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RESUMO 

 

Este documento representa o resultado de uma reflexão pessoal, acerca 

de um conjunto de experiências realizadas ao longo de um ano letivo de prática 

pedagógica, no âmbito do Estágio Profissional. Este estudo consiste numa 

sistematização das estratégias preventivas e remediativas praticadas tendo em 

vista o controlo da turma, através da análise sistemática das reflexões escritas 

redigidas pela professora-estagiária. Pretendeu ser uma aproximação à 

investigação-ação na tentativa de contribuir para a melhoria da intervenção 

profissional.  

 O meu Estágio Profissional foi realizado na Escola Básica Júlio Dinis – 

Grijó, sendo que o núcleo que me acompanhou ao longo deste estágio era 

composto por três estagiários. Um professor cooperante e um professor 

orientador desempenhavam papéis de orientação ao longo da prática 

pedagógica. 

O estágio é constituído por quatro áreas de desempenho fundamentais: 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, participação na escola  e 

relações com a comunidade e desenvolvimento profissional. 

O documento é denominado por Relatório de Estágio Profissional e 

encontra-se estruturado em cinco capítulos: 1) Introdução: onde faço uma 

síntese das minhas vivências profissionais; 2) Enquadramento Biográfico: onde 

está apresentado as minhas experiências ao longo do meu percurso 

desportivo, académico e pessoal e onde refiro as minhas expectativas e 

respostas em relação ao estágio profissional; 3) Enquadramento da Prática 

Profissional: que se carateriza pela conceção e desenvolvimento de temas 

relacionados com o ensino e a escola; 4) Realização da Prática Profissional: 

onde refiro as minhas principais dificuldades que surgiram ao longo do estágio 

pedagógico; 5) Conclusão: onde menciono os principais foques de todo o 

processo desta prática pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, CONTROLO DA 

TURMA, PROFESSOR ESTAGIÁRIO, EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR 

REFLEXIVO, INDISCIPLINA. 
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ABSTRACT 

 

This document represents the result of a personal reflection on a set of 

experiences during the academic year of practicum training. This study 

comprises a systematization of preventive strategies and corrective actions 

undertaken regarding the class control, through the systematic analysis of the 

pre-service teacher written reflections. Intended to be a research-action 

approach in an attempt to contribute to the improvement of professional 

development of the pre-service teacher. 

The Practicum Training took place at the Basic School Júlio Dinis-Grijó, 

and the group of practicum was constituted for me and more three pre-service 

teachers. A cooperating teacher and a teacher advisor played roles of support 

throughout pedagogical practice. 

The Practicum Training consists of four key performance areas: 

«organization and management of teaching and learning», «participation in 

school and relationships with the community» and «professional development». 

The document is called by Report of Practicum Training and is structured 

in five chapters: 1) Introduction: where  is done a summary of my professional 

experiences; 2) Biographical Framework: where is presented my experiences 

over my sports career, academic and personal, where I expose my expectations 

and responses in relation to the Practicum Training; 3) Professional Practice 

Conceptualization: that is characterized by the design and development of 

themes related to education and school; 4) Realization of professional practice: 

where I introduce my main difficulties that have emerged along the pedagogical 

Practicum Training and my reflections about them; and the 5) Conclusion and 

prospective: where I mention the main focus of the entire process of 

pedagogical practice and try to look for future. 

 

KEY WORDS: PRACTICUM TRAINING, CLASS CONTROL, PRE-SERVICE 

TEACHER, PHYSICAL EDUCATION TEACHER, INDISCIPLINE.
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1. INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Estágio Profissional (EP) do 2º ano de Mestrado em 2º 

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

FADEUP foi proposto a elaboração de um documento que consiste Relatório 

de Estágio Profissional. Este documento descreve os contributos que o EP 

proporcionou para a continuidade da formação de um profissional de Educação 

Física (EF). 

O regulamento da unidade curricular do EP refere que o estágio 

pedagógico se deve integrar num núcleo de estágio, num contexto real de 

ensino, com a supervisão e orientação conjunta de dois profissionais. São eles 

um professor orientador da faculdade e um professor cooperante da escola 

onde se realiza o estágio. O estudante-estagiário é responsabilizado pelo 

processo de ensino-aprendizagem de uma turma do ensino básico ou 

secundário. No entanto, contínua a ser o(a) professor(a) cooperante o 

professor e responsável máximo dessa mesma turma no que se relaciona com 

a disciplina de EF. O professor cooperante tem como função supervisionar todo 

o processo de ensino-aprendizagem do estagiário, nos seus diferentes 

momentos: conceção, planeamento, realização e avaliação. O professor 

orientador tem como função acompanhar todo este processo. 

O estágio decorreu na Escola Básica Júlio Dinis – Grijó, ao abrigo do 

protocolo assinado entre a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) e a escola. O núcleo de estágio que me acompanhou ao longo 

deste ano letivo era constituído por quatro elementos. 

O Estágio Profissional (EP) representa um culminar de um processo 

contínuo na formação académica. O processo de formação promove um 

crescimento pessoal, intelectual e académico. Uma vez que este processo 

proporciona novas experiências, descobertas, conhecimentos, angústias e 

êxtase, culmina em relevo a nossa formação académica. 

É ao longo do estágio que o candidato a professor coloca em prática 

todos os seus conhecimentos que adquiriu até à altura. E é neste que o 
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estagiário desenvolve a capacidade crítica e reflexiva acerca de todos os 

processos pedagógicos em contexto real. 

Ao longo do estágio adquiri uma quantidade alargada de conhecimentos 

que me fizeram suscitar o interesse a temas pertinentes. Assim, investiguei 

sobre a conceção da escola, da pertinência da Educação Física, de ser 

professor de Educação Física, de ser professor reflexivo e do Modelo de 

Educação Desportiva. 

É interessante para mim escrever este documento, pois permite 

relembrar todas as vivências, todas as dificuldades, todas as alegrias, todas as 

interações, todos os momentos marcantes e deparar-me com o meu 

crescimento pessoal e profissional. 

O documento é denominado por Relatório de Estágio Profissional e 

encontra-se estruturado em cinco capítulos: o primeiro capítulo refere-se à 

“Introdução”: onde faço uma síntese do que consiste o EP. O segundo capítulo 

retrata o “Enquadramento Biográfico” que apresenta as minhas experiências ao 

longo do meu percurso desportivo, académico e pessoal e onde refiro as 

minhas expectativas e respostas em relação ao EP. O terceiro capítulo intitula-

se de “Enquadramento da Prática Profissional” e carateriza-se pela conceção 

de variados temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, como 

retrata a funcionalidade do EP. O quarto capítulo “Realização da Prática 

Profissional” descreve as minhas principais ações nas diferentes áreas que é 

composto o EP. Como revelo as contribuições do estudo de investigação ação 

sobre o controlo da indisciplina nas aulas de EF. O capítulo cinco é referente à 

“Conclusão e Perspetivas Futuras” onde menciono os principais focos de todo 

o processo desta prática pedagógica e quais as minhas perspetivas para o 

futuro.
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

2.1. Reflexão autobiográfica 

Nesta reflexão autobiográfica descrevo as minhas vivências associadas 

ao desporto, as influências que tive para ingressar no ensino superior e os 

meus objetivos futuros. Desta forma, questiono e descrevo quem sou, como 

criei a minha identidade. E qual foi a relevância do desporto nessa construção 

de identidade. 

 

2.1.1. Quem sou: Eu e o Desporto 

Torna-se muito difícil exprimir em palavras aquilo que sou, aquilo que me 

carateriza. Normalmente, as outras pessoas definem com maior facilidade 

quem nós somos e o que nos carateriza. Posso afirmar que aquilo que eu sou 

hoje em dia é o reflexo do meu percurso de vida, das minhas experiências, dos 

meus sonhos, dos meus objetivos e das minhas expetativas futuras. Enfim, a 

minha forma de sentir e de agir na comunidade revelam-se pelas minhas 

vivências passadas. Ao longo da minha vida fui construindo a minha 

identidade, mas esta não foi efetuada apenas por mim. Todas as pessoas com 

quem eu me relacionei e que ainda me relaciono foram e são parte essencial 

para a construção daquilo que hoje sou como pessoa, como filha, como 

namorada, como amiga, como estudante e como professora. No entanto, é 

inegável afirmar que uma parte da criação da minha identidade foi formada 

pelas experiências provocadas pelo desporto. Experiências que se 

caraterizavam pelo impacto de felicidade e de harmonia que a prática de 

desporto causava no meu corpo, pelo convívio com outras pessoas, pela forma 

singular de aprender por gosto e por prazer. O desporto é sem dúvida a 

essência da minha vida, talvez devido à paixão que este provocou em mim. 

Desta forma, tento descrever em palavras o sentimento e a necessidade que a 

prática de exercício físico representa as minhas ações quotidianas. Irei então 

descrever através do percurso desportivo que tenho vivido. 

Desde a infância que convívio com o desporto como praticante, pois a 

minha dedicação e empenho foi sempre o suficiente para não ser uma mera 
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espetadora nas modalidades que participei. Agradeço aos meus familiares pelo 

seu apoio na minha prática de exercício físico tanto nos momentos bons, como 

nos menos bons. A persistência e a competência que foi desenvolvida em 

termos cognitivos e motores na prática de desporto foram devidos, 

provavelmente, ao grande convívio com os meus primos e rapazes da escola. 

Estes sempre me aceitaram no seu seio, tratando-me por igual como parte do 

seu grupo e não com preconceitos1 e estereótipos de uma menina frágil. Este 

facto permitiu-me crescer junto deles, à deriva de descobertas, encontrando o 

sentido da minha vida, o prazer que o desporto me permite sentir. 

O meu percurso desportivo foi amplo, na medida em que pratiquei 

diversas modalidades, em diferentes estabelecimentos, desenvolvendo 

diversas destrezas motoras. As modalidades em que me envolvi, com estatuto 

de federada e não federada foram a Natação, o Futsal, o Voleibol, o Rugby e o 

Voleibol de Praia. 

Como já referi anteriormente, iniciei desde tenra idade a prática 

desportiva. Assim, a aprendizagem da Natação foi a minha primeira 

modalidade, iniciada em 1990 até 2006. No entanto esta modalidade ainda me 

acompanha diariamente. Visto que desde o término da licenciatura procurei 

iniciar a minha carreira de professora, na minha especialidade – ramo treino 

desportivo de Natação, proporcionado na licenciatura da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Desta forma leciono aulas de 

Natação no complexo desportivo do Colégio de Lamas. Ainda hoje me 

questiono das voltas que a nossa vida dá, pois foi neste colégio onde se 

desenrolou os acontecimentos mais relevantes no meu percurso educativo 

direcionando-me para o ensino da Educação Física (EF). Como tal, na 

atualidade eu sigo as pegadas dos meus antigos professores ao encaminhar 

alunos do complexo para a prática de desporto. A estes professores de EF que 

eu tanto agradeço, pois estes influenciaram-me na minha decisão futura 

através da dedicação, esforço e principalmente pela motivação e 

encorajamento, nas aulas práticas. Estes verdadeiros profissionais conduziram-

                                            
1
 Bota e Colibaba-Evulet (2001, p.33) “preconceitos (às vezes associados às crenças) 

são juízos a priori (pessoais ou de grupo), insuficientemente verificados na prática ou assentes 
na lógica. De certo modo, os preconceitos estão ligados às superstições”. 
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me variadas vezes em sonhos, imaginando que eu ocuparia o seu lugar de 

professor, agindo como eles. Desta forma posso considerá-los como modelos a 

seguir. Com isto, esta disciplina tornou-se a minha predileta e como tal 

qualquer atividade proporcionada pela escola, eu participava nela, sem 

hesitação, como o corta-mato, torneios de basquetebol, entre outras. O 

desporto escolar também influenciou a minha escolha, garantidamente devido 

aos treinadores de cada modalidade, como também o espírito e união de 

equipa. Pratiquei desporto escolar na modalidade de futsal de 1999 a 2003, e 

de 2003 a 2006 pratiquei a modalidade de voleibol. Obtivemos variadas 

medalhas de 1º e 2º lugar a nível do Centro de Área Educativa entre Douro e 

Vouga e até participamos na Taça Snickers ® em futsal, conquistando o 2º e 3º 

lugar. Claro está que a união e espírito de equipa proporcionou-me a 

concretização de metas alcançadas em grupo e a felicidade agregada às 

vitórias. Assim este convívio e desejos partilhados foram mais um foco positivo 

na minha prática desportiva.  

Sempre que tive oportunidade de participar em atividades fora do 

contexto escolar, não as desperdicei. Assim participei em 2005, na tentativa de 

obtenção do recorde do Guiness na pista de 24 horas, na Piscina Municipal de 

Santa Maria da Feira. 

Após a saída da escola, tive a necessidade de voltar aos velhos tempos 

de união e após um convite aderi na época de 2007-2008 ao futsal federado, 

representando a equipa Associação Cultural e Desportiva de Gião, até à época 

2008-2009.  

Sempre que tinha conhecimento de torneios ou competições “corria” 

para me inscrever. Assim, participei em torneios de voleibol de praia, Rally 

Pappers, o Torneio dos Patrícios, representando o Boavista, na modalidade de 

Futebol em Julho de 2008.  

Como era de especular o resultado da entrada na faculdade, participei 

em duas modalidades desportivas que se revelaram muito marcantes. A minha 

primeira modalidade a ser praticada foi o Rugby de Seven’s representando 

Instituto Superior da Maia, na época 2008-2009 a nível nacional. A dedicação e 

a luta contínua a esta modalidade permitiu à equipa a conquista do 5º lugar a 
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nível nacional. Após a transferência de faculdade, participei nos Campeonatos 

Académicos do Porto em 2010/11, representando o futsal feminino da 

FADEUP. Com o surgimento de uma oportunidade de participar no 

Campeonato Universitário de Rugby de Seven's pela FADEUP formou-se uma 

equipa. Este campeonato realizou-se apenas no dia 28 de Abril de 2010 e a 

equipa alcançou o 3º lugar na classificação final.  

Estas experiências e conquistas ajudaram-me a ser o que sou hoje, 

como professora, como mulher, como vejo o desporto e a EF apesar da 

discriminação desta sociedade. Como tal, torna-se importante que o 

reconhecimento das mulheres no desporto seja trabalhado na sociedade. A 

minha carreira poderá servir como exemplo e modelo para outras raparigas que 

tenham o mesmo desejo. Este também é um dos motivos porque quero ser 

professora, encaminhando os alunos para um mundo com maior igualdade. 

Contudo, realço um fator deveras importante para a escolha vocacional 

dos alunos/as, principalmente o género feminino, direcionada para o desporto. 

Este fator assume o papel da discriminação e dos preconceitos na mulher no 

desporto. Nesse sentido, Rubio e Simões, (1999) afirmam que o papel 

desempenhado das mulheres no desporto confunde-se com o papel da história 

da mulher na sociedade interpretada através de um ponto de vista masculino. 

Os mesmos autores (1999) referem ainda que a aproximação da mulher no 

desporto competitivo foi a partir da primeira metade do século XX, sendo que 

nas décadas de 50/60 a mulher ocupou um lugar efetivo nas competições. A 

questão que pode ser colocada é como estes fatores interferem na escolha 

vocacional do género feminino. Saavedra (2009) refere que a masculinidade, 

atualmente, encontra-se associada às profissões e por sua vez a feminilidade 

está relacionada com uma ligação íntima à família. Mas a mesma autora 

observa que (2009, p.125-126) “é sabido que nas últimas décadas as mulheres 

entraram em massa no mercado de trabalho, sobretudo em áreas 

anteriormente mais masculinizadas”. Então segundo este último excerto será 

que se pode afirmar que o género feminino pode optar pela vocação que tanto 

deseja, sem condicionamentos e consequências? Contudo, perante esta 

situação não é possível fazer tal afirmação pois o meio social e cultural parece 
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ser uma barreira. Pois ainda segundo Saavedra (2009, p.124) afirmam que “a 

socialização de género tem levado a que os rapazes e as raparigas 

desenvolvam competências e interesses diferenciados por atividades que são 

culturalmente definidos como mais apropriados do ponto de vista do género, 

conduzindo a opções vocacionais distintas”. A mesma autora (2009) reflete que 

as alunas durante o seu percurso escolar parecem sentir, por parte dos colegas 

e dos professores/as que é inapropriado gostarem de certas disciplinas. 

Confesso que esta problemática me revolta contra a sociedade. É inegável que 

o género masculino possui outras capacidades que o género oposto não 

possuí, mas essa diferença não pode ser inibidora da escolha vocacional e da 

prática de desporto por parte das mulheres. Nesse sentido, Markula (2005) dita 

que essa consciencialização da sociedade ocorre em dois níveis. O primeiro é 

devido a uma consciência social da discriminação em contextos desportivos e o 

segundo é segundo uma consciência do próprio corpo. Penney (2002) refere 

que o desporto em geral é associado com a masculinização das mulheres e 

dos homens. Por este motivo segundo Saavedra (2009) relata que umas das 

principais razões que podem condicionar a escolha do desporto pelas raparigas 

é a questão associada à imagem de feminilidade. Ainda para prejudicar a 

escolha segundo Penney (2002) revela que as mulheres e meninas que 

participam no “domínio masculino” de EF e de desporto, mais especificamente 

em atividades não vistas como feminino, correm o risco de a sua identidade 

sexual ser posta em questão.  

Face ao mesmo assunto, Penney (2002) revela que a homofobia é outra forma 

de discriminação que deve ser superada se todos os alunos, professores/as 

devem dispor de bons ambientes de trabalho e de aprendizagem inclusiva, 

eficaz e segura. Da mesma opinião encontram-se Saavedra (2009, p.128) que 

afirma que “os/as profissionais de orientação vocacional detêm uma posição 

privilegiada como agentes de mudança e promotores da igualdade de género”. 

É através de uma intervenção direta junto aos alunos do ensino e 

simultaneamente estar atentos às barreiras colocadas aos géneros, que pode 

interferir no seu processo de formação. Assim posso concluir que os 

professores/as detêm uma função essencial no combate às desigualdades e 
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preconceitos. Este papel irá depender da capacidade dos professores/as 

assumirem uma atitude ativa. 

O apoio no desporto que o género feminino obtém pela sociedade tem 

vindo a aumentar. No entanto, não se revela o suficiente para que este género 

possa demonstrar o seu valor. Perante este acontecimento, as mulheres não 

devem “baixar as armas” e devem pois revelar o seu mérito e a sua astúcia. 

Uma frase marcante de Markula (2005, p. 25) explica que as mulheres devem 

conter no pensamento: “To not just live my life, but to create it”. Assim ao 

repensar no meu percurso de vida enquadro-me com esta perspetiva, pois 

sempre que tive oportunidade tentei construir um caminho que fosse do meu 

agrado. Dessa forma, nunca tive nenhuma inibição forte o suficiente que não 

me permitisse separar-me da minha caminhada desportiva. E pretendo num 

futuro próximo como professora proporcionar às raparigas e aos rapazes a 

oportunidade de criar climas de aprendizagem, de forma a integrar todos os 

alunos. Como refere, Silva, Queirós e Gomes (2001, p.28) “reconstruir a forma 

como o desporto é ensinado, aprendido e sentido na escola a partir de uma 

perspetiva que se fundamente em valores democráticos isentos de estereótipos 

sexistas, é uma maneira de assegurar às próximas gerações o acesso a 

experiências corporais mais ricas, diversificadas e satisfatórias, tanto para os 

rapazes como para as raparigas”. 

Atualmente pratico desporto regularmente, nomeadamente futsal, com 

uma equipa masculina. A minha inserção nesta equipa demonstra a abertura 

da mentalidade do género masculino. Face a esta situação revela-se uma 

negação à hegemonia masculina no desporto e como tal permite uma busca 

feminina digna. A consequência desta situação e de outras situações que se 

encontram atualmente na nossa sociedade determina que esta supremacia 

está a desmoronar. Para mim este princípio de aceitação do género feminino 

no desporto e no seio de uma equipa masculina é um dos aspetos que eu 

defendo e pelo qual combato. Mas para que a sociedade continue a revelar tal 

pensamento é necessário incidir na educação das crianças e jovens. Penney 

(2002) refere que as escolas poderiam contribuir para um ambiente mais justo 

e inclusivo para os alunos de ambos os géneros. Como tal, pode-se considerar 
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que a escola é o um dos meios mais favoráveis para destruir tais preconceitos 

e discriminações.  

Estas experiências positivas ao longo da minha vida desenvolveram-me 

um caráter competitivo, lutador e desafiador. Este permitiu-me descobrir o 

prazer que se sente ao alcançar o sucesso e a forma como este nos satisfaz, 

torna-se inexplicável. Do que me recordo ao longo da minha jornada é esse 

prazer que me guia a alcançar o objetivo. No entanto, à medida que 

crescemos, cada vez se torna mais difícil alcançar esse sucesso, havendo 

barreiras cada vez maiores. Desta forma, a necessidade de sentir novamente o 

prazer da vitória conduz-nos a trabalhar mais e a acreditar nas nossas 

capacidades e competências. E estas devem ser as caraterísticas necessárias 

para revelar a força interior que cada ser humano possui. Assim reflito que o 

prazer da vitória não dura o tempo suficiente para ser comparado com o 

caminho percorrido para a alcançar. No entanto, as marcas e as recordações 

permanecem sempre na nossa memória. 

 

2.1.2. A minha escolha 

O meu sonho de ser professora de EF desenvolveu-se no decorrer das 

minhas vivências desportivas. Estas vivências proporcionadas pelos meus 

familiares, pelos meus colegas e pelos meus professores de EF facilitaram-me 

a escolha. Utilizei o termo facilitar, pois a minha outra vocação ou opção seria 

ser veterinária. No entanto, o percurso que percorri através das minhas 

experiências permitiram-me descobrir que a minha verdadeira vocação era 

ensinar. Eu queria auxiliar as pessoas a descobrirem a alegria e o bem-estar 

que a prática de exercício físico nos proporciona. E talvez por querer estar 

sempre “ligada” à prática desportiva. Com isto, não quero dizer que coloco de 

parte a segunda opção em me formar futuramente em veterinária, pois quero 

proporcionar o bem-estar dos animais.  

Quando me questiono sobre quem ou qual o fator que me fez enveredar 

por este caminho, não obtenho uma resposta concreta. Penso que foram todas 

as minhas experiências que tive no desporto e nenhuma em particular. Mas se 

me interrogar o porquê de querer transmitir conhecimentos, dar oportunidades 
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para o desenvolvimento dos alunos, a resposta direciona-se para os meus 

professores. Muitas vezes relembro, os meus antigos professores de EF e 

treinadores que sempre conseguiram proporcionar-me desafios à minha altura, 

que me motivaram e me permitiram alcançar sucessos eficazes e eficientes.  

Eu pretendo dar continuidade aos ensinamentos dos meus professores. 

