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Resumo 

A reflexão crítica e fundamentada da experiência formativa e a demonstração do 

desenvolvimento das competências profissionais, em contexto de Estágio Profissional 

no ensino de Educação Física, são o propósito central deste Relatório de Estágio, que 

abarca três áreas de desempenho: “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”, “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” e 

“Desenvolvimento Profissional”. O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária 

Doutor Manuel Gomes de Almeida, num núcleo de estágio constituído por quatro 

elementos. O acompanhamento foi efetuado por duas professoras, sendo uma 

docente da escola, designada de professora cooperante e uma professora da 

Faculdade, designada de Orientadora. O presente documento encontra-se organizado 

em quatro capítulos: O primeiro designado de “Enquadramento Pessoal”, está patente 

o meu trajeto de vida, focalizando as minhas experiências académicas e desportivas e 

as expetativas em relação ao Estágio Profissional. No segundo capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, é analisado o Estágio Profissional, no 

contexto legal, institucional e funcional. Assumindo que o ato reflexivo foi o grande 

responsável pelo meu desenvolvimento enquanto professor, a temática do terceiro 

capítulo, “Realização da Prática Profissional”, foi construída com base nas reflexões 

realizadas ao longo do Estágio que deram corpo ao diário de bordo construído durante 

o ano, no qual estão espelhados os momentos mais marcantes que vivenciei nesta 

aprendizagem para professor. O estudo centrado nos índices de atenção colocou em 

evidência que os meus alunos com classificações negativas apresentavam uma 

capacidade de concentração inferior comparativamente aos que tinham todas as 

classificações positivas e ao aluno com Necessidades Educativas Especiais, que era o 

que apresentava níveis mais baixos de atenção. Este estudo permitiu-me também 

definir estratégias de intervenção que se revelaram muito importantes na melhoria do 

meu processo instrucional. No quarto e último capítulo, dedicado à “Conclusão e 

Perspetivas para o Futuro” é enaltecido o facto de esta experiência ter sido a mais 

relevante na minha formação para professor. 
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Abstract 

Critical reflection and reasoned criticism of the training experience and demonstration 

of skills development in the context of Professional Practice in Physical Education’s 

teaching, is the purpose of this practicum report which is structured in three areas: 

"Organization and Management of Teaching and Learning", "Participation in School 

and Relationships with the Community" and "Professional Development". The 

practicum took place at Dr. Manuel Gomes de Almeida School within a group of four 

elements. The supervision was conducted by two teachers, one school’s teacher, 

designated cooperating teacher and one teacher at the Faculty designated supervisor. 

The document is organized into four chapters: The first designated "Personal 

Background" where is patent my path’s life, focus on my academic and sportive 

experiences and expectations regarding the Professional practicum. In the second 

chapter, "A Framework of the Professional Practice," is analyzed Professional Stage in 

the legal, institutional and functional context. Assuming that the reflexive act was 

largely responsible for my improvement as teacher, the theme of the third chapter, 

"Realization of Professional Practice," was constructed based on reflections made over 

the practicum that embody the board diary built throughout the year, where are 

mirrored the most important moments that I experienced in this learning for teacher. 

The study realized about attention’s indices allowed me to conclude that my students 

with negative ratings had a lower ability to concentrate compared to those who had all 

the positive ratings and the student with Special Educational Needs. This study also 

allowed me to define intervention’s strategies that have been very important in 

improving my instructional process. In the fourth and final chapter, dedicated to 

"Conclusion and Perspectives for the Future" is lauded the fact that this experience it 

was been the most important in my training to teacher. 
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1. Introdução 

 

O Estágio, sendo uma experiência em contexto real de ensino, possibilita 

ao estudante-estagiário uma experiência prática. Esta ideia é defendida, no 

âmbito da formação de professores, por vários autores (e.g. Siedentop, 1983; 

Marques & Martinho, 2001; Rodrigues, 2001; Maria, 2002; Mendes et al., 2007; 

Silva, 2009). 

Freire (2001) refere que o Estágio constitui-se como uma primeira 

aproximação à prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um 

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

pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional. Assim sendo, ao 

permitir o contacto com um contexto real de ensino, o qual é acompanhado por 

orientadores, cria condições que possibilitam aprendizagens que podem 

proporcionar a aquisição de saberes profissionais e mudanças, quer nas 

estruturas concetuais, quer nas conceções de ensino.  

Segundo Rodrigues (2001), a preparação inicial para o exercício 

profissional de professor requer duas dimensões: uma macro (componente 

teórica), responsável por uma formação científica sólida, exigente e rigorosa, 

na área da especialidade de ensino e na área das Ciências de Educação e 

outra responsável por uma “imersão” exigente, rigorosa e apoiada no contexto 

real de trabalho (componente prática). Estas duas dimensões encontram-se 

interligadas e não devem ser vistas independentes uma da outra. Esta é a ideia 

defendida por Bento (1995) quando refere que o professor é um profissional 

que não pode separar ou sequer hierarquizar os níveis teóricos e práticos de 

conhecimento e da atuação. Reforçando esta perspetiva, Ponte et al. (2000) 

afirmam que não é suficiente o professor conhecer as teorias, perspetivas e 

resultados da investigação. Este tem que ter a capacidade de construir 

soluções adequadas que visam dar resposta às exigências da sua atuação 

profissional, o que solicita não só a capacidade de mobilização e articulação de 

conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de se adaptar aos 

constrangimentos das situações práticas. Estas são as experiências e 

vivências que perfazem o dia-a-dia do estudante-estagiário em contexto de 
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Estágio Profissional, e que assumem um papel fundamental na sua formação e 

crescimento profissional. Mas, para que a experiência em contexto real de 

ensino seja verdadeiramente enriquecedora, o ato reflexivo terá que integrar a 

forma de estar do estudante-estagiário. Silva (2009, p.39) afirma que “ (…) é 

fundamental que o formando, futuro professor, além da necessidade de possuir 

um conhecimento académico de base, seja capaz de questionar a sua prática e 

consiga estabelecer uma relação teoria-prática construindo através da reflexão 

novos saberes”. Neste sentido, a elaboração de um Relatório de Estágio só faz 

sentido se for entendido como um documento reflexivo sobre a prática, em que 

a reflexão sobre a própria reflexão marca presença. Neste processo o 

confronto entre o conhecimento académico e o conhecimento tácito adquirido 

ao longo da realização do Estágio Profissional é um elemento essencial.  

O presente documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional, 

que é uma unidade curricular pertencente ao terceiro semestre 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 (FADEUP). O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária 

Doutor Manuel Gomes de Almeida (ESMGA), situada na cidade de Espinho. O 

núcleo de estágio era constituído por quatro elementos tendo o 

acompanhamento permanente de uma docente da escola, designada de 

professora cooperante e, a supervisão de uma professora da Faculdade 

designada de Orientadora. 

Durante este ano letivo tive a responsabilidade de conduzir o processo de 

ensino-aprendizagem de uma turma do 10º ano, embora a professora efetiva 

da turma fosse a professora cooperante. Relativamente aos processos de 

conceção, planeamento e realização estes foram supervisionados pela 

professora cooperante e acompanhados pela orientadora de estágio. O núcleo 

de estágio trabalhou em conjunto nos processos de conceção e planeamento 

de todas as áreas e na realização das atividades organizadas pelo grupo 

disciplinar de Educação Física. 

O Estágio Profissional proposto pela FADEUP tem como objetivo “ (…) a 

integração do estudante-estagiário no exercício da vida profissional de forma 
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progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão” (Matos, 

2011, p. 3). 

O presente documento encontra-se organizado em quatro capítulos: O 

primeiro diz respeito ao “Enquadramento Pessoal” onde espelho o meu trajeto 

de vida, tanto do ponto de vista académico como desportivo, bem como as 

expetativas em relação ao Estágio Profissional. No segundo capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, é analisado o Estágio Profissional, no 

contexto legal, institucional e funcional. O terceiro capítulo, “Realização da 

Prática Profissional” foi construído com base nas reflexões realizadas ao longo 

do Estágio. Estas fazem parte integrante do diário de bordo construído ao 

longo do ano, no qual estão retratados os momentos mais marcantes que 

vivenciei nesta aprendizagem para professor. Neste sentido, tendo como intuito 

abranger as diversas funções do professor, reporto-me às três grandes áreas 

de desempenho contempladas no Regulamento de Estágio Profissional: Área 1 

– “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – 

“Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; Área 3 – 

“Desenvolvimento Profissional”. Ainda dentro deste capítulo apresento um 

trabalho de investigação, incorporado por um estudo que pretende averiguar 

uma possível associação entre níveis de atenção, classificações obtidas e 

dificuldades de aprendizagem (DA) (Necessidades Educativas Especiais), para 

assim inferir estratégias de intervenção que contribuam para o aperfeiçoamento 

do processo instrucional. 

Finalizando, no quarto e último capítulo, “Conclusão e Perspetivas para o 

Futuro”, realizo uma retrospetiva sobre os pontos que marcaram o Estágio 

Profissional, sobre a elaboração do presente documento e finalizo com as 

minhas perspetivas em relação ao futuro que se avizinha. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. O meu Percurso 

“A carreira docente configura-se como um processo de formação 

permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional do adulto-professor, 

que compreende não apenas os conhecimentos e competências que o mesmo 

constrói na formação, mas também a pessoa que ele é, com todas as suas 

crenças, idiossincrasias e histórias de vida.” 

(http://sisifo.fpce.ul.pt/?r=21&p=24) 

 

As experiências pessoais e os princípios que me foram transmitidos 

durante o meu percurso fizeram com que me tornasse na pessoa que sou hoje. 

Todo este percurso influenciou fortemente a forma como me relaciono 

profissionalmente e no modo como desempenho o papel de docente. Na 

verdade, considero que o que sou enquanto pessoa espelha o caminho que 

percorri, os meus sonhos, as minhas desilusões, as minhas vitórias e as 

minhas derrotas. 

Os objetivos que fui estabelecendo foram parte integrante do meu 

percurso definindo o caminho que, com mais ou menos dificuldades, tenho 

percorrido. A vontade que sempre tive e tenho de querer evoluir cada vez mais 

tem-me permitido ter consciência das minhas fraquezas, mostrando-me que o 

conhecimento não é imutável e que, tal como até aqui durante o meu percurso 

profissional, terei que estar em constante atualização para poder estar à altura 

dos desafios com que me for deparando.  

Durante este meu ainda curto trajeto o desporto tem-se revelado vital. 

Sempre que estive envolvido em alguma atividade relacionada com o 

fenómeno desportivo as descobertas, conquistas e aprendizagens foram uma 

constante, assumindo-se como um dos mais poderosos meios de crescimento, 

transcendência e superação.  

Desde muito cedo que estou ligado ao Desporto, por influência dos meus 

amigos vizinhos e do próprio interesse em conhecer e experimentar novas 
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práticas. Posso mesmo afirmar que cresci a praticar desporto. Desde sempre 

que o exercício físico faz parte integrante do meu dia-a-dia. 

Iniciei a prática desportiva com apenas 5 anos, no Andebol e na Natação. 

Já na adolescência optei pelo Futebol. A minha grande paixão! Foi esta a 

modalidade à qual fiquei ligado até à atualidade, como atleta e como treinador. 

Neste contexto contactei com centenas de pessoas, com elas partilhei 

alegrias, tristezas, vitórias, derrotas e acima de tudo aprendi e cresci! Aprendi 

que a vida, quer no desporto, quer na sociedade em geral, é feita de amores e 

desamores, momentos em que a emoção nos transporta para a plenitude e 

momentos em que a desilusão é tão grande que quase nos faz desistir. Ao 

desporto agradeço a aprendizagem de que a humildade, a responsabilidade, o 

companheirismo e entreajuda, persistência e perseverança são valores 

fundamentais para e na vida.  

O desporto fez-me ainda crescer como praticante, bem como a 

desenvolver capacidades no âmbito das relações interpessoais e 

consequentemente como ser humano. Para este processo contribuíram 

também diversas pessoas com as quais me fui relacionando ao longo das 

minhas experiências desportivas. Estas fizeram-me encarar os erros como uma 

forma de aprendizagem, transportando-me para desempenhos superiores, 

ajudando-me a crescer como amante do desporto e também como homem. 

Em 2007, a minha paixão pelo fenómeno desportivo teve continuidade na 

FADEUP, na qual ingressei. Esta minha nova experiência não foi propriamente 

fácil. O facto de ter que mudar para uma cidade como o Porto, bem mais 

desenvolvida que a cidade de proveniência (Aveiro), associado ao afastamento 

da família e amigos mais próximos, levaram-me, em alguns momentos, a 

querer desistir e a colocar em causa as minhas escolhas relativas ao futuro 

profissional. Mas, o gosto pela prática desportiva era inquestionável e a força 

para continuar apareceu.  

Durante os quatro anos de formação na faculdade a exigência esteve 

presente. A noção de que às bases fornecidas pelos docentes das diferentes 

disciplinas era necessário desenvolvimento em autonomia, em busca de mais e 

melhor no processo de conhecimento, foi outro aspeto que marcou este 
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percurso. Assim, a aquisição de capacidades para ensinar e acima de tudo 

contribuir para a formação de pessoas, incutindo-lhes valores necessários à 

vida em sociedade, foi uma aprendizagem relevante.  

Foram os professores que me orientaram ao longo de todo este percurso 

como estudante universitário os “responsáveis” por eu querer estar do lado 

deles, ou seja, do lado daqueles que conduzem, incentivam, orientam, ensinam 

e acima de tudo formam cidadãos. Neste momento, não tenho qualquer dúvida 

de que é o ensino o caminho que quero seguir, apesar de o ter questionado em 

algumas situações devido à difícil situação que o País atravessa e acima de 

tudo às dificuldades que afetam a classe dos professores. Almejo contribuir 

com todos os meus conhecimentos e competências, os quais irei certamente 

desenvolver ao longo de toda a minha vida, para a formação de outros. Este 

processo implicará uma formação contínua, quer pessoal, quer profissional, 

aliada a ações de formação, congressos, simpósios, que se assumem como 

oportunidades de questionamento, de interação e de partilha de perspetivas. 

Estes aspetos ajudar-me-ão, concerteza, a ser um profissional cada vez mais 

competente, capaz de acompanhar as exigências da sociedade, da escola, dos 

alunos e da comunidade envolvente.  

Além das experiências positivas na Faculdade, acredito que o meu 

passado enquanto aluno e “apaixonado” pelo desporto me permitem entender 

melhor o “outro lado” do processo ensino-aprendizagem, ou seja, o lado do 

aluno.  

Sintetizando, a paixão pelo Desporto e o sonho em ser professor foram os 

principais responsáveis por ter optado pelo mestrado em ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário e eis que surgiu um novo desafio, o 

desejado Estágio Profissional e aliada a ele a possibilidade de colocar em 

prática, num contexto real de ensino, os conhecimentos que adquiri ao longo 

de toda a minha formação. 
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2.2. O que esperava do Estágio Profissional 

Segundo Albuquerque et al (2005) o Estágio é uma oportunidade de 

descobrir a maneira pessoal de ensinar e só depois disso o professor poderá 

assumir-se como facilitador e criador de situações que conduzam à 

aprendizagem. Foi com este entendimento que encarei o estágio. Tinha 

consciência que não bastava passar por esta experiência, era necessário que 

esta tivesse qualidade, fosse agradável e positiva. Caso esta possibilidade não 

acontecesse dificilmente haveria possibilidade de fazer o transfer das 

aprendizagens adquiridas com esta experiência para a vida profissional futura.   

E foi assim que em 2011 surgiu o desafio que eu esperava, o de 

concretizar o meu sonho… ser professor de Educação Física. Era um ano em 

que esperava ter a oportunidade de utilizar os conhecimentos adquiridos ao 

longo da minha formação, bem como adquirir novas competências que me 

permitiriam crescer enquanto professor. Esta etapa surgiu como o culminar de 

um trajeto de quatro anos, onde a dedicação e a aprendizagem estiveram 

sempre presentes. Tinha consciência de que para atingir o objetivo, de ser um 

professor bem-sucedido, como advoga Maxwell (2007), tive que trabalhar 

arduamente, assumindo os desafios e as dificuldades como meios privilegiados 

para aprender. Este mesmo autor refere que ter talento não é tudo e que 

existem dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que querem fazer coisas 

e aquelas que não querem cometer erros. Olhando em retrospetiva verifico que 

com a ajuda da professora cooperante e da orientadora os erros que cometi 

foram fonte de aprendizagens que fizeram com que eu quisesse fazer parte 

das pessoas que querem fazer coisas, mas o erro teve que ser identificado e 

analisado para que se constituísse como uma forma de aprendizagem. Foi 

neste enquadramento, que o conceito de professor reflexivo, que envolve a 

análise da ação, foi ganhando significado permitindo-me atuar de uma forma 

sensata e criativa em contextos diferentes, instáveis e complexos, permitindo-

me adaptar-me a diferentes circunstâncias. Assim, o processo reflexivo deverá 

fazer parte integrante do exercício da minha profissão. Neste entendimento, 

pretendi que o estágio fosse uma verdadeira fonte de aprendizagem e de 

crescimento. Pretendi usufruir de todos os ensinamentos oriundos de todos os 
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professores, dos meus colegas de núcleo de estágio, de todo o corpo docente 

da escola, dos assistentes operacionais, dos alunos, em suma, de toda a 

comunidade educativa. 

Ambicionei, ainda, que o estágio me possibilitasse aperfeiçoar a 

capacidade de resolução de problemas e que pudesse desenvolver as minhas 

competências de socialização. Perspetivei também que o contacto com o 

contexto real de ensino me fizesse melhorar a capacidade de tomar decisões 

mais contextualizadas, tornando-me um profissional mais competente e eficaz, 

capaz de proporcionar aos alunos aprendizagens que lhes permitisse adquirir 

conhecimentos, capacidades e valores, e acima de tudo que lhes permitissem 

compreender a importância do exercício físico para um estilo de vida saudável. 

Para além de transmitir informação, perspetivei, também, conceder aos alunos 

oportunidades para se expressarem, ajudando-os a “construírem” a sua própria 

personalidade. Neste quadro, uma frase que marcou o meu percurso 

académico, proferida por um professor da Faculdade, foi “não devemos dar o 

peixe aos nossos alunos, mas sim ensiná-los a pescar”. Este pensamento 

ilustra bem qual o papel que o professor deve desempenhar na vida do aluno. 

Na verdade, o professor deve procurar fornecer ao aluno as ferramentas 

necessárias à sua aprendizagem e desenvolvimento, promovendo a 

autonomia, independência, responsabilidade e espírito crítico-reflexivo do 

aluno. Considero que a forma como fornecemos as ferramentas aos alunos não 

deve ser “diretiva”, no sentido da prescrição do que fazer e do como fazer, mas 

sim orientadora. Para ilustrar o que referi anteriormente, menciono a título de 

exemplo o que aconteceu na abordagem dos jogos desportivos coletivos em 

que o pretendido era que o aluno percebesse o jogo (conhecimento tático) e 

recorresse às habilidades técnicas (conhecimento técnico) para dar resposta às 

exigências do próprio jogo. Recorrendo a uma metáfora, o conhecimento do 

professor deve ser “tático”, ou seja, adaptar-se ao contexto onde está inserido, 

não se restringindo apenas à aplicação de receitas pré-determinadas. Neste 

caso, o professor deverá recorrer ao “conhecimento técnico” adaptando-o ao 

contexto onde se insere. 
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Relativamente à escola, em geral, e aos docentes, em particular, previ, 

numa fase inicial, ser visto como apenas um estagiário à procura de conquistar 

o seu próprio espaço. Para alterar esta perspetiva inicial comecei por me 

integrar na comunidade escolar e no grupo disciplinar de Educação Física. O 

objetivo foi que a minha “opinião” fosse, gradualmente, ganhando relevância e 

passasse a ser considerado um professor de Educação Física da ESMGA. 

Em relação à professora cooperante e à orientadora de estágio 

perspetivei que fossem a “bússola” que indicasse o caminho a seguir, 

ajudando-me a crescer, dando-me a oportunidade de errar e de tornar esse 

erro uma oportunidade de aprendizagem. Parti com a consciência de que as 

críticas que iriam acompanhar o meu percurso seriam o método mais eficaz 

para o meu crescimento enquanto futuro docente.  

Relativamente à minha turma, encarei-a como um duplo desafio pelo facto 

de serem alunos do 10º ano. Neste espaço relembrei a minha entrada no 

ensino secundário e os diversos “dilemas” característicos desta fase da 

adolescência. Tendo como base as minhas experiências anteriores, considerei 

que esta situação poderia vir a colocar alguns problemas de autoridade. Assim, 

numa fase inicial, tive a necessidade de manter um distanciamento com os 

alunos, que se revelou fundamental para que a minha liderança na aula não 

fosse imposta mas sim aceite pelos alunos.  

Tinha consciência de que este seria um ano bastante trabalhoso, não só 

para mim mas também para os meus alunos, isto porque para a maioria deles, 

as aulas de Educação Física eram sinónimo de “espaço de lazer”. Desta forma, 

perspetivei alterar esta visão dos alunos, conduzindo-os eficazmente, tendo por 

base um ambiente de partilha de conhecimentos, onde professor e alunos 

aprendessem e evoluíssem mutuamente.  

No que se refere ao conhecimento dos meus colegas de estágio, 

confesso que conhecia a forma como um deles trabalhava, porque ambos 

tínhamos frequentado a FADEUP durante o 1º ciclo de estudos. Os outros dois 

elementos tinham frequentado outra instituição durante a licenciatura, pelo que 

desconhecia a sua metodologia de trabalho. Assim, parti com a certeza de que 

numa fase inicial era fundamental “construirmos” uma relação de 
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“cumplicidade”, para darmos resposta às exigências do estágio, com o objetivo 

de sermos reconhecidos pela comunidade escolar como um grupo dedicado e 

trabalhador. 

Em síntese, iniciei o estágio com a certeza que teria um trabalho árduo 

pela frente e que o sucesso poderia surgir através de pequenas conquistas 

diárias, assumindo-se como uma nova aventura num novo mundo.  

Este foi um ano que me levou à descoberta de uma nova realidade. De 

realçar ainda que este foi um ano em que também aprendi imenso sobre mim. 

No final, consegui comprovar que ser professor de Educação Física e lecionar 

esta disciplina numa escola é indubitavelmente um dos meus maiores sonhos, 

apesar de ter consciência que a entrada no mercado de trabalho não será 

propriamente fácil devido ao panorama atual em que o ensino em Portugal se 

encontra. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional1 

 

Na FADEUP o Estágio Profissional estrutura-se na convergência de 

várias exigências, nomeadamente as legais, as institucionais e as funcionais. 

Relativamente ao contexto legal, o modelo de Estágio Profissional 

adotado pela FADEUP, no presente ano letivo de 2011/2012, considera os 

princípios decorrentes das orientações legais constantes no Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de Março e no Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro que se 

reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação profissional para a 

docência. 

A nível institucional, o Estágio Profissional é uma unidade curricular e faz 

parte integrante do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e decorre no 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos, iniciando as atividades no dia 

1 de Setembro, prolongando-se até ao final do ano letivo das escolas básicas e 

secundárias onde se realiza o Estágio Profissional. Os documentos que o 

estruturam, enquadrando o Estágio Profissional no âmbito do presente 

mestrado, são o Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do 

Porto, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP, o Regulamento 

do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário e as restantes normativas da unidade curricular do Estágio 

Profissional.  

