
 
 

 

 

 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Desporto 

 

 

UM TRAJETO REFLEXIVO NA CONSTRUÇÃO DE 

UMA IDENTIDADE 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Mestre José Virgílio Santos Silva 

 

 

André Manuel Moreira Queirós 

Porto, Setembro de 2012  

Relatório de Estágio Profissional, 

apresentado com vista à obtenção do 2º 

Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário (Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Catalogação 

 

Queirós, A. (2012). Um trajeto reflexivo na construção de uma identidade: 

Relatório de Estágio Profissional. Porto: A. Queirós. Relatório de Estágio 

Profissional para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, apresentado à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

 

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSOR, REFLEXÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 



 

 

 

 
 

 

"O Mundo está nas mãos daqueles 
 
que têm coragem de sonhar, 
 
e correr o risco 
 
de Viver seus  
 
SONHOS" (Coelho, 2001) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico todo este meu esforço, 

a todos aqueles que se cruzaram na minha vida e  

me ajudaram a concretizar este sonho..

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_coelho/


 
 



V 
 

Agradecimentos 

A concretização deste percurso só foi possível graças ao apoio de várias 

pessoas. Assim não poderia deixar de destacar e agradecer aos principais 

intervenientes que contribuíram para a realização deste trabalho. 

 

Ao Professor Orientador, José Virgílio Silva, pelo seu sentido crítico, sugestões 

e apoio prestado ao longo do ano letivo. 

 

Ao Professor José Andrade pela sua orientação e constante disponibilidade. 

 

Aos amigos que surgiram durante os anos de Faculdade, em especial ao 

Pedro, Jorge e Rui Alecrim por toda a amizade, companheirismo e emoções 

que vivemos e partilhamos ao longo da minha formação, que certamente 

ficarão para sempre marcadas na nossa história de vida. 

 

À minha Família, Pai, Mãe e Irmãos. Todos vocês têm um papel importante na 

minha vida. Em especial a minha Mãe pelo que representa para mim. 

 

Ao meu Avô Jandias. É com muito carinho que me lembro de si. Tenho a 

convicção que esteja onde estiver deve estar feliz e orgulhoso, pois você sabe 

como ninguém o quão difícil foi chegar até aqui. 

 

A minha querida amiga Ana que marcou presença na minha vida e me 

presenteou com a sua amizade. 

 

A todos que não referi mas que interferiram de forma positiva na minha vida e 

me ajudaram a chegar até aqui. 

 

Por fim a minha Princesa… Cláudia Almeida.... por fazeres parte da minha vida 

e acreditares em mim como ninguém. Agradeço-te o apoio incansável. 

 

A todos, o meu muito obrigado 



 

 

 

  



VII 
 

Índice Geral 

 

Resumo .......................................................................................................... XIII 

Abstract .......................................................................................................... XV 

Abreviaturas ................................................................................................ XVII 

1. Introdução ..................................................................................................... 1 

2. Enquadramento Biográfico ......................................................................... 5 

2.1. Apresentação pessoal ................................................................................. 7 

2.2. Espectativas em relação ao Estágio ........................................................... 8 

3. Enquadramento da Prática Profissional................................................... 11 

3.1 A Faculdade que me acolheu e o concretizar de um objetivo .................... 13 

3.2 A escola que me viu crescer ....................................................................... 15 

3.3 O papel da orientação pedagógica ............................................................. 16 

3.4 O 10º CT1 .................................................................................................. 19 

3.5 Entre a turma a evitar e a turma espetacular .............................................. 21 

4. Realização da Prática Profissional ........................................................... 25 

4.1 Organização e gestão do ensino e da aprendizagem................................. 27 

4.1.1 O início do Estágio Profissional ............................................................... 27 

4.1.2 A ligação entre o Planeamento e a Realização ....................................... 32 

4.1.3 A pressão Inicial do 2º período ................................................................ 34 

4.1.4 Por um objetivo comum - Aprendizagem Cooperativa ............................. 37 

4.1.5 O indisciplinado no meio da disciplina ..................................................... 41 

4.1.6 Fatores de Aprendizagem: Instrução, Demonstração, Feedback e 

Motivação ......................................................................................................... 44 

4.1.7 A importância da compreensão dos estilos de ensino como forma de 

aperfeiçoar a minha ação pedagógica ............................................................. 55 

4.1.8 As novas tecnologias: Plataforma Moodle, Infoponto e Videoprojector ... 58 

4.1.9 O momento avaliativo .............................................................................. 60 

4.1.10 Teste Declarativo.…………………………………………………………….63 

4.2 Participação na Escola e Relações com a comunidade ........................ 67 

4.2.1 Dinamização e Colaboração nas atividades ............................................ 67 

4.2.2 Semana Cultural ...................................................................................... 72 

file:///C:/Users/ANDREE/Desktop/Relatório%20de%20Estagio%20final%20corrigido.docx%23_Toc328698364


 

VIII 

 

4.2.3 Colaboração com a Autarquia: Os sábados fantásticos .......................... 75 

4.3 Desenvolvimento Profissional ................................................................ 77 

4.3.1 A reflexão como instrumento de evolução ............................................... 77 

4.3.2 A importância da Observação .................................................................. 79 

4.3.3 Os outros professores um exemplo a seguir?! ........................................ 81 

5. O Projeto de Investigação Considerando a Realidade da Escola .......... 87 

5.1Tema de aprofundamento ........................................................................... 89 

5.2 Motivação deste aprofundamento .............................................................. 89 

5.3 Objetivos do estudo .................................................................................... 89 

5.3.1 Objetivo geral .......................................................................................... 89 

5.3.2 Objetivos específicos............................................................................... 89 

5.4. Material e métodos .................................................................................... 90 

5.4.1 Caracterização da amostra ..................................................................... 90 

5.4.2. Instrumentos ........................................................................................... 90 

5.4.3. Procedimento estatístico ........................................................................ 90 

5.5 Apresentação e análise dos resultados ...................................................... 91 

5.6 Considerações Finais ............................................................................... 102 

6. Conclusão ................................................................................................. 105 

6.1 O Remate Final e Até Breve ..................................................................... 107 

Referências Bibliográficas .......................................................................... 111 

Anexos ............................................................................................................... i 

  



 

IX 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Gráfico Teste Declarativo Inicial………………………………………..63 

Figura 2 - Gráfico Teste Declarativo Final…………………………………………64 

Figura 3 - Gráfico individual sobre os resultados no teste declarativo 

(Comparação entre avaliação inicial e final) ……………………………………...65 

Figura 4 – Gráfico Prevalência do Consumo bebidas alcoólicas……………….91 

Figura 5 – Gráfico Prevalência de fumadores…………………………………….92 

Figura 6 – Gráfico Hábitos de Higiene Pessoal.………………………………….93 

Figura 7 - Gráfico Prática de Educação Física no 1º Ciclo………………………94 

Figura 8 - Gráfico Disciplina Preferida……………………………………………..96 

Figura 9 – Gráfico Gosto pela prática de Atividade Física……………………....97 

Figura 10 – Gráfico Importância da prática de atividade física………………….97 

Figura 11 – Gráfico Prática de atividade física fora das aulas de Educação 

Física…………………………………………………………………………………..98 

Figura 12 - Gráfico Modalidades com maior facilidade em praticar…………....99 

Figura 13 - Gráfico Modalidades com maior dificuldade em praticar.................99 