Quero ser uma professora que proporciona aos alunos desafios motivadores 

permitindo que estes obtenham sucessos eficazes e eficientes, para que se 

desenvolva o gosto da prática de desporto. Quero fazer parte das suas vidas e 

quero deixar-lhes uma marca inesquecível como a mim me deixaram. Tenho a 

perceção de que o ensino nas escolas é árduo, principalmente pela 

desvalorização da sociedade aos professores de EF. No entanto, cada vez 

mais me consciencializo da importância que os professores têm na construção 

/ formação dos alunos como seres autónomos e com hábitos saudáveis. É este 

ânimo de promover uma sociedade nova e mais crente nas oportunidades que 

lhes são fornecidas, que eu combato juntamente com os meus colegas nesta 

batalha.  

 

2.1.3. O ensino superior 

O meu grande desejo, visto que queria ser professora de EF, era entrar 

na faculdade que sempre me fascinou com todos os equipamentos e condições 

que ainda contêm, a FADEUP. Nas três tentativas de entrada nesta faculdade 

realizei sempre nesta os pré-requisitos, obtendo sempre a classificação de 

“Apto”. No entanto, devido a motivos como a retenção no 12º ano de 

escolaridade, e entrada noutras faculdades – Instituto Piaget e Instituto 

Superior da Maia – não pude concretizar atempadamente este meu sonho. 

Esta porta abriu-se através da transferência do Instituto Superior da Maia para 

a FADEUP para o 3º ano, com disciplinas que não tiveram equivalência. Assim 

tive que frequentar disciplinas do 2º e 3º ano. No entanto, esta tomada de 

decisão foi sem dúvida a melhor, pois a formação nesta casa é extraordinária. 

Tenho dito que nos poucos anos que frequento esta faculdade, o meu 

desenvolvimento cognitivo foi notório. Esta casa ensinou-me a questionar tudo 

e a pensar em soluções através da reflexão sobre os problemas. 
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Ao longo desta minha caminhada posso referir que houve muito esforço, 

persistência, felicidade e momentos menos felizes. Posso dizer que todos estes 

momentos ajudaram-me a crescer e representam-me como uma pessoa que 

sonhou, acreditou, lutou e alcançou os seus objetivos. 

 

2.2. Expetativas e respostas em relação ao estágio profissional 

O meu pensamento inicial sobre o EP abrangia uma série de 

interrogações e preocupações relativas ao primeiro contato com a realidade, na 

situação de professora estagiária. Estas questões eram relativas ao meu 

comportamento e às minhas ações, o que deveria revelar e transmitir aos 

alunos. Visto que esta nova etapa seria completamente diferente das 

experiências letivas do ano antecedente. Estas experiências foram 

proporcionadas por algumas disciplinas de didática específica. Desta forma, 

sabia que iria ter obstáculos, mais ou menos difíceis de ultrapassar, mas 

sempre acreditei que com empenho e determinação os podia superar. Por um 

lado tenho estes receios e por outro lado tenho vontade de ensinar os alunos. 

O estágio é a minha primeira oportunidade de testar as minhas capacidades e 

competências num contexto real. No entanto, o fato de saber que irei ter o 

suporte e apoio constante do professor cooperante e do professor orientador 

possibilita-me uma maior entreajuda e cooperação. Como descobrir novas 

metodologias de trabalho e estratégias, ajudando-me numa etapa mais prática 

na construção de professora.  

Desejava ser capaz de tomar decisões certas nos momentos indicados, 

com o intuito de promover uma boa evolução dos alunos, tanto a nível cognitivo 

como a nível social. 

Ansiava inspirar nos meus alunos o gosto pela prática desportiva, para 

que estes praticassem desporto nos seus tempos livres. Ambicionava 

convencê-los do quanto é importante ter um estilo de vida ativo. Assim a minha 

intenção fora sempre criar uma ligação forte com os meus alunos. 

Acerca das minhas potencialidades e dificuldades, referindo as que 

considero mais relevantes. A minha dificuldade poderá ser na planificação e 

aplicação de alguns conteúdos de certas modalidades. Visto a minha 
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inexperiência na escola e de acordo com heterogeneidade das turmas. Como 

tal, terá que haver diferenciação dos alunos pelos vários níveis da turma. Por 

outro lado as minhas potencialidades podem ter alguma relevância pela minha 

atuação e desenvolvimento na lecionação de aulas de natação. Ou seja, pelo 

facto de já lecionar aulas, pode facilitar a minha atuação com os alunos nas 

aulas de EF. A natação é uma modalidade que requer bastante observação da 

técnica em alunos com um nível avançado de aprendizagem e dedicação na 

construção de afinidades com os alunos de adaptação ao meio aquático. Como 

também tenho a capacidade de demonstrar gestos técnicos com facilidade, 

auxilio na visualização do movimento por partes dos alunos.  

A perfeição é longínqua e o conhecimento está constantemente a ser 

alterado. Como tal, para ultrapassar estas dificuldades e melhorar as 

potencialidades, é necessário que haja dedicação e exploração da literatura e 

não haver rendição a um destino infeliz e cheio de angústia. Segundo Savater 

(1997, p.25), “o ensino pressupõe otimismo do mesmo modo que a natação 

exige o meio líquido para o seu exercício”. Portanto ser professor, comporta 

não apenas um conjunto de conhecimentos, como também a forma que este 

leciona para estimular e motivar os alunos. 

O estágio proporciona-me viver todas as minhas preocupações e todas 

as minhas expetativas numa ligação de comunidade-professor-aluno-

conhecimentos. Este poderá ser o final da minha formação académica, no 

entanto, é o início da minha experiência e desenvolvimento como profissional.  

Após a apresentação da escola através do professor cooperante tomei 

como um desafio lecionar nesta escola tão pequena e com poucas condições 

de materiais. Senti-me inicialmente assustada pela falta de condições para 

lecionar os conteúdos previstos, mas por outro lado torna-se vantajoso. Assim 

terei possibilidade de testar a minha capacidade de adaptação em situações 

menos favoráveis, como é o caso da escola.  

Quanto ao grupo de estágio, desejei que fossemos um grupo unido e 

forte, pois este ano letivo íamos passá-lo juntos. Com eles iríamos partilhar 

variados momentos desta nova experiência e com esta tornarmo-nos melhores 

profissionais. No entanto esta união e entreajuda esperada não se revelaram 
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como a expetativa. Desta forma, ainda pudemos melhorar as nossas práticas, 

relatando as boas e as más atuações em cada aula. Apesar de não sermos 

obrigados a estar presentes em todas as aulas, não convivemos tanto como o 

desejado para que se desencadeie uma forte união, que era tão necessária 

este ano. Portanto, este ponto deveria ter sido mais trabalhado ao longo do ano 

de estágio. A perceção que tenho relativamente ao grupo de estágio é que 

poderíamos ter aproveitado melhor esta nossa nova fase para obtermos 

melhores resultados. O estágio é um momento único e ideal, que qualquer 

estagiário deve aproveitar. É nessa fase da sua vida que o estagiário aprende o 

significado, a função e o papel fundamental que o seu desempenho 

desencadeia na comunidade representando a denominação de ser professor. É 

através das vivências que devem ser bastante ativas na comunidade escolar 

que o estudante-estagiário se desenvolve como professor. Professor este que 

para que a sua ação seja cada vez mais eficiente e eficaz e para que a sua 

integração na comunidade seja aceite deve prevalecer no seu quotidiano três 

princípios: o ser reflexivo, o ser investigador e o ser social.  

A minha expetativa inicial em relação ao grupo de EF era uma incógnita, 

pois não sabia que tipo de professores iria encontrar. A dúvida permanecia na 

sua ação e na sua atitude. Diversas vezes imaginei o contexto onde estes eram 

colaborativos no trabalho e na minha integração no seu grupo ou pelo contrário 

não davam importância a nossa presença. Para grande superação das minhas 

expetativas o grupo de EF integrou-nos no seu seio de uma forma particular e 

espetacular, colaborando e cooperando connosco em diversas situações. Estes 

sempre se dispuseram para qualquer eventualidade e qualquer dúvida, sem 

dúvida foi um grupo com quem tive o prazer de trabalhar. O ambiente que 

mantinham ao seu redor era saudável, onde as nossas conversas divergiam 

por diversos temas. Uns dirigiam-se para discussões relacionadas com 

pedagogia, como também para conversas pessoais. Estas “conversas” 

tornaram-se positivas para o desenvolvimento da nossa argumentação crítica. 

Como também, para aumento dos conhecimentos através da partilha de 

métodos de ensino. Penso que esta ligação com o grupo de EF foi 

determinante para o nosso desenvolvimento pessoal em contexto real da 
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escola. Perante esta vivência tenho uma maior vontade de lecionar, de aplicar 

os meus conhecimentos nos meus futuros alunos. E por isso quero inserir-me 

na caminhada que todos os professores se dirigem, o caminho para um ensino 

eficaz e motivador. 

O acompanhamento de todos os elementos acima referidos influencia o 

nosso desenvolvimento logístico em termos da visão organizacional holística, 

que por sua vez conduz a nossa ação na escola. Mas ao mesmo tempo 

proporcionam momentos vastos de aprendizagem. Aprendizagem que diverge 

sobre vários temas. Ansiei que no final do estágio fosse uma professora 

eficiente e eficaz no sentido de criar bons hábitos de investigação e de reflexão 

e que com estes obtivesse resultados positivos na aprendizagem dos alunos. 

No entanto, deparei ao longo do ano que a eficácia torna-se muito mais fácil de 

atingir do que a eficiência. Pois um professor consegue alcançar com alguma 

facilidade bons resultados nos alunos. No entanto, quanto maior é a sua 

experiência e dedicação nesta área, o professor descobre métodos e 

metodologias que ao ser aplicadas nos alunos tem um resultado mais rápido na 

aprendizagem dos alunos. Face a este aspeto um professor que se dedique a 

melhorar a sua ação, consegue com maior facilidade obter melhores 

resultados. Esta dedicação tem sempre em vista promover uma melhoria do 

ensino-aprendizagem. No entanto, esta perceção ao longo do ano não me fez 

desanimar, mas pelo contrário permitiu que a minha aplicação nos campos de 

ser professor aumentasse. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O EP entende-se como uma projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar2. Assim, o estudante deve possuir um 

conhecimento profundo sobre o meio onde se encontra, quais os seus 

problemas e vantagens que possui e como pode utilizar esses dados para 

melhorar a sua competência. Neste sentido, a análise do meio é uma etapa 

principal, pois é onde o processo se vai desenrolar. Revela-se importante para 

o estudante compreender as diretrizes que as instituições onde se encontram 

pressupõem. Assim, segundo as normas da estrutura do relatório de estágio 

(2012), o enquadramento da prática profissional pressupõe analisar o contexto 

onde se desenrola o EP, recorrendo aos conceitos de Escola, Professor e 

Aluno como impulsionadores de toda a prática docente, uma vez que são o 

ponto central do processo de ensino-aprendizagem.  

Ao longo deste capítulo, estes conceitos são analisados, expondo alguns 

aspetos pertinentes ao contexto onde decorre o EP. Aspetos esses, que são a 

base da ação de professor que configuram a realização da prática. 

 

3.1. Enquadramento Conceptual  

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 
realidade.” 

Bento (2003, p.16) 

 

Iniciei a minha caminhada como professora estagiária numa escola, 

sendo que esta oportunidade foi proporcionada com o EP da FADEUP e uma 

escola. Uma vez, que a disciplina de EF é a que iria lecionar na escola, 

descrevo o seu funcionamento e reflito sobre alguns aspetos relacionados com 

o programa nacional de EF. 

                                            
2
 Normas orientadoras de estágio, 2011-2012 
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No entanto, ao iniciar esta caminhada para a docência, torna-se 

importante perceber todas as caraterísticas que são relativas ao ser professor 

de EF, para que desta forma se possa compreender qual o seu significado e 

qual a sua função na sociedade. Como tal, a pesquisa dessas caraterísticas 

revelam quais as principais competências que um docente deve possuir para 

ser dotado como um bom professor – professor reflexivo, professor 

investigador. 

 

3.1.1. A Escola 

 

 “A Escola precisa de ser festiva por fora e por dentro, animada à 
semana e ao fim-de-semana e entusiástica nas aulas e nos 
tempos livres.” 

Gomes e Graça (2001, p. 105) 

 

A escola para Gomes e Graça (2001) tem como função cativar os 

alunos, pois esta não é apenas um local de cumprimento de tarefas, tanto por 

parte dos alunos, como dos professores. Assim, uma escola tem que ser uma 

gestora de motivações nos alunos, preparando-os para o meio social. Esta tem 

que desenvolver indivíduos críticos e socialmente cultos, capazes de superar 

as dificuldades para viver. Assim, segundo Alarcão (2001, p.12) os alunos 

“habituados a refletir, terão motivações para continuar a aprender e para 

investigar, reconhecerão a importância das dimensões afetivas e cognitivas do 

ser humano, reagirão melhor face da mudança e do risco que caracterizam 

uma sociedade em profunda transformação”. 

Alarcão (2001, p.13) questiona-se acerca da escola na atualidade 

afirmando que “a escola, instituição social, pólo do binômio interativo escola-

sociedade, irá metamorfosear-se ou permanecerá imutável e estática no modo 

hierárquico como se estrutura, na compartimentalização de turmas, espaços e 

tempos horários, na estrutura curricular de base disciplinar, na vivência 

individualista (não confundir com pessoalista) e tecnicista do cotidiano escolar, 

na regulação das avaliações? ” 

Assim deseja Alarcão (2001) que a escola deve ser reflexiva, constituída 

por uma organização que pensa em si própria, no seu papel social 
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continuadamente e que é constantemente confrontada por um processo 

heurístico e simultaneamente avaliativo. A mesma autora ainda acredita que 

“formar é organizar contextos de aprendizagem, existentes e estimulantes, isto 

é, ambientes formativos que favoreçam o cultivo de atitudes saudáveis e o 

desabrochar das capacidades de cada um vistas ao desenvolvimento das 

competências que lhes permitam viver em sociedade, ou seja, nela conviver e 

intervir em interação com os outros cidadãos”. (p.11) 

 

3.1.2. A pertinência da Educação Física  

“Nem todo o movimento humano é alvo das nossas 
preocupações, mas apenas aquele que é (re) configurado por 
uma visão humanista de desporto”. 

(Santiago e Fumes, 2005, p.24) 
 

O movimento que é reconfigurado desta visão humanista de desporto é 

aquele que é taticamente bem jogado, esteticamente belo, eticamente correto e 

tecnicamente bem realizado. E como tal, um professor de EF, um treinador ou 

uma pessoa ligada ao desporto, poderá estar mais habilitado para visualizar 

estes movimentos. Na realidade é o que acontece nas aulas de EF, pois uma 

das preocupações de um professor de EF é ser um supervisor do movimento 

dos seus alunos. 

Uma vez que o modelo de estágio da FADEUP abrange os Ensinos 

Básico e Secundário revela-se importante realizar uma breve reflexão acerca 

da disciplina de EF nestes ciclos de ensino. Esta disciplina tem como intuito de 

fornecer uma formação mais completa aos alunos. O local privilegiado para 

esta formação é a escola. Para Gomes e Graça (2001) defendem que a EF e o 

desporto escolar encontrados na escola criam condições favoráveis para 

promovem uma formação desportiva-corporal. Segundo Silva, Queirós e 

Gomes (2001, p.23) “a educação física e o desporto constituem um conjunto de 

práticas especializadas dentro da escola que contribuem de forma crucial para 

a construção social do corpo”. Desta forma, consta-se por Queirós (2001) que o 

facto de existir EF nas escolas revela uma preocupação do sistema educativo 

na configuração e modelação do corpo. No entanto, a disciplina de EF, 

segundo o seu programa nacional, revela preocupações a nível da exploração 



 

24 
 

das capacidades motoras como meio de promover a saúde e o bem-estar. Os 

objetivos traçados por este são demasiado ambiciosos, pois não estão 

adaptados à realidade escolar. Assim, as escolas têm que adaptar o programa 

à sua escola. Assim refere Alarcão (2001, p.11) “a escola tem uma função 

curricular a desempenhar, considera-se o currículo como guia orientador de 

aprendizagens e atribui-se à escola, em geral, e a cada escola, em particular, a 

gestão estratégica e flexível desse enquadramento orientador”. 

Como tal, a EF mantém-se como uma disciplina obrigatória desde 

ensino pré-primário até ao ensino secundário. Santiago e Fumes (2005, p.24) 

afirmam que a EF não é apenas caracterizada por movimentos, mas pela 

criação de valores humanos. Assim a EF não engloba apenas a parte prática, 

em que pretende desenvolver a multilateralidade do aluno, as habilidades 

técnicas, o conhecimento desportivo e melhorar a condição física. A disciplina 

de EF tem outro objetivo fundamental que se insere na formação de atitudes e 

de valores. Esta educação pretende uma melhor integração dos indivíduos na 

sociedade. Como também ensina a combater o sedentarismo, tão entranhados 

na nossa sociedade, através de comportamentos ativos. 

A disciplina de EF foi organizada no sentido vertical – 1º ao 12º ano – 

nos programas orientadores do Ensino da EF. Isto para que houvesse alguma 

coerência na formação e no desenvolvimento dos alunos. Segundo Silva, 

Queirós e Gomes (2001, p.23) “a educação física, como componente curricular 

obrigatória até ao 12º ano de escolaridade, e o desporto escolar, como 

atividade de complemento curricular, assumem particular importância nesta 

análise”. 

No 1º ciclo, a EF não tem a merecida atenção das entidades que 

superintendem a educação. Pois a grande maioria das escolas não ser 

suportada por condições materiais e horárias ideias para serem lecionadas 

(Gomes, 2000). O trabalho realizado com os alunos são atividades lúdicas e 

infantis que favorecem o desenvolvimento de algumas competências 

fundamentais para a maioria das áreas de EF. Para Silva, Queirós e Gomes 

(2001, p.23) “a Educação Física e o Desporto escolar têm assim 
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responsabilidade por uma parte da incumbência educativa na escola, 

nomeadamente a de se ocupar preferencialmente da corporalidade”. 

No ensino básico, a EF é efetivamente obrigatória, contando com uma 

aula de 90 minutos e uma de 45 minutos. Uma vez que o programa segue uma 

linha de articulação transversal e vertical, os objetivos traçados dão 

continuidade ao ciclo anterior de ensino. Assim, as principais metas a alcançar 

são a elevação do nível funcional das capacidades coordenativas e 

condicionais, a manutenção e o aumento da condição física de uma forma 

autónoma no seu quotidiano, o conhecimento e aplicação de diversos 

processos sobre técnica, organização, participação e ética desportiva.  

No ensino secundário, esta disciplina acaba por perder a importância 

que tinha ganho, pois apesar de ser obrigatória, a avaliação do aluno nesta 

disciplina não irá contar para a média final de curso e para o seu ingresso no 

ensino superior. Quando eu concorri para o ensino superior a média não 

contava para a média final e irá recomeçar esse procedimento a partir do ano 

2012/13. Em termos de currículo, no 10º ano procura-se consolidar e 

complementar todos os conteúdos trabalhados no ensino básico. Por este 

motivo se justifica a manutenção de alguns objetivos do 9º ano. No 11º e 12º 

ano, admite-se um regime de opções na disciplina, fazendo com que os alunos 

se aperfeiçoem nas matérias do seu interesse. Com isto, globalmente essas 

atividades permitem um desenvolvimento na operação cognitiva e na interação 

social, como possibilitam uma elevação da condição física geral. 

A interação que a disciplina provoca permite que haja contato mais 

próximo entre professor-aluno e entre aluno-aluno. O trabalho realizado nas 

aulas de EF promove o desenvolvimento de habilidades técnico-táticas no 

aluno. Para além disso as aulas de EF são realizadas em ambientes diferentes, 

pois podem ser no pavilhão e no meio exterior. Nestas aulas, os alunos não 

têm a obrigação de estarem sentados a ouvir o professor, por isso é notável a 

sua “liberdade” num contexto de aprendizagem diferente. Logo os alunos, 

nesta disciplina também se comportam de um modo diferente. No entanto, o 

professor deve impor limites para que estas aulas não se tornem num autêntico 

recreio. 
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As aulas de EF permitem que o aluno se movimente, mas é um 

movimento que implica um pensamento e uma coordenação motora. Por isso, 

o aluno nas tarefas propostas tem que pensar no movimento que vai executar e 

como o vai executar. E ao contrário do que a maioria das pessoas da 

sociedade pensam, este pensamento e coordenação do aluno não é fácil de se 

processar. Pois é necessário um trabalho contínuo e progressivo, através de 

tarefas adaptadas, que o professor propõe para que os alunos obtenham uma 

melhor evolução. Considero uma tristeza o facto da disciplina de EF ser 

desprestigiada pela comunidade e até mesmo pelos próprios colegas 

professores. Como tal, a sociedade de certa forma é influenciada por este 

pensamento e está a tornar-se cada vez mais sedentária, sendo que a própria 

atividade física está a escassear. As novas tecnologias inerentes à evolução do 

mundo condicionam e proporcionam às populações essa redução, através de 

meios de conforto. Assim, o professor de EF tem mais uma responsabilidade 

que é influenciar os alunos e a comunidade escolar a praticar exercício físico 

regular. Os tempos antepassados foram períodos de uma luta incessante para 

revelar as virtudes da EF e obtiveram alguns bons resultados. Atualmente, a 

população está mais disponível a ouvir, a entender e a agir em conformidade 

com os professores de EF. No entanto, diariamente um professor de EF é 

confrontado com problemas inerentes à nossa disciplina e apesar do seu 

esforço e da sua dedicação, por vezes o resultado não é satisfatório. Por isso, 

é de realçar a importância da educação dos alunos na sociedade. A nossa 

intervenção na comunidade escolar e fora desta tem que ser apelativa, tem que 

revelar importância, tem que ser indispensável. Uma vez que a educação pode 

desenvolver-se em diversos contextos, tendo como início no seio familiar e 

havendo diversificação desta ao longo da vida dos indivíduos. Os diferentes 

ambientes sociais, as diferentes metodologias de ensino, as diferentes 

atividades proporcionadas pelo professor definem e criam ideologias, crenças3 

e gostos. 

 

  
                                            
3
 Bota e Colibaba-Evulet (2001, p.33) “A crença é uma convicção forte (às vezes cega) 

sobre um fenómeno, que no pensamento subjetivo alcança o valor de uma certeza.” 
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3.1.3. Conceção de Ser professor de EF 

 

“Os professores não são um corpo homogéneo: não têm todos o 
mesmo tipo de práticas.” 

(Alaiz, Gonçalves e Barbosa 1997, p. 80) 
 

Na atualidade “ser professor” abrange muitas tarefas para além das que 

são apenas inerentes às aulas. Durante séculos exigia-se que o professor 

fosse um modelo de virtudes, pois assim este assimilava-se a um professor 

competente e eficaz no seu ensino. Recentemente é requerido aos professores 

a função de educadores dos comportamentos e das atitudes dos alunos. A 

causa principal deste fator deve-se à sociedade de hoje em dia, que para além 

de ser repleta de uma enorme diversidade de culturas e de ideologias, não têm 

muito tempo disponível para estar presente na vida dos seus filhos. Por outro 

lado, como refere Alarcão (2001) a maior parte do tempo dos alunos é passado 

na escola. Como tal, o profissional docente tem que desempenhar as funções 

de professor na sala de aula e dar resposta a tarefas fora de aula. Assim, 

afirma Alarcão (2001, p. 23) “importa assumir que a profissionalidade docente 

envolve dimensões que ultrapassam a mera dimensão pedagógica”. Uma vez 

que o professor atual tem que realizar estas tarefas, este tem que se adaptar à 

comunidade escolar que o rodeia, ajustando a sua personalidade a esse 

contexto. Marcelo (2009, p. 8) manifesta este pensamento enunciando “para os 

docentes, ser professor do século XXI pressupõe o assumir que o 

conhecimento e os alunos (as matérias-primas com que trabalham) se 

transformam a uma velocidade maior à que estávamos habituados e que, para 

se continuar a dar resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, 

teremos de fazer um esforço redobrado para continuar a aprender”. Por isso, 

um professor tem que ser uma pessoa disposta a estar em constante 

aprendizagem, para que dessa forma possa ser aceite na comunidade escolar. 