O regulamento da Unidade Curricular estabelece que o Estágio decorre 

num Núcleo de Estágio, no contexto escola e com orientação de um Orientador 

da Faculdade e um Professor Cooperante da Escola. O estudante/estagiário 

fica com a responsabilidade de conduzir o processo de ensino/aprendizagem 

de uma turma do ensino básico ou secundário, embora o professor cooperante 

seja o professor efetivo da turma. O processo de conceção, planeamento e 

realização é conduzido pelo estudante-estagiário e é supervisionado pelo 

                                                           
1
 Matos, Z. (2011-2012). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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professor cooperante e acompanhado pelo orientador de estágio. Já os colegas 

do núcleo de estágio participam nos processos de conceção e de planeamento. 

As tarefas do estudante-estagiário não se confinam apenas à “gestão” da aula, 

este deverá ser também um gestor de relações pessoais e de conflitos, um 

gestor administrativo, um gestor de tarefas de interação entre os vários 

elementos da comunidade escolar, e ainda gestor de interação com a 

comunidade (Silva, 2009). O professor é confrontado, assim, com uma 

multiplicidade de tarefas às quais deverá ser capaz de dar resposta. 

“Partindo de um entendimento de escola, como uma comunidade de 

aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria comunidade é 

fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel do professor 

é muito abrangente e complexo. Por conseguinte, a sua capacidade 

profissional terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas didáticas de planear, 

realizar e avaliar no contexto do processo de ensino aprendizagem no quadro 

mais vasto da turma” (Silva, 2009, p. 9).  

Para dar resposta a este quadro, os objetivos2 delineados para o Estágio 

Profissional visam a integração dos estudantes-estagiários no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão. Estas competências 

profissionais, associadas a um ensino da Educação Física e Desporto de 

qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de Agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho2: 

 

I. Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

II e III. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

IV.       Desenvolvimento Profissional 

                                                           
2
 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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A área da Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Esta tem como 

intuito que o estudante-estagiário construa uma estratégia de intervenção 

orientada por objetivos pedagógicos que respeite o conhecimento válido no 

ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação do aluno na aula de Educação Física. 

A Participação na Escola e Relações com a Comunidade englobam todas 

as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio. Para o efeito, o estudante estagiário deverá 

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

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora. 

Finalmente a área do Desenvolvimento Profissional engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo 

o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação. Assim sendo, o estudante-estagiário deverá procurar perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições de exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional. Deve assim investigar a sua 

atividade em toda a sua abrangência. A criação e desenvolvimento de hábitos 

de investigação/reflexão/ação deverão fundamentar o processo formativo no 

intuito de dar resposta a este objetivo. 

No que diz respeito ao funcionamento do Estágio Profissional, este 

decorre num núcleo de estágio inserido no contexto escola, sendo a sua 

caracterização uma tarefa fundamental para a definição de objetivos e regular a 

minha intervenção enquanto professor, isto porque para ter sucesso é 

essencial ter a capacidade de regular e ajustar a minha intervenção perante 
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diferentes contextos, culturas e sociedades específicas, que são distintos de 

escola para escola e até de turma para turma. 

 

3.1. A Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de Almeida… 

A minha primeira escolha, de todas as escolas disponíveis, recaiu sobre a 

ESMGA, que se situa na cidade de Espinho. Quando concorri não tinha 

qualquer conhecimento sobre esta comunidade escolar onde o estágio 

profissional iria decorrer. A escolha foi por a escola se localizar relativamente 

perto da minha área de residência e por ser servida por uma boa rede de 

transportes, que facilitariam as minhas deslocações. Na altura do concurso não 

tinha quaisquer referências sobre as vivências dos estudantes-estagiários que 

frequentaram esta escola em anos transatos, pelo que aguardava com grande 

expetativa e algum nervosismo o primeiro dia.  

Relativamente à cidade de Espinho, esta reúne um vasto leque de 

instalações desportivas, nas quais se destacam dois pavilhões 

gimnodesportivos, uma nave polivalente, um complexo de ténis, três Piscinas 

Municipais, das quais duas são cobertas e uma descoberta. Esta multiplicidade 

de infraestruturas desportivas surge associada a uma ligação cultural com o 

desporto evidenciadas pelos dois clubes com grandes tradições desportivas: o 

Sporting Clube de Espinho, fundando em 1918, e a Associação Académica de 

Espinho, fundada em 1938. Estes clubes disponibilizam um leque variado de 

modalidades desportivas a toda a comunidade, pelo que perspetivava que os 

alunos da minha turma possuíssem uma cultura desportiva alargada, aspeto 

este que não se veio a confirmar na totalidade, isto porque apenas os rapazes 

mantinham ligações com o Desporto.    

No que toca à ESMGA foi inaugurada em 1956 e foi aspeto de 

intervenção pela Parque Escolar em 2008. Esta remodelação “ofereceu” à 

escola as condições para satisfazer as necessidades da comunidade 

educativa. Tenho consciência que a maior parte das escolas não possui as 

condições desta escola onde estagiei, mas também sei que no futuro, as 

escolas onde irei lecionar terão muito provavelmente condições distintas desta, 
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realçando assim a importância da capacidade de adaptação do professor aos 

diferentes contextos que poderá encontrar ao longo do seu percurso 

profissional, sendo esta capacidade essencial no desenvolvimento dos alunos. 

Reportando-me aos dados do ano letivo 2011/2012, a ESMGA foi 

frequentada por 1574 alunos, dos quais 827 pertenciam ao ensino secundário, 

583 ao ensino básico e 164 ao ensino profissional. Relativamente à 

proveniência geográfica dos alunos, esta é heterogénea, isto porque 39% dos 

alunos pertencem à freguesia de Espinho, 31% distribuem-se pelas outras 

quatro freguesias de Espinho e 30% são provenientes de freguesias situadas 

fora do concelho. 

Quanto às habilitações literárias dos pais dos alunos verifica-se que a 

maioria possui o Ensino Básico distribuído equitativamente entre o 2º e o 

3ºciclos, 18% concluiu o ensino secundário e 17% possui um curso superior. 

Destaca-se no entanto um número significativo de Encarregados de Educação 

que não prestam esta informação.  

Relativamente à situação profissional dos Encarregados de Educação a 

grande maioria está empregada. Quanto à distribuição, a maioria não identifica 

o tipo de profissão que exerce. Identifica-se, no entanto, profissões ligadas a 

quadros superiores do sector público e privado e ao comércio e serviços.  

A estrutura física da escola engloba um bloco principal (Bloco Central), 

três blocos secundários (A1, A2 e A3), um bloco oficinal, papelaria e reprografia 

(A4), um bufete, refeitório e auditório (A5), e um pavilhão gimnodesportivo, um 

ginásio (sala de ginástica) e dois campos de jogos exteriores. A existência 

destes espaços, destinados à Educação Física, aliada a um roulement das 

instalações desportivas facilitou o planeamento anual das modalidades a 

abordar. A única desvantagem da existência de um roulement foi o de este 

prever a lecionação de aulas no exterior também durante o Inverno, pelo que 

houve condicionalismos provocados pelas condições meteorológicas adversas, 

que tiveram que ser superados.  

O material desportivo existente na escola (coletes, sinalizadores, 

cronómetros, fitas métricas, apitos, bolas de diversas modalidades, entre 
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outros) satisfaz os requisitos exigidos pelas modalidades a lecionar, não 

comprometendo assim a sua lecionação. 

No pavilhão gimnodesportivo existe uma sala de convívio do grupo 

disciplinar de Educação Física, espaço este que a sua lembrança já desperta 

em mim uma certa nostalgia, pois foi aqui que estabeleci um relacionamento 

mais próximo com os professores do grupo disciplinar de Educação Física, com 

os meus colegas de núcleo e com os assistentes operacionais, num “ambiente” 

bem distinto das aulas e dos espaços de trabalho. 

Após familiarizar-me com as condições logísticas que me iam 

acompanhar ao longo de todo o ano letivo, tinha chegado o momento de 

conhecer as características dos restantes intervenientes deste processo, ou 

seja, os alunos da turma que me foi atribuída. 

 

3.2. A minha turma… 

O 10º/2ª foi a turma que me foi atribuída. Esta era constituída por 22 

elementos, sendo 14 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com um 

intervalo de variação de idades entre os 14 e 15 anos. Através do 

preenchimento da ficha individual do aluno, elaborada pelo núcleo de estágio, 

percebi que a tipologia de alunos que “habitava” a turma era distinta, ao nível 

socioeconómico. Daí a necessidade de atender ao individual e não apenas à 

turma como um todo. Bem cedo percecionei que seria necessário estratégias 

adequadas a cada aluno para que o sucesso fosse possível. Ainda 

relativamente aos dados recolhidos provenientes da ficha individual do aluno, 

tive a oportunidade de “traçar” um perfil geral da turma que me foi atribuída.  

No que diz respeito ao tempo de deslocação dos alunos para a escola, 

mais de metade alegaram despender entre 15 e 30 minutos na viagem, o que 

fazia antever alguns problemas de pontualidade, que vieram a ser 

comprovados durante o início do ano letivo. Relativamente à prática desportiva, 

dos 22 alunos da turma, 14 praticavam desporto e 8 não tinham qualquer 

contacto com este fenómeno. Dos 14 que praticavam, apenas 5 eram 

federados, praticando desporto pelo menos três vezes por semana. Dos alunos 
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que indicaram que não praticavam desporto alegaram a falta de motivação 

para não praticarem. No que toca aos tempos livres, as atividades preferidas 

eram navegar na internet, ver televisão, ler e ir ao cinema, surgindo a prática 

de desporto como das atividades de menor preferência. Todos estes 

indicadores anteriormente referidos faziam prever que a turma que me tinha 

sido atribuída era, de uma forma geral, sedentária. Este foi um aspeto que 

mereceu a minha atenção durante o planeamento das UD (unidades didáticas).   

Aparentemente era uma turma que apresentava problemas de autonomia 

e responsabilidade devido à “imaturidade” de alguns alunos, principalmente do 

sexo masculino. Estes problemas eram evidentes na atitude dos alunos 

perante os exercícios, sendo necessária uma constante intervenção da minha 

parte para os motivar para uma realização empenhada. A falta de motivação 

para a prática, principalmente nos jogos desportivos coletivos, eram a 

característica predominante nas raparigas. Outro aspeto evidenciado pelos 

resultados dos testes de Aptidão Física é que os alunos apresentaram baixos 

níveis de aptidão física, principalmente na flexibilidade e na força. Esta 

evidência levou-me a planear uma intervenção muito cuidada ao nível destas 

capacidades motoras para dar resposta a estes baixos índices. Através das 

avaliações diagnósticas nas modalidades desportivas coletivas percebi também 

que a maioria dos alunos situava-se no nível “introdutório/elementar”, não indo 

ao encontro do Programa Nacional de Educação Física para o 10º ano, na 

maioria das modalidades a serem ensinadas. 

Após “traçar” o perfil da turma, delineei como objetivos centrais para a 

minha intervenção como professor: 

1. Motivar os alunos para as aulas de Educação Física; 

2. Fomentar o gosto pela prática de exercício físico voluntário, levando os 

alunos a compreender assim a importância da adoção de estilos de vida 

ativos, bem como desenvolver competências específicas na área da 

Educação Física, ajudando-os a tornarem-se cidadãos desportivamente 

cultos, ativos e tolerantes; 

3. Desenvolver os níveis de autonomia e responsabilidade dos alunos;  

4. Melhorar a pontualidade dos alunos; 
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5. Melhorar os níveis de concentração dos alunos; 

6. Desenvolver relações interpessoais com base no respeito. 

7. Desenvolver o sentimento de competência dos alunos na disciplina de 

Educação Física. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

O principal propósito deste capítulo é ilustrar o modo como aconteceu a 

minha participação e intervenção, como professor durante o ano de estágio. A 

estruturação deste capítulo teve como base as reflexões escritas que efetuei ao 

longo do ano letivo, quer relativas ao processo ensino-aprendizagem, quer 

relativas a outras vivências no contexto de estágio. Já em termos estruturais o 

capítulo está organizado pelas áreas de desempenho (Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem, Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade, Desenvolvimento Profissional) focalizando os acontecimentos 

mais marcantes e as consequentes reflexões que marcaram o meu 

crescimento enquanto professor. 

 

4.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino e da Aprendizagem 

 

4.1.1. Do primeiro contacto à experiência em contexto real de ensino 

O dia 16 de Setembro de 2011 permanecerá na minha memória para 

sempre. Às 8:30h entrei pela primeira vez numa sala de aula onde me 

esperavam 22 alunos “reais”. Este foi aquele momento! Assim, envolto em 

algum receio, mas ao mesmo tempo cheio de expetativas dei início à grande 

aventura de ser professor.   

Face ao facto de ser completamente inexperiente na função de professor 

num contexto real de aprendizagem, tive que realizar todo um conjunto de 

tarefas que se vieram a revelar fundamentais no “abraçar” deste desafio.  

Uma das primeiras tarefas, que estão contempladas nas normas 

orientadoras do Estágio Profissional foi a análise do Projeto Educativo da 

Escola, do Projeto Curricular da Escola e os Programas de Educação Física de 

todos os anos letivos. O primeiro contacto com estes documentos tinha 

ocorrido no 1º ano do mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, mais concretamente na unidade curricular de 

Desenvolvimento Curricular. Este conhecimento prévio ajudou-me a analisá-los 
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de forma mais célere e simultaneamente pormenorizada de forma a conseguir 

materializar a definição dos primeiros objetivos a que me propus para o meu 

desenvolvimento profissional. As minhas vivências e formação, que era 

sumária em algumas modalidades, dificultaram a seleção de conteúdos e 

definição de objetivos. Este foi o momento em que senti que a minha formação 

inicial não tinha sido suficiente para dar resposta às exigências que enfrentava. 

Assim, tive que recorrer à consulta de bibliografia específica das respetivas 

modalidades, experienciar situações no papel de praticante, de forma a ter a 

perceção do “lado” do aluno, e visualizar vídeos pedagógicos. Todas estas 

estratégias revelaram-se bastante úteis na preparação das situações de 

aprendizagem das diferentes modalidades. Acrescendo a esta minha postura 

“autodidata” tive um acompanhamento próximo da professora cooperante nas 

reuniões de núcleo de estágio e reuniões parciais, que ocorriam normalmente 

com dois estudantes-estagiários e que assumiram uma importância extrema no 

cumprimento dos objetivos delineados inicialmente. O facto de ter procurado 

“beber” todos os ensinamentos da professora cooperante, resultantes da sua 

vasta experiência, permitiu-me analisar de forma crítica os currículos e 

programas de Educação Física, pois só assim esta tarefa tem significado e 

utilidade porquanto permite a sua contextualização à realidade específica onde 

estamos inseridos.  

Ao nível da análise do contexto recorri ao Projeto Educativo de Escola e 

ao Projeto Curricular da Escola. No início, o desconhecimento do contexto 

cultural e social da escola e dos alunos tornou-se uma barreira à tomada de 

decisões que promovessem o desenvolvimento e a aprendizagem significativa 

dos alunos, daí esta tarefa ter sido relevante. Contudo, esta por si só revelou-

se insuficiente. Neste âmbito, a realização dos três primeiros Módulos do 

Planeamento Anual, com base no modelo de planeamento proposto por 

Vickers (1989), foi fundamental para dar resposta às dificuldades anteriormente 

referidas. Esta foi sem dúvida a melhor forma para iniciar esta etapa…o de 

conhecer para planear. 

Após o planeamento surgiu a realização do ensino, que na fase inicial de 

estágio surge demasiado “depressa”. Ainda não tinha superado os 
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constrangimentos sentidos na conceção e planeamento e já estava perante os 

alunos a dar aulas! E eu ainda em fase “embrionária”! Ainda nesta fase inicial, 

a “pressão” que senti em ter que planear e realizar a avaliação diagnóstica dos 

alunos foi essencial para conseguir compreender o que teria que fazer para dar 

resposta às exigências do processo de ensino-aprendizagem. Para dar 

resposta às mesmas, numa primeira fase, atribuí uma maior importância à 

implementação de rotinas, tal como será abordado no ponto seguinte.  

 

4.1.2. A importância das rotinas na rentabilização do processo de 

ensino-aprendizagem 

 No seguimento do que foi dito anteriormente e reportando-me agora à 

realização do processo ensino-aprendizagem, a principal preocupação, nesta 

primeira fase, foi conquistar a confiança dos alunos e estabelecer o controlo da 

turma. Para dar resposta a essa exigência recorri à implementação de rotinas 

bem “marcadas”, estabelecidas no início de cada UD. O objetivo era criar 

“hábitos” que rentabilizassem a aula de modo a procurar potencializar a 

aprendizagem dos alunos. O seguinte excerto, retirado do diário de bordo, 

comprova o referido anteriormente.  

“A importância das “rotinas” e do controlo da turma é inegável. Nesta primeira fase 

de professor-estagiário é fundamental ter em conta estes dois aspetos, isto 

porque uma turma “controlada” cria condições para aumentar o tempo de 

empenhamento motor e por conseguinte o tempo potencial de aprendizagem dos 

alunos” (reflexão da aula nº 4). 

Em síntese, o tempo inicial dedicado à implementação de rotinas não 

pode ser visto como tempo “perdido”, mas sim como tempo “necessário” que 

permitiu consolidá-las. As rotinas foram sempre um “alvo” de destaque durante 

o processo de planeamento das diferentes unidades didáticas e tiveram uma 

importância relevante no meu crescimento enquanto professor. 
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4.1.3. O papel do planeamento no crescimento para professor 

As muitas horas passadas a planear, aliadas ao conhecimento que fui 

adquirindo decorrente do planeamento do processo de ensino-aprendizagem, 

fruto do ato reflexivo, foram os principais responsáveis pela melhoria qualitativa 

das aulas e do meu desenvolvimento enquanto professor. 

O plano de aula integra o planeamento de uma UD, segundo o Modelo de 

Estrutura de Conhecimento de Vickers (MEC) (1989), assumindo-se como um 

“guião” de uma etapa, ou seja, de uma modalidade. O planeamento ao nível de 

uma UD é muito mais do que um simples “guião”, isto porque é um verdadeiro 

mapa detalhado de todo o “caminho” a percorrer numa determinada 

modalidade. Vickers (1989) refere que no módulo 1 é necessário que se reúna 

a informação fundamental sobre determinada modalidade a ensinar. Este 

processo (análise de uma determinada modalidade) exige a “transformação” 

dos conhecimentos adquiridos como estudante ou atleta3 em conhecimento 

passível de ser compreendido pelos alunos4. No módulo 2 é necessário 

analisar as condições logísticas e materiais que tinha à minha disposição para 

dar resposta às exigências de determinada modalidade. No módulo 3 é 

fundamental recolher informações sobre as características dos alunos com 

quem se vai trabalhar. No módulo 4 organiza-se o conhecimento sobre a 

modalidade, o ambiente de ensino e os alunos através de uma extensão e 

sequência de competência, estratégias e conceitos. No módulo 5, após ter sido 

criado a extensão e sequência dos conteúdos definem-se os objetivos a serem 

alcançados, adequados aos alunos e ao ambiente em questão. No módulo 6 

tomam-se decisões sobre o tipo de avaliação a utilizar durante o processo de 

ensino e de aprendizagem. No módulo 7 selecionam-se ou projetam-se as 

situações de aprendizagem que melhor se adequam aos objetivos e estratégias 

de avaliação definidos. O modulo 8 permite interligar as de forma mais concreta 

e principalmente operacional as quatro áreas transversais da Educação Física. 

                                                           
3
 O conhecimento adquirido como estudante ou atleta denomina-se por conhecimento do conteúdo 

(Graça, 1997). 
4
 O conhecimento passível de ser compreendido pelos alunos denomina-se por conhecimento 

pedagógico do conteúdo (Ramos, Graça & Nascimento, 2008). 
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No início do ano letivo, no que concerne ao planeamento, surgiu-me uma 

dificuldade ao nível dos planos de aula, principalmente na distinção de 

objetivos comportamentais e componentes críticas. Isto aconteceu porque no 

segundo semestre do primeiro ano do mestrado de Ensino de Educação Física 

nos ensinos Básico e Secundário foram apresentadas diversas variantes de 

planificação de aula baseada no Modelo de Vickers (1989), ou seja, a 

variabilidade sem a síntese não permitiu compreender tudo, o que me levou a 

algumas incongruências. Neste momento consigo distinguir corretamente o que 

são os objetivos comportamentais, que se reportam ao aluno, e as 

componentes críticas, que são semelhantes a critérios de êxito, ou seja, 

reportam-se à intervenção do professor numa determinada situação de 

aprendizagem com o intuito de ajudar o aluno a dar resposta ao objetivo 

comportamental proposto. Para isso contribuíram os ensinamentos da 

professora orientadora e da professora cooperante, que me ajudaram a focar 

aquilo que era mais importante e, consequentemente o processo de 

transmissão dos conteúdos aos alunos tornou-se mais fácil. 

Independentemente das melhorias alcançadas tenho consciência que ainda 

necessito melhorar o modo como transmito a informação ao nível da síntese e 

da compreensão. É neste aspeto onde futuramente irá recair a minha atenção, 

isto porque se conseguir aliar uma boa transmissão a um bom planeamento, 

em que este último foi alcançado durante o estágio, certamente irei melhorar 

enquanto professor. 

Outra dificuldade que enfrentei ocorreu nos meses de Inverno, pois face 

às condições climatéricas adversas tive que reajustar ou alterar completamente 

a planificação. Neste contexto, a incerteza relativamente às condições 

meteorológicas permitiu-me desenvolver uma competência fundamental do 

professor, ou seja, reajustar as aulas ou as situações de aprendizagem de 

acordo com as condições “efetivas” de realização da aula. Assim, foi possível 

minimizar o tempo despendido com esse processo, tendo sempre presente a 

necessidade de manter a qualidade da aprendizagem dos alunos. Outra 

situação que colocou “à prova” a minha capacidade de reorganização foi a UD 

de natação, a qual foi marcada pela irregularidade e inconstância das 
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condições espaciais da aula. Antes do início das aulas não sabia qual seria o 

número de pistas disponíveis, pelo que, geralmente, iniciava a aula com os 22 

alunos distribuídos por 3 pistas, correspondendo a cada uma um nível de 

habilidade, mas ao longo da aula, parte da piscina sendo municipal e, servindo 

todos os membros da comunidade, tinha, em diversas ocasiões, trocar os 

alunos de pista chegando mesmo a realizar quatro transições na mesma aula. 

Estes constrangimentos não foram, de todo, favoráveis, afetando o clima de 

ensino-aprendizagem. Nesta fase, face às condições de prática não serem as 

ideais, as minhas principais preocupações eram controlar os alunos e 

reorganizá-los pelo espaço disponível, pelo que a instrução ficou condicionada. 

Não obstante à dificuldade inerente à vivência destas adversidades, elas 

permitiram-me crescer enquanto professor, nomeadamente no 

desenvolvimento da capacidade de reajustamento, que implicou a tomada de 

decisão rápida e em autonomia. Em autonomia porque nestas situações a 

professora cooperante dava-nos “liberdade” para decidirmos e no final 

analisávamos e refletíamos acerca das nossas decisões e respetivas ações. 