Figura 14 – Quadro Planeamento Anual da Escola Secundária de 

Valongo……………………………………………………………………………...100 

Figura 15 - Gráfico Gosto em praticar outras modalidades nas aulas de 

Educação Física…………………………………………………………………….101 

Figura 16 - Gráfico Modalidades alternativas nas aulas de Educação 

Física…………………………………………………………………………………101



 
 

 

 

  



 

XI 

 

Índice de Anexos 

Anexo nº 1 – Planeamento Anual…………………………………………………..iii 

Anexo nº 2 – Exemplo PowerPoint aula……………………………………………iv 

Anexo nº 3 – Infoponto………………………………………………………………vii 

Anexo nº 4 – Página dos alunos no Moodle……………………………………...viii 

Anexo nº 5 – Exemplo de uma frase da Apresentação (Página dos alunos)….ix 

Anexo nº 6 – Portefólio do núcleo…………………………………………………...x 

Anexo nº 7 – Meu portefólio…………………………………………………………xi 

Anexo nº 8 - Questionário Hábitos e Prática da Atividade Física………………xii



 
 



XIII 
 

RESUMO 

 

A elaboração deste documento tem como objetivo realizar uma análise 

reflexiva do percurso que efetuei durante o Estágio Profissional, que decorreu 

na Escola Secundária de Valongo, num Núcleo de Estágio constituído por 

quatro elementos, contando com a colaboração e acompanhamento de um 

Professor Orientador da Faculdade, o professor José Virgílio, e um Professor 

Cooperante, o professor José Andrade. 

Este Relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro 

corresponde à “Introdução”, onde apresento uma breve caracterização geral do 

estágio e indico o objetivo deste documento. O segundo refere-se ao 

“Enquadramento Biográfico”, no qual, além da minha apresentação, consta um 

resumo do meu percurso académico, desportivo e profissional e as minhas 

expectativas em relação ao Estágio Profissional. O terceiro capítulo apresenta 

um enquadramento legal, institucional e funcional da prática profissional, a 

caraterização do contexto em que se desenrolou e a importância da orientação 

pedagógica durante este trajeto. No quarto capítulo, procuro focar-me nas 

quatro áreas de desempenho, relatando as experiências vivenciadas em cada 

uma delas, baseadas nas reflexões realizadas ao longo do ano letivo, face aos 

momentos mais significativos que vivenciei. No quinto capítulo elaboro um 

Projeto de Investigação a partir da realidade da escola, que visa caraterizar os 

alunos da Escola Secundária de Valongo em diferentes parâmetros. Por fim, na 

“Conclusão”, realço a importância desta experiência de ensino, que surge como 

o culminar da minha formação inicial enquanto professor e o início da formação 

contínua que não apresenta um fim à vista. 

 

PALAVRAS-CHAVES: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
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ABSTRACT 

 

The writing of this document aims at making a reflexive analysis of my 

course throughout this Professional Training which took place at Secondary 

School of Valongo in a training group made up of four elements and counting on 

the collaboration and accompaniment of a Training Teacher of the University, 

José Virgílio, and a Cooperating Teacher, José Andrade. 

 This Training Report comprises six chapters. The first one is the 

Introduction where I present a brief general characterization of my Training and  

state the aim of this document. The second one refers to the bibliographic 

framing where besides introducing myself, I make a summary of my academic, 

sporting and professional course, focusing also on the expectations from this 

Professional Training. The third chapter presents a framing of the Professional 

Practice at the legal, institutional and functional levels, characterizing the 

context in which it was developed and reporting the importance that 

pedagogical guidance had along this course. In the fourth chapter I try to focus 

on the four performance areas, reporting the experiences lived in each one of 

them and based on the reflections done during the school year towards the 

most significant moments I went through. In the fifth chapter I built an 

Investigation Project starting from the school reality which aims at 

characterizing the students of this school, according to different parameters. 

Finally, in the last chapter, the Conclusion, I highlight the importance of this 

teaching experience as the highest point of my initial training as a teacher and 

the beginning of an endless lifelong training. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHER, REFLECTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
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"Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão." (Freire, 1987)  

 

O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, 

inserido no 2º ano, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no 

ano letivo de 2011/2012. Ao longo deste relatório pretendo expor o meu 

percurso durante o ano letivo, dando conta das diferentes atividades e 

experiências proporcionadas pelo Estágio Profissional. 

O presente relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro 

refere-se à “Introdução”. No segundo capítulo - “Enquadramento Bibliográfico”, 

transcrevo de forma sucinta o meu percurso académico, desportivo e 

profissional, salientando as minhas expectativas em relação ao Estágio 

Profissional. No terceiro capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional”, 

reporto-me ao enquadramento legal, institucional e funcional do Estágio 

Profissional e elaboro uma breve análise da escola e da turma. Neste capítulo 

refiro-me ainda à importância da orientação pedagógica para o meu 

desenvolvimento profissional. O quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, visa transmitir as experiências que mais me marcaram no Estágio 

Profissional. Neste sentido e no intuito de abranger as diversas funções do 

professor, reporto-me às quatro áreas de desempenho previstas no 

Regulamento de Estágio Profissional: Área 1 – “Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. No capítulo 

seguinte elaboro um projeto de Investigação a partir da realidade da escola, 

que visa caracterizar os alunos da Escola Secundária de Valongo (ESV) em 

diferentes parâmetros. Para finalizar, no último capítulo - “conclusão”, 

apresento um balanço final do Estágio Profissional, destacando as reflexões 

finais acerca deste percurso e as minhas perspetivas em relação ao futuro. 

Realça-se que o estágio deve ser encarado como o primeiro passo na 

formação contínua do professor, onde este procura incessantemente novas 

estratégias, meios e métodos que lhe permitam estar a par da evolução. O 
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Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante, 

onde todo o conhecimento adquirido ao longo da formação será confrontado 

com a prática. De forma a interpretar a relação entre teoria e prática, sustentei-

me na reflexão, procurando, assim, o desenvolvimento de competências 

profissionais. Só com a reflexão contínua sobre a prática, consegui melhorar, 

modificar e adequar o conhecimento prévio que possuía e tornar-me melhor 

professor. A importância do processo reflexivo na formação do professor está 

também bem explícita nos objetivos gerais do regulamento de estágio da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), quando refere: “O 

Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão” (Matos, 2011). Esta capacidade de 

refletir é essencial para obter sucesso no Estágio Profissional, bem como ao 

longo da vida profissional. A reflexão é uma capacidade inata que é importante 

exercitar, no sentido de procurar a melhoria das práticas docentes. A reflexão 

permitiu-me ultrapassar vários problemas, dificuldades e obstáculos.  

Porém, o professor não se constitui como profissional reflexivo sozinho, 

mas na interação com outras pessoas do seu convívio escolar que, ao longo 

deste ano letivo, foram, essencialmente, o Professor Cooperante, colegas de 

estágio, Professor Orientador e os alunos, que são os sujeitos principais em 

todo este processo. 



 

 

 

2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2.1. Apresentação pessoal 

 

Atualmente, quando penso em mim mesmo como pessoa, não me 

imagino separado do Desporto. Este faz parte de mim, reflete-se na minha 

personalidade, no meu dia a dia e na forma de encarar a vida. 

 Ao longo da minha vida sempre fui uma pessoa muito ativa, visto que 

desde os primeiros anos de vida estive ligado ao desporto. Na altura, o futebol, 

jogado na rua com os amigos, era a minha grande paixão. 

