C                                                    Tempo de aula: 45` 

       

Aulas/ 

Conteúdos  

12/04 

1ª Aula 

19/04 

2ª Aula 

26/04 

3ª Aula 

03/05 

4ª Aula 

10/05 

5ª Aula 

17/05 

6ª Aula 

24/05 

7ª Aula 

Relação com 

bola  

AD 

(Jogo 3x3) 

I 

(Passe de 

peito, passe 

picado e 

recepção) 

E 

(Passe de 

peito, passe 

picado e 

recepção) 

E 

(Lançamento 

em apoio e 

na passada) 

E 

(Lançamento 

em apoio e na 

passada) 

C 

(Jogo 3x3) 

AF 

(Torneio 3x3) 

Desmarcação 

e criação de 

linhas de 

passe 

AD 

(Jogo 3x3) 

I 

(cortar para 

o cesto) 

E 

(cortar para 

o cesto) 

E 

(Colocação 

nos spots / 

aclaramento) 

E 

(Colocação 

nos spots / 

aclaramento) 

C 

(Jogo 3x3) 

AF 

(Torneio 3x3) 

Marcação 

individual / 

cortar linhas 

de passe 

AD 

(Jogo 3x3) 

I 

(marcação 

individual) 

I 

(marcação 

individual) 

E 

(cortar linhas 

de passe) 

E 

(cortar linhas 

de passe) 

C 

(Jogo 3x3) 

AF 

(Torneio 3x3) 

Tomada de 

decisão 

AD 

(Jogo 3x3) 

I 

(Passe/ 

drible/ 

lançamento) 

E 

(Passe/ 

drible/ 

lançamento) 

E 

(Passe/ 

drible/ 

lançamento) 

E 

(Ressalto) 

C 

(Jogo 3x3) 

AF 

(Torneio 3x3) 

Situações 

jogadas de 

2x2;3x2; 

 I 

(2x1) 

E 

(2x2) 

E 

(3x2) 

   

Jogo 3x3 AD 

(Jogo 3x3) 

   E 

(Jogo 3x3) 

C 

(Jogo 3x3) 

AF 

(Torneio 3x3) 

Condição 

física 

E 

(Resistência 

aeróbia) 

E 

(Força 

abdominal) 

E 

(Força 

abdominal) 

E 

(Resistência 

aeróbia) 

E 

(Flexibilidade 

dos MI) 

E 

(Resistência 

aeróbia) 

E 

(Resistência 

aeróbia) 

Cultura 

desportiva 

E 

(Origem da 

modalidade) 

E 

(Principais 

regras) 

E 

(Principais 

regras) 

E 

(Principais 

regras) 

E 

(Terminologia) 

E 

(Terminologia) 

E 

(Terminologia) 

Conceitos 

psicossociais 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 

E 

(Autonomia/ 

Cooperação/ 

Superação) 