Um professor não pode ter este pensamento como refere Twain (citado Bento, 

2008, p. 172) “para aqueles que têm apenas um martelo como ferramenta, 

todos os problemas parecem pregos”. Esta integração é o primeiro passo e 

talvez o mais importante, pois quando este estiver completamente consolidado 

o professor pode aplicar os seus conhecimentos apreendidos na sua formação 
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e na sua investigação. Isto para promover uma melhor formação do aluno, visto 

que o professor é entendido como um modelo para os alunos. Logo o seu 

papel torna-se fundamental para um ensino de qualidade no conhecimento, no 

desenvolvimento, ou seja, na formação de alunos para a realidade do mundo. 

Assim afirma Bento (2008, p.43) “sou professor para ensinar a outros aquilo 

que eles sozinhos não conseguem aprender, para os não deixar abandonados 

ao desamparo e ao sufoco do desconhecimento”.  

Alarcão (1996, p.11-42) defende que ser professor “é um saber-fazer 

sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir 

em contextos instáveis, indeterminados e complexos, caraterizados por zonas 

de indefinição que de cada situação fazem uma novidade a exigir uma reflexão 

e uma atenção dialogante com a própria realidade que lhe fala”. 

No entanto, um professor como está em constante mudança de escola 

devido ao sistema educativo, não pode observar o resultado do seu trabalho a 

longo prazo. Dessa forma não pode avaliar o seu trabalho e determinar se este 

foi conseguido na vida futura dos seus alunos. 

Assim a profissão de professor poderá ser classificada como complexa, 

onde a incerteza e a ambiguidade reinam no trajeto percorrido pelos 

professores. Mas quando o professor tem paixão, coragem e orgulho no seu 

trabalho, essas classificações são meras barreiras sem relevância alguma. 

Para Bento (2008, p.42) “entendo e ensino a entender a vida como uma 

oportunidade de fazer amigos e de conviver com as diferenças das pessoas, 

que na sua diversidade nos causam enlevo, pasmo e encanto e nos fazem rir e 

chorar”. 

Para mim ser bom professor: é aquele que se interessa pelos seus 

alunos; é aquele que cria uma ligação estável de amizade com estes; é aquele 

que quer e gosta de participar nas atividades fora das aulas; é aquele que se 

emociona com as atitudes e ações dos seus alunos; é aquele que gosta do que 

faz! Como refere Alarcão (2001, p.11) ser professor é ter “a capacidade de 

serem atores sociais, responsáveis em sua autonomia, críticos em seu 

pensamento, exigentes em sua profissionalidade coletivamente assumida”. 
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Ser professor de EF incorpora todos os pressupostos dos professores 

das outras disciplinas, mas a ação que este tem com os alunos é distinta. O 

professor de EF trabalha com os alunos num âmbito direcionado para uma 

parte prática. 

O dever do professor de EF segundo Bento (2003, p.9) é ”conduzir, 

durante toda a sua vida profissional, um combate permanente consigo próprio, 

a fim de poder desempenhar a incumbência social de educação da juventude 

com uma motivação elevada, concordante com o valor que atribui à sua 

profissão”. 

A educação como se sabe é um conjunto de valores, de estilos de vida e 

de comportamentos dos indivíduos que se constituem enquanto diretrizes dos 

princípios éticos inerentes à sociedade em que estão inseridos. Bento (2008 

p.63) define que “a ética não se ensina, é praticando-a que ela escolhe para 

morada o nosso coração e se torna motor e leme dos nossos passos”. Assim, 

de acordo com a referência de Bento, o professor deve ser uma pessoa que 

transmite valores, crenças e hábitos alterando e modificando os pensamentos e 

comportamentos da comunidade escolar. Isto para uma melhoria da visão da 

disciplina de EF e para a criação de hábitos saudáveis. Por diversas vezes 

torna-se complicado alterar e modificar as ideologias de uma comunidade que 

sempre agiu de determinada maneira, mas para tal é necessário que o 

professor seja corajoso e combata essas ideologias. Incentivar os alunos o 

gosto pela prática de desporto, pelo empenho, pela dedicação, pela conquista 

e pela socialização. Para Bento (2008, p.62) cabe-nos a nós “reacendermos a 

centelha da razão e incendiarmos a vontade de respeitar os imperativos éticos. 

E de despertarmos o gosto por eles e por tudo quanto é da ordem do 

encimado, difícil e custoso. Porquanto o desporto é uma moral em ação e uma 

pedagogia da vontade”.  

O que nos identifica como professores de EF é a nossa forma de lutar e 

de conquistar aos poucos o entendimento da população pela nossa disciplina. 

Assim teremos que manter esta postura ao longo da nossa caminhada 

relembrando este pequeno excerto de Bento (2008, p. 44) “mantenhamo-nos 

fiéis a essa caminhada e continuemos a ir buscar ao espiritual as referências e 
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motivos, as energias e reservas que animam os nossos passos, as pernas que 

nos levam a avançar, os braços que nos ajudam a subir, os olhos que nos 

facultam discernir, os ideias que nos permitem sorrir”. 

Concluo que ser professor de qualquer disciplina significa para Bota e 

Colibaba-Evulet (2001, p.31): “ser ele próprio uma pessoa que estuda. Esta é a 

mais importante qualidade do especialista que instrui os outros. Se não a tiver 

ou se tiver perdido esta capacidade, já não deve participar no processo 

educativo-formativo. O facto de precisar aprender permanentemente, tornou-se 

uma necessidade sem a qual o progresso não é possível”. 

 

 

3.1.4. Professor reflexivo 

 

 “é uma maneira de encarar e responder aos problemas” 

Zeichner (1993, p. 18) 

 

No mestrado de Ensino da FADEUP é destacada a formação de 

professores reflexivos. Coimbra (2009, p.58) defende que “os programas de 

formação de professores devem articular todas as dimensões de ensino 

inerentes a uma prática reflexiva. Esta meta só se cruza com uma permanente 

atitude de autoquestionamento, no vértice de ser-pessoa e ser-profissional”.  

Desta forma, Zeichner (1993) afirma que ser um professor reflexivo é 

uma forma de ser professor. No entanto, para Bento (2003) refere que as 

reflexões aumentam a confiança, a competência pedagógica na ação do 

professor.  

A incorporação deste modelo reflexivo tem em vista o desenvolvimento 

profissional do futuro professor, sendo aplicado ao longo do mestrado e 

evidenciando-se com maior profundidade no EP. Segundo Shulman (1987), o 

ato de reflexão do professor revela-se como uma função fundamental no 

desenvolvimento de uma nova compreensão do seu ensino.   

Durante o estágio, este processo reflexivo torna-se fundamental para 

que o estagiário tenha consciência dos problemas que vão aparecendo e serve 
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como meio de encontrar soluções para resolver esses problemas. Como 

assume Zeichner (1993) o ato de refletir também se considera um processo de 

procura de soluções racionais para os problemas.  

Desta forma, torna-se essencial para os estagiários haver formadores 

que os conduzem para a reflexão. Assim, o formando desenvolve a capacidade 

de pensar e avaliar a sua atividade. Com isto, pode intervir no campo tentando 

uma nova forma de solucionar o seu problema.  

Este processo na formação de professores numa fase inicial para além 

de auxiliar no desenvolvimento da ação dos estagiários torna estes professores 

mais conscientes e competentes na sua prática. O professor na reflexão deve 

ser capaz de analisar a sua prática de acordo com as situações encontradas. 

Com isto, este poderá elaborar métodos para solucionar os seus problemas e 

posteriormente analisar esses métodos novos. Assim, existe a criação de um 

ciclo, com vista à melhoria da qualidade do ensino. Pois como refere Zeichner 

(1993), não existe nenhuma receita de técnicas e métodos que possam ser 

aplicadas e ensinadas aos professores. Como tal, é através deste ciclo que o 

professor experimenta novos métodos e recolhe os resultados pretendidos ou 

não pretendidos. 

Na pesquisa acerca deste tema fui obtendo resultados concretos sobre 

os de reflexão. Schön (1987) divide a reflexão em três tipos, sendo a reflexão 

na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. A 

reflexão na ação ocorre durante a ação. Isto é, o professor durante a aula é 

confrontado com diversas situações que o aluno executa ou profere. Nesse 

momento o professor tem que ter a capacidade de refletir sobre o ato do aluno 

e procura encontrar uma solução para o problema encontrado. A reflexão sobre 

a ação é realizada após a ação. Normalmente é efetuada através da 

reconstrução mental da ação para que o professor possa analisar 

retrospetivamente. A reflexão sobre a reflexão na ação é caracterizada com 

uma visão posterior à ação e à reflexão acerca da ação. Assim, esta reflexão 

torna-se mais cuidadosa e mais aprofundada, pois o professor atribui 

significado às situações que aconteceram na aula. Pode-se afirmar que esta 

reflexão é proactiva, pois auxilia o professor a tomar determinadas decisões na 
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sua ação e a compreender e a solucionar problemas relativamente ao sucedido 

nas suas aulas. 

A reflexão tem como intuito primordial o desenvolvimento profissional e 

pessoal de qualquer docente, para que este não estagne. Assim para Alarcão 

(2001, p. 24) a reflexão “exige do professor a consciência de que a sua 

formação nunca está terminada”. 

Os docentes que não refletem sobre as suas ações tornam o seu 

desenvolvimento mais lento. E como tal, podem nem sequer melhorar a sua 

ação, pois não têm consciência dos seus erros. Um professor segundo Alarcão 

(2001) deve ter a necessidade e o desejo de compreender qual o significado da 

sua existência, das suas caraterísticas que revelam a sua identidade, quais são 

os constrangimentos que o afetam e quais as potencialidades que detém. 

Por isso, Zeichner (1993) reconhece que num professor prático reflexivo 

reside a riqueza na prática de bons professores.  

 

3.1.5. Modelo de Educação Desportiva 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) proposto por Siedentop 

(1987) diferencia-se dos outros modelos pois este continha “a necessidade de 

conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens”. (Mesquita e Graça, 2009, 

p.59). Este modelo carateriza-se pela sua forma de educação lúdica, de forma 

a proporcionar aos alunos e às aulas de EF um bom clima de aprendizagem 

face aos equívocos presentes em relação à escola com desporto e com 

comunicação. (Mesquita e Graça, 2009) 

Segundo os mesmos autores (2009) o MED concebido por Siendentop é 

uma alternativa ao ensino tradicional, centrado na valorização da dimensão 

humana e cultural do desporto. 

Este modelo comporta três eixos fundamentais, sendo o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto. Segundo 

Mesquita e Graça (2009, p. 59) o propósito deste modelo é “formar uma pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta”. Assim, o aluno tem que dominar as habilidades motoras de forma à 
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sua participação na competição seja satisfatória, ou seja, tem que compreender 

e adaptar um comportamento para o nível que se encontra. O aluno tem que 

valorizar e conhecer os rituais, as tradições associadas ao desporto, 

distinguindo a prática do bom e do mau fair-play. O entusiasmo deriva da 

importância da prática, apresentando níveis de motivação constantes. 

Siedentop (1994) integrou seis caraterísticas do desporto no modelo. 

Assim, estas destacam-se como: época desportiva, filiação, competição formal, 

registo estatístico, festividade e evento culminante. As épocas desportivas 

segundo Jones e Ward (citado por Mesquita e Graça, 2009, p. 61) referem que 

foram substituídas pelas “unidades didáticas de curta duração, porquanto o 

autor argumenta a insuficiência temporal destas para a consolidação das 

aprendizagens, sendo a época desportiva estendida, pelo menos, por 20 

aulas”. Segundo Mesquita e Graça (2009) a filiação provoca a integração dos 

alunos por equipas e como consequência desenvolve um sentimento de 

pertencer a um grupo. 

Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 62) “a implementação de um 

quadro competitivo formal é efetivada logo no início da época pela constituição 

de equipas”. É necessário enfatizar-se o fair-play durante toda a aplicação do 

MED e valorizar a colaboração de todos os alunos, no seio de cada equipa 

como nas restantes equipas. 

Como refere Mesquita e Graça (2009) cada época é constituída por um 

evento culminante e tem como intenção que este tenha um carácter festivo.  

Para Mesquita e Rosado (2009, p.31) “o mais importante em qualquer 

modelo de ensino da EF é que encoraje as crianças e os jovens a participarem 

enquanto membros de um grupo e não no sentido individual da prestação”. 

Desta forma, a implementação do MED pode diminuir a exclusão social e 

aumentar a inclusão social. 

O MED é uma alternativa à dimensão cultural do Desporto e humana, e 

assim se torna uma alternativa ao modelo tradicional (Mesquita e Graça, 2009). 

O modelo tradicional é denominado por Modelo de Instrução Direta (MID) e 

destaca-se por prevalecer no ensino da EF. Pode-se descrever o MID como um 

modelo em que a tomada de decisões, relativamente ao processo de ensino-
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aprendizagem, é centrada no professor (Mesquita e Graça, 2009). Os mesmos 

autores (2009) defendem que o MID destaca-se por estratégias de instrução de 

carácter formal e explícito. 

Este modelo comparativamente com o MED é caracterizado pelo seu 

processo de ensino-aprendizagem ser mais formal e com estratégias menos 

implícitas (Mesquita e Graça, 2009).  

 

 

3.2. Enquadramento legal e institucional 

O EP que vigora na FADEUP enquadra-se no Sistema Educativo 

Português, que tem como linhas orientadoras a educação para o 

desenvolvimento da personalidade e para a integração na sociedade. Este 

abrange todo o território português e tenta adaptar-se de forma flexível e 

diversificada com interesse no desenvolvimento da educação. Segundo o DL, 

nº. 46/864 “O sistema educativo desenvolve-se segundo um conjunto 

organizado de estruturas e de ações diversificadas, por iniciativa e sob 

responsabilidade de diferentes instituições e entidades públicas, particulares e 

cooperativas”. Como tal, o DL, nº. 85/20095 estabelece o regime da 

escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade 

escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças 

a partir dos 5 anos de idade. 

Na minha opinião, o Sistema Educativo aprovado no nosso país contém 

algumas lacunas. Por vezes os programas não são adaptados às realidades da 

escola. No entanto, realço o facto de ter sido implementado no 1º ciclo aulas de 

EF. Porque segundo Queirós (2000, p.31) “o corpo é, sem dúvida, um dos 

aspetos mais potenciados pelo nosso tempo”. Isto revela alguma preocupação 

do Sistema Educativo e da sociedade acerca do corpo. Assim, como afirma 

Queirós (2000, p.33) “a disciplina de EF é deste modo uma forma específica da 

relação do sistema educativo com o corpo”. Pois, segundo a mesma autora 

                                            
4
 Decreto-Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. Este DL carateriza e apresenta as 

funcionalidades do sistema educativo. 
5
 Decreto-Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto. O DL expõe o regulamento no âmbito do 

ensino nas escolas.  



 

35 
 

(2000, p.33) “a existência da EF como área curricular expressa e denota a 

intenção de o sistema educativo intervir na criação, configuração e modelação 

do corpo ou de, pelo menos, não se alhear completamente deste processo”. 

Mas, enquanto a sociedade não entender o seu valor e significado, a EF não 

adquire o estatuto que merece por parte da sociedade. Queirós (2000, p.32) 

“mas mesmo que o corpo tenha sofrido um aumento de atenção por parte dos 

media e analistas culturais, incluindo jornalistas e sociólogos, as escolas, como 

locais de construção e constituição do corpo têm atido tendência para ser 

esquecidas”. 

O EP é a etapa final do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre 

em Ensino da Educação Física da FADEUP. 

No presente ano letivo 2010/2011, a estrutura e o funcionamento do EP 

da FADEUP, considera os princípios decorrentes das orientações legais 

constantes no DL, nº.74/20066 e no DL, nº. 43/20077 têm em conta o 

Regulamento Geral do segundo Ciclos da UP, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento de Mestrado em Ensino de 

Educação Física, que se reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação 

profissional para a docência. Este pressupõe a prática real das funções 

docentes, sob as quais o estudante-estagiário será exposto ao longo da sua 

carreira nos anos seguintes. Neste sentido, DL, nº 388 impõe que a instituição 

de ensino superior deve ter um protocolo de cooperação assinado com a 

escola cooperante de modo a promover a iniciação às práticas profissionais. O 

regulamento da unidade curricular do EP estabelece que o Estágio decorre 

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

Orientador(a) da Faculdade e um Professor (a) Cooperante da Escola. O 

estudante - estagiário conduz, na sua plenitude, o processo de 

ensino/aprendizagem de uma turma do ensino básico ou do ensino secundário, 

isto não obstante o(a) professor(a) da turma ser o(a) professor(a) cooperante. 

Todo o processo de conceção, planeamento e realização é supervisionado 

                                            
6
 Decreto-Lei nº. 74/2006 de 24 de Março 

7
 Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro 

8
 Decreto-Lei nº 38 de 22 de Fevereiro de 2007. O DL impõe que às instituições de 

ensino superior a realização de um estágio profissional, de forma os estudantes-estagiários 
confrontarem-se com a realidade e com as funções de docente. 
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pelo(a) professor(a) cooperante e acompanhado pelo(a) orientador(a) de 

estágio. Assim, o protocolo assinado foi entre a FADEUP e a Escola Básica 

Júlio Dinis - Grijó, sendo por isso esta a escola cooperante. 

 

3.2.1. Enquadramento Funcional  

No enquadramento funcional procurei entender o estado da escola, 

tendo em conta que EF era a disciplina que iria lecionar. A caracterização da 

turma foi mais uma forma de visualizar a turma a que iria lecionar aulas de EF. 

 

3.2.1.1. A minha escola 

O meu EP decorreu na Escola Básica Júlio Dinis – Grijó. Esta escola 

localiza-se na freguesia de Grijó, no concelho de Vila Nova de Gaia, 

pertencente ao distrito do Porto. Atualmente, Grijó detém a qualidade de Vila, 

aprovado em 18 de dezembro de 1987, com 11,46 km² de área. Já deteve a 

categoria de município independente – município de Grijó, sendo sede de 

Concelho, com interina Comissão Municipal do Couto, entre 1834 e 1837. Em 

1837, o então município de Grijó, foi fundido ao atual município de Vila Nova de 

Gaia. 

A visão abrangente do conceito de património, alargada a realidades 

comuns do quotidiano urbano e rural, deve ser reforçada por rigorosos critérios 

de maior exigência na seleção e fundamentação das qualidades inerentes aos 

bens (móveis e imóveis) patrimoniais. 

O Agrupamento de Escolas Júlio Dinis explicita que o seu traçado 

histórico, os seus principais objetivos e finalidades levaram à constituição deste 

Agrupamento, sustentando a sua dinâmica e sua organização. Assim, no dia 14 

de Janeiro de 2009 foi aprovado em Conselho Pedagógico o Projeto Educativo 

do Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis. Como tal, os vários 

estabelecimentos educativos da área pedagógica da Escola Básica de Grijó, 

constituem um Agrupamento Vertical, dando cumprimento ao disposto no artigo 

5, ponto 2, alínea c), do DL, nº.12/20009.  

                                            
9
 Decreto Regulamentar 12/2000 de 29 de Agosto. O DL fornece um regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino a partir da educação pré-
escolar ao ensino secundário. 



 

37 
 

Este agrupamento é conhecido por uma diversidade de atuações e 

atividades escolares que sustentam as várias vivências pertencentes à cultura 

desta escola. As atuações iniciaram-se em Outubro de 2010, para homenagear 

o patrono de todas as escolas do agrupamento e relembrar as suas obras. 

A comunidade escolar é constituída pelo pessoal não docente – 87 

professores e pelo pessoal não docente – 7 pessoal assistente técnico e 23 

assistentes operacionais. 

 

3.2.1.2. As instalações desportivas 

A Escola Básica Júlio Dinis é constituída por quatro edifícios escolares 

num bom estado de conservação, sendo composto por dois pisos.  

Esta escola contém um pavilhão gimnodesportivo, um recinto exterior e 

espaços para o recreio dos alunos (incluindo espaços com mesas de ténis de 

mesa).  

O pavilhão gimnodesportivo é constituído por um gabinete para os 

professores de EF, quatro balneários para os alunos e duas arrecadações para 

material desportivo. O pavilhão tem um comprimento de 21 metros e de largura 

12 metros, contendo apenas um campo de basquetebol, podendo ser 

realizadas atividades como Ginástica, Desportos de Raquetas, jogos de 

Voleibol, Dança e Esgrima. Os professores de EF nos dias com clima chuvoso 

acarretam algumas dificuldades devido ao pequeno espaço do 

gimnodesportivo. Como tal, têm que se adaptar às soluções possíveis, exigindo 

maior criatividade e imaginação. 

O recinto exterior dos jogos é composto por uma área bastante ampla, 

cercada por gradeamento e com um portão de acesso. Este espaço é 

destinado para desportos coletivos e individuais (atletismo) possuindo três 

campos de basquetebol, dois de futsal/andebol, uma caixa de areia e pistas de 

atletismo. 
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3.2.1.3. O grupo de Educação Física – o primeiro contacto 

O grupo de EF é constituído pelos elementos do núcleo de estágio e 

pelos professores de EF da escola. O núcleo de estágio da Escola Básica Júlio 

Dinis é formado por quatro elementos.  

O estágio é um percurso individual mas ao mesmo tempo coletivo, pois 

considero que um bom ambiente e espírito de união são fundamentais para a 

aprendizagem do núcleo enquanto estudantes estagiários. A constituição dos 

Núcleos de Estágio é uma mais-valia para o nosso desenvolvimento enquanto 

futuros professores. Para tal, o nosso relacionamento é vital para uma elevação 

qualitativa das tarefas a desempenhar. 

Desde o meu primeiro contacto com a comunidade escolar que fui bem 

recebida. O Professor Cooperante (PC) foi o principal responsável pela minha 

integração no meio escolar. Os eventos e atividades realizadas na escola 

ajudam-me a integrar-me ainda mais na comunidade. Assim posso afirmar que 

me sinto parte integrante da escola. 