 Desde muito cedo tive este instinto de liderar o grupo, de querer ensinar, 

de querer organizar aqueles jogos de Futebol, na rua entre vizinhos ou na 

escola durante o intervalo. Lembro-me, perfeitamente, que no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, muitas vezes, ficava de castigo porque durante a aula estava a 

organizar as equipas, as regras, para que logo que fôssemos para o intervalo a 

bola começasse a rolar. Entretanto, quando cheguei ao 2º Ciclo do Ensino 

Básico, os professores de Educação Física começaram a ver em mim 

potencialidades desportivas para explorar e desenvolver. Foi então que, no 5º 

ano de escolaridade, o professor de Educação Física me levou para a equipa 

de Andebol do Desporto Escolar, na qual permaneci até ao 9º ano de 

escolaridade. Ao mesmo tempo, tornei-me federado no Atletismo, praticando 

esta modalidade durante alguns anos. No Ensino Secundário abandonei o 

Desporto Escolar e o Atletismo, para assim concentrar-me unicamente no 

Futebol, praticando esta modalidade durante 5 anos.  

 Em termos desportivos este é o meu percurso e este reflete-se na 

construção da minha personalidade, pois permitiu-me desenvolver o espírito de 

grupo, a competitividade, a responsabilidade, o espírito de sacrifício, a 

solidariedade e o respeito pelos outros. Todas estas características 

possibilitaram-me possuir ao longo da vida, uma maior capacidade em saber 

lidar com as dificuldades, facilidades, sucessos ou insucessos que a vida me 

proporciona tanto a nível escolar, desportivo, como nas relações que 

estabeleço no nosso quotidiano. 

 Em termos profissionais desde cedo comecei a trabalhar. Com 16 anos 

já trabalhava nos armazéns de uma empresa de hipermercados. Depois disso 
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quase sempre fui trabalhador-estudante, passei por várias empresas como 

Feira Nova, Jumbo, SportZone, sempre a trabalhar como operador de caixa. 

Quando concluí a licenciatura, como já possuía alguns conhecimentos na área 

do desporto, comecei a trabalhar como instrutor de Cardio-Fitness e 

Musculação na Academia Saúde e lazer da Universidade Fernando Pessoa. 

Mais tarde, comecei a lecionar nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Paredes. Neste 

momento, em termos profissionais continuo a lecionar nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular. Nos últimos quatro anos, tenho vindo a 

desenvolver uma atividade, em regime de turnos, como monitor de crianças e 

participante ativo no enquadramento destas em atividades lúdico-desportivas 

para a Colónia de Férias da Torreira. Este trabalho é, sem dúvida, o que mais 

prazer me dá. Penso inclusive que a Fundação Bissaya Barreto, responsável 

por gerir as instalações da Colónia de Férias da Torreira, devia ser enaltecida 

pelo serviço que presta à sociedade. As crianças que chegam a esta colónia 

vêm na sua maioria de instituições de solidariedade, com distúrbios 

emocionais e sem qualquer tipo de regras, muitas delas rotuladas como sendo 

indisciplinadas e hiperativas. É, sem dúvida, gratificante chegar ao fim do 

turno e sentir que aquelas crianças tiveram alguns dias felizes. 

Todas estas experiências forneceram-me conhecimentos que só se 

adquirem no contacto com a própria realidade e que penso que poderão vir a 

ser de grande utilidade no futuro na minha carreira docente, tal como foram 

durante o Estágio Profissional. 

 

2.2. Espectativas em relação ao Estágio 

 

Desde o dia em que entramos na faculdade, ouvimos falar do “Estágio 

Profissional”. Palavras como “complicado”, “trabalhoso”, “caótico” surgem 

associadas a este ano de grandes mudanças! Assim, desde muito cedo, 

guardei sempre um certo receio relativamente ao ano de Estágio que ainda 

estava para vir, “lá longe”. Chegada a hora de o “enfrentar”, este receio ainda 

se mantém. No entanto, penso que, a partir do momento em que pomos “mãos 
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à obra”, o medo começa a diminuir e o pesadelo difuso transforma-se numa 

realidade complexa mas exequível.  

 Importa agora mencionar que comecei este percurso na Universidade-

de-Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), onde concluí a licenciatura. Quando 

lá entrei, se me perguntassem se alguma vez viria acabar este percurso na 

FADEUP, respondia com toda a firmeza que não! Porém, as circunstâncias 

fizeram com que, quando frequentava o 2º ano, se instituísse o Tratado de 

Bolonha, que me permitiu acabar a Licenciatura na UTAD e tirar o Mestrado na 

FADEUP. 

 Assim, foram vários os obstáculos que ultrapassei antes de alcançar a 

última etapa - o Estágio Profissional, que me permite concluir o 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Realizei o meu 

estágio na Escola Secundária de Valongo, escola selecionada pela 

proximidade à minha residência e pelo conhecimento que dela tinha como 

aluno. 

 De antigos estagiários recebi as melhores indicações relativamente ao 

Professor Cooperante, sabendo que seria muito exigente e perfecionista, o que 

me agradava, pois considero que só assim se aprende, só assim se consegue 

evoluir e ser notável naquilo que se faz, um dos meus objetivos ao longo do 

estágio. O mesmo professor, logo após a primeira reunião, mostrou 

disponibilidade para cooperar e ajudar a ultrapassar os diferentes obstáculos 

que foram surgir ao longo desta fase.  

 Na vida procuro sempre atingir a excelência, com humildade e 

consciência de que muitas vezes, por diversos fatores, não é possível atingir o 

topo. No entanto, ao longo deste percurso, tentei dar sempre o meu melhor, 

não esquecendo que, a par de algumas potencialidades que tentei explorar e 

desenvolver, também passei por dificuldades, que exigiram um grande esforço 

para a sua superação.  

 Apesar das dificuldades enunciadas, continuo a prosseguir o objetivo 

inicial: a excelência. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1 A Faculdade que me acolheu e o concretizar de um objetivo 

 

“Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida”  

Sócrates 

 

Quando concluí o Ensino Secundário, tinha como objetivo ingressar na 

Licenciatura de Educação Física e Desporto da FADEUP, todavia o destino 

determinou que fosse tirar a Licenciatura na UTAD. Estudar nesta instituição foi 

extremamente enriquecedor, pois adquiri um conjunto de conhecimentos gerais 

e específicos nas diferentes áreas das ciências do desporto, importantes para 

encarar o desafio de ser Professor de Educação Física com confiança e saber. 

No entanto, terminada a licenciatura, senti a necessidade de procurar um novo 

desafio e surgiu a oportunidade de frequentar o Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na FADEUP. Se 

inicialmente este mestrado era um objetivo, posteriormente passou a ser um 

desafio, pois iria vivenciar outra realidade, construir novas amizades, conhecer 

novos professores, com outras opiniões, conceitos e ideias. Esta nova 

realidade despertava em mim um sentimento, por um lado, de aventura e 

insegurança por saber que iria abraçar uma nova etapa, por outro lado, sabia 

que iria adquirir conhecimentos e ferramentas essenciais para encarar a 

atividade docente com sucesso.  

Chegou o dia de assistir à primeira aula. Este foi um momento, 

simultaneamente, difícil e caricato. Lembro-me de que a sala estava tão cheia 

que foi necessário ir buscar uma cadeira à sala ao lado, tive inclusive de me 

sentar ao lado da porta para poder assistir à aula. Inicialmente era grande a 

agitação dos alunos, como é habitual na primeira aula do ano letivo, quando há 

muitas histórias para partilhar. Por momentos, naquela situação nova, senti-me 

isolado e confuso, pois tinha acabado de trocar de faculdade e, logo no 

primeiro dia, vejo-me inserido num ambiente tão adverso. No entanto, após a 

segunda aula, comecei a conhecer os novos colegas de turma, que, apesar de 

já se conhecerem, incluíram-me nas suas conversas, pelo que facilmente me 
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integrei naquele ambiente. Quero destacar o apoio da colega Liliana, que 

conhecia desde os tempos do secundário e que me apoiou neste percurso. 