Outro exemplo que exigiu que colocasse “à prova” a capacidade de 

reajustamento relacionou-se com a UD de futebol. O programa de Educação 

Física do 10º ano de escolaridade propõe que os alunos realizem jogo 7x7. A 

realização desta forma de jogo é incomportável na maioria das escolas 

portuguesas, isto porque os pavilhões existentes e/ou os campos exteriores 

estão preparados para o jogo 5x5. Para dar resposta às condições logísticas da 

ESMGA foi necessário proceder a reajustamentos relativamente aos objetivos 

delineados pelo programa.  

Regressando ao processo de planeamento, sinto que a grande alteração 

ocorreu ao nível do planeamento das unidades didáticas. Nas unidades 

didáticas iniciais, quando o núcleo de estágio construía os MEC’s, tínhamos a 

ideia de que para os mesmos possuírem qualidade tinham que ser volumosos, 

pelo que a tendência era reunir toda a informação encontrada. Pensávamos 

que toda essa informação seria necessária para dar resposta às necessidades 

que hipoteticamente pudessem surgir durante o processo de ensino-

aprendizagem. Com a ajuda da professora cooperante e, tomando consciência 
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do volume “exagerado” de informação compilada, apercebemo-nos que 

quantidade não é sinónimo de qualidade e que acabava por se tornar um 

entrave à redução.  

Este documento deve focar-se nas necessidades do professor e dos seus 

alunos, tendo em conta as condições de prática. Se comparar um MEC do 

primeiro período com um do segundo, facilmente constato que as 90 páginas 

iniciais diminuíram para cerca de metade. Apesar dos MEC’s mais recentes 

compilarem bastante menos informação são inegavelmente mais úteis e 

funcionais, respondendo melhor às necessidades dos alunos.  

Reportando-me novamente aos planos de aula e à sua melhoria 

significativa, um dos aspetos que não atribuía a devia atenção era à 

componente dedicada à “organização professor/aluno”. Na experiência vivida 

na Faculdade, concretamente nas didáticas específicas, em que os “alunos” 

eram os nossos colegas de turma, não sentia necessidade em preocupar-me 

com os tempos de transição entre os exercícios, visto que estes “alunos” (leia-

se colegas) tinham autonomia e responsabilidade suficientes para que os 

tempos de espera fossem bastante reduzidos. No contexto real de ensino-

aprendizagem, com que me deparei neste ano letivo a situação foi 

completamente distinta. Os alunos da minha turma apresentavam níveis de 

autonomia e responsabilidade bastante baixos pelo que para rentabilizar o 

tempo de empenhamento motor tive que passar a atribuir uma atenção 

redobrada a uma componente que parecia “dispensável”…a “organização 

professor/aluno”. Após várias reflexões neste sentido consegui compreender 

que o tempo total da aula não correspondia à soma dos tempos destinados a 

cada um dos exercícios. Quando me consciencializei desse facto, passei a 

atribuir mais importância aos tempos de transição entre os exercícios, com o 

intuito de os minimizar. Na verdade, o momento que “revolucionou” a minha 

capacidade de gestão e organização da turma foi quando melhorei ao nível das 

transições de tarefas grupo a grupo, que passei a fazer, sempre que possível.  

“A transição de tarefa grupo a grupo revelou-se fundamental na rentabilização 

do tempo de empenhamento motor dos alunos. Considero que tenho vindo a 

melhorar na aplicação desta transição grupo a grupo e isso demonstra que 

tenho melhorado a minha capacidade de gestão dos “acontecimentos” da 

aula. A motivação dos alunos, devido à variabilidade de situações de 
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aprendizagem e à alteração das equipas contra quem jogam, tem aumentado 

significativamente nas últimas aulas, e isso tem influência direta no aumento 

do tempo de empenhamento motor” (reflexão da aula nº 36).  

Além da aprendizagem que resultou destas vivências estas também 

foram importantes para ganhar confiança em mim e nas minhas capacidades 

enquanto professor. 

Este reajustamento e/ou alteração da planificação fizeram-me 

compreender que o plano de aula é um documento fundamental, contudo não 

pode ser encarado como um documento “imutável”, pelo contrário, deve ser 

flexível de forma a ser possível adaptá-lo aos constrangimentos que surgem. É 

natural que nós, enquanto estudantes-estagiários, tenhamos algumas 

dificuldades em realizar os reajustamentos necessários quando surgem 

contingências que condicionam o planeado. Assim, o planeamento funcionou 

como uma “bússola” no processo de ensino-aprendizagem, sendo que para 

que ganhe consistência é necessário refletir. E, concretamente no estágio, as 

orientações da professora cooperante foram fundamentais.  

A melhoria significativa no planeamento e na instrução fez com que 

ocorresse um “salto” qualitativo, que será abordado no ponto seguinte. 

 

4.1.4. O “salto” qualitativo… 

Na transição do segundo para o terceiro período ocorreu o “salto” 

qualitativo no meu crescimento profissional, tendo repercussões na qualidade 

das minhas aulas, sendo os principais responsáveis pelo sucedido a melhoria 

significativa ao nível do planeamento e a melhoria substancial da minha 

instrução. Foi a partir deste momento que comecei a sentir-me um verdadeiro 

“professor” e não um simples “estagiário”. Nos primeiros meses sentia-me 

demasiado tenso durante as minhas aulas, tendo repercussões negativas na 

minha intervenção. Muitas vezes, no final das aulas, sentia-me “esgotado” 

fisicamente e psicologicamente. Com o desenrolar do ano fui ganhando mais 

confiança nas minhas capacidades e comecei a adaptar-me ao contexto de 

“sala de aula”. Com efeito, este espaço passou a ser o meu “meio natural” de 

atuação! Passei a sentir-me menos ansioso e mais atento à prestação dos 
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meus alunos. Este aumento de confiança nas minhas capacidades enquanto 

professor também resultou da melhoria ao nível planeamento, mais 

concretamente com a elaboração do Módulo 8 do MEC. Esse módulo permitiu-

me interligar de forma mais concreta e principalmente operacional as quatro 

áreas transversais da disciplina de Educação Física, ou seja, a as Habilidades 

Motoras, a Condição Física, a Cultura Desportiva e os Conceitos Psicossociais. 

Neste processo compreendi que estas categorias estão estritamente 

relacionadas entre si, complementando-se numa perspetiva de ensino centrado 

no desenvolvimento global dos alunos (ver anexo 2). Este Módulo foi o 

“culminar” de todo um processo de planeamento, isto porque num só local é 

possível ter acesso, de forma rápida e simplificada, a toda a informação 

indispensável à construção de uma determinada UD. 

A partir do momento em que senti melhorias significativas ao nível do 

planeamento, fui adquirindo uma maior confiança enquanto professor, 

incrementada pelo controlo da turma, pela melhoria do domínio dos conteúdos 

e do processo instrucional, possibilitando-me transitar para uma fase em que 

passei a dar mais importância à relação que estabelecia com os alunos, visto 

que a gestão da aula já não se constituía como uma dificuldade. 

 

4.1.5. Relação com os alunos: a “barreira saudável” entre 

professor/alunos 

De acordo com Silva (2009) “o exercício competente da função de 

professor exige todo um conjunto de requisitos que vão desde o possuir 

conhecimento especializado e capacidade de o transmitir até, à capacidade de 

se relacionar para tornar o processo “aprazível” e suscetível de surtir efeito nos 

alunos” (p.11). 

Seguindo esta linha de pensamento, uma das minhas preocupações 

iniciais relacionou-se com a proximidade de idades que existia entre mim e os 

meus alunos. Este facto fez com que temesse que a minha afirmação enquanto 

professor perante a turma não fosse fácil. Mas, à semelhança de alguns 

gestores ou treinadores, que muitas vezes lideram grupos de pessoas com 
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idades superiores às suas, aprendi que a autoridade não está intrinsecamente 

relacionada com a graduação ou com a idade. A autoridade conquista-se… 

Numa fase inicial a focalização na gestão da aula era elevada, pois 

receava perder o controlo da turma. Este receio acabou por dificultar a 

aproximação aos alunos, mas quando foi ultrapassado a conquista dos alunos 

constitui-se como um dos objetivos a alcançar. No início considerava que não 

devia aproximar-me dos alunos, pelo que muitas vezes adotava uma postura 

demasiado rígida, pensando que só assim é que conseguiria assumir-me como 

o “líder” perante a turma. Aos poucos apercebi-me que esta atitude não era a 

mais adequada. Na verdade, foi pela aproximação aos alunos, sem ultrapassar 

a “barreira” professor/alunos, que consegui estabelecer um melhor controlo da 

turma, num clima de respeito mútuo. A “barreira” anteriormente mencionada 

refere-se à distância que deve existir entre professores e alunos para que haja 

respeito. Um professor tem a obrigação de ser um modelo, um mentor e não 

um “amigo”. Quando comecei a sentir que os alunos tinham uma relação mais 

próxima comigo, apercebi-me que estavam mais “comprometidos” com as 

tarefas propostas, fazendo transparecer a ideia de que não queriam defraudar 

as expetativas que depositava neles. 

As principais estratégias que implementei no sentido de melhorar o meu 

relacionamento com os alunos, passaram por “interessar-me” por assuntos 

relacionados com o dia-a-dia deles. As conversas, antes e depois das aulas, 

permitiram-me conhecer melhor os alunos e ajudaram-me a estabelecer um 

“clima saudável” entre mim e eles que teve repercussões positivas no seu 

envolvimento nas aulas. Outro aspeto que recorri foi ao nível da emissão de 

feedbacks. Tinha a preocupação de me dirigir ao respetivo aluno, ou seja, 

intervir de forma individualizada.  

A partir do momento em que introduzi as transições de tarefa grupo a 

grupo senti que houve uma melhoria significativa da relação com os alunos. 

Durante as transições de tarefa grupo a grupo, a proximidade com os alunos 

passou a ser maior, sendo possível intervir de forma mais adequada e 

individualizada, desenvolvendo assim o relacionamento com eles.  
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Por outro lado, o melhor conhecimento dos alunos permitiu-me intervir de 

forma mais individualizada através de procedimentos de diferenciação 

pedagógica. Contudo, a formação de grupos, atendendo à motivação e ao nível 

de desenvolvimento das habilidades, assumiu-se como um dilema que passarei 

a explicar no ponto seguinte.  

 
4.1.6. Diferenciação Pedagógica: grupos homogéneos vs grupos 

heterogéneos 

No momento em que senti que tinha estabelecido o controlo da turma e 

conquistado a confiança dos alunos procurei, a partir do início do segundo 

período, recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

heterogeneidade dos níveis de desempenho dos alunos da turma. 

Numa fase inicial encarei a diferenciação pedagógica como sendo uma 

divisão dos alunos por níveis de capacidades no domínio das habilidades 

motoras. Essa foi a estratégia a que recorri na modalidade de Voleibol, 

lecionada no primeiro período. No início do segundo período reconsiderei esta 

opção pois compreendi que a diferenciação pedagógica nos jogos desportivos 

coletivos também pode ser efetuada através da interação de níveis de 

habilidade (formação de grupos heterogéneos). 

Enquanto que no início do ano letivo optei por separar os alunos, tendo 

em conta o nível de habilidade, resultando na formação de grupos 

homogéneos, nem sempre o fiz. Esta opção inicial teve como objetivo 

aumentar os níveis de motivação dos alunos, principalmente os de nível mais 

avançado. Na realidade esta estratégia foi bem sucedida no grupo dos 

rapazes, isto porque foram visíveis níveis de empenhamento e motivação 

superiores comparativamente com as situações de aprendizagem em que os 

grupos eram heterogéneos. Contudo, esta situação não se verificou no grupo 

das raparigas, ou seja, os níveis de empenhamento e de motivação 

continuaram bastante baixos. Assim, uma das estratégias que adotei para 

tentar contrariar esta situação foi participar na tarefa, sem nunca perder a 

atenção ao resto da turma. Esta estratégia acabou por resultar visto que a 

minha presença no jogo permitiu aumentar o empenho e a motivação das 
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alunas. Contudo era crucial encontrar outras estratégias, isto porque um dos 

meus objetivos era melhorar os níveis de autonomia dos alunos, logo as alunas 

não poderiam estar dependentes da minha presença no jogo para se 

motivarem para a tarefa. Para isso, no início do segundo período, optei por 

formar grupos de alunos com níveis heterogéneos, ao nível das habilidades 

motoras, sem nunca esquecer as diferenças de cada um, criando objetivos e 

tarefas diferenciadas para cada nível dentro dos mesmos exercícios, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento de determinados conceitos 

psicossociais, tais como o respeito e a cooperação, mas acima de tudo 

responsabilizá-los pelas suas próprias aprendizagens e pelas dos outros. Esta 

estratégia permitiu-me perceber que ser professor de Educação Física 

ultrapassa em muito o ser treinador, isto porque um dos principais objetivos do 

professor é formar pessoas capazes de se integrarem na sociedade, ao passo 

que um treinador, devido ao caráter competitivo em que está inserido, 

preocupa-se predominantemente com o rendimento relacionado com a 

melhoria ao nível das habilidades motoras. 

Tenho a perceção que no início do ano letivo estava a desempenhar a 

função de treinador, preocupando-me principalmente com a melhoria das 

habilidades motoras e da Condição Física, mas, no momento em que percebi 

que o meu papel era de formador e influenciador de pessoas passei a olhar 

para o aluno na sua plenitude, procurando desenvolver neles diversas 

competências transdisciplinares como a cultura desportiva e os conceitos 

psicossociais.  

No momento em que assisti à consciencialização dos alunos das suas 

próprias “fragilidades” e das dos seus colegas, verifiquei que o jogo passou a 

ser mais racional e menos intuitivo. Pela primeira vez senti que a minha 

“missão” estava a ser cumprida, ou seja, assistia a uma verdadeira aula de 

Educação Física onde todos os alunos, independentemente do seu nível de 

habilidade, interagiam entre si, respeitando-se e desenvolvendo, de forma 

apropriada, competências diversas.    

Durante a UD de basquetebol foi possível verificar uma evolução 

considerável no nível de jogo dos alunos, face ao demonstrado em jogos 
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desportivos coletivos anteriormente lecionados, principalmente ao nível tático. 

Até no nível mais avançado (constituído essencialmente por rapazes) foi 

possível verificar uma evolução, isto porque os alunos consciencializaram-se 

de que o sucesso individual está intrinsecamente ligado ao sucesso coletivo, 

por isso, no momento em que começaram a jogar com as raparigas de forma 

coletiva, o nível de jogo melhorou significativamente.  

Numa fase inicial do ano letivo, não impunha condicionantes nas 

situações de aprendizagem. Este facto fez com que os rapazes assumissem o 

controlo do jogo, recorrendo sistematicamente a ações individuais como forma 

de dar resposta ao objetivo do jogo, resultando em sucessivas perdas de bola e 

a um nível de eficácia bastante baixo. Esta situação não proporcionava 

igualdade de oportunidades aos alunos, pelo que era urgente encontrar uma 

solução para este problema. Para contrariar esta situação procurei incutir nos 

rapazes a “responsabilização” pela aprendizagem dos colegas com maiores 

dificuldades, sendo que foi através desta estratégia que o nível de jogo 

apresentado melhorou consideravelmente. 

Os jogos desportivos coletivos são um excelente meio para trabalhar esta 

“responsabilização” anteriormente mencionada. Através da sua abordagem o 

professor tem a oportunidade de desenvolver competências transdisciplinares, 

isto porque devido à natureza do próprio jogo, os alunos necessitam de 

cooperar entre si para atingirem o sucesso. Mesmo os alunos com melhor nível 

de habilidade motora necessitam da ajuda dos colegas com maiores 

dificuldades para serem bem sucedidos.  

Este entendimento foi fundamental ao meu desenvolvimento enquanto 

professor, isto porque passei a encarar o resto do ano letivo com um olhar 

diferente relativamente à disciplina da Educação Física. Compreendi que esta 

disciplina ultrapassa largamente a abordagem das diferentes modalidades 

coletivas ou individuais. Na verdade, as modalidades são apenas instrumentos 

que permitem alcançar objetivos mais alargados e em vários domínios. 

O facto de ter conseguido aumentar os índices de motivação dos meus 

alunos, para a realização das aulas de Educação Física, foi muito importante 

na medida em que alcancei um dos propósitos do professor: envolver os alunos 
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de forma ativa no processo de aprendizagem. Para que isso acontecesse, os 

alunos tiveram que demonstrar uma atitude responsável para com as suas 

aprendizagens e a dos seus colegas. A questão da responsabilidade foi alvo de 

atenção da minha parte, isto porque os alunos, no início do ano letivo, 

apresentavam níveis de responsabilidade bastante baixos, daí a minha 

preocupação com a melhoria deste conceito psicossocial no processo de 

ensino-aprendizagem ao longo de todo o ano letivo. 

 

4.1.7. O papel da Responsabilidade na Aprendizagem 

No início do ano letivo, a maioria dos alunos revelou um empenhamento 

bastante baixo nas aulas de Educação Física, ao qual se aliou a fraca 

pontualidade. Estes indicadores apresentaram-se como um forte sinal de falta 

de responsabilidade por parte dos alunos. Esta postura adotada pela maioria 

dos alunos revelava uma falta de consideração para com a disciplina, 

parecendo refletir conceções desadequadas da Educação Física, talvez em 

resultado vivências anteriores na disciplina.  

No início da UD de natação (início do primeiro período) verifiquei que um 

número considerável de alunos não realizava a aula prática. Deste modo, tive 

que adotar algumas estratégias para combater esta situação. A preocupação 

em procurar reduzir o número de alunos que não realizavam aula prática no 

excerto a seguir apresentado.  

“Nesta primeira aula de natação não posso deixar de referir que um número 

considerável de alunos não realizou a aula prática, alegando desculpas de 

várias naturezas. Confesso que o que mais me preocupa não são as 

justificações utilizadas pelos alunos, mas sim as estratégias que terei que 

encontrar para diminuir significativamente o número de alunos dispensados” 

(reflexão da aula nº 5). 

Em primeiro lugar, para contrariar esta situação, decidi incutir aos alunos 

o princípio de que todos faziam parte da aula, independentemente de estarem 

a realizar aula prática ou não. Uma das tarefas consistia em os alunos que não 

realizavam a aula prática acompanharem os alunos com maiores dificuldades, 

recorrendo a uma ficha com aspetos técnicos fundamentais, que lhes permitiu 

emitir correções técnicas concretas. Esta estratégia permitia a estes alunos o 
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desenvolvimento da cultura desportiva da modalidade de natação e de alguns 

conceitos psicossociais, principalmente a responsabilidade e a autonomia. Na 

aula seguinte verifiquei que o número de alunos dispensados tinha diminuído, 

mas ainda existiam alguns que não se envolviam devidamente na aula, 

continuando com dispensa ou a apresentarem um empenhamento motor muito 

reduzido nas tarefas propostas, conforme pode ser comprovado no seguinte 

excerto: 

“Na aula anterior entreguei uma ficha aos alunos que não iam realizar a aula 

prática para que participassem ativamente na aula. Percebi nesta aula que 

alguns alunos, que não realizaram aula prática, na aula anterior, estavam na 

água, disponíveis para a aula. Sinto que a estratégia implementada tinha 

surtido algum efeito, mas não tinha sido um sucesso, isto porque o número de 

alunos com “dispensa” continua a merecer atenção da minha parte” (reflexão 

da aula nº 6).   

 Confesso que numa fase inicial senti que as estratégias implementadas 

não eram bem sucedidas, pois alguns alunos continuavam sem realizar aula 

prática. Na altura senti-me responsável pelo insucesso das mesmas. Contudo, 

nas reuniões de núcleo de estágio com a professora cooperante e em 

conversas informais com alguns professores do grupo disciplinar percebi que a 

responsabilidade destas situações não é exclusiva do professor. Os alunos, 

nesta fase da adolescência, entre os 15 e os 16 anos, têm que ser 

responsabilizados pelas suas próprias aprendizagens. Para isso é essencial 

que os seus professores incutam neles hábitos de trabalho autónomos e 

conscientes. Neste sentido, comecei a atribuir um menor tempo de 

acompanhamento a estes alunos e passei a dedicá-lo aos alunos que se 

empenhavam realmente nas aulas. No final de cada aula, quando realizava a 

auto e hétero avaliação dos alunos (estratégia utilizada pelo grupo disciplinar 

de Educação Física com o intuito de avaliar formativamente as competências 

de atitude) identificava as atitudes desses alunos perante a turma e atribuía-

lhes uma classificação negativa, de forma a espelhar a sua postura durante a 

aula. Estes alunos não tinham consciência de que a classificação atribuída às 

competências de atitude (20% da nota final) podia interferir significativamente 

na classificação obtida, continuando a apresentar atitudes irresponsáveis. Este 

grupo de alunos, após ter sido confrontado com as classificações do primeiro 
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período, alterou a postura, refletindo-se numa diminuição das atitudes 

irresponsáveis. Esta alteração veio a comprovar a “penalização” na 

classificação dos alunos, resultante das competências de atitude, foi uma das 

estratégias eficazes para responsabilizar os alunos pelas suas próprias 

aprendizagens. 

 

4.1.8. Avaliação vs Classificação 

Possivelmente, este foi o meu maior dilema no ano de Estágio, ou seja, 

avaliar e classificar os meus alunos… 

Antes de abordar a importância que a avaliação e a classificação tiveram 

no processo de desenvolvimento dos alunos, vou retroceder um pouco e falar 

do meu primeiro contacto com a avaliação em contexto real de ensino…a 

avaliação diagnóstica. 

Logo nas primeiras aulas do ano letivo, dedicadas à avaliação diagnóstica 

dos alunos, nos diferentes jogos desportivos coletivos a serem lecionados ao 

longo do ano, senti grandes dificuldades. A nível concetual, o núcleo de estágio 

conseguiu definir todos os critérios de observação, bem como os exercícios 

mais adequados de acordo com os critérios a serem observados. À partida 

sentia que tudo iria dar certo e que a tarefa seria simples, mas as minhas 

previsões não foram acertadas. Neste momento, olhando para aquela fase do 

meu percurso, consigo identificar quais foram as causas das dificuldades 

sentidas. A minha inexperiência e a dificuldade em realizar duas tarefas em 

simultâneo, sem me abstrair de nenhuma deles, foram as principais 

responsáveis.  

A avaliação, na sua plenitude, revelou-se uma tarefa bastante mais 

complexa do que inicialmente previ, pois gerir as situações da aula, 

designadamente o comportamento da turma e avaliar em simultâneo 

formativamente cada aluno revelaram-se como tarefas complexas. 

Para minimizar estas dificuldades adotei como estratégia observar as 

aulas dos meus colegas de núcleo e de outros professores do grupo disciplinar, 

bem como a observação das minhas aulas pelos meus colegas de estágio. 
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Numa fase inicial, nessas observações, a principal preocupação centrava-se no 

posicionamento e deslocamento pelo espaço da aula relativamente aos alunos. 

Sentia algumas dificuldades em realizar uma determinada tarefa específica e 

controlar a turma em simultâneo, mas o conhecimento que fui obtendo dos 

alunos da turma, aliado a alguma experiência que fui adquirindo, permitiram-me 

desenvolver a capacidade de interpretar determinados comportamentos dos 

alunos sem necessariamente terem acontecido no meu raio de visão. 