É sobretudo com o grupo de EF, constituído por quatro professores e 

duas professoras – que tenho uma maior confiança. Estes colegas mostraram-

se sempre disponíveis para ajudar. Inicialmente, o grupo de estudantes-

estagiários não tinha hábitos de trabalho em grupo. Dessa forma, cada 

estagiário desempenhava os seus trabalhos individualmente. Mas sem dúvida 

que o gerador da união do grupo foi o PC, que através das reuniões de grupo 

incidia em tarefas que nos proporcionavam trabalhar em grupo. Assim, através 

destas estratégias do professor, criou um ambiente de trabalho mais estável e 

dinâmico. Após esta união senti que a forma de trabalhar, de rentabilizar o 

tempo, de aprimorar os trabalhos e de socializar tornou-se não só mais lúdica, 

como mais eficaz.  

Por isso refiro, que o PC foi, sem dúvida, um orientador, um amigo, 

sempre disponível para conversar e discutir alguns assuntos de forma a dirigir-

me para o meu desenvolvimento. O professor manteve sempre uma boa 

relação com o núcleo, onde se encontravam momentos de relaxamento e de 

concentração e empenhamento. Este sempre tentou guiar-nos pelo melhor 

caminho, pelo caminho da competência.  
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3.2.1.4. A minha Turma 7º F 

Todos os alunos da turma do 7º F são especiais e únicos para mim, 

apesar de todas as suas caraterísticas divergentes, todos eles me marcaram. 

Quando me refiro a caraterísticas divergentes, apenas não os distingo de 

género, localidade ou cultura, mas sim das suas capacidades motoras, 

intelectuais e sociais. Sempre tive em consideração que lecionar aulas a alunos 

em que os conhecia não só pela sua destreza motora, mas também pelas suas 

diferentes formas de se expressar através do conhecimento do seu historial de 

vida. Na minha perspetiva penso que um professor para criar elos de ligação 

com os alunos tem que os compreender e os apoiar não só em situações 

táticas ou técnicas, mas também nos problemas externos à escola. No entanto, 

cabe-me a mim como professora, conhecê-los inicialmente num aspeto motor, 

com a finalidade de ajustar o processo de ensino-aprendizagem, que deve ser 

adaptado e coerente. 

A turma do 7º F era constituída por vinte e três alunos. Era uma turma 

heterogénea, com um número maior de elementos do sexo masculino e tinha 

uma média de idades de 12 anos. 

A habitação de todos os alunos da turma pertence a Grijó. Como tal, 

estes vivem bastante perto da escola, sendo que o seu deslocamento para a 

escola é de pouca duração. 

A maioria dos pais (género masculino e feminino) apresenta habilitações 

literárias baixas, possuindo o 3º ciclo de escolaridade. Embora uma minoria 

tivesse completado o ensino secundário, a licenciatura e o doutoramento. A 

profissão que tinha predominância nos pais (género masculino) era de 

carpinteiros e de construtores civis. Havendo a exceção do pai de um aluno 

que continha um cargo mais elevado – professor universitário. A maioria das 

mães são domésticas e desempregadas. As mães com cargos mais elevados 

correspondem a uma professora universitária e a uma professora de educação 

especial. Na turma a maioria dos alunos tem dificuldades financeiras.  

Relativamente à constituição do agregado familiar, a maior parte dos 

alunos vivia com o pai, a mãe e o irmão. Apenas um aluno se encontra a viver 
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com a mãe e os cinco irmãos. O facto da maioria dos alunos ter uma família 

muito numerosa, condiciona ainda mais o fator financeiro. Os alunos por terem 

irmãos mais velhos permite que haja transmissão de uma boa educação, 

hábitos e disciplina ou então o oposto, assim podem esta ser positiva ou 

negativa. A média de idades das mães era de 41,5 anos e dos pais era um 

pouco mais alta, cerca de 42,2 anos. 

A maioria dos alunos utiliza como meio de transporte o carro, onde a 

grande parte demora no máximo 15 minutos no trajeto de casa para escola. 

Contatou-se que 26% dos alunos do 7º F reprovaram em anos letivos 

anteriores. 

A disciplina preferida pela maior parte dos alunos é Ed. Visual, seguida 

de EF. A disciplina de Matemática é a que os alunos menos gostam. 

A maioria dos alunos – (55%) – tem apoio dos familiares no estudo. 

Cerca de 80% dos alunos tem intenções de ingressar no ensino superior, o que 

vai de encontro a alunos com objetivos e metas a alcançar, sendo uma das 

formas de os motivar; 

Pode-se afirmar que a maioria da turma é saudável pois não tem 

qualquer tipo de doença ou problema de saúde impeditivo de realizar as aulas 

de EF. A exceção da turma revela-se com o caso do aluno nº 24. Neste caso 

em particular é necessário modificar a sua avaliação e prestação nas aulas de 

EF. Isto porque o aluno tem problemas no coração e segundo o seu médico, 

ele está impedido de realizar as aulas de EF.  

Apesar dos resultados ou respostas deste questionário não serem 

fiáveis na sua totalidade. Os alunos apresentam bons hábitos alimentares, 

como tal proporcionam ao organismo humano condições para uma vida 

saudável. Segundo Falcão (2001) a alimentação não é apenas destinada à 

satisfação das necessidades nutricionais. Mas para o mesmo autor (2001, 

p.10) “deve fornecer os materiais necessários à estrutura do nosso organismo 

durante a fase de crescimento”. No entanto, é de referir que estas conclusões 

retiradas do questionário não são muito fiáveis porque este questionário não é 

o suficientemente robusto para afirmar resultados sobre a alimentação. 
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Verifica-se que os alunos têm um bom tempo de repouso ou sono, 

sendo este é indispensável ao bom funcionamento do organismo humano. 

Relativamente à ocupação dos tempos livres, pode-se afirmar que os 

alunos tendem a ser sedentários, o que provoca problemas a nível da 

qualidade de vida tornando-se necessário alertar os alunos para a prática de 

atividade desportiva na escola caso não tenham possibilidades de praticá-la 

num clube, eliminando o sedentarismo, pois atividade desportiva revela-se 

importante na aquisição de habilidades psicomotoras, para o desenvolvimento 

intelectual, favorecendo um melhor desempenho escolar e também melhor 

convívio social. A maioria dos alunos, cerca de 75% dos alunos não pratica 

nenhuma atividade desportiva extracurricular, sendo que apenas 25% pratica. 

Nestes 25% destaca-se os alunos – 8, 23, 21, 16, 10 – e as suas respetivas 

modalidades – Ginástica acrobática e Esgrima. Como se verifica nesta turma é 

necessário alertar os alunos para a prática de atividade desportiva na escola 

caso não tenham possibilidades de praticá-la num clube, eliminando o 

sedentarismo, pois atividade desportiva revela-se importante na aquisição de 

habilidades psicomotoras, para o desenvolvimento intelectual, favorecendo um 

melhor desempenho escolar e também melhor convívio social. 

Na comparação com a realização de desportos regulares antigamente e 

atualmente verifica-se que 48% dos alunos praticavam desporto regular, ao 

invés de na atualidade que diminui para uma percentagem de 32%. Como se 

analisa a maioria dos alunos do 7ºF, não praticava, nem pratica desporto 

regular, o que conduz para o caminho do sedentarismo. Se os alunos tiverem 

necessidades financeiras para se matricular num clube, existe a outra 

possibilidade que é o desporto escolar. 

Dos alunos que praticam desporto regularmente, a maioria, 67%, são 

federados, sendo que os restantes 33% não se enquadram numa federação 

desportiva. Pode-se verificar que o número de treinos varia entre 2 a 3 vezes 

por semana, sendo que os treinos 3 vezes por semana correspondem a uma 

percentagem de 60. A duração dos treinos varia entre 1:30h e 2horas, sendo 

que a percentagem maior compreende os treinos de 1:30h. 
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Os alunos da turma do 7ºF revelaram conter boas habilidades motoras e 

cognitivas, verificando-se através das notas atribuídas o ano passado a cada 

aluno; 

Em relação à disciplina de EF pode-se concluir que os alunos gostam da 

disciplina, o que se interpreta que as aulas promovem entusiasmo, satisfação e 

motivação para os alunos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

As normas orientadoras pretendem que o EP seja um projeto e a 

concretização bem-sucedida desse projeto. O seu principal objetivo visa “a 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão”. 

Uma vez que o professor tem que desempenhar variadas funções no 

âmbito escolar, o processo de ensino revela-se bastante complexo. Estas 

funções enquadram-se e contextualizam-se segundo o sistema educativo, a 

escola e os relacionamentos existentes na comunidade escolar. Nesse sentido 

há necessidade de integração do professor e de interligação entre as várias 

áreas. Ao longo do relatório irei apresentar estas áreas demonstrando a sua 

articulação e interação e como estas proporcionam o desenvolvimento de 

competências profissionais. Isto só é possível com as vivências em contexto 

real, de modo orientado e supervisionado. Posso afirmar que o EP foi até ao 

momento o maior desafio que encontrei na minha formação pessoal. Este 

momento único na minha vida permitiu-me criar uma nova visão da escola, do 

sistema de ensino, da comunidade escolar, principalmente dos alunos, e de 

como todos estes se interligam. 

Neste capítulo irei apresentar todas as minhas áreas de intervenção, 

onde a reflexão foi o meu principal auxílio em todo o meu processo desde as 

tomadas de decisões frente às dificuldades encontradas, os acontecimentos 

mais marcantes, as estratégias que me fizeram evoluir em todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Estes momentos foram significantes e de certa forma 

tiveram influência na minha formação profissional e pessoal. 
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4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

A área 1 poderá ser considerada como a principal área ao longo do EP, 

visto que abrange as principais tarefas da profissão docente – conceção, 

planeamento, realização e avaliação. É durante o EP que o estagiário tem 

oportunidade de desenvolver estas competências e construir uma identidade 

mais sólida. O objetivo primordial do professor é proporcionar um ensino de 

qualidade, para que a formação dos alunos seja eficaz no processo ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, os princípios metodológicos e pedagógicos de 

intervenção neste processo têm que se revelar coerentes e adaptados aos 

alunos.  

 

4.1.1. Confronto entre a preparação base e a sua aplicação no 

contexto real 

 

Para ensinar é indispensável ter o conhecimento da matéria. Um 

docente ao exercer a sua profissão tem como compromisso ensinar. Para tal, a 

sua preparação base revela-se fundamental na idealização de um bom 

professor. Nesse sentido, o domínio de todos os conteúdos e o conhecimento 

das suas capacidades e potencialidades torna o docente mais confiante, 

havendo maior probabilidade de promover um ensino de qualidade. 

A minha formação académica foi repleta de variadíssimas habilidades 

motoras, com o objetivo de tornarem os alunos competentes na sua 

motricidade, capazes de realizar qualquer desafio proposto. Simultaneamente, 

o acompanhamento de conteúdos teóricos, permitiam uma vasta cultura 

desportiva. Este percurso académico visava o desenvolvimento de alunos a 

nível teórico e prático encaminhando-nos para a docência. Afirmo que ao longo 

da minha vida criei uma identidade moldada por crenças, ideologias, que foram 

construídas pelas minhas vivências. Tenho que admitir que todos os 

professores da faculdade me tornaram no que hoje sou, uma pessoa crítica, 

reflexiva e investigadora, o que é imprescindível para o desenvolvimento do 

professor. 
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Durante este ano letivo vivenciei experiências que me revelaram a 

dimensão do que realmente é ser professor. E posso afirmar que a preparação 

na faculdade revelou-se essencial para dar resposta a diversas situações. No 

entanto, todas as aprendizagens adquiridas não foram suficientes e penso que 

nunca o poderão ser, pois o conhecimento necessita estar em constante 

renovação. Por isso, a formação do professor nunca cessa. 

Durante este ano letivo houve necessidade de procurar nova informação 

para aprofundar os meus conhecimentos. Pois neste ano tive oportunidade de 

lecionar aulas a uma turma. Uma vez que as turmas não são compostas por 

indivíduos homogéneos, o ajustamento dos conteúdos foi essencial. Isto para 

uma melhor aprendizagem dos alunos e proporcionar uma educação para 

todos. Como Freire (1989, p.206) afirma, “é importante não homogeneizar a 

classe. As crianças são diferentes no início e serão diferentes no final do 

processo educativo. Não adianta querer transformá-las em iguais segundo 

padrões estabelecidos. Quem é igual não tem o que trocar; por isso, é 

necessário conservar-se diferente. As relações, os direitos, as oportunidades é 

que têm que ser iguais não os gestos, os comportamentos, os pensamentos, 

as opiniões”.  

A minha adaptação foi progressiva, à medida que decorria o ano letivo 

procurei melhorar aspetos relacionados com a sala de aula e com a 

comunidade escolar, obtendo o sucesso pretendido. No decorrer do ano letivo 

fui tomando consciência que o papel de professor não se centra apenas em 

lecionar aulas, mas a convivência entre colegas professores revela-se muito 

importante para a integração na escola. Durante o EP tive a oportunidade de 

observar e de admirar alguns professores, pela sua forma de ser, de estar, pela 

sua envolvência com os alunos dentro/fora das aulas. Posso afirmar que estes 

também me ajudaram a mudar a minha forma de ser e a minha própria 

atuação, querendo sempre promover um ensino-aprendizagem de qualidade, 

como estes o executavam. 

Na minha opinião julgo que é fundamental a realização de EP no 

processo de formação de futuros professores. Pois este primeiro contacto 

supervisionado auxilia-nos a evoluir sendo que o patamar ótimo é a 
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competência. O ato de reflexão sobre as nossas ações em contexto real, a 

tomada de decisões e a integração em contexto real permite tal evolução. 

 

4.1.2. Conceção 

A primeira tarefa do professor diz respeito à conceção, pois esta revela-

se como o pensamento/planeamento estratégico e o reflexo da nossa atuação.  

Bento (2003) refere que o ensino é criado duas vezes, primeiro na 

conceção e posteriormente na realidade. Assim iniciando pela conceção é 

essencial englobar o saber teórico (conhecimento do conteúdo e conhecimento 

pedagógico do conteúdo), fruto da formação académica. No entanto é 

extremamente necessário que o professor analise e interprete todos os 

documentos estruturais do agrupamento – Regulamento Interno (RI), o Projeto 

Educativo do Agrupamento (PEA), Planificação Anual da Disciplina de 

Educação Física (objetivos, planeamento anual de atividades), regulamento de 

EF, regimento de EF. Na análise efetuada ao RI deparei-me com a extensão do 

Agrupamento de Escolas Júlio Dinis. Localizando-se geograficamente na 

periferia dos Concelhos de Vila Nova de Gaia, Espinho e Santa Maria da Feira. 

O Agrupamento abrange cerca de 1400 alunos e conta com um corpo docente 

relativamente estável de aproximadamente 130 professores, bem como um 

corpo não docente de cerca de 45 funcionários. Os objetivos gerais do 

Agrupamento consistem em assegurar a formação geral dos alunos, 

promovendo o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade e em 

promover a interação agrupamento/comunidade, adequando os currículos à 

necessidade e interesses da comunidade. 

Para tal é fundamental diversificar os métodos de ensino aprendizagem 

e estabelecer contatos contínuos entre a escola e a família, de modo a detetar 

e a despistar problemas. Como definir as melhores estratégias para o sucesso 

integral dos alunos. 

Ao analisar o PEA destaca-se um combate no agrupamento relativamente 

ao abandono escolar, aumentando gradualmente a partir do 2ºciclo. Um dos 

problemas identificados causadores deste fato foi:  
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 Baixa expetativa dos alunos em relação à escola e aos benefícios que a 

escolaridade acrescenta à vida de cada um; 

 A falta de perseverança e vontade em superar dificuldades; 

 A desvalorização de princípios, valores e regras sociais. 

 Falta de autoridade/regras dos Pais e Encarregados de Educação e falta 

de meio de aplicação da mesma por parte dos Auxiliares de Ação 

Educativa, Professores e Conselho Executivo. 

Neste sentido compreende-se a problemática da escola. Por isso, 

durante este ano letivo juntei-me no combate contra o abandono.  

“o Rodrigo (nome fictício) é um aluno que gosta de chamar a 
atenção, principalmente nos seus atos de mau comportamento, 
querendo mostrar-se rebelde. Eu apenas quero mostrar-lhe ao 
longo do ano letivo que este tem potencialidades e poderá ter a 
atenção desejada se aproveitar o seu potencial nas aulas de 
Educação Física”. 

Reflexão (14/11/2011) 

 

Pois como nas aulas de EF, os professores têm mais contato com os 

alunos, podem alcançar e destruir essas barreiras. A ambição com que mais 

me identifiquei foi “estimulando o desenvolvimento global da criança/aluno no 

respeito pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que 

favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas” (PEA). 

Portanto, em grosso modo, torna-se necessário conhecer a escola e o 

seu programa curricular, a comunidade escolar, as instalações e o material 

disponível. 

Julgo que a conceção se torna um dos passos mais complexos na fase 

de organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o 

conhecimento desta proporciona-nos uma visão mais alargada da realidade da 

escola onde se vai lecionar.  

 

4.1.3. Planeamento 

O planeamento revela-se como o instrumento mais importante para a 

concretização dos objetivos da disciplina de EF. Para Bento (2003, p. 15) “a 
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planificação é o elo de vínculo entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

Após ter realizado uma caraterização da turma, do programa e da escola 

pude efetuar o Planeamento Anual (PA), com base nas decisões do 

departamento de EF para este ano letivo. Para Bento (2003, p.9): “todo o 

projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente 

na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da 

personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do ensino”. 

Contudo, este PA sofreu diversas alterações no decorrer do ano letivo, face às 

dificuldades e à evolução dos alunos nas matérias lecionadas. 

Aquando a análise e cruzamento de todas as informações recolhidas 

foram iniciadas as primeiras opções relativas ao planeamento a curto e longo 

prazo. Achei um pouco complexo planear e prever as aulas a lecionar a longo 

prazo. Para Bento (2003) a planificação tem como intenção obter melhores 

resultados face aos problemas dos alunos para o seu desenvolvimento. Como 

também permite que haja permanente evolução e formação do professor. 

Contudo é essencial que se realize, para que o docente tenha consciência do 

tempo disponível para cada modalidade e que conteúdos poderão trabalhar 

durante esse período de tempo. 

As unidades temáticas (UT) foram construídas / elaboradas seguindo a 

estrutura do Modelo de Estruturas de Conhecimento (MEC) proposto por 

Vickers (1990). Cada UT foi estruturada com conteúdos que iriam ser 

trabalhados ao longo da modalidade para atingir objetivos finais, com base nas 

avaliações iniciais. Estas avaliações eram efetuadas nas primeiras aulas e 

segundo o nível atribuído aos alunos poderíamos desenvolver a UT. Como é 

normal foram ocorrendo alguns ajustes nas UT consoante as respostas dos 

alunos. Este modelo permite duas sequências para a ordenação dos 

conteúdos, podendo ser da “base para o topo” ou do “topo para a base” 

(Vickers, 1990). Na primeira sequência o conteúdo apresenta-se do mais 

simples para o mais complexo e na segunda revela-se ao contrário. Confesso 

que em certas modalidades senti algumas dificuldades na sequência dos 
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conteúdos. A heterogeneidade também não facilitou esta tarefa. Por isso, em 

diversas modalidades tive que optar por dividir os alunos por níveis de 

desempenho motor. Neste sentido pude concentrar-me no conteúdo essencial 

para cada grupo, mantendo a concentração e dedicação dos alunos na tarefa. 

Na minha opinião, a divisão dos alunos por níveis auxilia, pois de certa forma 

provoca um maior desenvolvimento dos alunos. Em contrapartida condiciona 

as tarefas de organização e de gestão do professor.  

A sua construção foi muito trabalhosa, porém foi um dos momentos mais 

positivos para mim e penso que para todos os elementos do núcleo de estágio. 

Estes momentos permitiram-nos investigar e refletir sobre cada modalidade, 

havendo debates com divergências de opiniões e ao mesmo tempo a chegada 

a uma conclusão definitiva. Na minha opinião é inegável que o estágio tem esta 

relevância pelos debates entre diversos assuntos, tornando-nos mais críticos e 

abertos a novas opiniões. Apesar do meu núcleo de estágio ter anos de 

escolaridade divergentes – 7º e 9º – na realização dos MEC’s trabalhávamos 

em conjunto para conteúdos iguais ou diferentes.  

Os planos de aula eram realizados para todas as aulas, sendo que estes 

tinham que estar em consonância com os conteúdos/objetivos da UT. O 

primeiro desafio com a realidade foi efetuar exercícios que estivessem 

coerentes com o planeamento e que fossem ajustados e desafiantes para os 

alunos. Para Bento (2003, p.8) “o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina”. Assim, os alunos estariam mais concentrados e desta 

forma poderia haver uma progressão no desempenho das habilidades dos 

alunos de acordo com os objetivos.  

“implementei no exercício 5 uma nova variante, para o grupo 3, 
pois estes alunos pelo seu empenho têm vindo alcançar boas 
taxas de eficiência nos exercícios. Desta forma, esta variante veio 
para além de modificar o exercício, aumentar a complexidade. Isto 
permitiu-lhes enfrentar mais uma dificuldade e sentirem-se mais 
motivados pelo desafio que lhes propus.“ 

Reflexão da Aula 71 e 72 (2012-04-16) 

 

Por vezes eram encontrados alunos que não conseguiam realizar os 

exercícios propostos ou não compreendiam a sua realização e como minha 
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aliada tive sempre a reflexão. Segundo Bento (2003, p.16) “no processo real de 

ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida 

reação situativa”; “mas nem por isso muita coisa deixa de depender já da 

antecipação mental da realidade do ensino mediante o seu planeamento e 

preparação”. 

 

“os alunos do nível introdutório hoje não estavam a conseguir 
efetuar serviço por baixo, pois estavam muito ansiosos e agitados. 
Assim estes saíram da rede e numa distância de 5 metros tinham 
que efetuar dois a dois passes de frente alto e contabilizar o 
número de passes.”  

Reflexão de Aula 92 e 93 (2012-06-04) 
 

“alterei o exercício que estava planeado devido à confusão na 
compreensão do exercício.” 

Reflexão de Aula 64 e 65 (2012-03-12) 

 

“a introdução e exercitação do apoio facial invertido (AFI) e do 
apoio facial invertido com três apoios (AFI 3A) revelou-se mais um 
conteúdo com dificuldades na execução. Como tal, torna-se 
essencial trabalhar bastante estes dois conteúdos sem discernir 
os restantes conteúdos, para que na avaliação sumativa os 
alunos consigam realizar estes conteúdos sem auxílio da 
professora.” 

Reflexão de Aula 45 e 46 (2012-01-23) 

 

Houveram momentos que consegui durante a própria aula alterar e 

ajustar as tarefas, mas outros em que só através da reflexão obtinha respostas 

aos problemas. Bento (2003, p.10) “a planificação e análise/avaliação do 

ensino são, justamente, necessidades e momentos desencadeados de reflexão 

acerca da teoria e prática de ensino”. 