Após um primeiro ano de muito trabalho, chegou o momento de realizar 

o estágio profissional, a fim de concluir este ciclo. Assim, parece-me essencial 

fazer uma contextualização em termos legais e estruturais do estágio, 

considerando as normas orientadoras presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 

24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, e demais legislação 

aplicável, nomeadamente o Regulamento Geral dos Cursos de Segundo Ciclo 

da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos Cursos de Segundo Ciclo 

da FADEUP e o Regulamento do segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário.  

O Estágio Profissional, a nível institucional, apresenta-se como uma 

Unidade Curricular do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Esta Unidade 

encontra-se subdividida em Estágio Profissional I e II e decorre durante os 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos.  

De acordo com o artigo 2º do regulamento do Estágio Profissional, esta 

unidade curricular permite uma primeira aproximação, de forma progressiva e 

orientada à prática profissional, promovendo a aquisição de competências 

profissionais que desenvolvam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

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

2011). Com a conclusão do referido ciclo, obtém-se a habilitação para a 

docência da Educação Física e Desporto nos ensinos Básico e Secundário.  

A realização deste relatório permite condensar todas as oportunidades 

de análise e reflexão, que surgiram da relação efetiva entre a teoria e a prática. 

Serão aqui apresentadas diversas situações que despoletaram em mim uma 

atitude crítica e reflexiva sobre o percurso efetuado. 

O relatório de Estágio Profissional surge a partir de um caminho de 

dúvidas e incertezas percorrido ao longo de um ano letivo, que impulsionou a 

tomada de consciência das minhas limitações e potencialidades no exercício 

das funções de professor. 



Enquadramento da Prática Profissional 

15 

 

 

3.2 A escola que me viu crescer 

 

Poder ensinar na escola onde aprendi a crescer como homem e como 

aluno torna um sonho em realidade. Agora volto como professor estagiário e, 

apesar de ser ainda estranho ser colega dos meus professores, é algo que aos 

poucos me vou acostumando.  

Nos primeiros momentos vividos na escola e enquanto aluno, sempre 

considerei esta escola como sendo bastante organizada e com um corpo 

docente extremamente qualificado e experiente, com o intuito de promover o 

sucesso dos alunos, opinião que questionei ao longo deste ano. Não obstante 

a este aspeto, todos os professores do grupo me acolheram bem e se 

disponibilizaram para me ajudar. A dinâmica dentro do Grupo de Educação 

Física poderia, por vezes, ser melhor, no sentido de potenciar ainda mais as 

capacidades de cada professor em prol de toda a comunidade escolar. 

Em relação à disciplina de Educação Física propriamente dita, a ESV 

reúne boas condições de trabalho, com todo o material (desportivo e não 

desportivo), apesar de nem todo se encontrar em bom estado, necessário para 

o bom desenrolar das aulas. 

As condições espaciais não são as desejáveis, uma vez que por cada 90 

minutos existem muitas vezes cinco turmas em atividade simultânea, três no 

espaço interior e duas no espaço exterior. Dado que iniciei a minha prática 

letiva com a Ginástica, a capacidade de organizar a turma pelo espaço ficou 

facilitada.  

Relativamente à escola, esta possui uma grande oferta curricular, dispõe 

também de espaços e recursos como Salas de Estudo Orientado, Biblioteca 

Escolar, Gabinete de Apoio ao Aluno, Gabinete de Acompanhamento e Gestão 

de Conflitos, Projetos, Clubes e Serviços de Psicologia e Orientação, 

importantes para proporcionar um ensino de qualidade aos alunos. Esta escola 

parece-me ser capaz de responder aos desafios da diversidade e da 

heterogeneidade da comunidade escolar. 
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Trata-se de uma escola pública com o 3º Ciclo e o Ensino Secundário, 

servindo a população de Valongo e as suas freguesias, nomeadamente Campo 

e Sobrado. Encontra-se bem localizada, situando-se na área Metropolitana do 

Grande Porto, estando por isso inserida num meio com boa rede de acessos e 

transportes, atraindo alunos de concelhos vizinhos, como Paredes e 

Gondomar. Frequentam esta escola 1384 alunos, distribuídos por turmas de 

Ensino Básico e Secundário e ainda por Cursos Profissionais. Mais 

recentemente, num regime noturno, surgiram os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos e Centro de Novas Oportunidades, sendo portanto o 

leque de formação proporcionado por esta escola bastante abrangente. Os 

alunos que frequentam a ESV vêm de famílias maioritariamente dedicadas ao 

comércio e serviços, onde o desemprego é uma realidade cada vez mais 

presente, sendo as qualificações dos pais e encarregados de educação, em 

mais de metade, inferiores ao 3º ciclo. A escola está organizada em diferentes 

departamentos, sendo que o núcleo de Educação Física surge incorporado no 

Departamento de Expressões, que abrange também as áreas de Educação 

Visual e Educação Tecnológica e que é orientado por um coordenador.  

 Como podemos verificar, esta escola oferece boas condições e variadas 

oportunidades de ensino, promovendo um serviço de qualidade. Os valores 

defendidos pela escola, como refere o Projeto Educativo de Escola (2010), são 

os seguintes: “Trabalho, Responsabilidade, Criatividade, Diálogo, Liberdade, 

Cooperação, Compromisso, Inovação e Confiança”. Desta forma, é esperado 

que os alunos obtenham bons resultados e sucesso nos seus estudos.  

 

3.3 O papel da orientação pedagógica 

 

Um aspeto que não pode passar indiferente é a influência que o 

Professor Cooperante e Orientador tiveram no meu desenvolvimento enquanto 

futuro Professor de Educação Física. Apesar de me considerar decidido e 

munido com um conjunto de ideias relativas ao ensino, sentia dificuldades na 

sua aplicação, dificuldades essas ultrapassadas com o auxílio do Professor 

Cooperante e Orientador. 
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Como refere Alarcão e Tavares (2003), a orientação pedagógica é o 

“processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais 

informado, orienta um outro professor ou candidato a professor”. Este conceito 

foi também definido por Koster et al. (1998) como “um processo natural no qual 

uma pessoa mais habilitada e mais experiente, que assume um papel de 

modelo, mestre, responsável, encorajador, conselheiro e protetor, ajuda as 

pessoas menos habilitadas ou menos experientes, com o propósito de 

promover o desenvolvimento profissional e/ou pessoal.” 

Tanto o Professor Cooperante, como o Professor Orientador, desde o 

primeiro dia mostraram ter um papel essencial neste processo, com sugestões 

e conselhos, que se tornaram essenciais para o meu crescimento como 

professor. 

O Professor Cooperante, como é natural, foi o elemento que interagiu de 

forma mais direta e sistemática na escola, guiando-me e estando presente em 

todos os momentos, pronto a clarificar todas as minhas dúvidas e a auxiliar-me 

em todas as decisões. A sua postura contribuiu decisivamente para a minha 

aprendizagem e o meu desenvolvimento profissional, pois já há algum tempo 

que dou aulas de Atividade Física e Desportiva nas atividades de 

enriquecimento curricular e percebo que muitos dos meus comportamentos se 

aprimoraram após o inicio do estágio. Isto deveu-se essencialmente à interação 

com o Professor Cooperante, fazendo-me sempre refletir e questionar as 

minhas decisões e o caminho escolhido, preparando-me para a incerteza e 

dilemas da profissão. Estas reflexões foram importantes, para encontrar a 

criatividade e estratégias necessárias para proporcionar aos alunos um ensino 

de qualidade.  