Quando senti que conseguia realizar uma determinada tarefa específica e 

controlar a turma simultaneamente passei a utilizar a avaliação formativa, que 

acompanhou as minhas aulas, permitindo-me recolher dados dos alunos em 

cada aula, que por sua vez permitiu-me acompanhar de forma mais próxima o 

seu percurso. Adicionalmente esta informação auxiliou-me na avaliação 

sumativa das unidades didáticas, tornando-se gradualmente uma tarefa mais 

fácil comparativamente com a avaliação diagnóstica. A avaliação sumativa, 

tendo por base os dados recolhidos através da avaliação formativa, não é uma 

forma “inflexível” de classificar os alunos, mas sim um processo de “controlo”, 

isto porque, mais importante do que avaliar o “produto” é fundamental avaliar o 

“processo”. 

Olhando para o outro interveniente do processo de avaliação, o professor, 

uma das coisas que aprendi ao longo das primeiras unidades didáticas foi que 

o processo de avaliação é muito mais do que uma mera formalidade que visa 

avaliar o aluno. A avaliação é uma forma de nos certificarmos se o nosso 

ensino dá resposta às “exigências” dos alunos, no sentido de procedermos a 

reajustamentos, quando necessário, com vista a melhorar as condições que 

promovam um melhor desenvolvimento aos alunos.  

Relativamente à avaliação, no início do ano letivo, estabeleci como 

objetivo utilizar as diferentes formas de avaliação como elemento regulador e 

promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem. Para isso, dediquei uma 

atenção redobrada à elaboração dos módulos 6, nos vários MEC’s, das 

diferentes unidades didáticas. Esse investimento fez com fosse desenvolvendo 

as minhas competências de avaliação do aluno durante as unidades didáticas, 

bem como a atribuição de uma classificação.  
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Ao nível da avaliação, uma das estratégias que adotei, proposta pelo 

grupo disciplinar de Educação Física, com o intuito de responsabilizar e 

consciencializar os alunos para a adoção de comportamentos corretos durante 

as aulas, foi a realização de uma auto e heteroavaliação dos conceitos 

psicossociais no final de cada aula. Esta consciencialização, principalmente a 

partir do início do segundo período, foi essencial para o crescimento pessoal de 

cada aluno, contribuindo para o aumento dos níveis de responsabilidade e de 

autonomia no seu processo de aprendizagem. 

No início do segundo período, apercebendo-me da influência que as 

classificações do 1º período, que ficaram aquém das expetativas da maioria 

dos alunos, tiveram neles, fiz questão de voltar a reforçar a importância do 

empenhamento deles em todas as aulas, isto porque a classificação não é 

resultado de um único momento, correspondente à última aula de cada UD, 

mas sim o resultado das avaliações que vão sendo realizadas, continuamente, 

em todas aulas.  

As discrepâncias entre as classificações obtidas pelos alunos e as 

esperadas por eles, no 1º período, devem-se em grande parte à 

irresponsabilidade e a falta de hábitos de trabalho sistemático, que foram 

características apontadas pela maioria dos professores da turma, durante o 

conselho de turma de avaliação do primeiro período. Segundo eles, os alunos 

só se aplicavam na aula ou estudavam em casa nas vésperas das avaliações, 

não compreendendo que para atingirem patamares superiores tinham que 

realizar um trabalho diário e contínuo. Nesse sentido, nas aulas da UD de 

Dança, adotei uma estratégia que colocou ênfase na avaliação contínua. No 

final de cada aula, todos os grupos teriam que apresentar à turma uma 

coreografia com os elementos gímnicos ensinados nessa mesma aula e no 

final da aula reforçava positivamente os alunos que tinham tido as melhores 

prestações na aula. Passado pouco tempo de introduzir esta estratégia 

observou-se um empenho bastante superior na globalidade dos alunos, mesmo 

aqueles que se “alheavam” desta modalidade. Esta estratégia teve como 

principal objetivo demonstrar aos alunos que a avaliação é um processo 

contínuo e não se confina apenas aos momentos formais de avaliação.  
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Face aos resultados obtidos, a estratégia de reforçar positivamente os 

alunos que tinham tido prestações boas durante a aula, foi mantida nas 

unidades didáticas seguintes com o objetivo de continuar a responsabilizar os 

alunos pelas suas próprias aprendizagens.  

No terceiro período, na UD de ginástica acrobática, deparei-me com um 

ambiente na aula que no início do ano letivo dificilmente poderia acontecer… a 

passagem de uma participação motivada por fatores extrínsecos para uma 

participação autónoma e responsável, ou seja, a alteração de uma motivação 

normalmente extrínseca para uma intrínseca. Finalmente o meu esforço e 

persistência tinham dado resultado. Senti que naquele momento estava a 

culminar todo um ano de trabalho.  

“Nesta aula, assisti pela primeira vez a um comportamento responsável, 

autónomo e ao mesmo tempo produtivo, dos meus alunos. Sinto que os meus 

“alertas” despertaram neles uma “vontade” em investir na disciplina que até 

ao momento não tinha acontecido.” (reflexão da aula nº 60) 

Nesta aula, todos os grupos de trabalho realizaram os exercícios 

solicitados de forma autónoma e responsável, tomando a iniciativa de 

realizarem figuras com um maior nível de dificuldade. A responsabilização dos 

alunos pelas próprias aprendizagens não foi “esporádico”, isto porque nas 

aulas seguintes os alunos continuaram a adotar a mesma postura. Senti que 

nesta aula eclodiu o resultado de um trabalho “oculto” desenvolvido ao longo 

do ano letivo, que sempre teve como objetivo responsabilizar os alunos pelas 

suas aprendizagens e pelas dos seus colegas. 

Sinceramente, espero ter contribuído para uma mudança de atitude dos 

meus alunos não somente nas minhas aulas, mas perante a escola em geral, 

para que num futuro próximo possam repercutir este modo de estar na 

sociedade. 

Foi nessa aula que senti pela primeira vez, no papel de professor, a 

sensação mais gratificante que se pode ter, que é “afastar-se” da aula e 

continuar a ver os alunos empenhados e a cumprirem a tarefa com sucesso, 

sem que haja necessidade de intervenção da nossa parte para que não se 

verifiquem comportamentos fora da tarefa. A procura de superar desafios com 

o intuito de melhorarem, estava patente.  
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Esta experiência foi muito significante para mim, pelo que no futuro 

procurarei criar, desde início, condições para que os alunos possam trabalhar 

de forma autónoma e responsável. O facto de os meus alunos terem procurado 

novos desafios (figuras acrobáticas mais complexas) comprovou que sentiam 

prazer na realização das aulas. Por sua vez, a minha instrução, recorrendo a 

feedbacks pertinentes e mais individualizados permitiu que os alunos tivessem 

a perceção que eram competentes. Essa perceção de competência contribui 

também para a promoção do gosto pela prática.  

Ainda nesta UD, os alunos que até ao momento tinham demonstrado 

dificuldades em participarem ativa e autonomamente nas aulas de Educação 

Física, esforçaram-se para cumprir as figuras propostas, demonstrando um 

comprometimento para com os seus colegas de grupo. Ao nível dos conceitos 

psicossociais, passei a considerar a ginástica acrobática de forma distinta 

relativamente às restantes modalidades, isto porque o sucesso de um grupo 

depende do desempenho de todos os elementos. Com efeito, os alunos, 

individualmente, sentem-se responsáveis pelo grupo e procuram contribuir para 

o sucesso do grupo. Os alunos, que inicialmente previa que sentissem 

bastantes dificuldades nesta modalidade, terminaram a UD com uma 

classificação que superou as expetativas inicialmente previstas. Esta situação 

mostrou-me que o envolvimento dos alunos nas diferentes modalidades está 

relacionado com a mensagem que o professor transmite. As mensagens que o 

professor transmite estão relacionadas com a sua conceção da disciplina de 

Educação Física, que é o tema do ponto seguinte.  

 

4.1.9. A minha conceção de Educação Física 

A minha conceção relativa à Educação Física e consequentemente aquilo 

que transmito aos alunos acerca do que é a Educação Física, sofreu alterações 

ao longo do ano letivo. 

Tendo em conta a sistematização proposta por Bart Crum (1993), as 

mensagens que fui transmitindo acerca da Educação Física ao longo deste ano 

letivo não foram, de modo algum, uniformes, tendo sofrido alterações, Sinto 
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que ainda não alcancei um ponto totalmente estável e tenho consciência que a 

conceção que cada professor tem acerca da Educação Física não é imutável. 

Reportando-me ao início do ano letivo, a mensagem de Educação Física que 

transmiti aos meus alunos prendeu-se predominantemente com o controlo 

disciplinar. Pela análise de algumas reflexões iniciais deparo-me com relativa 

facilidade com um cenário caracterizado por uma instrução direcionada para os 

processos de controlo da turma, implementação de rotinas e gestão da aula.  

“Relativamente à parte inicial da aula, o facto de o aquecimento ser realizado 

em “fila indiana” à volta do ginásio, permitiu-me ter um maior controlo sobre a 

turma, tendo a perceção do movimento de todos os alunos. Ao recorrer ao 

apito para indicar qual era o exercício que pretendia que os alunos 

realizassem, permitiu que nesta fase, os alunos adotassem um 

comportamento adequado, isto porque necessitavam de ouvir o número de 

apitos para realizarem o exercício correspondente.” (reflexão da aula nº 7) 

Perto do final do 1º Período, após ter conquistado o controlo da turma, a 

principal mensagem que pretendi que chegasse aos meus alunos estava 

relacionada com uma Educação Física orientada para a promoção de 

aprendizagens. Nesta fase, tinha como principal objetivo rentabilizar as 

minhas aulas e fomentar o desenvolvimento das habilidades motoras dos 

alunos. Para que isso fosse possível tive que me dedicar de forma “afincada” 

ao planeamento e à preparação dos conteúdos a serem transmitidos.  

Numa fase final do ano letivo, sem nunca esquecer a importância das 

conceções referidas anteriormente, acrescentei o divertimento às situações de 

aprendizagem, tendo sempre presente a promoção de aprendizagens, que 

“norteou” a minha atuação. Se conseguir que os alunos fiquem com uma 

imagem positiva da prática de exercício físico estarei a aumentar as 

possibilidades de eles estabelecerem uma afiliação com o mesmo, criando 

condições para que possam repetir essas atividades de forma voluntária, num 

ambiente externo às aulas de Educação Física, adotando assim hábitos de vida 

saudáveis.   

Um professor não deve cingir-se apenas à lecionação das matérias 

específicas de Educação Física. É fundamental que consiga criar condições 

para que os alunos sintam prazer em frequentar as aulas de Educação Física e 

em realizar exercício físico. Se isso acontecer, certamente estará a marcá-los 
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para toda a vida, isto porque deu um contributo essencial para a criação de 

estilos de vida mais ativos. 

Bart Crum (1993) também refere que a Educação Física pode ter uma 

mensagem orientada para a promoção da Condição Física. Esta conceção 

também esteve presente durante a minha atuação ao longo do ano letivo. Após 

a realização dos testes de Fitnessgram consegui detetar quais eram as 

principais necessidades dos alunos, que foram o ponto de partida para o 

delineamento de estratégias para dar resposta às dificuldades evidenciadas 

pelos alunos. 
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4.2. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

Nunca me esquecerei do primeiro dia em que entrei na sala de 

professores para recolher o livro de ponto. Nos primeiros instantes senti que 

estava a entrar num local “proibido”, reservado apenas aos professores, mas 

depressa me consciencializei de que aquele seria um local que passaria a 

frequentar regularmente. Se um dos meus objetivos era deixar de ser visto 

como um simples “estudante-estagiário” e passar a ser visto como um 

professor que integrava o grupo disciplinar de Educação Física e o grupo de 

professores da ESMGA, era fundamental a minha interação com eles.  

Neste sentido, um dos objetivos delineados no início do ano letivo, 

relativos à área II (Participação na Escola e Relações com a Comunidade), foi 

conhecer melhor os professores da escola de forma a integrar-me na 

comunidade educativa. Relativamente a este aspeto, agradeço à professora 

cooperante por ter desempenhado o “papel” de intermediária entre nós, 

estudantes-estagiários, e a comunidade escolar.  

A professora cooperante fez questão de nos apresentar a todos os 

professores, “quebrando” de certa forma o “gelo” existente entre nós e os 

restantes professores. Mas, tinha que partir de nós a iniciativa de nos 

integrarmos autonomamente. Uma das estratégias que utilizei foi preencher o 

livro de ponto na sala de professores, permanecendo algum tempo em contacto 

com os professores que frequentavam o espaço em simultâneo. Outra 

estratégia foi realizar algumas das refeições no bufete e cantina da escola, 

interagindo assim com o pessoal não docente. O facto de existir um espaço 

próprio para os professores do grupo disciplinar de Educação Física 

conviverem no pavilhão, permitiu-me estabelecer uma relação mais próxima 

com os professores do grupo disciplinar e com o pessoal não docente. Tenho 

plena consciência de que os momentos de lazer passados durante os 

intervalos naquele espaço contribuíram significativamente para a minha 

integração no grupo disciplinar. Confesso que ainda sinto alguma nostalgia 

quando recordo estes momentos…mais do que simples “colegas de trabalho” 

estabeleci algumas relações de amizade. Além disso, a participação em todos 
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os convívios não institucionais, tais como o almoço de Natal e de Páscoa foram 

também muito importante para a minha integração na comunidade escolar. 

Esta progressiva integração na comunidade escolar permitiu-me 

compreender melhor quais são as funções do professor que de seguida irei 

focar. 

 

4.2.1. Ser Professor…uma profissão multifacetada 

A função do professor na escola não se resume exclusivamente à gestão 

do processo de ensino-aprendizagem. Apesar de na Faculdade termos tido um 

contacto aprofundado e exaustivo no estudo e reflexão de todos os pormenores 

relacionados com o processo de ensino-aprendizagem, é muito limitador se 

pensarmos que a função de professor se confina apenas a este. Para que um 

professor cumpra, na sua plenitude, a sua função, é necessário que se 

preocupe com uma multiplicidade de tarefas. Tal como refere Silva (2009, p. 9), 

“A sociedade presente, marcada pela diversidade e pela pluralidade, exige 

funções acrescidas à escola, colocando-lhe a responsabilidade de preparar os 

jovens para o futuro que terão que enfrentar. Assim, além de gestor da aula, 

o professor tem que ser um gestor de relações pessoais e de conflitos, 

um gestor administrativo, um gestor de tarefas de interação entre os 

vários elementos da comunidade escolar, e ainda gestor de interação com 

a comunidade. O professor vê-se, assim, envolto numa multiplicidade de 

tarefas às quais tem que ser capaz de dar resposta.” 

A participação nas reuniões de departamento, do grupo disciplinar, os 

conselhos de turma e as reuniões intercalares deram-me a oportunidade de 

compreender melhor que a função de professor é muito mais abrangente do 

que uma “simples” gestão do processo de ensino-aprendizagem. Silva (2009, 

p. 9) afirma que “Partindo de um entendimento de escola, como uma 

comunidade de aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a 

própria comunidade é fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, 

o papel do professor é muito abrangente e complexo. Por conseguinte, a sua 

capacidade profissional, terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas 
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didáticas de planear, realizar e avaliar no contexto do processo de ensino 

e aprendizagem no quadro mais vasto da turma. Na realidade, o professor 

só poderá responder com eficácia às múltiplas tarefas para que é 

solicitado, se compreender e se envolver no contexto global do ser 

professor.” 

Neste sentido, face à oportunidade que o Estágio Profissional dá de 

contactar com o contexto real de ensino, este assume-se como um elemento 

essencial na formação de um professor. 

Dado o meu interesse em aprofundar ainda mais o conhecimento sobre 

as diversas funções do professor o acompanhamento da minha turma foi uma 

contante. 

 

4.2.2. O papel do Diretor de Turma…um mediador sociocultural e gestor 

na comunidade escolar 

O acompanhamento sistemático do Diretor de Turma (DT) não era uma 

tarefa obrigatória no contexto de Estágio Profissional, mas senti necessidade 

em perceber como se processa uma das funções que qualquer professor 

poderá desempenhar. O acompanhamento foi realizado através de algumas 

reuniões com a DT, de conversas informais e a presença em algumas aulas de 

Formação Cívica. 

Logo na primeira reunião com o DT contactei com o dossier de turma, 

compreendendo de que forma está organizado e qual é o conteúdo que 

incorpora. Uma boa organização e gestão deste dossier, tal como a DT fez, são 

fundamentais no processo de acompanhamento contínuo dos alunos e na 

capacidade de dar resposta às solicitações dos restantes professores e 

Encarregados de Educação.  

A principal função do DT é estabelecer uma “ponte” entre os professores 

e os encarregados de educação. Durante o tempo em que acompanhei as 

funções do DT apercebi-me que esta tarefa nem sempre é de fácil 

exequibilidade. Legalmente, o DT tem à sua disposição dois tempos letivos 

semanais previstos no horário, mas um deles destina-se à receção dos 



Realização da Prática Profissional 

54 
 

encarregados de educação, restando apenas um tempo letivo para tratar de 

assuntos administrativos, que considero ser insuficiente, “sobrando” em muitas 

situações trabalho “extra” para ser realizado num ambiente extraescola.  

Todo este processo realizado pelo DT torna-se ainda mais complexo 

quando, tal como ocorreu na “minha” turma, alguns alunos apresentam alguns 

problemas familiares que dificultam o processo de comunicação escola – casa. 

Como tive a oportunidade de percecionar, ao longo do processo de 

acompanhamento da DT, mais complexa do que a gestão administrativa é a 

gestão ao nível humano.  

No final do 1º Período, dos vinte e dois alunos que constituíam a turma, 

metade dos alunos tinha uma ou mais classificações negativas. A falta de 

empenho dos alunos, a falta de hábitos e métodos de estudo e a falta de 

concentração nas aulas eram apontados como os principais responsáveis pelo 

insucesso verificado, deixando antever que no final do ano letivo bastantes 

alunos poderiam reprovar. Assisti a uma “luta”, por vezes inglória da DT para 

que este cenário pouco animador não se concretizasse. As sucessivas 

conversas, em algumas aulas de Formação Cívica, com os alunos, visando 

incutir-lhes alguma responsabilidade pelas suas aprendizagens, as reuniões 

com alguns encarregados de educação para fazer o ponto de situação dos 

seus educandos, foram estratégias utilizadas e que no final do ano se 

revelaram bem sucedidas, visto que apenas um aluno não transitou para o ano 

seguinte. 

Deste acompanhamento, mais do que os aspetos logísticos retiro a ideia 

de que no desempenho desta função tão complexa, a evolução dos alunos, 

fruto de muito empreendimento e dedicação, são a maior recompensa do 

trabalho desenvolvido, isto porque não existe qualquer acréscimo monetário no 

vencimento mensal pelo desempenho desta função e os dois tempos letivos no 

horário semanal não são de todo suficientes para realizar todo o trabalho que é 

exigido. 
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4.2.3. Dinamização de atividades 

Com o intuito de estabelecer uma maior interação dos alunos com a 

Escola e mais concretamente com a nossa a disciplina de Educação Física, em 

contexto extracurricular, o grupo disciplinar de Educação Física elabora 

anualmente um Plano Anual de Atividades, onde incorpora um leque variado de 

atividades que visam promover nos alunos o gosto pela prática de exercício 

físico aliado à prática desportiva. As atividades presentes no Plano Anual eram 

muito variadas, sendo que uma das tarefas do núcleo de estágio foi dinamizar 

uma atividade, dirigida aos alunos e se possível à restante comunidade 

educativa. A organização e realização desta atividade vão ser objeto de 

abordagem neste documento num ponto mais à frente. 

Como o espírito do núcleo de estágio foi sempre aprender o máximo 

possível, prontamente nos dispusemos a colaborar em todas as atividades do 

Plano Anual de Atividades, ligadas à disciplina de Educação Física. O nosso 

envolvimento em todas as tarefas foi máximo, contribuindo para o bom 

desenvolvimento de todas as atividades. Das atividades organizadas pelo 

grupo disciplinar, aquela que foi mais significativa e gratificante foi o Sarau 

Gímnico.  

 

4.2.3.1. O Sarau Gímnico 

O Sarau Gímnico foi a atividade que nos aproximou mais dos alunos. 

Propusemos à professora cooperante a apresentação de uma coreografia 

juntamente com os alunos das nossas turmas, que se voluntariassem a 

participar. A nossa vontade de dar um contributo especial ao evento levou-nos 

a um elevado envolvimento. Queríamos mostrar que éramos capazes de 

apresentar uma coreografia à altura do evento. No dia anterior à atividade e no 

próprio dia trabalhámos exaustivamente para que o evento reunisse as 

condições para ser um sucesso. Durante a tarde, no dia do evento, estivemos 

reunidos com todos os alunos que se mostraram disponíveis para participar na 

coreografia. Ensaiámos durante várias horas, trocando opiniões entre nós, 

estudantes-estagiários, e os alunos. A partilha de ideias foi muitíssimo 
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enriquecedora no fortalecimento de laços afetivos com eles, bem como na 

nossa valorização como professores competentes. No final da apresentação da 

coreografia recebemos uma grande ovação de todo o público presente, visto 

que esta atividade era aberta a toda a comunidade educativa. Esta ovação, 

aliada a várias felicitações fizeram crescer em nós um sentimento de missão 

cumprida. Esta atividade serviu também para sentir orgulho nos alunos da 

minha turma que participaram, isto porque foram bastante responsáveis, 

cumprindo com a palavra deles, respeitando assim a confiança que tinha 

depositado neles.  

 

4.2.3.2. O grande desafio das “OlimpiFOLÍAdas” 

No âmbito da Área 2, relativa à Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade, o Núcleo de Estágio Profissional realizou uma atividade 

denominada “OlimpiFOLÍAdas” (ver cartaz em anexo 1), que incluiu múltiplas 

atividades inseridas num Pedypaper e ainda um Teatro. As decisões relativas 

às atividades propostas tiveram em conta as poucas vivências dos alunos da 

Escola neste tipo de atividade, uma vez que todas requeriam determinadas 

competências, tais como a estratégia de grupo, cooperação, perspicácia, 

raciocínio e capacidade física para dar por terminada a prova o mais rápido 

possível. Através das atividades recrutadas, os alunos tiveram a oportunidade 

de trabalharem todas estas capacidades, que são essenciais para serem bem 

sucedidos enquanto futuros membros integrantes da sociedade, de uma forma 

apelativa e prazerosa para quem participava. 

Neste sentido, os objetivos da atividade pautaram-se pela melhoria da 

autonomia, da disciplina, da honestidade, do respeito mútuo e da 

autossuperação, ao mesmo tempo que procurava dar resposta a alguns pontos 

fundamentais presentes no Projeto Curricular da ESMGA, que apontam para a 

diversificação das atividades para além das modalidades a serem lecionadas 

ao longo do ano.  
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Procurámos envolver a comunidade, sendo visível a motivação dos 

alunos face a este desafio, visto que em várias equipas estavam presentes 

elementos da comunidade local, tais como primos, irmãos ou amigos próximos.  

No que concerne à organização do evento, o grupo considerou que o 

trabalho antecipado permitiu uma boa conceção da atividade. Desde o início do 

primeiro período que o Núcleo de Estágio projetou o evento, planificando e 

calendarizando cada etapa. Com o acumular de trabalho, algumas tarefas 

ficaram atrasadas, acabando por condicionar a divulgação da atividade (e 

provavelmente o número de inscrições), sendo este o ponto menos positivo. No 

entanto, a organização do Núcleo foi de enorme importância para que todos os 

prazos fossem cumpridos e para que a atividade estivesse atempadamente 

preparada.  