O caso particular do aluno Miguel (nome fictício) foi realizado de forma 

cuidada. Assim, como este aluno não podia realizar as aulas de EF, as minhas 

propostas para este consistiam em: auxiliar-me ao longo das aulas; realizar 

trabalhos sobre variados temas e observar as minhas aulas havendo sempre 

objetivos diferentes. Ao longo dos três períodos, o aluno tinha que me 

apresentar três trabalhos de pesquisa. Esta poderia ser realizada por qualquer 

meio de comunicação como internet, livros, entre outros. Para além da 
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investigação, o aluno continha uma questão ou um ponto em que teria que 

opinar sobre determinado assunto. Os temas consistiam no “benefício da 

atividade física para a saúde”, na cultura desportiva do basquetebol e do 

futebol. Para além destes trabalhos, o aluno auxiliava-me ao longo das aulas 

através de relatórios específicos de cada modalidade. Por exemplo, na 

modalidade de atletismo o aluno descrevia o exercício e apontava o tempo dos 

alunos consoante o resultado obtido por eles num sprint, numa prova de 

resistência. Na modalidade de ginástica, o relatório do Miguel consistia em 

descrever os exercícios e como os alunos estavam a realizá-lo através de 

grelhas com conteúdos específicos. Na modalidade de Voleibol, depositei 

maior confiança no aluno e permiti que este fosse treinador de uma equipa por 

alguns momentos. Esta tarefa foi a mais complicada para o aluno, visto que 

este era um pouco tímido e envergonhado. 

Estes trabalhos tinham como objetivo proporcionar ao aluno melhorias 

na sua aprendizagem, através da observação, da pesquisa e da interação 

social. O condicionamento do aluno não foi uma causa para desistir das aulas 

de EF, pelo contrário foi bastante motivador os trabalhos e a confiança que lhe 

depositava. A opinião do aluno nos trabalhos servia como forma de avaliar e de 

conhecer o seu pensamento. Após a minha correção do trabalho eu gostava de 

falar uns minutinhos com o aluno acerca dessa opinião, de forma a suscitar 

maior interesse na sua opinião e revelando a minha opinião. 

 

4.1.4. Realização 

Rink (1993) refere as três funções do professor ao longo das aulas: 

gestão, instrução e supervisão. Para os alunos, refere que estes têm receção 

de informação, comportamentos de gestão, empenhamento motor e atividades 

de espera. Neste sentido, apenas se torna possível promover um ensino eficaz 

se o professor tiver consciência destes aspetos. Por isso, o planeamento e a 

estruturação da aula são essenciais para que o aluno aumente o seu tempo de 

empenhamento motor a um nível de dificuldade compatível com a sua 

capacidade. Por isso, tentei sempre ter a consideração à individualidade de 

cada aluno ao longo das aulas e através de aulas extras. Isto para garantir um 
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desenvolvimento positivo e a possibilidade de cada aluno evoluir e alcançar o 

sucesso. Para tal, recorri a estratégias e metodologias diferentes ao longo do 

ano letivo. O auxílio do PC foi essencial para o desenvolvimento destas 

estratégias e metodologias. 

  

4.1.4.1. Gestão  

A minha principal preocupação ao longo do EP foi promover ambientes 

de trabalho propícios para o desenvolvimento de competências nos alunos. 

Para tal desenvolvimento foi necessário centrar-me num amplo tema que 

consiste na gestão. Esta gestão está dividida em subtemas como a gestão da 

aula e do tempo de aula, a gestão dos alunos e a gestão dos espaços. 

Assim a gestão da aula e do tempo de aula é iniciada através de um 

planeamento da aula. Neste planeamento tive sempre em conta a realização 

de exercícios de forma a serem adequados ao nível dos alunos. Como também 

promovi nos exercícios uma duração favorável de empenhamento motor dos 

alunos, em que o tempo de espera tinha que ser diminuto. Por vezes, estas 

pequenas situações de gestão não eram conseguidas como tinha planeado. 

Uma vez, que nem sempre os alunos respondiam como eu idealizava, ou 

porque o tempo não era o suficiente. E assim, tinha que me desviar do caminho 

do planeamento, optando por fornecer mais tempo de exercitação ou mudança 

de exercício. No entanto, esses momentos das aulas permitiam-me repensar e 

reestruturar o planeamento.  

Posso afirmar que as tarefas de gestão têm que ser bem estruturadas no 

que respeita aos objetivos das mesmas. Como também, o tempo 

disponibilizado para cada uma delas surtir os objetivos propostos. Esta tarefa 

exigiu-me um maior cuidado no planeamento das aulas, para que o tempo não 

fosse insuficiente ou demasiado exercício. Ao longo do ano fui tomando 

consciência do tempo da minha instrução ou demonstração na tarefa e qual o 

tempo que os alunos iriam ter disponível para executá-la de forma a alcançar 

os critérios de êxito. E como tal consegui com sucesso adaptar-me a este 

problema. 
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A gestão dos alunos depreende-se pela adequação do nível dos alunos 

nas modalidades, nas tarefas e rotinas que estes podem ter ao longo das 

aulas. Este foco teve maior incidência nas modalidades coletivas e na 

modalidade de ginástica devido à heterogeneidade da turma. Para tal, ao longo 

dessas modalidades foi fundamental a diferenciação dos alunos por níveis 

adequados às suas capacidades.  

“a divisão por níveis permite-me promover aprendizagem a ambos 
os níveis, sem que haja desmotivação, quer por excesso de uma 
taxa elevada de insucesso quer por uma facilidade enorme na 
realização dos exercícios. Assim todos os alunos não regridem, 
mantendo-se motivados e com uma boa probabilidade de obter 
sucesso e vontade de continuar a aprender.” 

 (Reflexão 58 e 59, 2012/02/27) 
  

Para além das aulas de EF proporcionei aos alunos com maior dificuldade, na 

modalidade de ginástica e de futebol, a oportunidade de estes melhorarem o 

seu desempenho ao lecionar aulas extras. Estas aulas eram realizadas às 

terças e às quartas após as aulas. O tempo disponível para cada modalidade 

era de 1h30m a 2h. A evolução dos alunos com o auxílio das aulas extras foi 

notório e bastante satisfatório face às perspetivas iniciais.  

 As tarefas e rotinas nas aulas compreendiam momentos em que os 

alunos teriam alguma autonomia com minha supervisão constante. Exemplos 

dessas tarefas e rotinas consistiam na realização de alongamentos, sendo que 

um aluno aleatório era responsável por estar no comando dos alongamentos. 

Como também, os alunos após se equiparem para a aula dirigiam-se até mim 

para marcar a presença e começavam o aquecimento em forma de corrida. 

A gestão dos espaços era condicionada pelas condições climatéricas e 

pelos espaços das instalações. Uma vez, que a escola em termos de 

instalações cobertas apenas continha um pavilhão de 21m x 11m, o espaço era 

muito diminuto. Os professores de EF foram sempre muito prestáveis, pois a 

partilha e a divisão deste pavilhão era constante. Para se ter alguma noção, o 

espaço do pavilhão para uma turma já se tornava pequeno. Por isso, a divisão 

deste espaço por duas turmas, tornava muito pequeno o espaço para cada 

turma. Por isso, quando existiam estas condições o tempo de espera era 

enorme e o desempenho dos alunos era menos favorável para uma boa 
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aprendizagem. Esta situação decorria quando as condições climatéricas não 

permitiam que os alunos pudessem realizar a aula ao ar livre. No entanto, 

como havia mais que duas turmas a realizarem as aulas de EF, havia sempre 

turmas que não podiam ir para o pavilhão. Desta forma, tive que ter sempre um 

plano suplente que me iria assegurar a aula, caso houvesse mudança nas 

condições climatéricas. Apliquei esses planos e por vezes apliquei outros 

planos que não tinha planeado. Assim pude lecionar a aula no pavilhão, 

lecionar aulas teóricas e até mesmo houve uma situação em que lecionei a 

aula no coberto. No entanto, eram as condições que contínhamos e tínhamos 

que responder a este problema criando estratégias.  

 

4.1.4.2. Ensino das modalidades e opções metodológicas 

No processo de ensino-aprendizagem nas modalidades de EF apliquei o 

MID (Modelo de Instrução Direta). Este modelo é caraterizado pela 

centralização do professor neste processo (Mesquita e Graça, 2009). Desta 

forma, este é o responsável por todas as tomadas de decisão, sendo a nível da 

estruturação do planeamento, da gestão, da instrução e da avaliação, ou seja 

de todo o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, os alunos têm uma 

responsabilidade e compromisso na realização dos exercícios/tarefas 

propostos pelo professor (Mesquita e Graça, 2009). 

Este modelo proporcionou-me aplicar todos os meus conhecimentos 

adquiridos ao longo da minha formação e como resultado desses 

conhecimentos obtive mérito na evolução dos alunos. O facto de ser 

confrontada como o principal elemento na tomada de decisões foi uma 

sensação espetacular, como também suscitou algumas dúvidas. Estas 

consistiam no planeamento e na minha ação como professora. Nesse sentido, 

essas dúvidas foram desaparecendo devido à aplicação e à dedicação que tive 

ao longo do ano.  

A utilização deste modelo é vocacionado para um ensino eficaz, caso o 

professor obtenha competências para o proporcionar. Estas competências 

desenvolvem-se com a formação, a investigação e a reflexão. 
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Nas aulas de EF tive a oportunidade de ensinar uma modalidade através 

de outro modelo. Esta opção metodológica consistiu em implementar o MED, 

um modelo diferente do que usualmente os alunos estão habituados. Como tal, 

não pude deixar passar esta oportunidade. Apesar do PC não estar 

completamente inteirado com este modelo foi gratificante o trabalho conjunto 

com este e com um colega do NE. A satisfação foi conseguida pelo esforço, 

pelo trabalho mais detalhado do que o habitual e pelos resultados alcançados 

que foram muito positivos em todos os aspetos. Na minha opinião, a 

implementação do MED teve uma relevância muito importante para a relação 

de professor-aluno e aluno-aluno. Pois este modelo permitia-me ter um 

contacto ainda maior com os elementos de cada equipa e principalmente com 

os capitães de equipa. Como também, a própria envolvência dos alunos nas 

tarefas das aulas era constante, a nível de concentração e de empenho. A 

implementação deste modelo foi numa modalidade coletiva – Voleibol – que na 

minha opinião era a mais complexa e de maior dificuldade para os alunos. Isto 

devido ao facto dos alunos nunca terem trabalhado os conteúdos desta 

modalidade na escola. Como este modelo está pouco divulgado e adotado na 

comunidade escolar encontrei dois desafios na sua aplicação. Uma vez que era 

a primeira vez que o MED iria ser aplicado naquela turma e a primeira vez que 

estes iriam ter contacto com esta modalidade. 

Nas primeiras aulas os alunos apresentaram algumas dificuldades na 

compreensão e desempenho das funções que lhes eram atribuídas. No 

entanto, a novidade trazida para as aulas de EF proporcionou à turma bastante 

empenho e dedicação. Assim, o modelo incutiu aos alunos uma maior 

responsabilidade, entreajuda e correção de erros entre estes, o que se revelou 

muito positivo no empenho das tarefas e no seu próprio desenvolvimento. 

Admito que fiquei surpreendida com a responsabilidade e com a autonomia dos 

alunos. A competitividade, na minha opinião, era a chave, o motivo destes 

comportamentos e atitudes. O MED para além de proporcionar aos alunos 

conhecimento teórico, técnico e tático, fornece a oportunidade de 

desempenharem diversos papéis, que o modelo tradicional não possibilita. 

Face aos resultados obtidos na implementação deste modelo, posso afirmar o 
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quanto importante foi para mim e para os alunos a sua realização. Na última 

aula de Voleibol – o evento culminante – foi marcado com a presença de uma 

jogadora de Voleibol, com uma vasta história nesta modalidade. 

 

4.1.4.3. Controlo e relação com os alunos  

O confronto com a realidade no início foi um pouco complicado, pois a 

minha ação interventiva na turma, a minha forma de comunicar foi pouco 

autoritária numa fase inicial.  

Como os alunos apresentavam-se na fase pré-pubertária, no período de 

descoberta da própria identidade, a sua responsabilidade, a sua autonomia e 

seu respeito não estavam adquiridos. Gomes e Graça (2001, p. 42) assume 

que “a adolescência caracteriza-se por um processo de transformação, com 

mudanças rápidas ao nível físico, psicológico, cognitivo e sociocultural, 

confrontando-se o jovem com a definição da própria identidade e autonomia“. A 

minha questão desde sempre colocada em meus pensamentos era «como 

interagir com os alunos numa primeira fase, devendo ser esta autoritária ou 

permissiva?». As minhas conclusões sempre chegaram ao mesmo patamar, 

que deveríamos ser nós próprios. Dessa forma, a minha intervenção inicial foi 

permissiva e amigável para os alunos. No entanto este fator levantou um 

problema a nível do controlo da turma. Este meu confronto com a realidade 

mostrou-me que apesar de um docente ser uma pessoa amigável e disponível 

para os alunos, não o poderá mostrar para os estes, pelo menos na fase inicial 

do ano letivo. Para Sampaio (1997) a forma como comunicamos é decisiva. 

Muitas vezes refleti que se a minha forma de comunicar fosse diferente na fase 

inicial, talvez não teria problemas de indisciplina. Sampaio ainda refere que a 

comunicação que é usada nas primeiras aulas é essencial. 

Para tal, considero que a reflexão teve um impacto profundo em mim. 

Todo meu EP foi alvo de reflexão, o que me permitiu encontrar estratégias e 

métodos para resolver dificuldades e problemas. Bento (2003, p.9) ”a reflexão 

acerca da teoria e da prática que tenha como objeto e motivo precisamente as 

inseguranças da atuação letiva”. Como também através destas pude revelar 

aspetos positivos de algumas atividades e intervenções que poderão ser 
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empregues no futuro. Posso afirmar que este método auxiliou-me na minha 

capacidade crítica, no questionamento das minhas ações e na procura de 

soluções para os problemas encontrados. Isto deveu-se à minha necessidade 

de compreender esta metodologia – o ato de refletir. 

 

 

4.1.5. Avaliação 

 “Se é difícil avaliar a aprendizagem da escrita e da leitura, do 
cálculo, da geografia etc., que dirá quanto à aprendizagem em 
Educação Física?”  

(Freire, 1989, p. 196) 
 

A avaliação foi um tema que sempre considerei como alvo de debate. 

Avaliar é uma tarefa que acarreta muita responsabilidade ao docente. Na 

minha opinião, avaliar, é muito mais do que construir uma grelha de avaliação 

de conteúdos e atribuir classificação de acordo com desempenho dos alunos. 

Em primeiro lugar, a avaliação não deve ser vista apenas como um momento, 

ou seja, a avaliação deve ser efetuada de forma contínua. Como afirma Freire 

(1989, p.201) “na programação educacional a avaliação é um processo 

contínuo, lidando com objetivos globais de educação, ela é um termo mais 

abrangente do que a medição”. Em segundo lugar, a avaliação deve ter em 

consideração a heterogeneidade dos alunos, isto é, nem todos os alunos têm a 

mesma destreza motora, intelectual e social. Como refere Bento (2003, p.10) 

”as perspetivas do professor e dos alunos devem ajustar-se, o professor deve 

desenvolver empatia para a perspetiva dos alunos, para as suas capacidades, 

interesses e metas”. Desta forma, a avaliação deve ser considerada de acordo 

com a evolução dos alunos. No entanto, este último ponto pode ser 

considerado como problemático em termos de classificações numéricas. O 

professor tem que assumir os momentos de avaliação com profissionalismo, 

sem influências exteriores, sendo o mais imparcial possível. Durante o estágio 

esta responsabilidade revelou-se mais complicada do que idealizava.  

Considero que a reflexão posterior a cada aula pode ser vista como uma 

avaliação do desempenho dos alunos nas tarefas, isto é, uma análise e 

controlo do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Bento (2003), “sem 
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um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível a 

avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do professor. E sem controlo 

permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a 

eficácia e a melhoria da sua prática pessoal”. É inegável, que esta reflexão 

auxilie o docente na remodelação do planeamento, caso necessário. Este 

método foi fulcral, pois permitiu um maior controlo da qualidade de ensino e por 

sua vez auxiliou-me na minha prática profissional. No entanto, foi ao longo do 

ano letivo que me fui consciencializando da sua importância, ao incidir nos 

aspetos críticos na reflexão e suprimindo a descrição da aula. 

O processo de avaliação que apliquei na minha turma foi constituído por 

três momentos distintos: avaliação diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF) e 

a avaliação sumativa (AS). Os objetivos/conteúdos diferiam para cada 

momento de avaliação.  

Nas primeiras aulas de cada modalidade houve necessidade de efetuar 

o primeiro momento de avaliação (AD), o que para mim foi um desafio e receio 

enorme. Pois, nesta avaliação teria que conseguir enquadrar os alunos no nível 

correto, por isso a precisão e rigor da avaliação era essencial. Caso a 

avaliação não fosse feita com esse rigor, poderia cometer o erro de retroceder 

no processo de aprendizagem dos alunos.  

A avaliação formativa foi realizada de maneiras: formal e informal. Em 

todas as aulas da unidade temática de cada modalidade, os alunos foram 

sujeitos a avaliações de caráter informal e formal. Estas avaliações apesar de 

serem realizadas com finalidades diferentes, ambas eram congruentes entre si. 

As avaliações de caráter informal determinavam se os alunos após a 

explicação/lecionação de diversos conteúdos conseguiam responder 

assertivamente às minhas questões durante as aulas. As avaliações de caráter 

formal tinham como objetivo avaliar o desempenho motor, cognitivo e social, 

como mais um momento de análise das respostas aos alunos nas tarefas 

propostas. Estas avaliações permitem ao professor ter uma visão mais 

alargada do conhecimento e do desempenho dos alunos, podendo ajustar os 

conteúdos/objetivos de forma a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
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A AS é caraterizada como a última componente de avaliação. 

Normalmente, esta avaliação é efetuada na (s) última (s) aula (s) de cada UT. 

O objetivo desta avaliação é determinar o nível (domínio cognitivo, domínio 

psicomotor e domínio psicossocial) final de cada aluno, de acordo com a sua 

evolução e metas que conseguiu alcançar. A soma destes três níveis 

representa a nota do aluno.  

O domínio cognitivo foi avaliado através de testes escritos. Os testes 

escritos eram compostos com perguntas de cultura sobre as abordadas 

durante esse período. As perguntas consistiam em respostas diretas, como 

verdadeiro ou falso, ligação de quadros, preenchimento de frases e respostas 

rápidas. Os alunos para cada teste tinham um suporte teórico com a matéria 

que era pretendido saber dessa modalidade. 

O domínio psicomotor era composto pela condição física e pelas 

habilidades motoras. A condição física era avaliada pelos testes de fitnessgram 

que eram realizados no início do primeiro período e no final de todos os 

períodos. As habilidades motoras eram avaliadas através de grelhas simples 

sendo que o registo era por níveis de 1 a 5. Assim, a conversão do nível para a 

nota seria mais facilitadora. Como tal, cada nível correspondia à resposta do 

aluno assim:  

 Nível 1: o aluno não executa; 

 Nível 2: o aluno executa com dificuldade; 

 Nível 3: o aluno executa; 

 Nível 4: o aluno executa bem; 

 Nível 5: o aluno executa muito bem. 

Os domínios psicossociais eram divididos por cinco categorias, sendo a 

higiene, o comportamento, o material, a pontualidade e a assiduidade. 

 Em cada AS permanecia todos os critérios de êxito que se trabalhavam 

ao longo da UT.  

Nestes processos de avaliação estão associados as avaliações das 

modalidades trabalhadas ao longo do ano letivo, bem como a avaliação da 

condição física. Desta forma a avaliação ao longo do ano se tornaram mais um 

desafio que consistiu segundo Mathews (1980, p.1) no “julgamento, estimativa, 
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classificação e interpretação, tão fundamentais ao processo educacional total”. 

E assim, considero que estes momentos de avaliação foram fundamentais para 

o meu crescimento como professora.  
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4.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade  

 

As áreas de desempenho dois e três são inseridas no EP, definindo-se 

como a Participação na Escola e Relações com a Comunidade. Estas áreas 

têm como objetivo contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço 

do papel do professor de EF na escola e na comunidade escolar, bem como da 

disciplina de EF, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora (Normas Orientadoras de EP10). 

Desta forma, estas duas áreas procuram que os estagiários se tornem 

mais conscientes de que a atividade de um professor não se limita apenas ao 

relacionamento com os alunos durante a aula. Assim, este deve englobar a 

relação com toda a comunidade escolar, devendo ser um professor ativo que 

se adapta e se molda à escola e ao seu projeto educativo. Isto visa a 

integração do professor na comunidade escolar. Estas atividades são todas as 

atividades não letivas realizadas no âmbito escolar. 

Ao longo deste ano letivo, procurei estar envolvida em todas as 

atividades não letivas, de forma a contribuir para uma maior dinamização da 

comunidade escolar e promover o sucesso educativo. Estas participações e 

experiências foram muito enriquecedoras e memoráveis.  

No final de cada período existia um jogo entre professores e alunos. Os 

alunos eram representados pela equipa que ganhasse o torneio da 

modalidade. A minha participação nestes jogos, na modalidade de Futebol, era 

muito interessante. Uma vez, que a final era composta por equipas que 

predominava o género masculino, à exceção da equipa dos professores em 

que havia a representação de duas professoras. Desta forma, nós 

conseguíamos afirmar o género feminino no desporto e eramos respeitadas. 

No 3º Período, de forma, a suscitar mais interesse dos alunos da escola 

pela modalidade de Voleibol disponibilizei-me para realizar jogos com eles. 

Estes jogos eram efetuados nos intervalos da parte da manhã. E a aderência 

destes foi cada vez maior. Como proferia Gomes e Graça (2001, p. 104), “a 

                                            
10

 Documento interno elaborado por FADEUP 2011/12 
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maioria dos alunos gostaria muito que os professores organizassem atividades 

durante os recreios e após as aulas”.  

 

4.2.1. Desporto escolar 

“Aquele que mesmo depois das suas aulas continua a ensinar, como se 

fosse o seu modo de ser.” (Bento, 2008, p. 85) 

 

4.2.1.1. Organização 

O Desporto Escolar (DE) é um meio que pretende a “promoção da 

saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto escolar e no 

combate ao insucesso e abandono escolar”. (Ministério da Educação, 2009, 

p.3).  

Analisando a estrutura do DE, o Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar (GCDE) encontra-se no topo de uma pirâmide hierárquica. O GCDE é 

um serviço da Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC) do Ministério de Educação, que tem como propósitos “coordenar, 

acompanhar e formular propostas de orientação, em termos pedagógicos e 

didáticos, para as atividades do DE”. (Ministério da Educação, 2009, p.7). 

Seguindo-se as Direções Regionais de Educação que têm como “missão 

desempenhar funções de administração periférica, relativas às atribuições do 

ME e dos seus serviços centrais, assegurando a orientação, a coordenação e o 

acompanhamento das Escolas”. (Ministério da Educação, 2009, p.7). 