Quem coabitou dentro deste núcleo sabe que nem sempre eu e o 

Professor Cooperante partilhávamos a mesma opinião relativamente a 

determinadas matérias, no entanto essas diferenças apenas suscitavam uma 

discussão saudável, em que cada um defendia o seu ponto de vista e, por 

vezes, fruto deste confronto de ideias, surgia uma nova forma de pensar. Estas 

discussões foram muito importantes para o meu desenvolvimento! 
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Esta etapa proporcionou-me a oportunidade de potenciar as minhas 

capacidades sob a orientação do Professor Cooperante e do Orientador, 

docentes que surgem nesta etapa como professores experientes, com a função 

de me acompanhar e orientar a minha prática pedagógica, com a finalidade de 

me proporcionar agora e no futuro uma prática docente de qualidade.  

Tanto o Professor Cooperante como o Orientador, me alertaram desde o 

início para a consciencialização do erro e a capacidade de alterar 

comportamentos errados, sublinhando a necessidade do estagiário ter a 

competência e a humildade para ouvir as críticas e alterar o comportamento se 

necessário. Ao longo deste estágio ouvi muitas críticas que, por vezes, 

pareciam infundadas, porém agora verifico que foram essenciais para o meu 

desenvolvimento. 

Devo acentuar o papel do Professor Cooperante que, mais que um 

modelo, foi um mediador, desafiando-me sempre a refletir e criando assim 

condições para que esta fosse uma etapa de aprendizagem extremamente 

enriquecedora. O Professor Cooperante é, então, assumido como agente 

promotor da reflexão e do desenvolvimento dos estagiários enquanto 

profissionais. 

Ao longo do Estágio Profissional o Professor Cooperante sempre se 

revelou justo, inspirador de confiança, honesto, compreensivo, exigente, 

disponível e competente. Sempre existiu uma boa relação entre mim e o 

Professor Cooperante, pois, como afirma Griffin e Combs (2000), 

independentemente das crenças, uma boa relação é decisiva na preparação de 

novos professores. 

Esta relação de abertura foi fundamental para o meu desenvolvimento. 

Em nenhum momento, o Professor Cooperante impôs a sua opinião como 

sendo única e irredutível, deixando-nos escolher o caminho, pois só assim 

conseguimos identificar os nossos erros, aprendendo a reconhecer as nossas 

dificuldades, de forma a encontrar a melhor solução para cada uma delas. No 

entanto, também é importante destacar que sempre esteve do nosso lado, 

revelando sempre uma atitude positiva e construtiva, depositando uma enorme 

confiança em nós, e mesmo quando o caminho escolhido, fruto da nossa 
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inexperiência, se revelou inadequado. Estimulou-nos a ter um pensamento 

crítico e autocritico sobre a prática, permitindo moldar a nossa maneira de estar 

e de pensar, no sentido de nos tornarmos profissionais de excelência. Esta 

motivação intrínseca impeliu-me a não querer ser relembrado como mais um 

estagiário que passou por esta escola, mas como um professor responsável, 

dinâmico, eficaz, competente, polivalente, com espírito crítico e inovador, 

essencial para que a escola se desenvolva e se adapte às novas exigências da 

sociedade. 

 

3.4 O 10º CT1 

 

A caraterização do 10º CT1 resulta dos dados e opiniões pessoais de 

cada aluno e visa a obtenção de um conhecimento mais profundo de cada 

aluno e da turma em geral, para, em consonância com esta realidade, adotar 

as estratégias mais coerentes ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

Mesmo antes de analisarmos os dados, sabemos que todos os alunos 

são diferentes, não existem dois alunos iguais, por isso é importante ter sempre 

a consciência de que, durante a atividade docente, temos sempre que adaptar 

e adequar todo o processo de ensino às características dos alunos, pois só 

assim será possível concretizar os objetivos da Educação Física.  

A turma do 10º CT1 é constituída por 16 alunos, dos quais 11 são 

rapazes e 5 raparigas. Existe supremacia relativamente ao número de alunos 

do sexo masculino, no entanto, nunca houve comportamentos de exclusão e 

rejeição dos elementos do sexo feminino, sendo isso observável, por exemplo, 

na inclusão voluntária de um elemento feminino em cada grupo de trabalho. A 

idade dos alunos (em 31 de janeiro de 2012) está compreendida entre os 14 e 

16 anos, sendo que 81% apresenta 15 anos. Os alunos, em geral, possuem 

algum grau de similaridade na fase de maturação física e psicológica em que 

se encontram. Destacou-se, no grupo, um aluno, sendo o mais novo com 

apenas 14 anos, que desde início do ano letivo demostrou alguma imaturidade, 

no entanto, raramente perturbou o desenrolar das aulas. Posso, por isso, 

afirmar que esta é uma turma sem problemas de indisciplina. 15 alunos, 
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correspondente a 94%, residem na cidade de Valongo e somente um em 

Campo (6%). Todos os alunos, à exceção de um, são de nacionalidade 

portuguesa. A exceção provém da Ucrânia, encontrando-se em Portugal há 

aproximadamente três anos, demostrando estar completamente integrado na 

sociedade portuguesa, falando mesmo português fluentemente.  

Os alunos não registam qualquer reprovação no seu percurso escolar, 

demonstrando ser aplicados e com um nível de sucesso escolar bastante 

razoável. No final do 3º Período, 12 alunos (75%) não apresentaram qualquer 

negativa. Sendo que 3 alunos acabaram o ano com uma negativa e um aluno 

com duas negativas. A média da turma, no conjunto de todas as disciplinas 

situou-se nos 14,8. Estes valores revelam bem o bom trabalho que os alunos 

desenvolveram ao longo do ano letivo. 

68% dos alunos já definiram qual a profissão que gostariam de ter no 

futuro, sendo que 8 alunos pretendem ser engenheiros, um aluno médico e um 

técnico forense. Os outros 6 ainda estão indecisos.  

Relativamente às profissões do pai e da mãe, constatamos que são 

muito diversificadas, apresentando um número significativo com habilitações de 

nível superior. Existe em todos os casos pelo menos um dos pais a trabalhar. 

Da atividade profissional dos pais é possível inferir que uma grande parte dos 

alunos pertence a um estrato socioeconómico médio/alto. Os pais apresentam, 

igualmente, um nível de formação satisfatório, correspondente ao 12º ano ou 

ao ensino superior. Relativamente a estes parâmetros, independentemente do 

estrato socioecónomico ou de escolaridade, o importante é realçar que nesta 

turma foi possível verificar, pelas indicações dadas pela diretora de turma, que 

os pais se interessavam pela vida escolar dos seus educandos. 

Todos os alunos da turma afirmaram tomar o pequeno-almoço, o que 

permite deduzir que os mesmos estão conscientes da importância que a 

primeira refeição tem para o bom funcionamento do nosso organismo ao longo 

do dia. Este facto assume maior relevância na medida em que a aula de 

Educação Física é ao primeiro tempo da manhã, sendo essencial possuir 

reservas energéticas suficientes para realizar a aula.  
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A saúde constitui-se como um importante fator da qualidade de vida do 

aluno, em muitos casos até pode afetar a sua prestação nas aulas de 

Educação Física, nesse sentido torna-se importante conhecer e compreender 

se os alunos possuem algum problema de saúde. No que respeita aos 

problemas de saúde, apenas três alunos (19%) afirmaram possuir um problema 

de saúde: uma aluna mencionou ter problemas visuais, outra aluna asma e um 

aluno revelou possuir instabilidade patelar. Estas limitações foram tidas em 

conta ao longo do ano letivo. 