Esta organização refletiu-se na forma como a atividade decorreu, 

traduzindo-se numa experiência agradável, tanto para os professores como 

para os alunos. 

Na opinião dos elementos do núcleo de estágio e após a realização de 

um balanço final, o evento decorreu de forma bastante satisfatória. Um dos 

seus aspetos mais positivos centrou-se no grau elevado de motivação, alegria 

e envolvimento dos alunos patente nas diferentes provas, sempre empenhados 

na procura da resolução de cada desafio que enfrentaram, aliado à 

originalidade das diversas atividades propostas.  

Importa ainda referir que, para além desta participação ativa no 

desenrolar da atividade alguns alunos das turmas que lecionávamos também 

tiveram um papel fundamental na organização das próprias atividades. A sua 

ajuda foi muito relevante! Os alunos mostraram “estar à altura” dos 

acontecimentos, empenhando-se em ajudar nas tarefas, de forma responsável. 

Assim, considerámos que foi dada oportunidade aos alunos para evidenciarem 

e desenvolverem outro tipo de competências, nem sempre presentes nas aulas 

de Educação Física. 

Outro ponto positivo foi termos a ajuda de alguns professores do Grupo 

Disciplinar de Educação Física (sem, no entanto, esquecer o auxílio precioso 

dos assistentes operacionais do Pavilhão Gimnodesportivo), que se mostraram 
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desde logo recetivos e disponíveis para estarem presentes no dia da atividade. 

Este aspeto demonstrou bem a cooperação que existia entre todos os 

professores de Educação Física, aquando da realização das várias atividades 

da sua responsabilidade, e ainda a forma como nós, estudantes-estagiários, 

nos sentimos integrados no Grupo Disciplinar. 

Embora o número de participantes não tivesse superado as nossas 

expetativas, ficámos satisfeitos com a quantidade de inscrições (60 num 

máximo de 100).  

Outro desafio esteve relacionado com as verbas para a realização do 

evento pois não havia qualquer disponibilidade da Escola para este evento. 

Deste modo, tivemos que procurar patrocínios de forma a garantir géneros 

alimentares aos alunos e, eventualmente, algum prémio de participação. Para o 

efeito, foram contactadas tanto pessoalmente, como via endereço eletrónico e 

telefone diversas instituições. Após elucidarmos as possíveis entidades 

patrocinadoras sobre a “essência” da nossa atividade, conseguimos angariar 

fundos monetários que foram utilizados na aquisição de lanches para os alunos 

por intermediário do fornecedor alimentar da escola. Relativamente aos bens 

materiais, conseguimos trinta t-shirts e respetiva estampagem com o logótipo 

da atividade de uma instituição (para o Núcleo de Estágio, para todos os 

elementos que participaram no Staff, bem como para as três primeiras equipas 

classificadas), um par de andas, placas de madeira de uma carpintaria e ainda 

medalhas para as três primeiras equipas vencedoras. 

A nível pessoal, esta experiência foi muito enriquecedora. Retrocedendo 

alguns anos atrás, mais especificamente as experiências que tive enquanto 

aluno, não tinha consciência que conceber, planear, organizar e realizar um 

evento deste género acarretava um trabalho imenso. Gostei particularmente de 

interagir com as várias entidades da comunidade, “transportando” comigo o 

nome da ESMGA, unindo todas as entidades patrocinadoras em prol de um 

objetivo comum… o bem dos alunos. 

Acredito que não defraudámos as expetativas depositadas em nós. 

Organizámos um evento que foi considerado “um sucesso” por todos os 

participantes. Esta perceção foi comprovada na análise dos inquéritos 
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preenchidos que eles preencheram no final da atividade. Foi nessa altura que 

senti que passámos de “simples” estudantes-estagiários a uma “mais-valia” 

para o grupo de Educação Física. 

Em suma, o balanço global do evento foi positivo, porquanto proporcionou 

aos participantes o contacto com diferentes tipos de atividades e a vivência de 

experiências na Escola de uma forma diferente daquela a que estão 

habituados. No nosso entendimento tratou-se de uma atividade que deixou 

professores e alunos entusiasmados, ficando reunidas as condições para ter 

continuidade nos próximos anos.  

 

4.2.4. O meu papel e contributo para o grupo de Educação Física 

Ao longo do ano letivo fui melhorando consideravelmente a minha relação 

com todos os docentes do grupo disciplinar de Educação Física. Este facto, 

justifica-se pela maior confiança que ganhei para intervir de forma mais ativa 

nas atividades organizadas pelo grupo disciplinar de Educação Física. Fui 

tendo a perceção que ganhei progressivamente o respeito dos docentes. Este 

sentimento ganhou ainda consistência durante a lecionação da UD de dança. 

Nesta UD os professores de Educação Física tinham que ensinar aos seus 

alunos a coreografia a apresentar na atividade “Mexe-te”, evento este que já 

tem tradição na escola, há já cinco anos que é organizado pelo grupo de 

Educação Física e apoiado pela comunidade escolar. A participação é massiva, 

envolvendo quase a totalidade dos alunos diurnos da escola (cerca de 1400 

alunos). O núcleo de estágio de Educação Física, em conjunto com o 

coordenador do grupo e mais alguns professores, disponibilizaram-se para criar 

a coreografia geral, que posteriormente iria ser utilizada por todos os 

professores nas suas turmas. Durante os momentos em que o grupo se reuniu 

para trabalhar o esquema senti que o relacionamento com eles ficou ainda 

mais próximo. Comecei a sentir que já não era um “simples” estudante-

estagiário, mas sim um professor que integrava o grupo de Educação Física. A 

forma como nos envolvemos na preparação de toda a coreografia fez com que, 

em várias situações, fossemos requisitados para ajudar os professores com 
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maiores dificuldades no processo de ensino aos seus alunos. Confesso que 

senti um grande orgulho na realização desta tarefa (ensinar os diferentes 

movimentos a novos alunos). Esta vivência despertou em mim uma sensação 

de competência. A modalidade de dança foi, sem dúvida, aquela que mais 

prazer me despertou durante o ano letivo. No início do ano, quando constatei 

que esta modalidade integrava o currículo do 10º ano fiquei bastante 

preocupado, isto porque era a modalidade para a qual tinha um nível de 

aptidão inferior. Tinha consciência que as minhas dificuldades não podiam 

influenciar negativamente a lecionação desta modalidade, por isso integrei 

algumas aulas de aeróbica e Zumba, num ginásio local, para desenvolver as 

minhas noções de esquema corporal, ritmo, tempo musical e expressão 

corporal. Estes conteúdos que abordei neste contexto extra estágio assumiram 

uma importância extrema aquando da abordagem à modalidade. Com este 

investimento, numa área que tinha pouco contacto, percebi que a formação 

contínua é fundamental para dar resposta às constantes exigências que a 

profissão de professor acarreta. Esta será uma “atitude” que procurarei ter ao 

longo do meu futuro enquanto docente, porque só assim poderei desenvolver-

me profissionalmente.  

Voltando novamente ao evento “Mexe-te”, os tempos extracurriculares 

que passámos a preparar o espaço e a definir os contornos para a sua 

realização, foram indubitavelmente momentos que marcaram positivamente a 

imagem que os restantes professores do grupo tinham do núcleo de estágio.  

O facto de trabalharmos voluntariamente para o bem de toda a 

comunidade educativa, com o objetivo de conceber, utilizar e avaliar processos 

de promoção de estilos de vida ativos e saudáveis fez crescer em mim um 

sentimento de pertença a um grupo profissional (o de Educação Física), que 

faz parte de uma comunidade educativa, bem como de satisfação pessoal. 

Conjuntamente com a realização destes eventos, existiram mais aspetos, 

ao longo deste estágio, que contribuíram de forma decisiva para o meu 

desenvolvimento profissional. O trabalho de grupo, desenvolvido com os meus 

colegas de núcleo de estágio, não teve um início auspicioso. Durante o início 

do primeiro período, devido à distância que separava as nossas áreas de 



Realização da Prática Profissional 

61 
 

residência e à atividade laboral que alguns elementos do núcleo 

desempenhavam, num ambiente externo ao Estágio Profissional, afetaram 

negativamente o trabalho desenvolvido. Mas, no final do primeiro período 

tomámos consciência de que “o todo é maior que a soma das suas partes”. O 

facto de dividirmos tarefas e realizá-las separadamente, juntando no final o 

trabalho desenvolvido por cada um, não permitia termos a noção da 

globalidade do trabalho, resultando em constrangimentos evitáveis. Assim, no 

início do segundo período reunimos esforços para encontrarmos soluções para 

desenvolvermos um “verdadeiro” trabalho de grupo. Decidimos que a quarta-

feira seria o dia da semana em que trabalharíamos em conjunto, pois a 

perceção que o trabalho desenvolvido em grupo é muito mais rentável, quer do 

ponto de vista qualitativo quer quantitativo levou-nos a tomar esta decisão. Os 

MEC’s das diferentes modalidades “ganharam” mais qualidade, pois a troca de 

ideias sobre as situações de aprendizagem a propor em cada aula ajudaram-

nos a melhorar as nossas aulas e a procura de recursos para dar resposta às 

exigências da modalidade de Badminton e Dança ajudaram-nos a melhorar 

enquanto professores.  

A partilha de experiências tanto com pontos de vista favoráveis ou 

contraditórios foram tudo aspetos essenciais que contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional. No entanto, o progressivo investimento no ato 

reflexivo foi o principal responsável pelo meu crescimento profissional. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional 

A competência profissional é algo que o professor deve procurar 

constantemente. Para isso é fundamental que reflita sobre o exercício das suas 

funções, apoiando-se na experiência, na bibliografia e em outros recursos, 

promovendo o sentido de pertença uma profissão, numa atitude colaborativa e 

de abertura à “inovação”. 

A reflexão pode ser entendida como uma “atitude” que tem como objetivo 

repensar a ação educativa na tentativa de a tornar mais coerente e eficaz. A 

reflexão é uma competência fundamental para promover a autonomia docente, 

que é um dos principais objetivos do Estágio Profissional. 

O desenvolvimento profissional depende, portanto, do cunho pessoal que 

cada um de nós imprime ao percurso que vai traçando. A forma como 

refletimos sobre aquilo que experienciamos, designadamente como 

aprendemos com os erros e as estratégias a adotar para não voltar a repetir os 

mesmos erros, pode realmente marcar a diferença. 

É fundamental ter a noção que só repensando a nossa ação, tendo em 

conta as nossas dificuldades, apostando na sua superação pela criação de 

hábitos de investigação/reflexão/ação, poderemos tornar-nos docentes 

autónomos e conscientes da realidade. 

 

4.3.1. A importância do ato reflexivo no desenvolvimento profissional 

O ato reflexivo acompanhou o desenvolvimento das diferentes tarefas 

inerentes às áreas de desempenho, tendo sido indubitavelmente, o grande 

impulsionador do meu crescimento profissional. 

Uma das grandes aprendizagens que fiz nesta experiência como 

professor foi que todos os episódios que acontecem no nosso dia-a-dia são 

importantes. Um episódio, por mais insignificante que nos pareça, quando é 

encarado de forma reflexiva, pode contribuir para o nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

As reflexões sobre as aulas lecionadas e observadas foram, sem dúvida, 

um grande apoio na melhoria do meu processo ensino-aprendizagem. No início 
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do ano letivo senti algumas dificuldades em descobrir a verdadeira “essência” 

das reflexões. Elas eram relatos detalhados das aulas, não contribuindo 

significativamente para o meu desenvolvimento. Com a ajuda da professora 

cooperante, que me fez compreender a importância de um maior investimento 

no ato reflexivo, comecei a associar os acontecimentos das minhas aulas com 

os conhecimentos adquiridos, com as experiências vividas e com o suporte 

bibliográfico. Esta associação revelou-se extremamente produtiva à melhoria 

das aulas, assumindo-se como uma espécie de “mapa” no desenvolvimento e 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem que conduzi. 

Sensivelmente a meio do segundo período comecei a dar mais valor aos 

acontecimentos que ocorriam na instituição escolar, resultando em algumas 

reflexões que contribuíram para um entendimento com maior completude 

acerca da profissão docente.  

Neste sentido, irei apresentar alguns episódios, ilustrados com excertos 

das reflexões, que marcaram o meu percurso no Estágio Profissional, e que 

contribuíram para o meu desenvolvimento profissional. 

A primeira questão a ser objeto de abordagem reporta-se ao 

profissionalismo no contexto da Educação Física. 

 

4.3.2. Profissionalização vs Profissionalismo 

Na atualidade, a palavra profissionalismo nem sempre surge associada à 

postura adotada por todos os professores. 

Durante o meu percurso enquanto aluno contactei com diversas 

realidades e com professores com modos de atuar muito distintos, sendo que 

alguns me marcaram positivamente e outros descredibilizavam a profissão 

docente. No entanto, foram as experiências positivas, oriundas do contacto 

com verdadeiros profissionais na “arte” de ensinar, que despertaram em mim a 

vontade de querer estar do lado deles, ou seja, de ser professor. 

A distinção entre profissionalismo e profissionalização está presente no 

contexto profissional. Como é sabido para um determinado indivíduo possa ser 

considerado professor tem que profissionalizar, mas essa condição não implica 
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a presença de um profissional competente. De facto, esta realidade está 

presente nas escolas, pelo menos aquelas que frequentei, descredibilizando a 

nossa profissão com a falta de responsabilidade profissional, sendo que os 

professores de Educação Física não são uma exceção. 

Tomando como referência esta noção e optando por não discorrer sobre 

os professores, com falta de profissionalismo, que me acompanharam durante 

o meu percurso enquanto aluno, considero mais importante reportar-me às 

situações que vivenciei durante o ano de estágio. 

Durante a preparação da coreografia a ser apresentada no “Mexe-te”, que 

seria parte integrante da modalidade de Dança, o núcleo de estágio em 

conjunto com o coordenador e mais alguns professores, reuniu-se em vários 

momentos para exercitar os diferentes passos para poder apresentá-los aos 

alunos com a correção necessária. Sendo este um assunto de interesse para 

todo o grupo de Educação Física, visto que todos iriam lecionar a modalidade 

de Dança, era expectável que os 13 professores do grupo estivessem 

presentes nos “ensaios”. Para meu espanto, apenas 4 estiveram presentes de 

forma regular. Esta situação não inviabilizou a lecionação da modalidade de 

Dança, isto porque procedemos à gravação, em suporte de vídeo, da 

coreografia para facultar a todos os professores de Educação Física. Contudo, 

perspetivava que todos os professores, que não estiveram presentes nos 

ensaios, visualizassem o vídeo e aprendessem a coreografia para 

apresentarem aos seus alunos, mas tal não aconteceu. Foi uma desilusão! 

Esses professores revelaram a sua falta de profissionalismo, mas “nós”, 

estudantes-estagiários disponibilizámo-nos para lecionar algumas aulas de 

Dança nas turmas desses professores, para que os alunos tivessem a 

oportunidade de aprender a coreografia. Nas aulas em que era suposto 

lecionarem Dança e nós não tínhamos disponibilidade para estarmos 

presentes, esses professores limitavam-se a “assistir” à própria aula, 

delegando nos alunos toda a responsabilidade de ensaiar a coreografia. 

A formação contínua surge também associada ao profissionalismo. A 

formação contínua é imprescindível para qualquer profissional dar resposta às 

exigências da profissão que, tem semelhanças com a sociedade que está em 
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constante alteração/modificação. Fazendo uma analogia com a realidade que 

contactei este ano letivo, posso afirmar que rapidamente percebi que a minha 

formação académica, apesar de fundamental, não era suficiente. Reportando-

me novamente ao caso da Dança, a formação específica que tive nesta área 

antes do Estágio reportou-se apenas à didática específica desta modalidade, 

que não foi suficiente. No entanto, tive a preocupação em dar resposta às 

exigências do programa, no sentido de lhes proporcionar uma experiência 

enriquecedora nesta área. Para isso, como referi anteriormente, frequentei 

algumas aulas de aeróbica e Zumba no sentido de colmatar as minhas 

dificuldades e envolver-me ativamente na preparação da coreografia a ser 

apresentada no “Mexe-te”. Recorri ao exemplo da Dança para abordar a 

questão do profissionalismo porque foi a modalidade onde mais se evidenciou 

esta postura perante a profissão. 

Tenho plena consciência de que para nos reconhecermos como 

profissionais, que desempenham um papel essencial na formação de futuros 

cidadãos, temos, em primeiro lugar, que valorizar a nossa profissão e reunir 

esforços (trabalhando) para a prestigiar. Não podemos esperar que a 

sociedade nos reconheça como profissionais, sem darmos garantias 

disso…somos NÓS, professores de Educação Física, que temos que adotar 

uma atitude profissional perante a nossa prática, para que isso aconteça. 

 

4.3.3. O Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo: um requisito da competência 

Durante a conceção, planeamento e realização da UD de Dança, no 

segundo período, cheguei a uma importante conclusão. Para um professor ser 

competente não basta apenas dominar um conjunto de habilidades… é 

necessário que domine o conteúdo que quer ensinar e que tenha a capacidade 

de transmitir, de forma compreensível para os alunos. A este conhecimento 

específico dá-se o nome de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Ramos, 

Graça & Nascimento, 2008). Shulman (1986) propôs três categorias de 

conhecimento relacionadas com o conteúdo: Conhecimento da matéria, 
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conhecimento curricular do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Enquanto o conhecimento da matéria refere-se à quantidade e organização do 

conhecimento, por parte do professor, o conhecimento curricular do conteúdo 

representa o conjunto de estratégias elaboradas pelo professor, sobre uma 

determinada matéria, considerando o nível dos alunos, bem como os recursos 

que tem à sua disposição para ensinar a mesma. O conhecimento pedagógico 

do conteúdo é a forma de representação e transformação da matéria de 

ensino, tornando-a compreensível ao aluno (Shulman, 1986). Por outras 

palavras, Metzler (2000) refere que o conhecimento pedagógico do conteúdo é 

o conhecimento sobre como ensinar um conteúdo ou um tema a um grupo 

específico de alunos, tendo em conta a especificidade do contexto onde se 

inserem. 

Reportando-me à minha experiência de Estágio, posso afirmar que me 

senti competente numa modalidade que, no início do ano, antevia grandes 

dificuldades para a sua lecionação. Foi o grande investimento que realizei 

durante o ano, que me muniu com as “ferramentas” necessárias para dar 

resposta às exigências que encontrei. Adquiri um bom domínio dos conteúdos 

a lecionar, que “melhorei” com a experiência de lecionação que fui adquirindo 

ao longo do ano letivo. Isto permitiu-me transmitir o conteúdo de forma 

adequada às características dos meus alunos. Congratulo-me de ter 

conseguido “conduzi-los” no sentido de alcançarem os objetivos inicialmente 

propostos. Aqui percebi que a profissão de docente não termina com a 

formação académica. Um professor deve adotar uma atitude “inconformada” e 

procurar mais conhecimento (formação contínua) de modo a se munir de mais 

e melhores “ferramentas” para dar resposta às exigências da sua profissão, tal 

como fiz nesta modalidade. 

Neste momento, após ter finalizado o Estágio Profissional, estou longe de 

me considerar um professor experiente, apesar de me ver como um professor 

mais experiente, comparativamente ao início do ano letivo. Nessa perspetiva, 

revejo-me um pouco nas palavras de Rink (1993) quando refere que uma das 

características que distingue o professor experiente do professor principiante é 
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a capacidade, do primeiro, em relacionar e transformar o conteúdo, quando é 

necessário, de forma a contribuir eficazmente para a aprendizagem do aluno. 

Por conseguinte, o professor que apenas domine um conjunto de 

habilidades e não tenha domínio do conteúdo de ensino e capacidade para o 

transmitir, não poderá ser um professor competente.  

Esta questão da competência levou-me a questionar qual era a relação 

entre os resultados dos meus alunos e a minha competência enquanto 

professor. 

 

4.3.4. A Competência do Professor e os resultados (melhores) dos 

alunos 

A sociedade em que vivemos atribui cada vez mais importância aos 

resultados alcançados. Geralmente, esses mesmos resultados, são 

referenciados à norma, utilizados posteriormente para “avaliar” a qualidade do 

trabalho dos professores e das escolas. 

No entanto, tendo passado pela função de professor, tenho consciência 

de que os resultados alcançados pelos alunos não refletem totalmente o 

processo de ensino organizado pelo professor. Não nos podemos esquecer 

que trabalhamos com seres humanos, pelo que existe a interferência de fatores 

pessoais, como por exemplo a motivação, e fatores sociais, como por exemplo 

o estatuto socioeconómico. Estes fatores são difíceis de influenciar, modificar 

ou controlar. 

Recorrendo ao locus de controlo interno5 e locus de controlo 

externo6, formulado por Rotter (1990, p. 489), irei abordar a questão da 

perceção que os professores têm sobre os resultados dos seus alunos. 

Os professores com um locus de controlo interno têm a tendência para 

sentir grande satisfação profissional quando os resultados são bons, ou seja, 

consideram que a sua ação foi determinante para o sucesso dos seus alunos. 

                                                           
5
 Perceção do sujeito que os comportamentos ocorrem principalmente como causa das suas próprias 

ações ou características pessoais (Rotter, 1990). 
6
 Perceção do sujeito que os comportamentos ocorrem como resultado do acaso, sorte ou destino, 

estando sobre o controlo e decisões de outros ou são simplesmente imprevisíveis (Rotter, 1990). 
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Por outro lado, quando os resultados dos alunos são fracos, tendem a 

culpabilizar-se, sentindo-se frustrados e que a sua ação foi ineficaz. 

Relativamente aos professores com um locus de controlo externo, 

normalmente associam os resultados dos seus alunos a fatores que não 

conseguem controlar, “fugindo” do seu domínio. Este sentimento pode ter um 

impacto negativo na sua competência profissional e, deste modo, pode 

conduzir a efeitos negativos na sua motivação e, eventualmente, na sua 

autoestima. 

Referindo-me agora à minha experiência pessoal durante este ano de 

Estágio, mais especificamente no início do ano letivo, todas as ocorrências 

sucedidas nas minhas aulas, bem como os seus efeitos e resultados, tendi a 

atribuir a “responsabilidade” à minha ação (locus de controlo interno). Com o 

desenrolar do estágio, os conhecimentos transmitidos por outros professores 

mais experientes, por conversas informais, em reuniões de grupo, de 

departamento, em conselhos de turmas e, fundamentalmente, na partilha de 

experiências com a professora cooperante ajudaram-me a perceber que o 

principal desafio de um professor, para se sentir realmente competente, é 

encontrar o “equilíbrio” adequado entre o locus de controlo interno e externo. 

Na verdade, o professor não tem a capacidade de controlar todas as variáveis 

envolvidas no processo ensino-aprendizagem, isto porque os alunos são 

influenciados por diversos fatores que ultrapassam a nossa capacidade de 

intervenção. 