Relativamente às organizações dos campeonatos, compete às DRE a 

organização dos Campeonatos Regionais, sendo que a organização dos 

Campeonatos Nacionais e Internacionais é efetuada pela DGIDC. Compete, 

ainda, às escolas integrar o projeto do DE obrigatoriamente no seu Plano de 

Atividades da Escola e no seu Projeto Educativo de Escola permitindo aos 

alunos a possibilidade de práticas desportivas para além da disciplina curricular 

de EF. Para além disto, o projeto de DE nas escolas deve ser coincidente com 

período de quatro anos deste mesmo programa de 2009/13 promovendo a 

criação de uma cultura desportiva na escola e contribuindo para o 

desenvolvimento desportivo local. 
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No Projeto do DE, o número mínimo de alunos por modalidade em cada 

escola é de 15 alunos em que pelo menos 7 alunos pertençam ao mesmo 

escalão/sexo no caso das modalidades individuais. Cada aluno poderá 

participar no máximo em duas modalidades do DE, uma individual e outra 

coletiva. 

O DE surge assim com objetivo de proporcionar um Desporto para 

todos, de acesso livre e gratuito, aspeto que ganha maior relevância no 

contexto escolar, principalmente para aqueles que não têm possibilidade de 

praticar uma modalidade num clube ou associação fora da instituição escolar. 

 

4.2.1.2. Escolha e atribuição do grupo 

Após o início do ano letivo houve a possibilidade de opção para os 

estagiários da Escola Básico Júlio Dinis entre serem orientados pela diretora de 

turma ou pelo treinador do desporto escolar de uma modalidade. Assim, esta 

opção foi realizada numa das primeiras reuniões com o professor cooperante, 

sendo que cada estagiário era livre de optar por um destes dois percursos. 

Como houve essa possibilidade de escolha, a minha opção foi sem dúvida, 

acompanhar o DE na modalidade de futsal feminino, colaborando com o 

professor responsável pelo grupo/equipa. Esta opção deveu-se ao conjunto de 

sentimentos, convicções11 e opiniões que tenho para com esta modalidade. A 

forma como “olho” para ela é distinta das outras modalidades. Como grande 

parte da minha vida foi vivenciada de forma bastante ativa nesta modalidade 

detenho a capacidade de saber quais as caraterísticas que uma equipa tem 

que apresentar. Tal como diz Peterson (Citado por Bota e Colibaba-Evulet, 

2001, p.60-61):  

 “Tem que ser profissional (consciente, motivada e 
disciplinadamente orientada para uma finalidade); 

 Tem que ser orgulhosa (impor respeito e defender o prestígio 
adquirido); 

 Tem que ser equilibrada (valor competitivo alto e constante); 

 Tem que saber mobilizar-se (quando for preciso); 

 Tem que saber concentrar-se (em todo o percurso do jogo, 
campeonato); 

                                            
11

 Bota e Colibaba-Evulet (2001, p.33) “As convicções resultam da associação de uma 
ideia de força (que se impõe) a uma necessidade ou motivação imperiosa. 
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 Tem que ter coesão (espírito de equipa, relações amistosas); 

 Tem que ser otimista (aproveitar a impotência dos adversários, 
ignorar princípios quando deseja impor os seus interesses); 

 Tem que ter domínio de si (dominar, e não entrar no jogo dos 
adversários, ignorar princípios quando deseja impor os seus 
interesses); 

 Tem que ser vivaz (ter vigor no combate, uma máquina que 
funciona a toda a sua capacidade, exercendo pressão sobre o 
adversário); 

 Tem que ser expedita (constatar rapidamente as carências do 
adversário, aplicar eficientemente e rápido a táctica de jogo 
escolhida); 

 Tem que ser esperta (enganar e atrair os adversários em 
armadilhas bem preparadas); 

 Tem que ser estoica (aguentar e vencer os sofrimentos, não 
acreditar nas vitórias fáceis, ser preparada para vencer nos 
prolongamentos); 

 Tem que ser imbatível (em casa e nos jogos com as equipas mais 
fracas); 

 Nunca se deixar vencida (nem sequer quando o adversário é o 
mais forte ou conduz a uma diferença de pontos consideráveis); 

 Tem que aniquilar (fazer o KO o adversário ou vencê-lo aos 
pontos se puder, intuir o momento decisivo, e não lhe permitir 
evitá-lo, etc.).” 

 

Pois são estas caraterísticas que criam uma identidade e personalidade à 

equipa e permitem que esta obtenha resultados satisfatórios face aos seus 

objetivos. Como tal, pude aproveitar esta capacidade para auxiliar a equipa e o 

professor responsável por esta, de forma colaborativa e ativa. E assim se 

comprovou que fui um complemento importante no DE Futsal Feminino da 

escola.  

 

4.2.1.3. Participantes: “As minhas pequenas” 

O grupo de DE era constituído inicialmente por apenas 6 alunas com 

idades correspondentes entre os 13 e os 15 anos. No final do ano letivo esta 

escala alargou-se com um total de 16 alunas entre os 12 e os 16 anos. Uma 

vez que nem todas as alunas tinham idades correspondentes ao escalão de 

infantil B para constituir uma equipa, estas transitaram para o escalão de 

iniciado. Assim houve a possibilidade de constituir uma equipa com mais 

elementos. No entanto, os escalões etários são definidos segundo o ano de 
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nascimento. A GCDE/DGIDC12 (2009) redige que apenas o escalão de Infantis 

A poderá integrar-se num escalão único de Infantis, englobando o escalão 

infantil A e B, caso o número de grupos/equipa não permita a realização de um 

quadro competitivo. 

As alunas com idades de 16 anos não podiam participar nos 

campeonatos regionais. No entanto, a sua presença foi fundamental nos 

treinos e nos jogos, como equipa de arbitragem ou como elementos de apoio. 

Assim, o DE na escola surge com o objetivo de proporcionar um acesso livre 

para as alunas que não têm possibilidade de aderir a um clube fora do contexto 

escolar. Pois, as alunas por não disporem de clubes próximos de casa. E os 

que existem na proximidade exigem meios de transporte para as deslocações. 

Como também proporciona um melhor desenvolvimento social, cognitivo e 

físico, favorável para a construção da sua identidade e integração com a 

sociedade. Segundo Rosado e Mesquita (2009, p.9) “a EF e o Desporto 

desempenham um papel muito importante não só no desenvolvimento físico 

mas, também, na área do desenvolvimento pessoal, social e moral dos 

estudantes”. 

 

Figuras 1 - Antes da minha intervenção ativa 

                                            
12

 Documento elaborado pelo GCDE/DGIDC (Junho 2009, p.20) 
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Figuras 2 - Após a minha intervenção ativa 

 

4.2.1.4. Envolvimento com a Comunidade 

 

O meu grande envolvimento com a comunidade escolar adveio do 

problema referido anteriormente. Este consistia na pouca adesão das alunas a 

esta modalidade de desporto escolar. Dessa forma, optei por refletir sobre o 

assunto idealizando a melhor forma de conquistar as alunas e trazê-las para o 

DE. Assim, comecei a divulgar a modalidade dialogando com as alunas nos 

intervalos, persuadindo-as a experimentar um treino de futsal. A comunicação e 

a minha forma de interagir com elas foi o papel determinante que tive nesta 

conquista das alunas para a adesão ao desporto escolar. No entanto, fiquei 

muito admirada pela falta de conhecimento das alunas acerca da existência da 

modalidade de futsal no DE. A minha intervenção a nível dos treinos, do 

balneário e até mesmo a atribuição de apelidos foi também uma forma das 

alunas aderirem ao DE. 
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4.2.1.5. Treinos 

“O valor dos treinadores não está ligado nem ao volume (às vezes 
imenso) do trabalho, nem à amplidão das atividades, nem à 
energia física e nervosa consumida, mas sim ao resultado 
desportivo obtido.” 

Bota e Colibaba-Evulet (2001, p.27) 
 

Graça e Mesquita (2009, p.133) afirma que “o desporto escolar 

permanece como uma organização frágil, eternamente à procura de rumo, ao 

sabor das mudanças da conjuntura governamental”. Ao contrário do desporto 

federado que por sua vez, segundo os mesmo autores (2009, p.133) “o 

desporto federado muito dificilmente escapa a uma lógica piramidal, de 

carácter crescente e seletivo e excludente, que está montado para oferecer 

mais oportunidades e conservar no sistema os que oferecem mais garantias de 

rendimento no presente e/ou no futuro”. No entanto, o desporto federado 

feminino não tem as mesmas oportunidades que o masculino. Concordando 

com as autoras é verdade que o DE é muito instável e não existe muita 

aderência devido aos regulamentos impostos. Gomes e Graça (2001) referem 

que a maior parte dos alunos gostava de representar o DE. No entanto, estes 

estão condicionados pelo fator da sua data de nascimento. Contudo é com 

orgulho que posso afirmar que este ano o meu papel como professora 

interativa, interveniente e promotora de adesão das alunas na modalidade foi 

bastante positivo. É importante referir que parte dessa conquista foi derivada 

aos treinos. Uma vez, que foi nos treinos que estabelecemos uma ligação 

bastante forte e interativa. As minhas pequenas ao longo dos treinos foram 

depositando maior confiança no nosso trabalho e talvez por eu ser mulher, 

interagiam regularmente comigo fora dos treinos. Esta interação foi importante 

pois elas contavam-me os seus receios, os seus medos e as suas dificuldades, 

tanto relacionadas com o DE, como com as outras disciplinas ou com casos 

particulares. Tal como diz Antonelli e Salvini (Citado por Bota e Colibaba-

Evulet, 2001, p.61) “os fatores que mantêm a coesão: colaboração, 

participação e comunicação espontânea, relações afetivas, decisões em grupo, 

coletivo e democracia”. Esta foi a minha função salientando desta forma uma 

eficiência da equipa.  
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Apesar das instalações para treinar não serem as melhores e as mais 

apropriadas, estas não foram um impedimento para as alunas participarem no 

DE de futsal feminino. 

 

Figuras 3 - Treino de Futsal 

 

A fim de promover um maior envolvimento com a comunidade, assim 

como promover um maior número de competições no último período do ano 

letivo, decorreram jogos de futsal com jogadoras federadas na praia e com a 

guarda-redes (GR) da seleção nacional de futsal feminino. Assim, para além de 

promover mais competições, a motivação das alunas esteve sempre elevada 

em todos os jogos e treinos. A alegria que adveio destas competições 

extracurriculares e o ótimo desempenho das alunas nos jogos e nos treinos foi 

realmente algo espetacular de se assistir. Com isto, a obtenção de resultados 

positivos nestas competições e a perceção das suas evoluções contribuíram 

para a permanência neste grupo. 
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Figuras 4 - Treino com GR Seleção Nacional 
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4.2.1.6. Competições 

 

O trabalho com as minhas “pequenas” permitiu que me sentisse de uma 

forma muito especial. Como refere Saint-Exupéry (1986, p. 69) "Tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas". 

 

 

Figuras 5 - As pequenas de Grijó 

 

A minha intervenção e o meu apoio estiveram sempre presentes, mesmo 

até nas competições. Não houve um único jogo que não estivesse presente. A 

nossa união, o nosso grito foram formas e estratégias que nos permitiram 

trabalhar como um grupo coeso. O ensino do fair-play nos jogos foi complicado 

de ser assimilado por algumas meninas. Mas o seu trabalho constante, a 

chamada à razão fez com que elas compreendessem que jogavam para se 

divertir e não para se zangarem. Contudo, nem sempre é fácil perder, mas é 

sempre bom ter uma professora amiga que confortava depois dos jogos 

difíceis. 
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Hoje, ainda é o dia que permaneço em contacto com as minhas 

pequenas. Inclusive tenho dado a oportunidade de participarem num clube de 

futsal feminino e tornarem-se jogadoras federadas. 

 

4.2.2. Dinamização das Atividades do Grupo de EF 

O Grupo Disciplinar de EF elabora todos os anos letivos uma 

Planeamento Anual incluindo inúmeras atividades que visam o despertar o 

gosto pela Atividade Física e Prática Desportiva e procura uma maior interação 

dos alunos na escola.  

As atividades realizadas pelo Grupo de EF foram o corta-mato, a 

Caminhada Ativa (CA), a Ação de Formação de Ginástica Acrobática na Escola 

e Palestra de Alimentação e Atividade Física, os torneios inter-turmas 

(Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol), o Dia do Atletismo, a Festa da 

Primavera, a Maré Humana e o Sarau Desportivo. O Núcleo de Estágio ficou 

responsável na organização das atividades da Caminhada Ativa, da Ação de 

Formação e da Festa da Primavera. No entanto, o núcleo auxiliou sempre que 

possível o Grupo de EF nas restantes atividades, procurando tirar o maior 

proveito na conceção, na organização e na concretização. Realço que o nosso 

envolvimento nas atividades auxiliou na junção do núcleo, bem como melhorou 

o relacionamento com os professores de EF, pois o tempo vivenciado com 

estes agentes foi aumentando. Afirmo que a nossa contribuição na organização 

e concretização das tarefas, provocou uma maior afluência e adesão por parte 

dos alunos.  

Esta partilha de experiências entre o núcleo e os professores de EF mais 

experientes foi lucrativo, pois conseguimos absorver todos os seus 

ensinamentos.  

O investimento do núcleo nas atividades, que não estavam sob a nossa 

responsabilidade, dedicou-se essencialmente com a procura de uma maior 

integração na comunidade educativa. 
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4.2.2.1. Caminhada Ativa 

As relações com a comunidade pertence à área 2 e 3, tendo como 

objetivo promoverem a interação entre a comunidade escolar e o meio 

envolvente. Foi neste contexto que se desenvolveu a ideia de realizar uma 

“Caminhada Ativa” para toda a comunidade educativa – pais, educandos, 

professores, funcionários. O projeto contemplou a realização de uma 

caminhada por mês, inicialmente junto da orla marítima de gaia e no final do 

ano letivo em Grijó, nas manhãs de Domingo pelas 10:30 h. A caminhada tinha 

uma distância de aproximadamente 5 km. Este projeto visava proporcionar à 

população uma atividade física orientada, regular e vocacionada para a 

promoção da saúde e bem-estar, através de caminhadas. Esta atividade 

permitia a todos os membros da comunidade escolar, a participação numa 

atividade física ao ar livre, promovendo a satisfação e bem-estar na 

comunidade em geral. Neste sentido, a caminhada ativa, promovia não apenas 

a promoção da saúde, como também a nossa integração do meio na 

comunidade escolar e vice-versa. A Caminhada Ativa foi uma atividade 

realizada ao longo do ano letivo. Portanto, ao longo deste tempo o núcleo com 

a ajuda do professor cooperante Óscar e os restantes companheiros de EF 

sensibilizaram constantemente a comunidade educativa de variadas maneiras. 

Assim, para cada Caminhada tínhamos um objetivo que se estendia ao longo 

das caminhadas, sendo este o número de participantes. Inicialmente, a adesão 

por parte da comunidade educativa foi diminuta devido a diversos fatores, 

como a missa, o deslocamento para o local, o clima. Estes foram os principais 

incidentes que tivemos que contornar ao longo deste ano letivo. As estratégias 

que utilizamos nem sempre tiveram um resultado positivo. No entanto, refiro 

que a nossa persistência e a renovação de estratégias teve resultados muito 

positivos e satisfatórios, alcançando as nossas metas. 

“no entanto, tenho que referir que a nossa brainstorming ao longo 
das reuniões com o professor cooperante, no âmbito de promover 
uma maior aderência da comunidade educativa nas caminhadas, 
surtiu efeitos muito positivos. A adesão, nesta caminhada ativa 
refletiu a nossa batalha e o nosso alcance do sucesso. O facto de 
não desanimarmos, de alterarmos e de incluirmos novos métodos, 
e com o auxílio através da sensibilização dos professores de EF, 
nas suas turmas permitiu que se alcançasse este número 
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fantástico de 50 pessoas a participar numa atividade física a um 
Domingo de manhã. Por isso, é com muita satisfação que digo 
objetivo superado.”  

(Reflexão 2012/02/05) 
 

A última Caminhada Ativa foi realizada na Serra da Freita durante todo o 

domingo. A adesão para esta caminhada foi extraordinária. Muitos pais, muitos 

alunos, muitos professores encheram a Serra da Freita para um convívio e uma 

caminhada ativa! 

 

4.2.2.2. Palestra de Alimentação e Atividade Física 

A palestra foi da responsabilidade do núcleo de estágio, cuja 

intencionalidade seria sensibilizar toda a comunidade educativa, tendo em 

consideração a importância da alimentação e da atividade física. Assim, os 

preletores – Doutor. Pedro Graça e Doutor. José Carlos Ribeiro – interagiram 

com todos os participantes, realçando a importância que este tema tem para 

uma vida saudável e auxiliando nas respostas das respetivas questões da 

comunidade escolar.  

“foi uma honra ter presente nesta palestra estes dois preletores 
que apesar de não se terem cruzado antes do momento da 
palestra, interagiram e interrelacionaram muito bem acerca dos 
temas propostos pelo núcleo. Denotou-se bastantes intervenções 
da comunidade com os preletores, o que tornou esta palestra 
mais vantajosa. 
Um dos aspetos principais que observei nesta palestra foi a forma 
de comunicar dos preletores, pois a sua forma de cativar e 
chamar a atenção apenas com a colocação de voz, permitiu que a 
palestra fosse interativa e ainda mais interessante. Isto pode-se 
dever ao facto de eu ainda demonstrar alguma incapacidade de 
intervir desta forma com os meus alunos.”  

(Reflexão 2012/02/23) 

  

4.2.2.3. Ação de Formação de Ginástica Acrobática na Escola 

A ação de formação de Ginástica Acrobática na escola foi direcionada 

para os professores de EF, uma vez que é uma modalidade que a maioria dos 

professores se sente mais inseguro na sua lecionação. Assim, o significado 

desta formação prende-se pela necessidade de um conhecimento mais 

profundo sobre o tema. Para que nos facilite numa intervenção eficaz no 



 

76 
 

momento em que se lecione esta modalidade, sem temer as nossas 

dificuldades.  

Estamos conscientes que o motivo desta ação seja, afugentar os medos 

que não são apenas dos estagiários, mas também de muitos Professores de 

EF experientes.  

Ao longo da ação de formação esta visava um momento de caráter 

teórico sustentado por uma elevada componente prática. Na componente 

teórica foram ensinados os conteúdos relativos ao ensino da ginástica 

acrobática na escola. Na componente prática surgiu para que os formandos 

vivenciassem alguns exercícios correspondentes para o desenvolvimento dos 

conteúdos passiveis de serem realizados em contexto escolar tendo em conta 

o nível da turma.  

Para mim esta formação teve uma forte relevância, pois esta é uma das 

modalidades que nunca lecionei. E como tal, não me sentiria confortável 

lecionar esta modalidade sem ter um bom investimento. Esta formação, por sua 

vez, contribuiu de uma forma positiva, para compreender e retirar algumas 

dúvidas desta modalidade. 

  

4.2.2.4. Festa da Primavera 

No início do ano letivo, o Professor Cooperante evidenciou desde logo o 

grande evento que a Festa da Primavera tinha na nossa escola. De tal forma, 

que o pensamento relevante de todos os elementos foi realizá-la novamente 

com êxito. A minha perspetiva inicial incidia em estabelecer um conjunto de 

atividades que nos pudessem fazer evoluir ao nível da organização e 

dinamização para se atingir o êxito desejado. Assim que tivemos conhecimento 

de que estaríamos responsabilizados por uma atividade acreditei que apesar 

de todo o trabalho que esta festa nos exigisse, iríamos ter uma grande 

oportunidade de mostrar a toda a comunidade escolar o nosso trabalho. Este 

evento revelar-se-ia como o nosso grande desafio ao nível da organização de 

atividades viria, efetivamente, a revelar-se o mais complexo e exigente de 

todos a que estive sujeita ao longo deste EP. 

“o dia da Primavera foi um dia de muita ansiedade e preocupação 
no planeamento, na organização e na concretização deste evento, 
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sendo que este era da responsabilidade do núcleo de Educação 
Física. Posso afirmar que esta atividade depois de tanta 
preocupação no planeamento e organização da Festa, o resultado 
não me agradou, ficando assim um pouco desiludida. Pois as 
expetativas que se criou para esta atividade – a maneira como 
iríamos demonstrá-la para a comunidade – durante o 
planeamento e a sua organização que foi efetuada ao pormenor, 
não se concretizou como era expectado. Visto que, nesse dia de 
Primavera durante a atuação do grupo de DE Ginástica 
Acrobática começou a chover. O espetáculo que estava a ser 
realizado no recinto exterior teve que ser transferido para o 
interior do pavilhão, sendo que este fator foi um menos positivo, 
pois o público assistente não se deslocou para o pavilhão. Assim, 
as atividades no exterior – jogos tradicionais – organizadas pelo 
núcleo foram improvisadas para que houvesse maior aderência 
do público-alvo. No entanto, é de salientar que não houve uma 
aderência como o idealizado.”  

(Reflexão 2012/05/19) 
 

Esta imprevisibilidade trouxe-nos alguma tristeza pelo facto das ideias 

que construímos não serem expostas para a comunidade escolar, devido ao 

fator climatérico. 

Se hoje pudéssemos repetir o evento, algumas situações teriam 

mudado. Poderíamos fazer os mesmos jogos e as mesmas apresentações, 

mas o local de realizá-los iria ser outro caso se mantivesse o mesmo clima. Ou 

então, o local poderia ser o mesmo, pois a visibilidade do espetáculo estava a 

nosso favor, devido à amplitude e ao destacamento do local. Mas deveria haver 

um recurso pelo qual estaríamos mais confortáveis e relaxados. A chave 

destas organizações é termos um plano de recurso, para que a 

imprevisibilidade seja menor. Como este planeamento não foi realizado ficámos 

sujeitos à mudança das condições climatéricas. Na realidade foi o que 

aconteceu, a meio do espetáculo do grupo de DE de Ginástica Acrobática. 

Dessa forma, o espetáculo teve que cessar e ser reencaminhado para o 

pavilhão. E a audiência não foi tão ampla como no exterior, pois o pavilhão 

para além de ser pequeno ficava deslocado das barraquinhas que se situavam 

perto do edifício principal. Talvez se transportássemos o espetáculo para o 

átrio do edifício principal a audiência poderia ter aumentado. Como 

consequência da chuva, os jogos tradicionais tiveram de ser cancelados, à 
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exceção de duas estações em que estava inserida. Isto porque não eu queria 

que a minha estação falhasse e porque esta tinha como fundamento divulgar e 

inscrever todos os participantes para a CA. Assim, dei o exemplo colocando-

me em torno da minha estação e convidando as pessoas a participar. Tive o 

privilégio das minhas pequenas me ajudarem chamando amigos e pais. E 

assim, tive oportunidade de ter bastantes pessoas a participarem na minha 

estação. Na minha opinião fui bem-sucedida, pois consegui motivar as pessoas 

a participarem na atividade e consegui inscrever mais pessoas para a CA. 

 

4.2.2.5. Sarau Desportivo 

O Sarau Desportivo decorreu no dia 14 de Junho de 2012, tendo como 

intuito dinamizar a comunidade escolar e promover a prática no DE.  

“Esta noite foi marcada por um ambiente animado, com muita 
música e demonstrações dos alunos de cada núcleo do DE“. 

(Reflexão Sarau 2012/06/14) 
 

O espetáculo proporcionado pelo grupo de EF foi memorável, através da 

representação e da apresentação de todos os núcleos de DE.  