A forma como a disciplina de Educação Física é assumida pelos alunos 

é uma temática importante a abordar, não só por se constituir a disciplina 

lecionada mas também pelos benefícios que esta traz para o bem estar 

individual. Assim verifiquei que 10 alunos referiram que têm muito interesse 

pela disciplina de Educação Física, enquanto 6 alunos afirmam ter algum 

interesse pela disciplina. Tais factos indicaram-me, logo à partida, que não 

haveria qualquer barreira para a lecionação das aulas, dado que a turma não 

apresentava nenhum caso de rejeição prévia à disciplina. 

 

3.5 Entre a turma a evitar e a turma espetacular 

  

De entre as 4 turmas (duas de 10ºano e duas de 11ºano) que o 

Professor Cooperante possuía, foi-nos dada a oportunidade de optar pela 

turma com a qual sentíssemos maior afinidade. 

          O conhecimento prévio do planeamento anual, proposto pelo 

departamento de expressões, para as turmas do 10º e 11º ano determinou a 

minha preferência por uma turma de 11º ano, pela possibilidade que a 

programação me dava para exercitar a minha paixão pelo ensino de 

modalidades coletivas. Porém, aconteceu algo insólito, um dos colegas de 

estágio, tal como eu, tinha a pretensão de lecionar esta turma. Confrontado 

com esta situação, o Professor Cooperante sugeriu que alternadamente 

lecionássemos as duas turmas, o 10º CT1 e o 11º CT5, no sentido de 

conhecermos os alunos e percebermos em qual das turmas nos sentíamos 

melhor a lecionar. 
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          Após lecionar duas aulas no 10º CT1 e no 11º CT5, percebi que tendo a 

possibilidade de optar, não poderia tomar outra decisão senão escolher o 10º 

CT1, apesar de a programação não ir ao encontro das minhas preferências. Na 

realidade, estabeleci uma relação de grande empatia com aqueles alunos 

“agitados” que, contrariamente ao que acontecia comigo, gostavam de 

Ginástica. Foi a partir deste momento que transmiti ao Professor Cooperante a 

minha vontade de ficar com o 10º CT1 e aceitar este desafio. 

          À medida que as aulas foram passando, fui consolidando esta boa 

relação. A adaptação foi rápida, uma vez que os alunos, rapidamente, entraram 

na dinâmica das aulas de Educação Física e neste momento permite-me dizer 

que foi, sem dúvida, a melhor escolha.  

          Desde o início que esta turma revelou possuir diversos valores que 

admiro e valorizo num aluno. O respeito, a humildade, a interajuda, a 

cooperação, a amizade e a inclusão são características bem evidentes nesta 

turma, pelo que a minha principal função foi fortalecer e manter estes valores 

tanto em contexto de aula, como fora dela, aquando da participação nas 

atividades extracurriculares. 

          De uma forma geral, os alunos revelaram quase sempre o interesse pela 

prática desportiva, com uma boa disponibilidade motora, sempre motivados e 

empenhados nas tarefas que eram apresentadas. Em diversas reflexões 

constatei estes fatos: “nesta aula, os alunos estiveram muito participativos na 

realização dos exercícios. Mesmos os alunos com mais dificuldades, são 

interessados e mostram-se motivados para a prática” (reflexão da aula nº 1); 

“os alunos mostraram sempre um grande empenho na realização das tarefas, 

bem como imensa cooperação entre os elementos de cada grupo” (reflexão da 

aula nº 7). 

          Em resumo, era uma turma onde, em situações pontuais, emergiam 

alguns pequenos problemas, mas, naturalmente, foi uma turma que realizou 

um bom trabalho, como se comprovou no final pelas classificações obtidas. 

          Considero agora que foi, sem dúvida, a melhor opção, uma vez que se 

optasse pelo 11º CT5 iria ensinar o Futebol e o Voleibol que são modalidades 

que aprecio, porém não iria, certamente, alcançar o mesmo patamar de 
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realização que atingi com esta turma, não só pela relação que consegui 

estabelecer, mas também pela irreverência e energia contagiante que eles me 

conseguiam transmitir e que fez com que tivesse que dar tudo de mim para 

poder exigir cada vez mais deles. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1 Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

O ensino engloba várias tarefas, não se reduz apenas à prática efetiva 

de ensinar e muitos são os passos a seguir até podermos alcançar o momento 

em que realmente ensinamos. A área de desempenho em questão engloba 

quatro etapas sequenciadas: a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino. Podemos considerar que estas tarefas são fundamentais 

para a elaboração de uma estratégia de intervenção que conduza, com eficácia 

pedagógica, o processo de educação e formação do aluno. Sem negligenciar a 

importância das outras áreas foi, sem dúvida, nesta que senti a necessidade de 

maiores cuidados, exigências, investimentos e reflexões, uma vez que esta 

área enquadra algumas das principais funções da profissão docente. Ao ritmo 

diário surgiram um conjunto de reflexões acerca de acontecimentos, tomadas 

de decisões, momentos significantes, principais dificuldades e estratégias 

encontradas, que influenciaram o meu crescimento enquanto professor. Nos 

pontos seguintes espelharei todos estes aspetos. 

 

4.1.1 O início do estágio profissional 

 

Este percurso começou no dia 5 de setembro, no momento em que nos 

reunimos com o nosso Professor Cooperante, após a primeira reunião com a 

Professora Paula Batista, coordenadora da Unidade Curricular Estágio 

Profissional. 

Nesta reunião, o Professor Cooperante explicou-nos de forma resumida 

o que seria o nosso estágio e mostrou-se disponível para esclarecer todas as 

dúvidas que tivéssemos relativamente ao mesmo. No desenrolar da reunião, o 

professor foi dando a conhecer um pouco de si, o que pretendia de nós e como 

devia ser o relacionamento de todos os intervenientes ligados ao estágio. 

Seguidamente, indicou-nos algumas tarefas que teríamos que realizar no início 

do estágio. No final da reunião, estabeleceu-se a troca de contactos e fiquei 

convencido de que me aguardava um ano repleto de trabalho mas muito 



Realização da Prática Profissional 

 

28 

 

proveitoso. Na reunião seguinte, disponibilizou-nos todas as palavras-chave 

necessárias para aceder aos computadores da escola, referindo pela primeira 

vez a Plataforma Moodle que iríamos utilizar e que, para mim, era totalmente 

desconhecida. Posteriormente, apresentou-nos todas as modalidades que 

abordaríamos ao longo do ano, o número de aulas destinada a cada uma e a 

necessidade de elaborar os Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC) 

para podermos usufruir de uma ferramenta útil na idealização, 

conceptualização e realização das aulas. 

No entanto, faltava-nos conhecer uma parte do material humano muito 

importante para o desempenho das várias tarefas, ou seja, os nossos alunos. 

Assim, no início do ano letivo, na apresentação inicial das turmas, o Professor 

Cooperante, após uma breve apresentação da disciplina, apresentava-nos e 

perguntava-nos se queríamos dizer algo às turmas, ao que nós respondemos 

perentoriamente que não, talvez devido ao desconhecimento do terreno que 

começávamos a pisar.  