Um dos exemplos ilustrativos desta noção, durante este ano letivo, 

relacionou-se com a UD de basquetebol. A UD estava projetada para 8 aulas 

no exterior, mas devido às condições meteorológicas adversas só tive a 

oportunidade de lecionar 4 aulas. Os constantes reajustamentos ao 

planeamento, de acordo com o espaço disponível influenciaram os resultados 

dos alunos, isto porque a predisposição para a aula foi claramente afetada. 
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4.3.5. A importância dos Conceitos Psicossociais no desenvolvimento 

das Habilidades Motoras 

No início do ano, a minha principal preocupação relacionou-se, 

principalmente, com o desenvolvimento das habilidades motoras, descurando 

de certa forma os Conceitos Psicossociais. Algumas semanas após o início do 

ano letivo, percebi que um maior investimento ao nível dos conceitos 

psicossociais poderia influenciar positivamente a melhoria das habilidades 

motoras. Efetivamente, o maior empenho e participação na aula, por parte dos 

alunos, teve uma relação direta com o tempo potencial de aprendizagem. Esta 

relação deu origem a uma evolução ao nível das habilidades motoras e da 

cultura desportiva dos alunos. Esta constatação demonstrou-me que não pode, 

nem deve, existir uma dissociação destas quatro categorias transdisciplinares. 

Estas funcionam como um “todo” no desenvolvimento global do aluno. A 

melhoria significativa no âmbito dos conceitos psicossociais foi despoletada, 

parcialmente, pela estratégia que implementei com o objetivo de 

responsabilizar os alunos pelas suas próprias aprendizagens e pelas 

aprendizagens dos seus colegas. O facto de terem passado a atribuir mais 

importância às suas atitudes nas aulas, resultante de um maior entendimento 

sobre a avaliação contínua a que estavam sujeitos, também foi um fator 

importante na melhoria das questões comportamentais (conceitos 

psicossociais).   

Neste momento, tenho a plena consciência de que todo o ato educativo tem 

que ser intencional, ao nível das habilidades motoras, da condição física, da 

cultura desportiva e dos conceitos psicossociais.  

Após alguma pesquisa bibliográfica sobre a intencionalidade do ato 

educativo, deparei-me com um autor (Castillejo, 1987) que refere três conceitos 

que devem ser sempre contemplados: Elaborar ações educativas pertinentes; 

Prevenir ações não pertinentes; Potenciar ações que produzam efeitos 

desejados de acordo com as metas propostas. 

Numa fase inicial, a minha principal preocupação prendia-se com a 

elaboração, ou seja, com a planificação das unidades didáticas e dos 

respetivos planos de aula, com o intuito de procurar desenvolver ações 
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educativas pertinentes para os meus alunos. Com o desenrolar do tempo, 

percebi que se não investisse na prevenção de ações não pertinentes, como a 

falta de empenho e responsabilidade, a elaboração (planificação) era “vazia”, 

ou seja, não dava resposta às exigências da minha turma. Mais tarde, um 

maior investimento no ato reflexivo, potenciado pela professora cooperante, 

ajudou-me a refletir e a potenciar as minhas ações, tendo em vista o alcance 

de metas delineadas, através da implementação de estratégias e formas de 

instrução. O processo de instrução será o tema debatido no ponto seguinte. 

Sinto que os três conceitos anteriormente mencionados (elaborar, 

prevenir e potenciar) contribuíram significativamente para o meu 

desenvolvimento enquanto professor, refletindo-se na melhoria qualitativa das 

minhas aulas. 

 

4.3.6. O investimento no processo de instrução 

Para o meu desenvolvimento profissional, o processo de instrução foi alvo 

de um grande investimento, primeiro pela investigação e posteriormente pela 

aplicação de técnicas que me permitissem melhorar este processo.  

Rink (1996) refere que a eficácia pedagógica da Educação Física resulta 

da capacidade do professor comunicar com o aluno. 

Rosado e Mesquita (2009) afirmam que a capacidade de comunicar é um 

dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino das 

atividades físicas e desportivas. Entre os propósitos da comunicação, na 

relação estabelecida entre os intervenientes do processo de ensino-

aprendizagem, destaca-se a instrução. Siedentop (1991) refere que a instrução 

é um conjunto de comportamentos de ensino, que fazem parte do reportório do 

professor relativos à transmissão de informação diretamente relacionada com 

os objetivos e os conteúdos de ensino, nos momentos oportunos. 

Os pressupostos da comunicação entre os intervenientes do processo de 

ensino-aprendizagem são imensos, surgindo a instrução referenciada aos 

conteúdos como o primeiro motivo da sua utilização (Mesquita, 1998). Segundo 

Rink (1996) os professores que têm um bom domínio da matéria que ensinam 
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(conhecimento pedagógico do conteúdo), quando possuem competências para 

fornecer modelos desenvolvendo boas competências pedagógicas e 

focalizando a aprendizagem como pressuposto fundamental para a sua 

instrução, é possível que obtenham rendimentos significativos para os seus 

alunos, independentemente dos seus níveis de habilidade. Seguindo a ideia 

anterior, depreende-se que o conhecimento pedagógico do conteúdo assume 

uma elevada importância no processo de instrução, sendo esta categoria de 

conhecimento proveniente das transformações que o professor realiza no 

conteúdo com o intuito de tornar a matéria de ensino compreensível para os 

alunos (Shulman, 1986). 

Relativamente à instrução, no contexto do processo de ensino-

aprendizagem, existem vários estudos sobre esta temática. Silverman (1994) 

reportou-se à instrução como sendo a “chave” da estruturação e modificação 

das situações de aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria 

aprendizagem. A instrução ocorre através de diversas formas: a comunicação 

verbal (e.g. componentes críticas) e a comunicação não verbal (e.g. 

demonstração). Em concordância com o que foi referido anteriormente, 

Mesquita (1998) refere que a estas formas são aplicadas estratégias de 

modelação da informação, quer seja antes, durante ou após a execução 

motora, facilitando ao aluno a representação mental do comportamento 

desejado, aumentando, assim, a possibilidade de um desempenho correto. 

Nas situações de instrução, a informação é transmitida habitualmente em 

referência a três momentos: antes da prática (e.g. apresentação da tarefa, 

explicações e demonstrações); durante a prática (e.g. emissão de feedbacks); 

após a prática (e.g. análise da prática desenvolvida) (Siedentop, 1991). 

Segundo Harari et al. (1995) a capacidade de conciliar a especificidade do 

conhecimento com as várias estratégias de ensino e o recurso a técnicas 

específicas de apresentação do conteúdo, constituem aspetos determinantes 

para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. A clareza da informação 

emitida e a emissão de feedbacks são variáveis que influenciam positivamente 

a ocorrência de sucesso nas aprendizagens, desde que haja concordância 

entre qualidade e a quantidade da informação proferida (Silverman, 1994). 
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A literatura defende que a qualidade de prática é um fator determinante 

nos resultados das aprendizagens (Silverman et al., 1995). Para que isso 

aconteça é necessário associar uma qualidade de informação transmitida pelo 

professor, a qual deve privilegiar a forma de exercitação das habilidades 

motoras (Masser, 1990). Ao serem focalizados estes domínios apela-se à 

capacidade de atenção do praticante. A capacidade de atenção ou focalização 

da energia para determinada tarefa está muito dependente dos sujeitos que 

realizam a ação e o processo de comunicação só se estabelece pela 

envolvência e entendimento entre pessoas (Graça, 2001). 

Na minha turma, após o primeiro contacto com os alunos percebi que a 

falta de atenção e concentração, ao longo de toda a aula, eram evidentes na 

maioria deles. Atribuir a “culpa” aos alunos, afirmando que a falta de empenho 

nas aulas e a desconcentração nos momentos de instrução são os principais 

aspetos que conduzem ao “insucesso” do processo de ensino-aprendizagem, 

como fizeram alguns docentes da turma que lecionei, é de facto mais “simples” 

e “cómodo”, no entanto, esta justificação não contribui, de forma alguma, para 

que este “obstáculo” seja ultrapassado. 

O professor deve adotar uma postura “pró-ativa”, antecipando situações 

menos favoráveis e encontrando soluções que permitam alcançar o êxito 

pretendido. 

Partindo do entendimento que embora o professor não seja o único 

responsável pelo “insucesso” do processo ensino-aprendizagem, também o 

aluno não o é. Neste sentido, considerei pertinente realizar um estudo mais 

aprofundado sobre a temática da atenção. Assim, procurei verificar os níveis 

atencionais e de capacidade de concentração através da realização de um 

estudo que teve como um dos objetivos estabelecer uma associação destes 

níveis com as classificações obtidas pelos alunos, nas diferentes disciplinas, no 

final do primeiro período. Por sua vez, os resultados obtidos permitiram-me 

retirar algumas ilações e redefinir algumas estratégias de atuação que visaram 

atenuar as dificuldades sentidas. 

De todos os trabalhos realizados, este foi um dos que requereu um maior 

investimento da minha parte e que me ajudou a melhorar a minha capacidade 
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de intervenção, aumentando a qualidade de ensino da Educação Física. O meu 

desenvolvimento profissional aconteceu. 

 

4.3.6.1. Dos níveis atencionais dos alunos à melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem 

 

Breve Enquadramento 

A sociedade atual é gerida por princípios de competição e de afirmação 

individual, privilegiando aqueles que conseguem adaptar-se às suas constantes 

mudanças. Transpondo estes princípios para a Escola, os alunos que não 

acompanham o ritmo de aprendizagem desejado tendem a ser 

progressivamente “marginalizados” em relação aos seus colegas. Esta 

“marginalização” poderá desenvolver no aluno um sentimento de aversão em 

relação à escola, podendo mesmo resultar em abandono escolar. 

O desenvolvimento equilibrado do indivíduo é fortemente influenciado por 

fatores como o meio social onde está inserido, o ambiente familiar, o nível 

socioeconómico, entre outros. O desempenho escolar não depende apenas 

dos fatores anteriormente mencionados, mas também das características 

intrínsecas à própria escola (físicas, pedagógicas, qualificação do professor), 

da família e do próprio indivíduo (Araújo, 2002). Fernandes (1990) refere como 

causas do insucesso escolar três tipos de fatores: i) fatores de ordem 

individual: características individuais do aluno e fatores de origem genética e 

pessoal, onde se incluem aspetos como o coeficiente de inteligência, a 

personalidade ou o grau de desenvolvimento da linguagem; ii) fatores de 

ordem socioeconómica e familiar: meios carenciados economicamente estão 

associados a atrasos no desenvolvimento dos indivíduos, com reflexo nas 

aprendizagens escolares e ou famílias com um nível de instrução baixo 

sujeitarão as crianças a uma menor variedade de estímulos, no tipo e número 

de experiências que lhe proporcionam, ou até no nível de linguagem utilizado 

nas conversas diárias; iii) fatores de ordem escolar: envolvem aspetos como 

os programas escolares, os métodos pedagógicos utilizados, o tipo de relação 
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estabelecido entre o professor e o aluno, a rigidez da organização escolar e o 

próprio professor.  

Conhecer os alunos, em toda a sua plenitude, é essencial para se 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem de forma coerente, 

proporcionando, assim, aprendizagens significativas. Batista (2009) refere que 

o processo de ensino-aprendizagem tende a revelar-se complexo, sendo que o 

sucesso deriva da interligação de um vasto conjunto de variáveis que incluem 

não só fatores intrínsecos (a matéria de ensino), mas também fatores 

extrínsecos ao processo (condições existentes). De todas as variáveis 

identificadas, a instrução é uma das variáveis que mais influencia a eficácia do 

professor. Já Fonseca (1999) defende que o desenvolvimento do ser humano, 

entendido com todas as alterações e mudanças desde o momento da 

conceção até à morte, é concebido como o resultado de complexas interações 

entre a hereditariedade e o meio. Segundo esta perspetiva, sempre que a 

aprendizagem se realiza de forma problemática, podemos estar perante a 

existência de alunos com DA. Estas variáveis estão assim relacionadas com o 

Insucesso Escolar e os alunos que as apresentam têm tendência para 

evidenciar défices em alguns fatores de eficácia do processamento de 

informação, afetando negativamente as suas aprendizagens.  

Neste sentido, este estudo surgiu após o Conselho de Turma do 1º 

Período, referente à avaliação. Rapidamente percebi que os baixos níveis de 

responsabilidade dos alunos e os baixos níveis de atenção, que foram referidos 

pela maioria dos professores da turma, eram os principais responsáveis pelas 

baixas classificações obtidas. Deste modo, o principal objetivo deste estudo, 

em que o pré-projeto foi apresentado no IJUP 2012 (ver anexo 3), foi avaliar as 

diferentes componentes atencionais dos alunos e posteriormente analisar se 

existia uma relação entre os níveis de atenção e as classificações obtidas, no 

sentido de delinear estratégias instrucionais que contribuíssem para melhorar 

os níveis de atenção dos alunos. A turma, no final do 1º período, apresentava 

um número expressivo de alunos com classificações negativas (45,5%) e um 

aluno com NEE.   
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A partir desta análise das diferentes componentes atencionais utilizei a 

informação para adequar o processo instrucional e recorrer a estratégias que 

rentabilizassem os momentos de instrução, de forma a captar a atenção e 

manter a concentração dos alunos, melhorando a compreensão e assimilação 

dos conteúdos. 

 

Revisão da Literatura 

Processamento de Informação 

O ser humano na interação com o meio envolvente está exposto a uma 

intensa estimulação. De todos os estímulos a que está sujeito, uma parte é 

selecionada e tratada ao nível do sistema nervoso central, de forma a gerar o 

comportamento pretendido. Godinho (1985) descreve a mente humana como 

uma caixa negra, na qual entra a informação que, por sua vez, é tratada de 

diversas formas até se manifestar num comportamento. Este processamento 

de informação é influenciado por fatores cognitivos, como por exemplo a 

atenção e a memória, que na opinião de alguns autores são indispensáveis em 

determinadas fases do processo (Tavares, 1993; Alves, 1995; Chiviacowsky e 

Godinho, 1997; Botelho, 1998; Cid, 2002). Neste âmbito, Schmidt e Lee (1999) 

referem que os processos decorridos entre o input da informação até ao output 

de uma resposta, se designam de processamento de informação. Este 

processo decorre em três fases: i) identificação dos estímulos; ii) seleção da 

resposta e iii) programação da resposta. 

Alves e Araújo (1996) afirmam que a capacidade que cada ser humano 

possui para o processamento da informação depende de inúmeros fatores e 

operações cognitivas, todos subjacentes à aprendizagem, tais como a 

perceção, a atenção, a memória e a inteligência. 

Por conseguinte, considera-se que a análise do processamento da 

informação é muito complexa, isto porque para além da fase sensorial 

propriamente dita, também existem fases que ocorrem no sistema nervoso 

central. (…) “os processos a nível central, vulgarmente considerados objeto de 

investigação, são: codificação sensorial, atenção seletiva, utilização da 
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memória, identificação, escolha da resposta e programação” (Botelho, 1998, p. 

61). Este autor defende ainda que a Atenção é um dos fatores de eficácia no 

processamento da informação, sendo muito importante nas diferentes fases do 

processo. 

 

Atenção e Aprendizagem 

A palavra “atenção” tem sido utilizada de diversas formas, pelo que tem 

dificultado a existência de uma definição consensual. William James (1890, cit 

Magill, 2001) foi um dos pioneiros na definição deste termo, definindo-a como 

um processo em que o indivíduo focaliza a consciência para um de entre vários 

estímulos que decorrem simultaneamente, com o objetivo de recolher 

informação do mesmo. A definição veiculada pelo autor confere à atenção duas 

características fundamentais: limitação7 e seletividade8 (Magill, 2001), as quais 

ainda permanecem na atualidade.  

Na perspetiva do processamento da informação, a atenção pode ser 

interpretada em três componentes essenciais (Posner e Bóies, 1971 cit. In 

Magill, 2001): 

a) Como um estado de alerta ou de preparação para a resposta; 

b) Como capacidade limitada de processar informação; 

c) Como um processo que permite selecionar e processar determinada 

informação e ignorar outras.  

 

A componente de alerta relaciona-se com a excitação, enquanto processo 

fisiológico que resulta da entrada de um estímulo novo e que é responsável 

pela manutenção de um certo estado de vigilância, imprescindível para a 

atividade mental. Segundo Fonseca e Cruz (1995), a excitação ocupa um lugar 

muito importante no processo cognitivo, para além do âmbito fisiológico. Para 

estes autores, a excitação, tal como se manifesta na atenção, interage com a 

                                                           
7
 A limitação é a incapacidade de dirigir e manter a atenção em mais do que um estímulo. 

8
 A seletividade está relacionada com os esforços mentais de um indivíduo no sentido de identificar e 

selecionar a informação mais pertinente para uma determinada tarefa a ser executada. 
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aprendizagem e a memória na aquisição de informação, na sua análise, 

síntese, armazenamento e recuperação. 

A capacidade limitada de processamento é outra componente importante 

da atenção, interliga à componente seletiva. Os indivíduos diferem na 

capacidade de se concentrar em duas tarefas ao mesmo tempo e, algumas 

tarefas podem ser mais facilmente realizadas quando se apresentam 

simultaneamente com outras. Relativamente à componente seletiva da 

atenção, é através dela que o indivíduo discrimina os vários estímulos, 

selecionando quais são os relevantes (Fonseca e Cruz, 1995). Esta seleção 

pode acontecer de forma intencional ou involuntária, dependendo da forma 

como o estímulo é colocado (Schmidt e Lee, 1999) e está relacionada com as 

experiências prévias do sujeito, armazenadas nas memórias de curta e longa 

duração (Sequeira, 1998). 

As três componentes da atenção (alerta, capacidade de processamento 

central e seletividade) apresentam validade distinta, mas a debilidade em 

qualquer um deles pode resultar numa incompetência ou disfunção cognitiva ou 

numa dificuldade de aprendizagem (Fonseca, 1991 cit. in Fonseca e Cruz, 

1995).  

A atenção e a memória são duas áreas interligadas no âmbito do 

processamento da informação. Para Sequeira (1998), a sua interação deve ser 

considerada prioritária quando se aborda a questão do processamento da 

informação, porque o mesmo não é possível sem um nível mínimo de atenção 

e sem recurso aos processos de memória. 

Rebelo (1994) coloca em evidência a importância da atenção em relação 

à codificação, memorização e assimilação de uma aprendizagem, afirmando 

que a atenção é considerada uma atitude que permite sustentar a intenção de 

aprender e recordar, sendo uma componente necessária à memória, sem a 

qual não poderemos fixar, nem conservar a informação vivida e experimentada. 

Por outro lado, Sequeira (1998) alertou para o facto de os fenómenos de 

distração e interferência poderem perturbar as relações entre atenção e 

memória, embora a níveis diferentes. Refere ainda que a distração desvia a 

atenção do estímulo e impede que a informação chegue à memória de curto 
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prazo e a interferência ocorre a dois níveis: na passagem da informação para a 

memória de longo prazo e na evocação da informação já armazenada. 

A atenção pode ainda ser influenciada pelas emoções (Viana e Cruz, 

1996). Construímos e planeamos o movimento com base nas nossas 

motivações e crenças e a aprendizagem depende disso. Como a aprendizagem 

é dependente da atenção, estando associada com aquilo que nos é importante, 

o significado influenciará o nosso grau de atenção (Gray et al., 2003). 

Falando agora da atenção no âmbito escolar, na maioria das vezes o 

termo surge associado aos diagnósticos de défices atencionais e 

hiperatividade. A partir dos anos 90 verificou-se um aumento exponencial de 

diagnósticos. Para isso contribuiu o instrumento Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM IV)9. Este instrumento contém um inventário 

de dados comportamentais que permitem inferir anomalias atencionais e de 

outros tipos, relativos aos comportamentos. A atenção é tomada como 

condição para a aprendizagem, estando a sua análise voltada para a captação 

e busca de informações. A partir desta lógica, os sujeitos com défices de 

atenção são normalmente situados num quadro de patologia. 

A capacidade atencional aprende-se, porém ninguém pode ensiná-la. Isto 

confere uma importância única a quem ensina, neste caso ao professor, porque 

não existem conteúdos ou métodos que possibilitem a aprendizagem desta 

capacidade. 

 

A Aprendizagem 

Desde que nasce, o ser humano está constantemente exposto a uma 

enorme variedade de estímulos e informações sensoriais provenientes do meio 

ambiente. Esse processo de permanente interação com o meio constitui a 

aprendizagem.  

A aprendizagem, sendo um processo decorrente da acumulação de 

experiências, compreende uma relação integrada entre o indivíduo e o seu 

envolvimento, do qual emerge uma mudança estável e durável do 

                                                           
9
 American Psychiatric Association (1994) 
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comportamento resultante da experiência (Fonseca, 1999). É através da 

aprendizagem que o ser humano se vai adaptando ao meio envolvente. Esta 

resulta da relação entre o estímulo e a resposta. Aprendemos de forma 

consciente e com o intuito de que as aprendizagens nos possam ser úteis no 

futuro, mas para que este propósito seja cumprido é fundamental que as 

aprendizagens sejam significativas. 

Segundo Madruga (1990), no contexto escolar, a aprendizagem 

significativa é caracterizada por dois aspetos fulcrais. O primeiro é que o seu 

conteúdo se pode relacionar de modo substantivo, não aleatório, com os 

conhecimentos anteriores do aluno. O segundo é que o aluno tem que adotar 

uma atitude favorável para tal tarefa, dotando de significado próprio os 

conteúdos que assimila. Esta ideia é corroborada por Coll (1994) quando 

afirma que para aprender um conteúdo é necessário que lhe atribuamos um 

significado.  

Já segundo Magill (2001), a aprendizagem diz respeito às alterações na 

capacidade de um indivíduo desempenhar uma habilidade, pressupondo uma 

melhoria relativamente permanente no desempenho, como resultado da prática 

ou da experiência. Aprendizagem implica, assim, aquisição de conhecimento, 

que, por seu lado, é influenciada pela atenção que atribuímos às informações 

que nos são transmitidas, tendo repercussões ao nível do processamento da 

informação. Deste modo, a atenção reflete-se na capacidade de, 

posteriormente se colocar em prática conceitos, sendo fundamental para que 

ocorra aprendizagem. 

 

Dificuldades de Aprendizagem  

Na generalidade, as DA são consideradas um conjunto de situações, de 

caráter temporário ou permanente, que na maioria das situações se aproxima 

das necessidades educativas especiais (NEE). Esta interpretação é partilhada 

pela maioria dos profissionais da educação. Contudo, de acordo com uma 

minoria de especialistas e profissionais da educação, DA é uma incapacidade 

ou impedimento específico para a aprendizagem numa ou mais áreas 

académicas, podendo ainda envolver a área sócio-emocional. É importante 
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perceber que as DA não são o mesmo que deficiência visual, mental, auditiva, 

perturbações emocionais ou autismo. Apesar de surgiram várias tentativas de 

definição deste tema, ainda não existe um consenso. Correia (1991) afirma que 

“mesmo uma análise menos profunda da literatura sobre DA revela uma ampla 

discordância entre os autores quanto à etiologia do problema” (p. 57). Dadas 

estas incertezas é importante recorrer às determinações que atualmente 

reúnem um maior consenso. Neste sentido, a definição do National Joint 

Coomittee on Learning Disabilities (NJCLD) é a mais aceite: “Dificuldades de 

Aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo heterogéneo de 

desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e uso da 

audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estas 

desordens são intrínsecas ao indivíduo, presumivelmente devem-se a 

disfunções do sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo da vida. 