Era notório, por parte dos alunos a sua satisfação por fazerem parte do 

espetáculo. O facto de estarem a ser apresentados para toda a comunidade 

escolar, o seu empenho na demonstração foi espetacular. Os alunos ao serem 

destacados desta forma, sentem orgulho no seu trabalho ao longo do ano. E 

assim, vão querendo representar o DE no próximo ano. 

Na minha opinião, este evento foi importante, tanto para os alunos do 

DE, como para a comunidade escolar. Pois de certa forma, os alunos 

demonstravam as suas habilidades e a comunidade escolar descobria e 

conhecia que afinal a escola e o DE desenvolvem competências nos alunos.  

O sarau continha também uma apresentação do DE através de um 

projetor para um quadro. Este repassava imagens, acompanhado por músicas 

inspiradoras, dos alunos nas competições e nos treinos. Os alunos ao reverem 

essas imagens sentiram-se agradados e envergonhados também. Mas no 

fundo, a intenção destas imagens era mais uma forma de apresentar os 

núcleos de DE. 
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Apenas tenho a referir que discordei um pouco nas apresentações, pois 

nem todos os núcleos “subiram ao palco” para se apresentarem ou para 

realizarem uma demonstração. Apenas a modalidade de futsal (feminina e 

masculino) não “subiu ao palco”, sendo apresentado através do projetor. Não 

concordo com esta exclusão, pois estes alunos também constituem o DE. 

Concordo que a realização de um jogo de futsal iria ser complicado de ser 

realizado, ou talvez não. Pois poderíamos adaptar como os outros núcleos 

adaptaram. No entanto, caso não houvesse essa exposição para a comunidade 

escolar, os alunos poderiam apenas ser chamados ao palco e serem 

apresentados como elementos do DE. Assim, estes alunos também iriam sentir 

algum reconhecimento das suas competências e provavelmente iriam participar 

no DE no ano seguinte. 

Esta forma de encerrar o ano letivo e o DE foi uma ideia fulminante e 

cativadora para os alunos.   
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

Esta área, segundo as normas orientadoras do EP, destina-se “a 

englobar 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” (Normas Orientadoras de EP13).  

A minha participação e colaboração em todas as atividades elaboradas 

na escola foi sempre ativa. Afirmo que a reestruturação das Caminhada Ativa 

surtiu efeitos bastante positivos. E penso que pelo facto de ser tão prestável 

para a ligação entre comunidade escolar, os educandos e o meio exterior, esta 

irá continuar a repetir-se nos próximos anos letivos.  

A união do grupo de estagiários foi fundamental em todo este processo. 

Talvez a nossa ligação inicial não tenha sido a mais adequada, mas com o 

decorrer do tempo foram notórias as vantagens de trabalhar em grupo.  

As reuniões com o professor cooperante destacavam-se pela 

prevalência enriquecedora de nos desenvolvermos como professores numa 

parte mais prática. Assim, as nossas interações com a comunidade, com os 

alunos e até mesmo dentro das nossas próprias turmas o clima de 

aprendizagem foi melhorando, destacando-se para uma margem muito 

positiva. Assim, afirmo que o desenvolvimento de competências práticas foi 

adquirida através do bom trabalho que o professor cooperante desenvolveu 

connosco ao longo do estágio. Apenas com poucos gestos o professor 

transmitia segurança e tranquilidade no trabalho que vínhamos a desenvolver. 

A sua “palmada” nas nossas costas, as suas palavras de apoio quando alguma 

coisa que não corria como esperado foram fundamentais e permitiram que 

confiássemos nele e em nós próprios. Uma expressão verbal que caraterizo o 

professor cooperante e como acho que deveriam ser os professores durante as 

aulas é: “Transpirar (Transmitir) isso por todos os poros!”. Ou seja, a nossa 

atitude e a nossa expressão corporal tem de reforçar o que estamos a afirmar. 

De acordo com Freire (1996, p.12) “Quem forma se forma e re-forma ao formar 
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e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que 

ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela 

qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado.”  

As reuniões com o professor orientador proporcionaram-me variadas 

vezes o desenvolvimento de questões e de interrogações sobre como encarar 

os problemas encontrados na escola. A sua experiência permitia-me ter uma 

visão mais alargada sobre um determinado assunto. Essas interrogações 

colocadas por ele tinham um impacto muito importante. Pois o meu 

pensamento e reflexão sobre estas divagavam até encontrar a resposta nas 

investigações ou até mesmo nos próprios atos educativos. O professor 

orientador foi importante neste meu percurso pois incutiu em mim o 

questionamento do porquê e do como nas minhas ações e nos meus 

pensamentos. 

Com o objetivo que o estagiário “perceba a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação)” (Normas 

Orientadoras de EP14). 

Neste ano de estágio com o objetivo de adquirir competências no papel 

de professora, afirmo que os hábitos de investigação/reflexão/ação se 

revelaram essenciais para tal desenvolvimento. Assumo que hoje em dia, não 

me sinto como sendo uma pessoa que conhece a importância da reflexão. 

Aliás, sou uma pessoa que defende o ato de reflexão. Tenho consciência que é 

através da nossa reflexão sobre a ação, reflexão na ação e reflexão sobre a 

reflexão na ação e a investigação na procura de soluções decorrem resultados 

favoráveis ao nosso desenvolvimento. Assim o meu estudo de investigação-

ação centra-se num problema encontrado durante o tempo de estágio, 

referente ao controlo da turma. Face a esta situação foi através das reflexões 
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escritas que obtive as respostas para os meus problemas. Dessa forma, pude 

resolver esses problemas de forma cuidada. 

Durante este ano letivo tive a oportunidade e o privilégio de participar e 

apresentar a minha problemática que se tornou um desafio no estágio, no IJUP 

(Investigadores Jovens na Universidade do Porto). O IJUP é uma organização 

que estimula os alunos da Universidade do Porto a participarem num programa 

de apresentação sobre as suas atividades de investigações científicas. Estas 

apresentações são divididas em dois parâmetros: sessões orais e sessões em 

poster. A minha opção com o auxílio do PO foi apresentar a minha investigação 

numa sessão oral. Aceitei o desafio, apesar de ter algum receio e nervosismo 

que na minha opinião acho normal. O apoio incondicional do PO foi 

fundamental para que este processo fosse conseguido com sucesso. Após a 

entrega do resumo para o IJUP fiquei muito esperançada pela chegada de 

resultados positivos. E quando recebi notificações por parte do IJUP obtive a 

aprovação do trabalho e nesse preciso momento começou uma nova 

ansiedade. 

No dia da apresentação tinha alguns problemas de comunicação pois 

estava afónica, resultado de uma constipação. No entanto, este não foi um 

impedimento para a minha partilha para toda a comunidade do IJUP. A minha 

apresentação foi estranha e diferente, pois apenas conseguia falar muito baixo. 

Para meu espanto, esta comunidade do IJUP, aceitou este meu 

condicionamento e respeitou-me ao longo de toda a apresentação, 

permanecendo em silêncio. Talvez a forma como exprimi o meu problema e a 

forma como apresentei foram fatores de concentração e de interesse por parte 

dos espectadores.  

Este novo desafio alcançado foi muito gratificante para perceber que a 

forma como se apresenta um trabalho e a forma como se expressa durante o 

ato de comunicar se revela fundamental. Esta exposição da minha investigação 

publicamente foi mais uma forma de me desenvolver como profissional. 

O ambiente que me foi proporcionado pelos espetadores também 

permitiu que admirasse, gostasse e sentisse orgulho no trabalho que tinha a 

vindo realizar na escola. E mais uma vez refiro que a investigação de um 
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professor para a melhoria da sua prática e da aprendizagem dos alunos é 

essencial. 
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4.3.1. Revendo estratégias de controlo para a turma através das 

reflexões escritas: O olhar de uma professora-estagiária de Educação 

Física 

 

Resumo: 

Este estudo de investigação-ação representa um momento para partilhar 

experiências e problemas encontrados por uma professora estagiária, no 

contexto da prática no ensino de educação física ao ensino básico e 

secundário. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos alunos 

do 7º ano numa escola de Vila Nova de Gaia, usando diferentes estratégias de 

controlo para promover um melhor ambiente de aprendizagem. A turma é 

constituída por 22 alunos entre 12 e 15 anos de idade, correspondendo ao 

período da puberdade. Este período é caracterizado pelo início da puberdade, 

ou seja, no género feminino a menarca e no género masculino o 

desenvolvimento de órgãos genitais. Como tal, este desenvolvimento provoca 

alterações no corpo, bem como nos comportamentos e nas atitudes dos 

alunos. 

O desenvolvimento de estratégias de controlo e a sua implementação 

começaram depois de detetados comportamentos perturbadores, sistemáticos 

nos alunos. A apresentação das estratégias é condicionada primeira instância 

para a prática, o comportamento dos alunos em sala de aula. Neste sentido as 

reflexões escritas de todas as lições sobre o comportamento dos alunos, os 

eventos da sala de aula e a ação do professor incursões, deverá ajudar a 

adquirir consistência dessas estratégias e tomar novas decisões. Pretende-se 

que a reflexão é, além de um ponto da interpretação da prática, uma 

oportunidade para modificar práticas futuras. A renovação da ação do professor 

e os alunos. 

A análise realizada em reflexões escritas já preparados apresenta as 

seguintes estratégias associadas com algumas evidências. (i) a estratégia 

inicial adotada para o controle da classe focada em punição com a realização 

de exercícios físicos, que se reflete negativamente para provocar uma maior 

desordem e até mesmo divertido para os alunos. (ii) a implementação de uma 
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agenda para o registo de comportamentos em uma placa de relacionados a 

psicossocial foi outra estratégia usada. Desta forma, se o quadro tinha menos 

de cinco faltas, alunos poderiam escolher o exercício de ativação geral para a 

próxima lição. Esta estratégia de controlo não está adaptada para a classe 

porque os comportamentos perturbadores persistiram. (iii) a caixa de diálogo 

individual e a proposta de ser assistente do professor nas aulas tem promovido 

uma maior dinâmica e mantém um comportamento estável. (iv) preventivas 

intervenções promover uma melhoria nas atitudes dos alunos. Então, fazer 

rotinas específicas durante a aula, diferente por desporto. Planeje minhas aulas 

para ser mais dinâmica, em que o tempo de espera é muito pequeno, como 

uma maneira de evitar comportamentos perturbadores. 

As ações produzidas têm contribuído para uma mais constante de bom 

comportamento da classe, ao contrário do que foram usados anteriormente. A 

intervenção de professores tem sido mais sólida e consistente. As reflexões 

escritas fizeram um importante contribuir para a consistência da ação da 

professora estagiária. 
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Abstract: 

This work represents a moment to share experiences and problems 

experienced by pre-service teacher, in the context of practicum in teaching 

physical education at elementary and secondary level. The aim of this work is to 

analyze the behavior of pupils in the 7th year in a school of Vila Nova de Gaia, 

using different control strategies in order to promote a better learning 

environment. The class has 22 students between 12 to 15 years old, 

corresponding to the period of puberty. This age is characterized by the start of 

puberty, i.e. in feminine gender the menarche and genitals development in 

men's. As such, this development causes changes in the body, as well as the 

behaviors and attitudes of students.  

The development of control strategies and its implementation began after 

detected disruptive behaviors, systematic in students. The presentation of the 

strategies is conditioned first instance for practice, by the behavior of students 

in the classroom. In this sense the written reflections of all lessons about the 

behavior of students, the events of the classroom and the action of the pre-

service teacher, should assist to acquiring consistency of those strategies and 

taking new decisions. It is intended that the reflection is, beyond a point of 

interpretation of the practice, an opportunity to modify future practice. The 

renovation of the action of teacher and students. 

The analysis performed on written reflections already prepared presents 

the following strategies associated with some evidences. (i) The initial strategy 

adopted for the control of the class focused on punishment with the realization 

of physical exercises, which reflected negatively to provoke greater disorder 

and even fun for students. (ii) The implementation of an agenda for the 

registration of behaviors in a board related to psychosocial was another strategy 

used. In this way, if the frame had less than five fouls, students could choose 

the warm-up exercise for the next lesson. This control strategy is not adapted to 

the class because the disruptive behaviors persisted. (iii) The individual dialog 

and the proposal of being teacher assistant in lessons has promoted greater 

dynamic and maintains a stable behavior. (iv) Preventive interventions 

promoting an improvement in the attitudes of the students. So, do specific 
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routines during the class, different by sport. Plan my classes to be more 

dynamic, in that the waiting time is very small, as a way to prevent disruptive 

behaviors. 

The actions produced have been contributing to a more constant of good 

behavior of the class, unlike that were used previously. The teacher's 

intervention has been more solid and consistent. The written reflections have 

made an important contribute to the consistence of the pre-service teacher 

action. 

 

 

 

KEY WORDS: INDISCIPLINE, CLASS CONTROL, REFLECTION, 

STRATEGIES, CONTROL  
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Introdução 

 

O grande desafio: controlo da turma 

 

Em todo o processo da formação o estudante-estagiário tem que adquirir 

novas competências e capacidades para que a sua resposta seja adequada às 

exigências implícitas no mundo da educação.  

Por isso, é essencial que um professor, na sala de aula, crie um clima de 

aprendizagem propício para o desenvolvimento dos alunos, 

independentemente da disciplina. Neste sentido, o controlo da turma é 

indispensável e indissociável da ação professor. Desde o início do EP deparei-

me com este desafio. E assim, surgiu a oportunidade de centrar o meu estudo 

nas minhas próprias experiências vivenciadas nas aulas de EF. Pois foi a partir 

destas que surgiu a necessidade de obtenção de respostas face aos 

comportamentos inapropriados que destabilizam e atormentam as aulas dos 

professores na atualidade. Prontamente aceitei este desafio pois tinha 

consciência que este estudo iria ser muito enriquecedor e que me poderia 

auxiliar no meu desenvolvimento como professora.  

Assim, ao longo deste ano letivo, a minha ação nas aulas ia ao encontro 

desta temática. Por isso, centrei o meu processo no desenvolvimento de 

estratégias de controlo, na sua aplicação e no seu registo escrito através das 

reflexões escritas. Todo este procedimento permitiu-me conhecer melhor os 

meus alunos e de certa forma conhecer-me melhor como professora. 

 

Indisciplina  

A indisciplina é um dos maiores problemas que a escola, que os 

docentes e que as famílias enfrentam na atualidade. Por todo o país o número 

de casos conhecidos atinge proporções preocupantes. Estes casos tornam-se 

visíveis principalmente nas escolas e nas redes públicas. 

A indisciplina é um conceito muito utilizado e com diversas 

interpretações. Para se compreender e combater a indisciplina é necessário 

entender primeiro a disciplina, que segundo Sampaio (1996, p. 12) afirma que é 
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“o conjunto de comportamentos que se considera aceitáveis, sob o ponto de 

vista pedagógico e social, para aquelas pessoas, naquele contexto”. A 

indisciplina é um dos problemas com mais polémica na atualidade.  

Fontes (2008) parte do princípio que um aluno ou um professor é 

considerado indisciplinado quando possui um comportamento que se desvia de 

uma norma explícita ou implícita. No entanto, este conceito é diferenciado 

conforme se trate de um aluno ou de um professor. Sendo que os alunos são 

rotulados de indisciplinados e os professores de incompetentes (Fontes, 2008). 

Face a este assunto, Fontes (2008) ainda distingue vários níveis de indisciplina 

como sendo: 

 “Perturbação pontual que afeta o funcionamento das aulas ou 

mesmo da escola; 

 Conflitos que afetam as relações formais e informais entre os 

alunos, que podem atingir alguma agressividade e violência, 

envolvendo por vezes, atos de extorsão, violência física ou verbal, 

roubo, vandalismo; 

 Conflitos que afetam a relação professor-aluno, e que em geral 

colocam em causa a autoridade e o estatuto do professor; 

 Vandalismo contra a instituição escolar, que muitas vezes procura 

atingir tudo aquilo que ela significa”. 

Por isso, não se pode considerar apenas como indisciplina quando 

existem agressões verbais e não-verbais a alunos e a professores, destruição 

ou roubo de escolas. 

Segundo Estrela (2002, p.194) “o conceito de indisciplina relaciona-se 

intimamente com o de disciplina e tende normalmente a ser definido pela sua 

negação ou privação ou pela desordem proveniente da quebra das regras”. 

Fontes (2008) defende que existem dois tipos de natureza da indisciplina 

e assim afirma que “a indisciplina é uma tendência natural de todo o ser 

humano, está inscrita no seu código genético”. E dessa forma, a cultura, o seio 

familiar destinam-se como condutores para o trajeto diferente da que está 

implícita no seu código genético. A outra corrente segundo o mesmo autor 

(2008) “é uma espécie de recipiente vazio, pronto a ser preenchido pelos 
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estímulos que recebe do exterior”. O que poderá ser caracterizado pela falta de 

instrução do seio familiar. 

No entanto, segundo Sampaio (1996, p.7) refere que “os valores 

passavam sem sobressaltos de pais para filhos e de professores para alunos. 

Poucos ousavam contestar uma ordem dada pelos mais velhos e mais 

experientes, se o faziam eram marginalizados ou rapidamente incluídos no 

sistema”. Mas após o 25 de Abril de 1974 houve uma grande transformação em 

Portugal. Com isto, “a família sofreu profunda mudança nos últimos 30 anos, o 

casamento tornou-se mais instável com um crescente número de divórcios, 

aumentaram as famílias monoparentais, mas a importância emocional não 

parece em declínio”. (Sampaio, 1996, p.7). Perante esta situação observasse 

uma interação diferente entre os pais e os filhos. Assim Sampaio (1996, p.8) 

afirma que “tudo isto acontece porque os espaços narrativos são agora mais 

fluídos, a cultura tem significados plurais e as especificidades e as diferenças 

caracterizam o quotidiano dos mais novos”. Por isso, esta interação com a 

família e o contexto exterior ao seio familiar promovem variados conhecimentos 

que não são uniformes. Pais (citado por Sampaio 1996, p.8) refere que “as 

culturas juvenis são fortemente viradas para o lazer, de certa forma em 

oposição ao saber tradicional da escola e da família, que privilegia a ordem e a 

certeza, o ensino e a transmissão de conhecimento e experiências”. 

Assim, pode-se afirmar que os jovens na atualidade moldam-se e 

seguem a cultura e a ideologia que está disponível no mundo exterior ao meio 

social. E como tal, essa cultura poderá ou não provocar mudanças no 

comportamento e atitudes dos alunos. 

A indisciplina segundo Fontes (2008) manifesta-se nas aulas sob forma 

frequentes e excecionais. Assim, a primeira forma caracteriza-se por apatia do 

grupo; cochicho; troca de mensagens e de papelinhos; intervalos cada vez 

maiores; exibicionismo; perguntas feitas de forma a colocar em causa o 

professor, ou a desvalorizarem o conteúdo das aulas; discussões frequentes 

entre grupos nos alunos, de modo a provocarem uma agitação geral; 

comentários despropositados; silêncios ostensivos e entradas e saídas 
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"justificadas". A segunda forma é representadas por agressão a colegas; 

agressão a professores; roubos e provocações sexuais, racistas, etc. 

Segundo o DN Portugal15 (2010), “os contactos feitos para a linha SOS 

Professores (…) os casos de indisciplina que são o segundo fator motivador 

das queixas (29,5%)“. Perante este facto existe uma preocupação acrescida 

com a indisciplina devido às suas implicações para com o ensino. Todo o país 

é atingido por inúmeros casos de indisciplina, que se revelam assustadores 

para os professores e educadores. Tal como diz Crato16 (2011) "O Ministério 

não tolera que haja indisciplina nas aulas, não tolera que os professores 

possam ser maltratados verbalmente ou mesmo fisicamente, como em alguns 

casos tem acontecido. Queremos criar um clima de disciplina nas escolas, um 

clima de respeito pelo professor para que o professor possa cumprir a sua 

missão, que é ensinar os alunos". Esta noção de clima escolar descrita por 

Sampaio (1996, p.12) “está relacionada como uma espécie de personalidade, 

de maneira de ser que é característica do estabelecimento, determinada por 

uma série de variáveis, entre as quais a estrutura, o processo organizacional e 

os comportamentos individuais e de grupo”. 

Assim pode-se assumir que este é um dos principais problemas 

enfrentados pelos professores e pela escola. Esta problemática tem vindo a 

aumentar ao longo dos anos, como também difere consoante os contextos 

socioculturais. Estas perceções são visíveis através das escolas e das redes 

sociais. Tendo em conta a amplitude deste problema torna-se essencial criar 

métodos para corrigi-lo, pois os efeitos provocados em torno desta temática 

prejudicam o desempenho do professor e o desenvolvimento dos alunos. 

Contudo, a análise realizada aos comportamentos dos alunos não pode ser 

considerada apenas com o intuito de modificar as suas ações. Como também é 

fundamental que o professor melhore a sua postura, a sua estratégica 

pedagógica. Face ao mesmo assunto, a escola também terá que assumir um 

                                            
15

 Mensagem do DN Portugal, em 14 de Março de 2010, disponível em 
http://www.dn.pt/Common/print.aspx?content_id=1518720 
 
16 Mensagem do ministro da educação: Nuno Crato através DN Portugal, em 07 

novembro 2011, disponível em  
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2107285 
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papel relevante no espaço educativo, na qual deve promover estratégias e 

metodologias que contribuam para desenvolvimento dos alunos. Segundo 

Sampaio (1996, p.11) ”a organização pedagógica da escola é a base essencial 

para prevenir problemas de indisciplina e de absentismo”. 

A problemática da disciplina está cada vez mais incidente nas nossas 

escolas, nas nossas turmas. Assim, durante o meu percurso ao longo do 

estágio, deparei-me com este problema na minha turma. Logo após o primeiro 

contacto verifiquei que os alunos eram agitados e apresentavam problemas de 

indisciplina. Perante esta situação senti necessidade de intervir de forma ativa 

ao longo do ano letivo, para ter um controlo disciplinar. E como se define 

controlo disciplinar? Segundo Rodrigues (citado por Sampaio, 1996, p.12) 

“Controlo disciplinar é o conjunto de todas as atividades que visam exercer 

alguma espécie de influência sobre o comportamento dos alunos, procurando 

ajustá-los àquilo que é, para cada professor e pelos professores em cada 

escola, considerado como padrão de comportamento aceitável”. 

Uma vez que teria que intervir, a pesquisa e a investigação sobre esta 

temática era extremamente necessária. Desta forma, a observação das minhas 

aulas e a reflexão destas para um documento escrito permitiu-me perceber as 

causas e as manifestações para tais comportamentos. Assim tornava-se mais 

facilitador adotar estratégias de rotina e regras apropriadas para resolver este 

desafio. Segundo Sampaio (1996, p.13) “Não pode, pois, haver controlo 

disciplinar sem regras”. 

Segundo com La Taille (1996, p.9) o tema indisciplina é “delicado, 

perigoso até. De acordo com o autor (1996, p.9-10), isto é devido a pelo menos 

três razões: “a primeira: pode-se facilmente cair no moralismo ingênuo e sob, 

aparência de descrever o real, tratar de normalizá-lo”; “A segunda: o 

reducionismo, que explica um fato por uma única dimensão.”; “a terceira: a 

complexidade e, até, ambiguidade do tema”. 