Inicialmente, o volume de trabalho foi grande, no entanto as coisas 

tornaram-se simples, dado o meu espírito metódico e prático. A minha maior 

dificuldade prendia-se, não na conceção desses trabalhos, mas na escrita e 

elaboração. Quero com isto dizer que tinha as ideias, sabia o que pretendia, 

mas sentia imensas dificuldades em colocar essas ideias no papel. Apesar da 

evolução registada a esse nível, considero que ainda tenho um longo caminho 

a percorrer.  

Desde o início do ano letivo, procurei sempre manter uma atitude pró-

ativa, pois desde cedo me ensinaram a não ficar à espera das coisas, mas a ir 

à procura delas. Lembro-me de que, no início do ano letivo, a minha vontade 

de começar a trabalhar e de ensinar era imensa. Recordo dois episódios que 

revelam bem esta postura. As primeiras duas aulas, nas quatro turmas, foram 

lecionadas pelo Professor Cooperante, no entanto, lembro-me perfeitamente de 

que numa delas o Professor Cooperante chegou ligeiramente atrasado. Foi, 

então, que espontaneamente me levantei e comecei a dar a aula. Naquele 

momento fiquei triste, uma vez que foi só durante alguns minutos, pois o 

Professor Cooperante chegou logo depois, e começou a lecionar a aula que 
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tinha planeado. Há outro episódio que gostava de partilhar e que também 

demonstra bem esta minha vontade e ansiedade de querer começar. Ocorreu 

também no início do ano, quando o Professor Cooperante se encontrava a falar 

com um aluno e perguntou aos estagiários se queriam dar a aula, ao que 

respondi logo que sim. Revendo agora este episódio, considero que esta 

atitude deixou, de certeza, o Professor Cooperante surpreendido, pois 

considero que ele estava, quase de certeza, à espera que os estagiários 

dissessem, com toda a firmeza, que não. No entanto, admito que foi das aulas 

mais difíceis de lecionar, uma vez que não tinha nada planeado e, quando 

assim é, torna-se difícil. No entanto, o Professor Cooperante, no início da aula, 

indicou-me o objetivo da aula, acabou até por me orientar no que pretendia e, 

então, a aula acabou por se desenrolar dentro dos parâmetros normais. 

Depois das primeiras reuniões com o Professor Cooperante, 

começavam as primeiras tarefas ao nível do planeamento com a elaboração 

dos primeiros MEC’s e das primeiras unidades didáticas. Na construção dos 

MEC´s a maior dificuldade sentida teve a ver com a escolha das progressões 

pedagógicas e das baterias de exercícios. Foi por isso necessário recorrer a 

material de anos anteriores acerca das didáticas e complementar, ainda, com a 

consulta de bibliografia, de forma a colocar a melhor informação possível neste 

documento. No módulo 7, além da colocação das tarefas de aprendizagem, 

decidi indicar para cada tarefa um item que caracterizava essa mesma tarefa 

como sendo de informação, extensão, refinamento ou aplicação. 

Posteriormente, uma das prioridades foi a elaboração de documentos comuns 

do núcleo, para que trabalhássemos sobre os mesmos padrões, onde se 

incluíam plano de aula, fichas de assiduidade, ficha de observação e o 

glossário. 

O planeamento é essencial no processo de ensino-aprendizagem, 

conferindo-lhe mais segurança, confiança, qualidade e competência. O 

planeamento, sustentáculo que permitiu ir atingindo as metas definidas, 

constitui-se como uma ferramenta de orientação no processo de ensino-

aprendizagem. Para consegui-lo apoiei-me nos MEC`s, planeamento anual, 

unidades didáticas e planos de aula. Todavia, esta tarefa foi bastante exigente 
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e complexa, do ponto de vista da organização e seleção da matéria. Assim, 

tendo em conta as orientações do Programa Nacional de Educação Física, as 

características da turma, o número de aulas previstas e os espaços disponíveis 

para a prática, construí os planeamentos para os três níveis de ensino. O 

planeamento anual foi construído tendo por base o “roulement de Instalações 

da Educação Física”, o plano anual de atividades e as decisões tomadas, após 

a primeira reunião com o Departamento de Expressões e mais concretamente 

com o grupo de Educação Física, onde ficou estabelecido que as modalidades a 

trabalhar em cada período: no 1º seriam Ginástica de Solo, Aparelhos e 

Andebol; no 2º, Andebol e Badminton; no 3º, Andebol. Porém, devido ao 

elevado número de aulas de Andebol, optamos por acrescentar a Ginástica 

Acrobática no último período. A partir desta informação foi elaborado o 

Planeamento Anual (Anexo 1), garantindo desde então a seleção, ordenamento 

e distribuição das modalidades a ensinar pelo ano letivo. 

Após a construção do planeamento anual, foi necessário começar a 

elaborar as unidades didáticas. Para Bento (2003), as unidades didáticas 

constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, 

apresentando ao professor as etapas claras e bem distintas do processo de 

ensino-aprendizagem. Servem como base para a preparação das aulas, 

determinando a função de cada uma, dispondo as vias da sua preparação. 

Estas foram formuladas, tendo em consideração os espaços, o número de aulas 

previstas no planeamento anual, as competências a desenvolver previstas pelo 

grupo de Educação Física e o nível de desempenho apresentado pelos alunos, 

tendo como referência as avaliações diagnósticas. Cada unidade didática reunia 

a sequência lógica e metodológica dos conteúdos a lecionar, onde cada aula 

tinha a sua função específica, contribuindo para o desenvolvimento do aluno em 

todos os seus domínios. Na sua elaboração ficou estabelecida uma aula para 

avaliação diagnóstica e outra para avaliação final, para que a partir daí fosse 

possível verificar se o processo de ensino-aprendizagem foi eficaz, bem como 

se os métodos e estratégias pedagógicas adotadas foram as mais adequadas. 

Em reunião de núcleo, começamos por analisar o plano de aula que 

cada estagiário apresentou e concluímos que vários eram os aspetos que 
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deveriam constar no mesmo, como os objetivos, conteúdos, situações de 

ensino-aprendizagem, organização didático-metodológica e critérios de êxito.  

Devo referir que o núcleo, definiu que seria um plano de aula acessível, 

com informação pertinente e apresentado de forma esquemática, havendo a 

possibilidade de anexarmos outro tipo de informação num documento 

PowerPoint, só para um melhor entendimento da aula e das tarefas. Contudo, 

no plano de aula, constariam só os conteúdos e a descrição dos exercícios, 

juntamente com os respetivos critérios de êxito. 

Segundo Bento (2003), “o resultado de uma aula depende 

preponderantemente da qualidade da sua preparação”, pelo que a sua 

planificação não pode ser descurada. Seguindo este raciocínio muitas foram as 

horas envolto na elaboração dos planos de aula, considerando que foi uma 

ferramenta indispensável, já que forneceu um contributo precioso para a 

qualidade da aula. A velocidade de elaboração dos planos de aula também foi 

evoluindo com o tempo, no entanto foi uma preocupação permanente a escolha 

dos exercícios mais apropriados, pertinentes, desafiadores, interessantes e 

motivadores para maximizar a aprendizagem dos alunos. Na elaboração do 

plano de aula mantive sempre o objetivo de, no início da cada aula, trabalhar a 

condição física, exercitando essencialmente as componentes a serem 

avaliadas no fitnessgram: resistência, flexibilidade e força média e superior. Era 

um trabalho realizado maioritariamente através situações lúdicas, mantendo 

sempre os alunos motivados para as tarefas. Este trabalho regular levou os 

alunos atingirem na avaliação do fitnessgram valores notáveis, sendo, no final 

do 3º período, a média da turma 18,3 valores.  