Problemas na autorregulação comportamental, perceção social e interação 

social podem existir com as DA mas não constituem por eles próprios uma 

dificuldade de aprendizagem. Embora possam ocorrer concomitantemente com 

outras condições desvantajosas (por exemplo, dificuldades sensoriais, 

deficiência mental, distúrbios emocionais sérios) ou com influências extrínsecas 

(diferenças culturais ou instrução insuficiente ou inapropriada), elas não são o 

resultado dessas condições ou influências” (cit. in Smith et al., 1997, pp. 41-

42).  

Numa perspetiva educacional, as DA refletem uma incapacidade ou 

impedimento para a aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo ou para a 

aquisição de aptidões sociais. Depreende-se portante que os alunos com DA 

podem evidenciar dificuldades na resolução de algumas tarefas escolares. 

Segundo Kirk e Gallagher (1991) os indivíduos com DA constituem um grupo 

heterogéneo que não se encaixa nas categorias tradicionais de crianças 

excecionais, situando-se entre a excecionalidade e a normalidade. O indivíduo 

com DA não possui qualquer deficiência, sendo capaz de comunicar 

normalmente com os outros e o seu nível de desenvolvimento mental é 

considerado apropriado para a sua idade. Contudo, evidencia problemas de 

comportamento e discrepâncias ao nível da linguagem e da psicomotricidade, 
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resultando numa inadequação dos programas escolares. Com efeito, estes 

alunos tendem a não conseguir atingir os objetivos mínimos (Fonseca, 1984). 

 

Dificuldades de Aprendizagem e Processamento da Informação 

As DA sugerem a existência de disfunções ao nível do processamento da 

informação (receção, integração, elaboração e expressão) que condicionam o 

desenvolvimento e o rendimento escolar (Fonseca, 1999). O processamento da 

informação nos indivíduos com DA apresenta características de dificuldade em 

aceder às estratégias mais adequadas, em adaptá-las às diferentes situações, 

abandonando umas e recorrendo a outras, no sentido de executar tarefas 

relativamente simples para os indivíduos sem este tipo de dificuldades 

(Swanson, 1987). Daí que o indivíduo com DA manifeste, frequentemente, 

dificuldades no processamento da informação, quer ao nível recetivo, quer ao 

nível integrativo e expressivo (Fonseca, 1999). A capacidade de 

processamento da informação destes indivíduos é menor do que nos indivíduos 

considerados “normais”, sendo esta diferença mais acentuada nas idades mais 

baixas. A informação é processada mais lentamente e não distinguem o 

conteúdo semântico da informação com tanta clareza como os indivíduos que 

aprendem normalmente. Este processo afeta o armazenamento da informação, 

limitando posteriormente a sua “rechamada” (Cermark, 1983). Samuels (1987) 

refere que a dificuldade em automatizar a informação, característica nos 

indivíduos com DA, tende a ser maior quando a informação a ser processada 

requer um elevado grau de atenção.  

 

Dificuldades de Aprendizagem Não Verbais - Défice de Atenção 

No âmbito da investigação-ação desenvolvida é de salientar que o aluno 

com DA (NEE), incluído na amostra, apresenta um défice de atenção pelo que, 

parece pertinente debruçar sobre a Dificuldade de Aprendizagem Não-verbal 

(DANV). 

As DANV envolvem processos cognitivos relativos às aprendizagens não-

verbais implicando perturbações ao nível da organização visuo-espacial, da 
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perceção táctil, da praxia motora, da aprendizagem da escrita, da resolução de 

problemas não verbais e da perceção social (Rourke, 1995).  

A atenção é uma das capacidades mais afetadas nos alunos com DANV e 

é comum que apresentem uma ou várias das seguintes perturbações 

relacionadas com o Défice de Atenção: 

a) Hiperatividade: manifesta uma excessiva atividade motora, que se 

caracteriza por um comportamento exploratório acidental, esporádico e 

disruptivo, sem estratégias intencionais, não termina uma atividade iniciada, 

produz movimentos desorganizados e descontrolados, produzindo 

frequentemente respostas erradas aos problemas que se lhe colocam. 

b) Distratibilidade: não consegue manter a atenção por um período de 

tempo adequado, passando rapidamente para outros acontecimentos, 

independentemente da sua relevância para a tarefa. Não seleciona a 

informação, o que terá implicações ao nível do processamento da informação, 

envolvido em qualquer tipo de aprendizagem (verbal ou não verbal). 

c) Preseverância: tendência para manifestar repetitivamente um 

comportamento, sem considerar a sua importância ou até, conveniência. 

d) Impulsividade: falta de controlo sobre o pensamento, agindo sem 

pensar; relaciona-se com a distratibilidade, pois este comportamento resulta da 

constante mudança do objeto da sua atenção. 

 

Cada uma das características supramencionadas constitui a manifestação 

da incapacidade de integrar com sucesso a informação sensorial que recebe, 

resultando numa desintegração sensorial, que é incompatível com um processo 

de aprendizagem fácil e agradável (Fonseca, 1999). As estratégias utilizadas 

por esta população não correspondem às suas capacidades intelectuais e os 

principais fatores de insucesso parecem estar relacionados com a dificuldade 

em selecionar estratégias adequadas (Howes et al., 2003), em mudar de 

estratégias em função do tipo de informação ou até em considerar diversos 

tipos de processamento da informação sequencial, quando é necessário 

resolver um problema rapidamente (Swanson, 1987). 
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Os défices de atenção dos indivíduos com DA são referências comuns 

entre as características desta população (Fonseca, 1999; Shalev e Tsal, 2003), 

sendo considerados por certos investigadores, uma característica típica de 

muitos sujeitos com DA (Richards et al., 1990). Alguns autores confirmam essa 

ideia, atribuindo a esta população de alunos características como a 

impulsividade (Willcutt & Pennington, 2000), a elevada distractibilidade 

(Fonseca, 1999) ou a dificuldade em focar ou fixar a atenção, não selecionando 

os estímulos relevantes dos irrelevantes (Fonseca, 1999; Shalev e Tsal, 2003). 

Um número significativo de estudos sobre a atenção nas DA distingue a 

atenção seletiva e a atenção concentrada. A existência de défice na primeira 

significa que existe alguma dificuldade para o indivíduo se concentrar nos 

aspetos relevantes e ignorar os aspetos irrelevantes, que podem estar a 

interferir com a sua atividade principal. Por outro lado, quando existem 

dificuldades na atenção concentrada verifica-se um declínio gradual da 

quantidade de atenção dirigida à tarefa (Shalev e Tsal, 2003). Richards et al., 

(1990) verificaram que as crianças com DA evidenciaram tempos de resposta 

mais longos em diferentes tarefas que implicavam a atenção seletiva e 

concentrada, tendo os investigadores atribuído esses desfasamentos a um 

processamento da informação mais lento. De certa forma, estes resultados vão 

de encontro à opinião de Samuels (1987), que afirma que a grande quantidade 

de tempo despendida pela criança com DA, na descodificação de uma 

informação, condicionam a rapidez com que ela atinge o seu significado. 

Como é possível constatar, a atenção nas aprendizagens escolares é de 

extrema relevância, na medida em que cria as condições necessárias em 

termos de vigilância, capacidade de concentração e de seleção dos estímulos 

relevantes para a tarefa.  
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Verificar se os índices de atenção são distintos nos alunos com níveis 

classificativos diferentes. Adicionalmente analisar se existe relação entre os 

fracos índices de atenção dos alunos e as baixas classificações obtidas, no 

sentido de delinear estratégias instrucionais que contribuam para melhorar os 

níveis de atenção dos alunos. 

 

Objetivos Específicos 

- Verificar se a velocidade atencional dos alunos com uma ou mais 

classificações negativas, no 1º Período, é significativamente inferior à dos 

alunos sem classificações negativas; 

- Verificar se a velocidade atencional do aluno identificado com NEE é 

significativamente inferior à média das restantes categorias amostrais; 

- Verificar se a exatidão atencional é significativamente inferior nos alunos com 

uma ou mais classificações negativas relativamente aos alunos sem 

classificações negativas. 

- Verificar se a exatidão atencional do aluno identificado com NEE é 

significativamente inferior à média das restantes categorias amostrais. 

- Verificar se a resistência à fadiga atencional dos alunos com uma ou mais 

classificações negativas, no 1º Período, é significativamente inferior à dos 

alunos sem classificações negativas. 

- Verificar se a resistência à fadiga atencional do aluno identificado com NEE é 

significativamente inferior à média das restantes categorias amostrais. 

- Classificar as diferentes categorias amostrais segundo a Capacidade de 

Concentração. 

- Analisar a curva de trabalho das diferentes categorias amostrais. 
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Material e Métodos 

Participantes 

Os participantes deste estudo foram os alunos de uma turma do 10º ano, 

da ESMGA, do ano letivo 2011/2012, num total de 22 alunos (8 do sexo 

masculino e 14 do sexo feminino). Os alunos tinham idades compreendidas 

entre os 14 e os 15 anos, com uma média de 14,9±0,4.  

Na generalidade, os alunos da turma apresentavam baixos índices de 

atenção, responsabilidade e de autonomia. 

Tendo em conta as classificações obtidas no primeiro período e as NEE, 

os alunos foram divididos em três categorias amostrais distintas. Desta forma, 

a primeira categoria englobou os alunos com todas as classificações positivas 

(11), a segunda categoria incluiu os alunos com uma ou mais classificações 

negativas (10), e, por último, a terceira categoria um aluno da turma 

identificado com NEE. Relativamente a este aluno é importante salientar que 

apresentava dificuldades ao nível da compreensão, bem como fracos níveis de 

concentração, beneficiando de adequações curriculares, designadamente ao 

nível da simplificação sintática dos testes escritos. 

 

Instrumento 

Para a caracterização dos índices de atenção recorreu-se ao teste de 

Toulouse-Piéron (T - P) (1982) (ver anexo 4) que avalia diferentes 

componentes atencionais. O teste avalia a atenção concentrada nas 

componentes de i) Velocidade Atencional (capacidade de realização do 

trabalho); ii) Exatidão Atencional (capacidade de concentração); iii) Resistência 

à Fadiga Atencional.10 

O protocolo prevê que o teste seja apresentado ao sujeito numa folha A4 

constituída por 40 linhas, sendo que cada uma contém 40 figuras (pequenos 

quadrados) que se distinguem em oito tipos diferentes pela orientação (no 

sentido da rosa-dos-ventos) de um pequeno traço exterior existente em cada 

                                                           
10

 Adaptação de Botelho (1998) 
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uma delas. Para a realização do teste o sujeito dispõe de 10 minutos, durante 

os quais terá que colocar um traço em todas as figuras iguais às que foram 

indicadas antes da prova, as quais se encontram em destaque no topo da folha 

de teste. Para tal, deve ser rápido e exato, traçando todas as figuras da 

esquerda para a direita e de cima para baixo, tal como se estivesse a ler um 

texto, procurando não deixar nenhuma para trás. Se o indivíduo se enganar, 

deve fazer um círculo à volta da figura e continuar a prova imediatamente. De 

minuto a minuto, o examinador manda fazer uma cruz no local onde o indivíduo 

se encontra a realizar o teste. Para isso diz em voz alta “Cruz!”. Após a sua 

execução, o examinando deverá continuar rapidamente a prova. Ao fim de dez 

minutos, o examinador dirá “Terminou!”. Depois de explicado aos sujeitos o 

procedimento do teste podem ensaiar na última linha da folha de teste.11  

Da relação entre as distintas componentes que constituem o teste obtém-

se a atitude do indivíduo face ao esforço mental. Segundo Botelho (1998) os 

resultados dependem apenas da capacidade de atenção seletiva e voluntária 

de quem o executa, na medida em que a força dos estímulos externos é 

praticamente nula, dependendo a atenção apenas de fatores internos, o que 

pressupõe uma grande capacidade de síntese mental. 

Na análise dos dados considera-se o total de figuras corretamente 

marcadas como “certas” (C), as não assinaladas como omissões (O) e as 

incorretamente marcadas como erradas (E). A sua contabilização faz-se 

separadamente e por minuto. Os resultados da Velocidade Atencional 

(Capacidade de Trabalho) são obtidos pelo somatório do número de símbolos 

corretamente assinalados (C) pelo sujeito ao longo dos 10 minutos de duração 

do teste. A Exatidão Atencional (Capacidade de Concentração) é obtida 

através da fórmula: (O + E) / C x 100. Nesta componente o número de faltas 

(omissões mais erros) não deve ultrapassar 10% dos acertos e o número de 

erros não deve ultrapassar dois quintos do número de omissões. Por último, a 

Resistência à Fadiga Atencional é avaliada analisando a curva do trabalho 

realizado em cada minuto, de acordo com a seguinte fórmula: C – (O + E) 

(Vasconcelos e Botelho, 2009). 

                                                           
11

 Protocolo do Teste de T-P, pp. 3-4 
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Na resistência à fadiga, os resultados obtidos permitem qualificar os 

sujeitos relativamente à sua capacidade de concentração, de acordo com a 

seguinte classificação: 

 Muito concentrado: 5% de erros e omissões 

 Concentrado: 5% a 10% de erros omissões 

 Disperso: 10% a 15% de erros e omissões 

 Muito disperso: 15% a 20% de erros e omissões 

 Dispersíssimo: Mais de 20% de erros e omissões 

 

Procedimentos de Aplicação 

O teste foi aplicado no dia 11 de Abril de 2012, com a duração de 30 

minutos. A sua aplicação foi realizada numa sala que reunia as condições 

necessárias para acolher todos os alunos da turma, de forma confortável e sem 

a interferência de fatores externos. 

Comecei por apresentar o protocolo do teste aos alunos e depois procedi 

ao esclarecimento das dúvidas que foram colocadas. Certifiquei-me de que o 

nível de ruído existente na sala era mínimo, de forma a garantir que as 

condições de realização do teste fossem as mais apropriadas, e dei início ao 

teste seguindo todos os pontos descritos no ponto anterior. 

 

Procedimentos de Análise 

As variáveis consideradas na análise dos dados foram: 

 Variável independente: Classificações obtidas pelos alunos. 

 Variáveis dependentes: Velocidade atencional, exatidão atencional e 

resistência à fadiga atencional. 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorreu-se ao programa 

Microsoft Excel, integrante do Windows 7 e ao programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 
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Em primeiro lugar procedeu-se à análise exploratória dos dados, de modo 

a determinar a possível presença de outliers. Depois de retirados os outliers de 

valores mais extremos, procedeu-se à análise da estatística descritiva, 

designadamente no cálculo da média e o desvio padrão para todas as variáveis 

em análise. 

Posteriormente, para verificar o comportamento das variáveis 

dependentes (velocidade atencional, exatidão atencional e resistência à fadiga 

atencional) em cada um dos grupos (alunos com classificações negativas, 

alunos sem classificações negativas) recorreu-se à estatística inferencial, 

nomeadamente a teste não paramétricos para amostras independentes, com a 

aplicação do Mann-Whitney Test, para comparar duas categorias amostrais. Na 

categoria amostral do aluno com NEE, por ser constituída por apenas um 

elemento, não se procedeu à análise da estatística descritiva, sendo utilizados 

os valores obtidos em cada variável em análise, nem foi efetuado o teste 

inferencial. 

O nível de significância foi fixado em p ≤ 0,05. 

 

Apresentação dos Resultados 

De forma a dar resposta aos objetivos delineados os resultados são 

apresentados por componente atencional. 

 

Avaliação da Velocidade Atencional 

Os resultados da Velocidade Atencional no teste de T-P são obtidos pelo 

somatório do número de símbolos assinalados corretamente pelo aluno ao 

longo do tempo de duração do teste. 

O Quadro 1 apresenta os resultados da componente Velocidade 

Atencional nas três categorias amostrais. 
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Quadro 1 – Velocidade Atencional no Teste de T-P por categoria amostral.  

Categoria Amostral Média Desvio Padrão p 

Todas as classificações 

positivas 
181,36 29,97 

0,86 
Uma ou mais classificações 

negativas 
184,00 19,87 

Necessidades Educativas 

Especiais 
163 ------- ------- 

Os resultados presentes no Quadro 1 permitem verificar que os alunos 

com uma ou mais classificações negativas apresentam um melhor 

desempenho na Velocidade Atencional, evidenciado por um número superior 

de respostas corretas, mas a diferença perante o grupo de alunos com todas 

as classificações positivas não é estatisticamente significativa. 

Relativamente ao aluno com NEE pode-se verificar que o seu 

desempenho foi inferior ao dos alunos dos restantes grupos amostrais, 

apresentando uma menor velocidade atencional. 

 

Avaliação da Exatidão Atencional 

Na avaliação da Exatidão Atencional, quanto menor for o valor obtido pelo 

grupo melhor será o desempenho em termos de Exatidão Atencional e, por 

conseguinte, melhor será a capacidade de concentração.  

O Quadro 2 apresenta os resultados referentes a esta componente para 

todos os grupos amostrais. 
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Quadro 2 – Exatidão Atencional no Teste de T-P por categoria amostral.  

 Média Desvio Padrão p 

Todas as classificações 

positivas 
9,26 3,43 

0,001 
Uma ou mais classificações 

negativas 
15,67 2,95 

Necessidades Educativas 

Especiais 
23,3 ------- ------- 

 

Analisando o Quadro 2 verificou-se que os alunos com uma ou mais 

classificações negativas evidenciam um desempenho inferior 

comparativamente aos alunos com todas as classificações positivas, uma vez 

que apresentam um valor médio (15,67±2,95) mais elevado. Nesta componente 

atencional, como referido anteriormente, quando menor o valor obtido, melhor é 

o desempenho. Quanto ao aluno com NEE é possível verificar que o seu 

desempenho foi inferior aos restantes grupos amostrais (23,3), logo, o aluno 

apresenta uma menor Exatidão Atencional e menor capacidade de 

concentração. É importante referir que o valor que este aluno obteve se 

encontra mais próximo dos resultados médios da categoria amostral que 

engloba os alunos com uma ou mais classificações negativas (15,67±2,95) e, 

mais afastado dos resultados médios dos alunos com todas as classificações 

positivas (9,26±3,43). 
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Relativamente à Capacidade de Concentração, na componente Exatidão 

Atencional, os valores obtidos podem ser observados na Figura 1. 

 

Figura 1 – Exatidão Atencional no Teste de T – P. Classificação da Capacidade de 

Concentração das diferentes categorias amostrais. 

 

A análise da Figura 1 mostra que a média dos valores obtidos pela 

generalidade da amostra, para a Exatidão Atencional, a coloca na classificação 

de “dispersa”. Em contrapartida, quando se analisa a figura, tendo em conta a 

categoria amostral, verifica-se que existem diferenças nas capacidades de 

concentração e, por conseguinte, nas classificações obtidas. Assim sendo, é 

possível constatar que a média dos valores obtidos pelos alunos com todas as 

classificações positivas os coloca na categoria de “concentrados” e que a 

média dos valores obtidos pelos alunos com uma ou mais classificações 

negativas os coloca no patamar de “muito dispersos”. Quanto ao aluno com 

NEE, os resultados alcançados apontam para a classificação de 

“dispersíssimo”. 
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Avaliação da Resistência à Fadiga Atencional 

A Resistência à Fadiga Atencional é constituída pela média aritmética dos 

valores obtidos em cada minuto, pelo grupo dos alunos com todas as 

classificações positivas, dos alunos com uma ou mais classificações negativas 

e do aluno com NEE. Os resultados são apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Resistência à Fadiga Atencional no Teste de T-P por categoria amostral.  

 Todas as 

classificações 

positivas 

Uma ou mais 

classificações 

negativas 

Necessidades 

Educativas 

Especiais 

1º minuto 22,64±6,50 21,60±2,63 14,00 

2º minuto 16,09±3,11 14,80±3,68 10,00 

3º minuto 14,00±2,86 14,50±3,34 14,00 

4º minuto 13,82±2,89 13,20±2,04 10,00 

5º minuto 14,82±2,86 13,00±2,21 13,00 

6º minuto 15,64±4,11 14,00±1,94 17,00 

7º minuto 16,64±3,14 12,70±2,54 9,00 

8º minuto 16,55±4,52 14,90±4,25 13,00 

9º minuto 21,64±3,75 21,80±2,97 15,00 

10º minuto 12,55±3,59 14,60±4,33 10,00 

Total 16,44±3,28 15,51±3,35 12,5±2,64 

p 0,26 ------- 

Relativamente aos resultados presentes no Quadro 3, depreende-se que 

os alunos com todas as classificações positivas, ao fim dos 10 minutos de 

duração do teste, apresentam um resultado médio superior comparativamente 

com os alunos com uma ou mais classificações negativas. De referir ainda que 

a diferença não é estatisticamente significativa. 

No que diz respeito ao aluno com NEE, é possível inferir que o resultado 

obtido é inferior aos restantes grupos amostrais (12,5±2,64). O aluno obteve 

um número médio de respostas certas inferior aos alunos das restantes 
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categorias amostrais. Deste modo, os valores indicam que a sua resistência à 

fadiga atencional é a mais baixa. 

Se analisarmos de forma mais pormenorizada os dados relativamente à 

curva de trabalho, dos diferentes grupos, ao longo dos 10 minutos de duração 

do Teste de T-P, verificam-se os dados presentes na Figura 2. 

 

Figura 2 – Resistência à Fadiga Atencional no Teste de T – P. Curva de trabalho de 

cada uma das categorias amostrais. 

Ao analisar a Figura 2, é possível constatar que os alunos com uma ou 

mais classificações negativas demonstraram, até ao 5º minuto, uma tendência 

constante de descida do número de respostas corretas, atingindo no 1º minuto 

o pico atencional máximo, altura em que atingiram uma média de 23 respostas 

corretas. A partir do 7º minuto, que corresponde ao minuto em que registaram 

o valor mais baixo ao longo de todo o teste, verificou-se um aumento do 

número de respostas corretas, atingindo ao 9º minuto o valor mais elevado. A 

partir daí verificou-se uma inflexão negativa até ao 10º minuto. Os alunos 

oscilaram entre as 13 e as 22 respostas corretas ao longo dos 10 minutos de 

duração do teste. 

Relativamente aos alunos com todas as classificações positivas, 

percebe-se, pela análise da curva de trabalho, que esta categoria amostral 
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manteve um trajeto ligeiramente mais regular ao longo do teste, encontrando-

se o número de respostas corretas entre as 14 e as 17 a cada minuto. No 

entanto, no 1º minuto ocorreu o pico atencional máximo, altura em que 

atingiram uma média de 23 respostas corretas, e no 10º minuto ocorreu o pico 

atencional mínimo, em que atingiram uma média de apenas 13 respostas 

corretas.   

No que diz respeito ao aluno com NEE, é possível observar que o seu 

desempenho ao longo do teste foi bastante irregular. Até ao 4º minuto, este 

aluno apresentou uma descida e subida do número de respostas corretas, 

oscilando entre as 10 e as 14 respostas. A partir do 4º minuto demonstrou uma 

subida exponencial, atingindo ao 6º minuto um total de 17 respostas corretas, 

diminuindo abruptamente de seguida. A análise da sua curva de trabalho 

mostra que este aluno apresenta uma menor resistência à fadiga e que o seu 

número de respostas corretas foi, ao longo de todo o teste, exceto no 3º, 5º e 

6º minutos, sempre inferior aos valores médios alcançados pelos alunos das 

restantes categorias amostrais. 

 

Discussão dos Resultados 

Antes de proceder à discussão dos resultados é importante salientar que 

os estudos a que tivemos acesso, tanto de natureza experimental, como de 

revisão, reportam-se à atenção de forma generalizada. 