Assim, La Taille (1996, p.10) afirma que “se entendermos por disciplina 

comportamentos regidos por um conjunto de normas, a indisciplina poderá 

traduzir de duas formas: 1) a revolta contra estas normas; 2) o 

desconhecimento delas”. Assim a primeira forma caracteriza-se pela 



 

94 
 

desobediência por partes dos alunos e a segunda pela desorganização das 

ações. 

De acordo com Rego (1996, p.84) “as ideias acerca da indisciplina estão 

longe de serem consensuais”. Isto deve-se segundo a mesma autora (1996, 

p.84) ”não somente à complexidade do assunto e à marcante ausência de 

pesquisas que contribuam no refinamento do estudo deste problema, mas 

também à multiplicidade de interpretações que o tema encerra”. Assim, denota-

se que este conceito não é uniforme, nem universal, variando ao longo da 

história, à medida que as culturas e sociedades se modificam. Como 

consequência, os significados que são geralmente atribuídos à indisciplina, 

especialmente no meio educacional são determinados pelas crenças sobre a 

temática. De acordo com Rego (1996, p.87) “o modo como interpretamos a 

indisciplina (ou a disciplina), sem dúvida, acarreta uma série de implicações à 

prática pedagógica, já que fornece elementos capazes de interferir não 

somente nos tipos de interações estabelecidas com os alunos e na definição de 

critérios para avaliar seus desempenhos na escola, como também no 

estabelecimento dos objetivos que se quer alcançar”. Por isso, a visão e a 

interpretação de cada professor sobre esta temática irá também influenciar as 

causas sobre a indisciplina.  

 

Causas da Indisciplina 

Fontes (2008) afirma que um dos pontos que influencia muito a 

indisciplina são as causas familiares. É desta forma que os alunos adquirem 

determinados comportamentos como modelos que depois exteriorizam nas 

aulas. Segundo o autor (2008) existem outros fatores que provocam a causa da 

indisciplina. Os alunos são indisciplinados porque a escola é reconhecida por 

estes como uma imposição por parte da família. Este motivo é um fator de 

constrangimento e repressão de desejos por parte dos alunos. Perante esta 

situação nem todos os alunos encaram a escola com agrado. Fontes (2008) 

defende que os processos de socialização e de aprendizagem dos 

adolescentes em grupo e na sociedade são de enorme importância. Assim o 

autor (2008) refere que os comportamentos demonstrados pelos jovens 
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consistem na imitação dos outros colegas de grupo. Este autor (2008) ainda 

defende que o ministério da educação é na atualidade o responsável pela 

indisciplina na escola. Isto deve-se às sucessivas mudanças realizadas no 

sistema educativo e à regulamentação que produz na matéria. O autor (2008) 

afirma que os programas deveriam ser “próximos da realidade vivenciada pelos 

alunos e com temas agradáveis” de forma a suscitar motivação nos alunos. A 

escola como organização e os professores como agentes educativos devem 

ser um modelo de virtudes e de motivações que promovam e combatam esta 

temática. 

De acordo com La Taille (1996, p. 9-24) a indisciplina na sala de aula é 

devido ao enfraquecimento da ligação entre a moralidade e a vergonha. 

Lajonquière (1996, p.25-38) refere que existe apenas uma resposta da 

psicanálise em relação às causas de indisciplina que se remetem ao passado 

educacional. Visto que (p.26) “o saber singular produzido pela e na psicanálise 

se dá sempre a posteriori”. Aquino (1996, p. 39-56) afirma que após uma 

análise centrada na cultura da sociedade numa determinada época e na 

influência das relações familiares na escola sobre a indisciplina, situa a relação 

concreta entre o professor e o aluno. Enquanto Guimarães (1996, p. 73-82) 

explica que a indisciplina advém segundo pressupostos sociológicos. Rego 

(1996, p. 83-102) trabalha segundo uma perspetiva Vygotskiana, entre a 

indisciplina e o processo educativo. Para Araújo (1996, p. 103-116) trabalha 

segundo o referencial piagetiano e propõe uma relação entre a moralidade e a 

indisciplina. Carvalho (1996, p.129-138) trabalha a indisciplina através de uma 

perspetiva propõe uma reflexão sobre os termos de indisciplina e disciplina nos 

seus diferentes contextos.  

Apesar de existirem inúmeras perspetivas teóricas, estas têm um 

objetivo em comum que as complementam, sendo explicar o problema da 

indisciplina, que por sua vez não resulta de causas isoladas. 
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Objetivos 

Este estudo tem como objetivo geral investigar as experiências de uma 

professora estagiária num contexto escolar e a sua relação com a indisciplina 

nas aulas de EF. Esta terá que compreender e adquirir um vasto leque de 

alternativas para combater a indisciplina na sala de aula. De forma, a melhorar 

as oportunidades de ensino-aprendizagem que as aulas propiciam. 

Assim o propósito deste estudo é ao longo de todas as aulas efetuar 

reflexões escritas que ajudam a adquirir consistência nas estratégias utilizadas. 

Para além de serem um ponto de interpretação da prática auxiliam a professora 

estagiária a promover oportunidades de tomar novas decisões. Portanto, estas 

reflexões são uma forma de renovar a ação do professor e dos alunos. Desta 

forma o estudo é dividido em três objetivos que servem: 

 Para compreender melhor os comportamentos dos alunos; 

 Para avaliar os efeitos das diferentes estratégias de controlo; 

 Para promover um melhor ambiente de aprendizagem. 

 

Metodologia 

O presente estudo identifica-se como uma investigação de caráter 

qualitativo, devido a algumas características básicas que este apresenta. 

Segundo a perspetiva de Godoy (1995), um acontecimento pode se melhor 

compreendido se ocorrer no contexto em que está a ser analisado, numa 

perspetiva integrada. Dessa forma, segundo a mesma autora (1995) o 

investigador tenta captar a relevância do estudo através da perspetiva das 

pessoas que estão envolvidas. Perante a recolha de dados, cabe ao 

pesquisador analisá-los para entender a dinâmica do acontecimento. (Godoy, 

1995). A recolha de dados efetuada neste estudo foi através de documentos 

(reflexões escritas), que segundo Godoy (1995) constituem uma fonte rica de 

dados. Assim Godoy (1995) denomina pesquisa documental como uma análise 

de materiais de diversa natureza, que ainda não receberam um tratamento de 

análise ou que podem ser novamente analisados em busca de novas 

interpretações. Assim, estes documentos podem ser considerados, segundo 

Godoy (1995) uma fonte de informação natural que tem a origem num 
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determinado contexto histórico, económico e social e que contêm dados que 

retratam esse mesmo contexto. No entanto, as pesquisas de carater 

documental apresentam algumas dificuldades metodológicas, que segundo 

Godoy (1995) refere que a maior parte dos documentos apresentam relatos 

verbais e não referem comportamentos não-verbais. A autora ainda refere que 

falta um padrão para que a sua leitura e informação possa ser bem recolhida e 

analisada. 

 Para a recolha de dados utilizei as reflexões escritas e a observação 

das aulas através das gravações das mesmas. A análise documental tinha 

como foco episódios durante as aulas onde não havia controlo da turma. E era 

através destas que implementava estratégias na turma tendo em vista esse 

propósito. Portanto este trabalho caracteriza-se como sendo um trabalho de 

investigação-ação. Denomina-se investigação-ação, segundo André (citado por 

Betti, 2009, p. 250) a uma “metodologia como uma ação sistemática e 

controlada desenvolvida pelo próprio pesquisador”. O processo de pesquisa 

consiste ainda para este autor (2009) num planeamento de intervenção, na 

recolha de dados, análise fundamentada na literatura e discussão de 

resultados. Para o autor (2009) a observação é chamada de participante, 

porque o investigador possui alguma interação com a situação observada, 

podendo afetá-la e por ela afetado.  

 

Os participantes 

O estudo foi escolhido devido a um problema encontrado durante a 

lecionação da disciplina de EF durante o ano de estágio. Por este motivo, os 

participantes grupo é a própria professora-estagiária (investigadora) da turma e 

os  alunos dessa turma do sétimo ano de uma escola de Vila Nova de Gaia. Ao 

todo são 23 alunos de ambos os géneros e com idades compreendidas dos 12 

aos 15 anos. 

 

Procedimento de análise dos dados 

Os procedimentos para analisar os dados do estudo foram através de 

uma pesquisa qualitativa. Assim, houve a necessidade de adquirir uma postura 
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interpretativista e assim valorizar as reflexões escritas. Por isso, refiro que foi 

através da análise dos documentos que encontrei novas formas (estratégias) 

de ultrapassar esta dificuldade. Dessa forma, ao longo das aulas aplicava as 

novas estratégias e avaliava qual o seu impacto na turma. Após a aula era o 

momento de refletir e de escrever todos os acontecimentos e como a aplicação 

desta estratégia se revelou na aula. Num determinado momento comecei a 

agrupar essas estratégias por categorias, sendo estas: estratégias 

planeadas/preventivas, estratégias de recurso/planeadas. As estratégias 

planeadas/preventivas referem-se às estratégias pensadas e repensadas 

através das reflexões escritas que têm como intuito prevenir comportamentos 

inadequados. As estratégias de recurso/planeadas referem-se a estratégias 

que foram pensadas no momento do acontecimento. Ou seja, inicialmente 

estas não foram planeadas, mas como o resultado foi do meu agrado nas aulas 

seguintes eram planeadas.  

 

 

Apresentação e discussão de resultados 

 

Neste ponto irei apresentar as estratégias utilizadas ao longo das aulas 

de EF e irei discutir os resultados confrontando com alguns autores.  

As estratégias estão subdivididas em duas categorias: estratégias 

planeadas/preventivas e estratégias de recurso/planeadas.  

 

Estratégia Planeada/Preventiva 

Segundo Barros (citado por Sampaio, 1996, p.16) “o segredo é a 

prevenção da indisciplina e não inventar formas sofisticadas de a controlar”.  

A minha opinião vai de encontro ao que Barros afirma, pois a prevenção 

torna-se é uma metodologia que não permite ou que previne a indisciplina. No 

entanto, nem todas essas estratégias de prevenção obtêm resultados positivos, 

como se verifica na próxima estratégia.  

Uma estratégia usada nas aulas foi o registo de comportamentos num 

quadro que se relacionava com o domínio psicossocial. Este quadro 
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proporcionava aos alunos recompensas pelo bom comportamento, caso o 

manifestassem na aula. Assim se os alunos apresentassem um 

comportamento adequado ao longo da aula, estes poderiam escolher o 

exercício de aquecimento para a próxima aula. Este método permitia a 

colocação no quadro de anotações até 4 faltas de indisciplina. Esta estratégia 

não impediu que os comportamentos perturbadores continuassem a ocorrer. 

Por isso, esta estratégia foi completamente excluída após três aulas de 

experimentação. 

“penso que o quadro de punições não deve ser utilizado nas 
aulas, visto que o quadro não se adapta às idades presentes 
nesta turma. No entanto serviu como uma experiência referente à 
influência no comportamento dos alunos nas aulas, não se 
sentindo grande modificação”. 

Reflexão (13/10/2011) 
 

Nesse sentido e não concordando na totalidade com o que o autor 

afirma, por vezes algumas estratégias inventadas no momento podem ter 

resultados positivos como de seguida é demonstrado nas estratégias de 

recurso/planeadas. 

Apliquei uma outra estratégia que incidiu no diálogo individual e coletivo 

com os alunos e na proposta de serem meus auxiliares ao longo das aulas. 

Era principalmente nos diálogos individuais que os alunos expunham as 

suas dificuldades, os seus receios e as suas vidas. Face a esta situação o 

simples facto de os ouvir, por vezes, se revelava como apaziguador das suas 

frustrações.  

“neste pequeno diálogo ele afirmou-me que o ano passado 
desistiu de realizar as aulas de Educação Física, pois eram muito 
aborrecidas, desinteressando-se por elas. Como não queria 
perder o aluno de realizar e desinteressar-se também este ano 
pelas aulas de Educação Física, optei por lhe retirar a primeira 
dispensa, justificando-lhe que era uma oportunidade que lhe 
atribuía e para ele não a desperdiçar”. 

Reflexão (03/10/2011) 
 

De acordo com Sampaio (1996) o tipo de comunicação de um professor 

é decisivo para a ação do aluno. Como consequência positiva deste fator 

criava-se uma ligação e uma relação mais harmoniosa entre professora-aluno. 
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Os diálogos coletivos serviram como método para os chamar à razão acerca 

dos seus comportamentos inadequados e acerca dos seus objetivos futuros.  

“após a presença de todos os alunos, antes de iniciar a aula, 
decidi proceder a um diálogo com os alunos, onde demonstrei 
desagrado por estes terem um  mau comportamento não só nas 
minhas aulas, como nas outras disciplinas, fato que soube na 
reunião de conselho de turma sucedida ontem, dia 26 de Outubro 
de 2011”. 

Reflexão (27/10/2011) 

 

A proposta de serem meus auxiliares serviu como uma motivação para 

os alunos com mais destreza motora, que por sua vez eram os mais 

indisciplinados. Segundo Estrela (2002) é importante que haja a construção de 

uma boa relação entre professor-aluno. De acordo com Estrela esta estratégia 

promoveu um melhor relacionamento entre professora-aluno e perante esta 

situação resultou num melhor comportamento por partes dos alunos.  

A quarta estratégia foi incluída para favorecer à aula um melhor clima de 

aprendizagem. Assim implementei rotinas específicas e um maior tempo de 

exercitação das tarefas durante a aula para cada modalidade. Estrela (2002) 

revela a importância na implementação de um sistema normativo e a existência 

de um código deontológico.  

“provavelmente estes comportamentos apresentados pela turma 
também se devem a um alteração na forma de organização dos 
exercícios e mesmo ao tipo de modalidade, mais motivadora e 
entusiasta”. 

Reflexão (03/11/2011) 
 

Desta forma, o planeamento das aulas precavia um menor tempo de 

espera e assim se conclui que quando os alunos têm menos tempo de espera, 

há menos oportunidades para comportamentos perturbadores. 

 

Estratégia de Recurso 

A primeira estratégia utilizada foi focada na punição dos alunos através 

da realização de exercícios condição física. Este castigo refletiu-se 

negativamente, causando maior transtorno e diversão até mesmo para os 

alunos. 
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“A punição de 20 flexões não funcionou da maneira como 
esperava”. 

Reflexão (24/10/2011) 
 

Uma outra estratégia utilizada incidiu na colocação dos alunos sentados 

a observar os seus colegas enquanto estes realizavam os exercícios 

propostos. Esta estratégia teve resultados bastante positivos, pois face a este 

fator os alunos não poderiam participar no exercício. E como tal, estes através 

do meu diálogo com eles, apercebiam-se de como estavam a prejudicar os 

seus colegas. A minha intervenção através destes diálogos e desta intervenção 

durante aulas de EF foram uma das estratégias que melhores resultados 

apresentou. Isto permitiu um melhor relacionamento entre professora-aluno e 

como consequência houve uma diminuição da indisciplina.  

Apliquei outra estratégia que consistia em calar-me e virar costas à 

turma até que estes se calassem. Quando procedia a esta estratégia os alunos 

apercebiam-se do sucedido e “até que uns começavam a mandar os outros 

fazerem silâncio” (Reflexão 10/10/2011). Esta estratégia surtia efeitos positivos. 

No entanto, eu não gostava de proceder desta forma, pois poderia haver um 

dia em que os alunos não se interessassem por me virar de costas. Portanto, 

este método foi utilizado raras vezes. 

Uma outra estratégia de recurso que optei durante algumas aulas foi à 

uma punição dos alunos que tivessem comportamentos inadequados como: 

sair do jogo, ficando a ver os alunos a competir; realizar abdominais ou flexões 

e explicar à turma o que era pretendido com o exercício.  

“esta estratégia de não poder participar no jogo com a equipa 
funcionou, pois o desejo deste é participar e competir e desta 
forma não o pode fazer, obtendo um resultado positivo. Este 
método de explicar à turma o que era para realizar no exercício 
teve como intenção provocar sentimentos de vergonha à frente da 
turma.” Reflexão (17/10/2011) 
 

Na realidade estas estratégias tiveram o efeito pretendido. 

Assim perante esta investigação realizada e aos resultados obtidos ao 

longo do ano letivo foi possível concluir que:  

As reflexões escritas serviram como meio de solucionar o meu 

problema. Como refere Gonçalves (1991, p. 91) este é considerado um 
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processo de aprendizagem mútua entre professor e aluno “com base num ciclo 

constante de pesquisa-ação, isto é, ensaio-erro-acerto”. Ou seja, as reflexões 

permitem experimentar estratégias e através da resposta dos alunos, adquiria-

se ou não essa estratégia. Como refere Mesquita e Rosado (2009) a eficácia 

no ensino e nas estratégias aplicadas exigem coerência entre as finalidades 

que queremos, entre as intenções que pretendemos e entre a ação que temos. 

Ainda os mesmos autores (2009) revelam que é importante refletir sobre a 

ação para se criar melhores condições na integração de todos na escola e na 

sociedade. 

As atitudes e os comportamentos de indisciplina eram influenciados por 

diversos fatores, sendo que a maioria deles era devido aos ambientes 

familiares.  

A disciplina de EF não permanece imune a esta problemática. O controlo 

da turma depende do sucesso do planeamento, da escolha apropriada dos 

exercícios e da criação de estratégias de rotina.  

Quando os alunos têm menos tempo de espera, há menos 

oportunidades para comportamentos perturbadores. 

As divergências de estratégias fazem parte do processo de ensino-

aprendizagem, sendo que estas tiveram como intuito adequar as estratégias 

aos alunos. Desta forma, o ensino pode ser adquirido com maior qualidade. 

Segundo André (Betti, 2009, p.252) “a pesquisa não se limita a uma 

forma de ação (risco de ativismo), mas objetiva aumentar o conhecimento dos 

pesquisadores e o conhecimento ou o nível de consciência das pessoas e 

grupos envolvidos”. 

Ao longo do estágio observei que a utilização da mesma estratégia 

aplicada a uma mesma turma pode conferir resultados diferentes. Será que 

pode ser considerado verdade? Ou será que a maneira, a entrega e a postura 

que um professor impõe aos alunos provoca resultados iguais?  
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Conclusões 

 

Para que haja progressão dos alunos no ensino-aprendizagem é 

necessário proporcionar a estes bons climas de aprendizagem. 

As reflexões escritas tornaram-se muito importantes ao longo deste 

percurso escolar, pois contribuíram para a consistência da ação na tomada de 

novas decisões da professora-estagiária. Por isso, concordo com a referência 

de Fontes (2008) “não é possível encarar pois, a indisciplina apenas de uma 

forma negativa. Ela pode assumir uma função criativa e renovadora das 

práticas instituídas”. E dessa forma, este problema se tornou vantajoso para a 

evolução da ação da professora-estagiária. 

La Taille (1996, p.22) refere que “a indisciplina em sala de aula não se 

deve essencialmente a falhas psicopedagógicas, pois está em jogo o lugar que 

a escola ocupa hoje na sociedade, o lugar que a criança e o jovem ocupam, o 

lugar que a moral ocupa”. É inegável que a valorização que os alunos dão à 

escola está repleta de juízos e de crenças que não se encaminham para o 

ensino. Mas estas ainda podem ser reconstruídas. A falta de motivação dos 

professores nas aulas e na própria escola tornam os alunos revoltados e 

angustiados pela vida escolar. A essência que falta a estes agentes educativos 

torna a escola e ambiente escolar degradante e desanimador.  

O dilema encontrado na turma, relativamente ao controlo da turma e aos 

comportamentos inadequados, da professora-estagiária foi principalmente no 

primeiro período. No entanto, esta conseguiu manter o controlo da turma 

através de estratégias que controlo, de estratégias de rotina e de própria ação 

da professora, postura e organização das aulas. Um grande fator que auxiliou 

na manutenção do controlo da turma foi a motivação e oportunidade de 

responsabilidade por parte dos alunos. Isto claro dependeu muito da forma 

como comunicava com os alunos. Para Sampaio (1996, p.17) “o tipo de 

comunicação é decisivo”. Pois foi através desta que conheci os alunos, as suas 

dificuldades, os seus receios, os seus medos. Perante esta situação apoiei os 

alunos e ajudei-os a ultrapassar certas barreiras, visto que nem todos tinham 

ambientes familiares favoráveis.  
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Em suma, o meu posicionamento, a minha intervenção e a minha forma 

de atuação tornou-se imprescindível para o controlo da turma e para uma 

melhor qualidade no ensino.  

E assim concluo que é esta falta de apoio e de promoção de 

aprendizagens não só focadas na disciplina que os alunos se tornam por vezes 

tão distantes e adquirem comportamentos inadequados. De referir que o 

sucesso dos alunos é o nosso sucesso. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Silva, Queirós e Gomes (2001, p.28) “a igualdade expressa-se no 

programa único, nas iguais condições, no facto de conteúdos, estratégias, 

metodologias, avaliações serem iguais para todos (as), em que é dada 

particular atenção para a necessária individualização mas em que se omite a 

existência, entre outros, do grupo género gerado por fatores culturais e 

sociais”. Por isso, como afirma Gomes (2000, p.58) “a educação física deverá 

ser sentida por todos os alunos e por todas as alunas como uma experiência 

positiva, enriquecedora da sua autoestima e importante do ponto de vista 

cultural e da saúde. 

Sem dúvida, este ano permitiu-me uma maior evolução como futura 

docente de EF e despertou sentimentos profundos para continuar a 

desempenhar a função de professora. 

As reflexões sobre as atividades e as aulas estiveram sempre presentes 

como minhas aliadas ao longo de todo o ano letivo. Estas permitiram-me e 

auxiliaram-me no meu desenvolvimento como professora. Atualmente, assumo 

que a reflexão é indispensável e indissociável para qualquer professor. É esta 

que dá sentido e direção para um ensino de qualidade. 

A experiência e os resultados obtidos na aplicação do MED contribuíram 

para o desenvolvimento dos alunos, nas suas funções, nos seus 

conhecimentos, na socialização, na entreajuda e na sua dedicação nas aulas e 

fora destas. Como também tornou-se numa experiência e num desafio que 

quero repetir novamente. 

A escola, o professor cooperante, o professor orientador, o núcleo de 

estágio, a minha turma, as minhas pequenas, a comunidade escolar 

contribuíram de diferentes formas para o meu desenvolvimento como 

professora. E é graça a essas pessoas que cada vez mais tenho a certeza que 

esta é a minha profissão, que esta é a minha futura dedicação. 

Tenho a noção que terei um longo e duro trajeto a percorrer. O 

desemprego de milhares de professores é devastador, mas não esse fator não 

irá impedir-me de realizar o que gosto. Durante toda a minha formação, lutei 
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para conseguir aprender, para alcançar todos os meus objetivos, para me 

tornar professora de EF. Pois é esta a profissão que me torna feliz. Nesse 

sentido, irei apostar na minha formação, para não parar de evoluir como 

profissional e como pessoa. 

Como conclusão refiro Alarcão (2001, p. 10) que nos transmite este 

sentimento: 

“Neste mundo de maravilhas, vive-se também o risco e a incerteza.” 
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