Devido à especificidade do teste de T-P, que permitiu analisar a atenção 

segundo três componentes, nem sempre foi possível estabelecer uma 

comparação direta com os resultados de outros estudos a que tivemos acesso, 

isto porque não se centravam na avaliação da atenção segundo as diferentes 

componentes. 

 Assim sendo, a comparação com os outros estudos será baseada nos 

resultados globais da atenção obtidos pela amostra. 

Relativamente à Velocidade Atencional, o estudo não demonstrou 

diferenças estatisticamente significativas, entre o desempenho da categoria 

amostral dos alunos com todas as classificações positivas e dos alunos com 
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uma ou mais classificações negativas. É importante salientar também que os 

alunos com uma ou mais classificações negativas obtiveram nesta componente 

atencional um melhor desempenho que os restantes categorias amostrais, 

apontando, assim, para uma capacidade de trabalho superior. A Velocidade 

Atencional contempla apenas o número de figuras barradas corretamente, não 

tendo em conta os erros e as omissões, por isso esta componente atencional, 

por si só, não é um bom indicador de atenção. Quanto ao aluno com NEE, não 

foi efetuado o teste inferencial, contudo pelos dados obtidos, comparativamente 

às restantes categorias amostrais, este aluno evidenciou uma menor 

capacidade de trabalho. 

Relativamente à Exatidão Atencional, os alunos com todas as 

classificações positivas situaram-se na categoria “concentrada”, uma vez que a 

média das percentagens de erros e omissões se situou entre os 5% e os 10%. 

Quanto aos alunos com uma ou mais classificações negativas, por terem 

alcançado percentagens médias de erros e omissões acima dos 15%, 

situaram-se na categoria “muito dispersos”. O aluno com NEE apresentou 

percentagens médias acima dos 20%, situando-se na categoria 

“dispersíssimo”. Nesta componente atencional, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo de alunos com todas as 

classificações positivas e o grupo de alunos com uma ou mais classificações 

negativas. Parece assim que os alunos com uma ou mais classificações 

negativas, que foram assinalados anteriormente como tendo uma capacidade 

de trabalho superior, comparativamente com o grupo de alunos com todas as 

classificações positivas, registaram na realização do teste, uma maior 

percentagem de erros e de omissões, revelando uma capacidade de 

concentração menor, podendo estar relacionada com as classificações 

negativas obtidas. O aluno com NEE, para além de ter alcançados os piores 

resultados ao nível da capacidade de trabalho, também apresenta um maior 

número de erros e omissões, sendo por isso o aluno com maior índice de 

distração.  

Por último, no que diz respeito à Resistência à Fadiga Atencional, a 

mesma revelou-se menor na categoria amostral de alunos com uma ou mais 



Realização da Prática Profissional 

97 
 

classificações negativas comparativamente à categoria amostral de alunos com 

todas as classificações positivas. A variação de desempenho desta última 

categoria amostral foi menor que na categoria amostral de alunos com uma ou 

mais classificações negativas, o que é justificado pelo menor número de 

respostas erradas e omitidas a cada minuto, já que na velocidade atencional, 

os alunos com uma ou mais classificações negativas tinham alcançado 

desempenhos superiores. No que concerne ao aluno com NEE, este 

apresentou uma irregularidade evidente, nos seus desempenhos, ao longo de 

todo o teste, tendo alcançado resultados inferiores aos restantes alunos. Foi 

possível constatar ainda que este aluno tem uma capacidade de concentração 

bastante inferior à dos restantes alunos da amostra, isto porque, além de ter 

sido dos alunos a acertar num menor número de respostas, foi o aluno que 

mais errou e omitiu ao longo do Teste. Através destes dados é possível afirmar 

que o aluno com NEE é aquele que apresenta uma menor capacidade de 

trabalho, menor capacidade de concentração e menor resistência à fadiga 

atencional. 

Quanto aos resultados do estudo, relativamente à eficácia da atenção no 

aluno com NEE, considerado um aluno com DA, a literatura corrobora a ideia 

de que esta população apresenta défices de atenção (e.g. Vogel, 1990; 

Richards et al., 1990; Shalev e Tsal, 2003). Diversos autores mencionam os 

défices na atenção seletiva (e.g. Richards et al., 1990; Boden e Brodeur, 1999), 

a maior distratibilidade (e.g. Vogel, 1990; Fonseca, 1999), a impulsividade da 

resposta (e.g. Doyle et al., 1976) ou as oscilações na duração e extensão da 

atenção seletiva dos indivíduos com DA (e.g. Fonseca, 1999). 

Nos estudos a que tive acesso, os indivíduos com DA e os alunos com 

uma ou mais classificações negativas evidenciaram níveis de concentração 

baixos, uma maior tendência para a distração, provocada por fatores externos 

e dificuldades em manter os níveis de atenção durante a realização de uma 

tarefa. Apesar deste estudo não ter atestado a permeabilidade da população a 

fatores de distração, constata-se a grande dificuldade de concentração na 

tarefa, representada por uma elevada percentagem de respostas erradas e 

omitidas.  
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Conclusões 

A realização deste estudo permitiu verificar a pertinência dos objetivos 

delineados, tendo em conta os resultados obtidos. 

Relativamente à velocidade atencional dos alunos com uma ou mais 

classificações negativas esta revelou ser superior à dos alunos com todas as 

classificações positivas, apesar dos valores não serem estatisticamente 

significativos. Este resultado não foi de encontro às expetativas, demonstrando 

que os alunos com uma ou mais classificações negativas apresentam uma 

capacidade de trabalho superior, apesar desta componente atencional, de 

forma isolada, não ser indicadora do nível atencional. 

Ao nível da velocidade atencional do aluno com NEE é comparativamente 

inferior à média dos restantes grupos. Este aluno, em termos médios, 

apresenta uma menor capacidade de trabalho, comparativamente com os 

restantes grupos. 

A exatidão atencional é significativamente inferior nos alunos com uma ou 

mais classificações negativas, comparativamente com os alunos com todas as 

classificações positivas. Depreende-se, portanto, que os alunos com uma ou 

mais classificações negativas apresentam uma menor capacidade de 

concentração.  

No que concerne à exatidão atencional do aluno com NEE é 

comparativamente inferior à média dos restantes grupos. Neste sentido, este 

aluno apresentou, em termos médios, uma menor capacidade de 

concentração. 

Relativamente à resistência à fadiga atencional dos alunos com uma ou 

mais classificações negativas é inferior à dos alunos com todas as 

classificações positivas, mas os valores não assumiram significado estatístico. 

No aluno com NEE, a resistência à fadiga atencional é inferior 

comparativamente com a média dos restantes grupos. Este aluno apresenta, 

em termos médios, a menor resistência à fadiga atencional. 
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4.3.7. Estratégias implementadas com o intuito de melhorar o processo 

instrucional 

No final do primeiro período, tive conhecimento de que a turma era 

heterogénea, relativamente às classificações obtidas, e um dos alunos 

necessitava de adequações curriculares devido às DA.  

Considerando que o modo como o processo de ensino-aprendizagem se 

desenrola determina o seu sucesso, decidi proceder ao estudo apresentando 

anteriormente, com o intuito de perceber qual a influência do processo 

atencional dos alunos nas suas aprendizagens, principalmente nos momentos 

de instrução. Através desta análise pretendi tirar possíveis ilações, para a 

implementação de metodologias e estratégias pedagógicas que visassem 

contrariar a baixa capacidade de concentração evidenciada pela generalidade 

dos alunos.  

Carreiro da Costa (1995) referiu que o ensino é um processo que exige 

aos professores uma preocupação científica constante, que deve traduzir-se 

numa permanente procura de soluções ou respostas, bem como numa 

constante adaptação às diferentes necessidades dos alunos. Segundo Neves 

(2004) a Educação Física tem que dar resposta à necessidade de inclusão de 

todos os alunos dando resposta a todas as categorias transdisciplinares. 

Seguindo este pensamento comecei por investigar as características que 

normalmente surgem associadas aos indivíduos “portadores” de DA, visto que 

cerca de metade dos alunos da turma (população) apresentou classificações 

negativas no final do primeiro período. Senti necessidade de investigar também 

as características dos indivíduos com DA associadas a Défices de Atenção, 

tendo em conta que um dos alunos da turma se enquadra neste perfil. A 

aplicação do Teste T-P visou tornar percetíveis possíveis fragilidades ao nível 

da atenção e da capacidade de concentração. 

Os resultados do teste permitiram inferir que a turma, em termos médios, 

apresentava um défice atencional, colocando-se no nível de “dispersos”, 

contudo quando se considerou as classificações obtidas, os alunos com todas 

as classificações positivas foram classificados como “concentrados”, os alunos 
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com uma ou mais classificações negativas como “muito dispersos” e o aluno 

com NEE como “dispersíssimo”.   

Por último, e tentando dar resposta ao último objetivo, a partir dos dados 

obtidos estabeleci um conjunto de estratégias, nomeadamente ao nível da 

intervenção pedagógica, de modo a tentar captar de forma mais eficaz a 

atenção dos alunos assegurando que as informações transmitidas eram 

compreensíveis. Passei assim a ser mais cuidadoso na transmissão da 

informação partindo da noção que a capacidade de persuasão dos professores 

assume uma importância significativa na sua comunicação com os alunos. 

Mais que o aluno entender, reter ou processar a informação é fundamental que 

a aceite, que seja persuadido, que adira afetivamente às atividades propostas. 

Neste contexto, as principais preocupações em que me centrei foram na 

linguagem utilizada, designadamente o volume de voz, a articulação das 

palavras e a entoação; os aspetos não-verbais da comunicação como: o 

contato visual, expressões faciais, entusiasmo do professor; bem como na 

articulação entre comunicação verbal e não-verbal. Recorri ainda à utilização 

de uma linguagem mais acessível, sem descurar a especificidade dos 

conceitos utilizados na disciplina de Educação Física. 

Mesquita et al. (2008) refere que retemos mais as experiências negativas 

que as positivas, melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos, recordamos 

particularmente bem o que dizemos e fazemos. Recordamos ainda mais o que 

foi dito em primeiro lugar ou mais recentemente (efeito da primazia ou 

recência), retemos melhor as informações apresentadas em contextos de 

vivacidade ou por fontes mais credíveis. 

Um dos efeitos que ajuda a aumentar os índices de atenção e a 

comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza da 

apresentação (Rink, 1993, p. 85): 

Orientar o aluno para o objetivo da tarefa; 

Dispor a informação numa sequência lógica; 

Apresentar exemplos corretos e errados; 

Personalizar a apresentação; 

Repetir assuntos difíceis de compreensão; 
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Recorrer às experiências pessoais do aluno (transferência); 

Utilizar o questionamento; 

Apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

 
Além dos aspetos relacionados com a apresentação da tarefa 

(apresentados anteriormente) procurei ainda dar resposta a outras funções na 

organização e materialização do processo de instrução como: a identificação 

dos objetivos a atingir; a planificação das tarefas de acordo com os objetivos 

delineados; a apresentação elucidativa das tarefas que fornecesse ao aluno 

uma ideia clara sobre o que deveria fazer, baseada na motivação necessária 

para tal; a organização e gestão do envolvimento de aprendizagens 

concordantes com o incremento da motivação dos alunos para a prática das 

tarefas; a monitorização do envolvimento de forma a proporcionar ao aluno o 

feedback relacionado com a sua performance no cumprimento das tarefas; o 

desenvolvimento do conteúdo, através da modificação da estrutura da tarefa, 

baseado na resposta do aluno durante a sua realização e a avaliação da 

eficácia do processo de instrução (Rink, 1993, pp. 97-98). 

Aos aspetos instrucionais acresci ainda a preocupação de ter em conta o 

conhecimento pedagógico do conteúdo que assume, indubitavelmente, um 

papel relevante na condução do processo de ensino-aprendizagem, pois é este 

que permite tornar a matéria de ensino compreensível para os alunos, 

melhorando, assim os seus níveis de aprendizagem.  

Segundo Famose (1990) durante a transmissão de uma tarefa motora, o 

aluno é confrontado com um estímulo, que possui em si, um vasto conjunto de 

informações. A quantidade de estímulos contida na informação transmitida, 

geralmente, é superior à que o praticante pode “tratar”. Após ter percebido que 

a informação excessiva, que transmitia nas minhas intervenções, dificultava a 

seleção da informação mais relevante para a concretização da tarefa, procurei 

reduzir a informação transmitida, principalmente ao nível da quantidade de 

ideias nela contida, da extensão da própria informação, da estrutura e do 

conteúdo da informação e do momento em que a emitia. 
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Deste modo, procurei implementar estratégias que direcionassem o foco 

da atenção dos alunos para os “pontos críticos” das situações de 

aprendizagem. Assim sendo, a definição de componentes críticas das tarefas, 

orientando os alunos para os “pontos-chave” de realização dos elementos que 

facilitassem a aquisição dos conteúdos e os conduzissem à melhoria dos 

desempenhos foi um aspeto essencial com que me preocupei na condução do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Na maioria das vezes recorri à demonstração do pretendido como 

complemento das informações transmitidas, procurando que estas fossem 

transmitidas de forma breve, não implicando longos períodos de atenção, 

focalizando os aspetos mais importantes. Recorri também ao uso de recursos 

materiais, tais como o quadro, para esquematizar a matéria, o computador, 

para a apresentação digital das informações respeitantes às diversas situações 

de aprendizagem propostas, enriqueceu o processo de instrução, tendo-se 

constituído como uma clara mais-valia. A visualização daquilo que era 

pretendido, de uma forma mais atrativa do que aquela que é geralmente 

utilizada, aliada à demonstração recorrendo a alunos da turma como exemplos, 

foram, indubitavelmente, técnicas de instrução que contribuíram para períodos 

de instrução relativamente mais curtos e para uma maior motivação dos alunos 

para a realização das situações de aprendizagem. 

Com o contributo das conversas e reflexões com a professora 

cooperante, optei também por transmitir no início da exercitação de 

determinado conteúdo, feedbacks mais direcionados para o desempenho 

global da turma, não atendendo tanto às individualidades que a compunham. 

Esta estratégia aumentou os níveis de atenção dos alunos bem como a 

concentração, incrementando assim o comprometimento com a tarefa, isto 

porque iam percebendo, a cada momento, aquilo que se pretendia, não se 

sentindo “lotados” de informações e de objetivos. 

Com todas as estratégias implementadas, que foram referidas 

anteriormente, tentei tornar as minhas aulas mais dinâmicas, atrativas, 

produtivas e eficazes. O investimento no desenvolvimento dos níveis de 

atenção e da capacidade de atenção dos alunos foi um aspeto ao qual dediquei 
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uma atenção redobrada, contudo tive que investir também na melhoria do 

processo instrucional para dar uma melhor resposta às exigências dos alunos, 

daí a pertinência do estudo anteriormente apresentado. 
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5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

O dia 16 de Setembro de 2011 foi o primeiro dia da fase mais importante 

da minha vida pessoal e profissional…marcou o início do Estágio Profissional. 

O início do Estágio marcou o final de um outro percurso, os quatro anos de 

formação académica. Assinalou também o cumprimento de um dos meus 

sonhos…”ser professor”. 

Encarei este ano de estágio com uma imensa vontade de aprender, mas 

sinto que a dedicação com que me entreguei a todas as tarefas nem sempre foi 

constante. No primeiro período senti dificuldades em acompanhar o ritmo 

“alucinante” de todas as tarefas que envolvem o “ser professor”, que me 

levaram a questionar se a metodologia de trabalho que estava a adotar era a 

mais adequada. Com a ajuda da professora cooperante, que me transmitiu os 

seus conhecimentos e deu alguns conselhos, provenientes da sua vasta 

experiência enquanto professora e enquanto cooperante, no início do segundo 

período consegui “agarrar” com corpo e alma este grande desafio. A forma 

como passei a encarar o Estágio permitiu-me passar de “simples estagiário” a 

“professor de Educação Física” pertencente a um grupo e a uma comunidade 

escolar. 

Afirmo com toda a convicção, que esta experiência, num contexto real de 

ensino, foi a mais importante e marcante no meu percurso académico, porque 

me foi dada a oportunidade de “experimentar” e “colocar à prova” os 

conhecimentos que fui adquirindo ao longo da minha formação. Alguns deles 

revelaram-se adequados, mas outros não e, foi este confronto entre a minha 

formação inicial e o contexto real de ensino que se revelou uma verdadeira 

“aprendizagem”.  

Algum tempo após ter iniciado este percurso, que foi o Estágio 

Profissional, passei a associar o termo “investimento” ao termo planeamento. 

Muitas foram as horas que despendi a planear todo o processo de ensino-

aprendizagem, mas todo esse tempo não foi em vão, isto porque aliado a este 

trabalho adquiri novos conhecimentos, conhecimentos que serão fundamentais 

para o meu futuro enquanto professor. Aliado ao planeamento surgiu a 
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reflexão, elemento que foi a principal responsável pela melhoria qualitativa das 

minhas aulas e, por conseguinte, pelo meu desenvolvimento profissional. 

As reflexões sobre as aulas que lecionei, as aulas que observei e sobre 

algumas vivências em contexto de estágio foram, sem dúvida, um grande apoio 

na melhoria do meu processo ensino-aprendizagem. No início do ano letivo 

senti algumas dificuldades em descobrir a verdadeira “essência” das reflexões. 

Estas eram relatos detalhados das aulas e os mesmos não contribuíam 

significativamente para o meu desenvolvimento, mas com a ajuda da 

professora cooperante, que me elucidou da importância de um maior 

investimento da minha parte no ato reflexivo, passei a atribuir significado aos 

acontecimentos mais marcantes das minhas aulas, relacionando-os com as 

experiências vividas anteriormente e com o devido suporte bibliográfico, 

contribuindo para o desenvolvimento do meu processo de ensino-

aprendizagem. 

Sensivelmente a meio do segundo período comecei a dar mais valor aos 

episódios que se sucediam na instituição escolar, principalmente aos que 

estavam relacionados com a profissão e sobre o que é “ser professor”, os quais 

ultrapassam o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a 

aquisição de uma identidade profissional. A reflexão teve assim um papel 

fundamental no desenvolvimento e aperfeiçoamento do meu processo de 

ensino-aprendizagem. Outro aspeto que contribuiu de forma decisiva para o 

meu desenvolvimento profissional foi o recurso à formação contínua e o 

assumir de uma atitude profissional, isto porque somos “nós”, professores, os 

responsáveis pela nossa própria aprendizagem e crescimento profissional, 

sendo nosso dever, procurar o conhecimento e a melhoria constante do nosso 

trabalho.  

Ao longo de todo este processo procurei ver em cada “erro” uma 

oportunidade de aprendizagem e em cada dificuldade uma oportunidade para 

crescer ainda mais como profissional. Tudo isto me ajudou a desenvolver 

instrumentos de intervenção para o processo de ensino-aprendizagem, 

dotando-me de capacidade para identificar problemas, refletir sobre eles e 
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procurar soluções recorrendo à investigação. Respostas estas que, concerteza, 

serão fundamentais para “abraçar” os desafios profissionais futuros. 

Fazendo uma retrospetiva sobre o Estágio Profissional, sinto que percorri 

um caminho com vários “obstáculos” que, com maior ou menor dificuldade, fui 

ultrapassando. Mas, este percurso que ultrapassei é muito pequeno comparado 

com a quantidade de “caminhos com obstáculos” que terei que ultrapassar no 

meu futuro profissional, rumo a um nível mais elevado de competência 

profissional. 

Um dos principais ensinamentos que retirei deste ano é que no exercício 

da minha função, enquanto professor, não devo procurar unicamente 

influenciar os meus alunos para uma aula ou para uma modalidade em 

específico, mas devo ser capaz de os influenciar para toda a vida. É 

fundamental que invista na criação de hábitos de vida saudáveis, em que o 

exercício físico esteja presente, sem esquecer a importância dos conceitos 

psicossociais e da cultura desportiva.  

Tudo o que eu desejo para o meu futuro profissional é conseguir 

colocação no mercado de trabalho, apesar de ter plena consciência de que 

este processo não será fácil, dado o panorama atual do ensino no nosso País. 

Mas, apesar de todos estas contingências, a minha vontade é imensa e a 

minha vocação continua presente. Aguardo apenas uma oportunidade. 

Finalizo este relatório com um pensamento de Paulo Freire que 

perspetivo ser a minha postura futura, perante a minha profissão. 

"Crescer como Profissional, significa ir localizando-se no tempo e 

nas circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a ser um ser 

verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em 

conjunto com os nossos semelhantes para alcançar os nossos 

objetivos como profissionais da Educação" (Paulo Freire)12.

                                                           
12 Retirado do site WebArtigos.com/Artigos/Educação/A Pedagogia Empresarial no 

Gerenciamento da Inteligência e do Conhecimento Multifocal nas Organizações 
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Anexo 1: Cartaz a publicitar as “OlimpiFOLÍAdas” 
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Anexo 2: Módulo 8 de Basquetebol 
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Anexo 3: Participação no IJUP 2012 

 

Relação entre os índices de atenção e as classificações dos 
alunos: Apresentação de um projeto  
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1
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2
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2
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3
 CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Portugal. 

 
 

Este trabalho é a apresentação de um projeto a realizar no âmbito do estágio profissional 

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

faculdade de Desporto da Universidade do Porto, do ano de 2011/2012. A sua conceção 

surgiu após a reunião de Conselho de Turma do final do primeiro período, da turma que 

leciono. Nela constatei que os níveis classificativos dos alunos eram baixos e que na 

análise efetuada, pela generalidade dos professores, os baixos índices de atenção foram 

referenciados como sendo uma característica transversal aos alunos da turma. Estas 

evidências levaram-me a questionar se existiria alguma relação entre a perceção dos 

professores relativamente aos fracos índices de atenção dos alunos e as baixas 

classificações obtidas. Deste modo, propus-me realizar um estudo para atestar da 

relação entre estas duas variáveis.  

A amostra será constituída por vinte e dois alunos, do 10º ano, da Escola Secundária 

Doutor Manuel Gomes de Almeida, do ano letivo 2011/2012, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 15 anos (14,9±0,4). Os alunos serão divididos em três 

categorias amostrais distintas, tendo em conta as classificações obtidas no primeiro 

período e as Necessidades Educativas Especiais. Desta forma, a primeira categoria 

englobará os  alunos com todas as classificações positivas, a segunda categoria incluirá 

os alunos com uma ou mais classificações negativas, e, por último, a terceira categoria 

comportará os alunos identificados com Necessidades Educativas Especiais. Para a 

avaliação da Atenção será utilizado o Teste de Toulouse-Piéron (1982) [1], que avalia a 

atenção nas vertentes da velocidade atencional, da exatidão atencional e da resistência à 

fadiga. Os procedimentos de análise compreenderão a estatística descritiva básica 

(média e desvio-padrão) e a estatística inferencial (teste t de Student e teste de Mann-

Whitney). O nível de significância será estabelecido em p≤0,05.  

Pretende-se que os resultados do estudo permitam comprovar, ou não, a perceção dos 

professores acerca da relação entre estas duas variáveis, de forma a poderem ser 

definidas estratégias que permitam aos alunos melhorar os seus níveis classificativos.  

Referências: 

[1] Toulouse, E., Piéron, H. (1982), Perception and Attention’s test, Applied Psychology’s 

Publications, 20, 3-12. 
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Anexo 4: Teste de Atenção de Toulouse – Piéron (T-P) 

 

 

 

 

 