À semelhança do que ocorria ao terminarem as unidades didáticas, no 

final de cada aula realizei uma reflexão, no sentido de fazer um levantamento 

de eventuais problemas que tivessem surgido e perspetivar soluções para 

prevenir e evitar situações semelhantes no futuro. 
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4.1.2 A ligação entre o Planeamento e a Realização 

 

Chegando o dia de dar a primeira aula à minha turma, aquela ansiedade 

que emergia no início aumentou exponencialmente, pois seria a primeira vez 

que me encontraria no papel de professor na escola que me viu crescer como 

aluno. Tenho bem presente que no trajeto para a escola vim a ensaiar a 

conversa inicial, com medo de me baralhar, e de posteriormente também me 

esquecer do que tinha planeado para à aula. Porém o impacto foi agradável, 

diferente daquilo que tinha pensado e a conversa acabou por se desenrolar 

dentro do que tinha previsto. 

Desde o início tive a preocupação de ser aceite como professor da 

turma, uma vez que era importante eles verem-me como professor e não se 

sentirem inseguros por ter na liderança um estagiário, por isso foi importante 

transmitir confiança, segurança e firmeza tanto na postura como no discurso, 

bem como manter uma postura profissional ao longo do ano letivo, o que, no 

meu entender, é fundamental, para que a relação entre professor e aluno seja 

uma relação de respeito e de aprendizagem. 

No desenrolar do Estágio Profissional mantive sempre uma atitude 

interventiva, com uma postura ativa ao longo da aula, tendo como foco da 

intervenção a correção técnica dos erros demonstrados pelos alunos durante a 

realização dos exercícios proposto. Esta atitude ativa que o professor deve ter 

é essencial para estimular, no aluno, o empenho e o compromisso, bem como 

promover um bom desempenho da tarefa. Esta atitude torna-se também 

importante para o aluno constatar que o professor está presente na aula e 

atento à sua prestação. 

Após a conversa inicial, inaugurei o ano letivo com a avaliação 

diagnóstica de Ginástica e constatei que a turma não era muito heterogénea e 

possuía grandes potencialidades, pois havia uma boa relação entre os 

membros da turma. Então procurei explorar esta situação agrupando os alunos 

que desfrutavam de maior afinidade. Esta estratégia permitiu criar um clima de 

cooperação, em que os alunos com maior facilidade de aprendizagem 

ajudavam os que possuíam alguma dificuldade. Nas diferentes unidades 
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didáticas esta organização foi essencial, pois ao mesmo tempo procurei 

conceber um clima de competitividade entre grupos com a realização de várias 

competições, com o intuito de motivar quer os alunos com mais facilidades, 

quer os que possuíam alguma dificuldade, na realização de uma determinada 

tarefa. Esta organização levou-me várias vezes a verificar que a entreajuda 

entre eles era imensa, raramente verifiquei algum aluno a fazer uma tarefa sem 

ajuda ou incentivo do colega sempre que era necessário, o que contribuiu 

imenso para a sua evolução. Após algumas aulas os resultados começaram a 

surgir, como é visível num excerto da reflexão nº 7: 

“No desenrolar da aula, os alunos mostraram sempre um grande 

empenho na realização das tarefas, bem como imensa cooperação entre os 

elementos de cada grupo. Isto vem de encontro à minha chamada de atenção, 

pois desde do início do ano letivo que os alertei para a união e o empenho que 

tem que haver em cada grupo, no sentido de cada elemento do grupo atingir 

uma boa classificação. Posto isto, é interessante perceber que a maior parte 

dos alunos entendeu a mensagem, pois estavam muito dedicados e 

entusiasmados em realizar as tarefas, ora com ajuda do colega, ora sem ajuda 

do colega. Além disso, os alunos estavam efusivamente concentrados, quer a 

ajudar o colega, quer a realizar a tarefa. No meu entender, isto verifica-se em 

todas as disciplinas, uma vez que se os alunos estiverem ocupados e 

motivados com o que estão a fazer nem tempo têm para ter comportamentos 

desviantes.” 

Nas aulas, a minha personalidade esteve bastante marcada, com uma 

postura exigente, mas sempre sorridente. A definição de regras e rotinas foi 

essencial, para que pudesse controlar, motivar e exigir determinado 

comportamento da minha turma. Neste ponto transcrevo um excerto da 

reflexão nº14 que ilustra bem esta questão. 

“Durante a aula observei que a turma já possui rotinas ao nível das 

ajudas e no sistema de rotação, permitindo assim que o tempo de prática seja 

significativamente maior do que no início da unidade didática. Relativamente às 

ajudas, este é um aspeto que consegui incutir com sucesso pois todos os 
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alunos demonstram uma enorme disponibilidade para ajudar o companheiro a 

ultrapassar as dificuldades.”  

No sentido de criar rotinas procurei logo nas primeiras aulas encontrar a 

organização didática-metodológica que melhor se adequasse ao professor, aos 

alunos e à situação. Contudo, ao longo do ano letivo, senti a necessidade de 

experimentar outras organizações, de forma a manter um clima agradável, 

motivante, desafiante e de superação. Todavia, o mais importante, optando por 

uma situação ou por outra, é ter as tarefas bem estruturadas e organizadas, de 

forma a minimizar os fatores que possam contribuir para a probabilidade de se 

falhar na opção tomada.  

No desenrolar do ano letivo também houve aulas que, obrigatoriamente, 

tiveram que ser de caráter teórico, visto que as más condições climáticas não 

permitiam realizar a aula no exterior. Nestas aulas, com auxílio de uma 

apresentação teórica, foram transmitidos, fundamentalmente, os conteúdos a 

serem avaliados à posterior no teste teórico. Estas apresentações e os vídeos 

por mim construídos foram, posteriormente, colocados na página dos alunos, 

constituindo assim um suporte de estudo para o teste teórico.  

 

4.1.3 A pressão Inicial do 2º período 

 

Assumindo antecipadamente que esta é uma etapa em que devemos 

estar constantemente a evoluir e a aprender e atendendo a que sou uma 

pessoa muito perfecionista, tinha a ambição e o dever de igualar ou melhorar o 

desempenho que tinha evidenciado ao longo do 1º período. No entanto, este 

sentimento despoletou em mim alguma pressão, proveniente não só da 

vontade de querer fazer melhor que no 1º período, mas essencialmente da 

incerteza em relação ao sucesso da aplicação em contexto de ensino dos 

conhecimentos adquiridos na didática de Badminton, única experiência nesta 

modalidade ao longo da minha formação. Porém, os conhecimentos adquiridos 

nesta unidade curricular foram bastante proveitosos e esclarecedores 

relativamente à forma como devemos ensinar o Badminton na escola.  
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          Na prática pedagógica, ao longo do 1º período, os meus colegas de 

estágio ensinaram a mesma modalidade nas suas turmas e, nesse período, a 

minha tarefa funcionou muito como observador, fazendo sempre uma reflexão 

das aulas observadas, no sentido de adequar a minha ação a esse 

conhecimento e também fornecer informações importantes para auxiliar o 

colega a perceber os aspetos mais e menos positivos da sua aula. Nesse 

período, mantive uma atitude ativa, por vezes, fui bastante crítico com a forma 

como eles encararam o ensino da modalidade. Frequentemente não seguiam 

as sugestões metodológicas que foram lecionadas na didática de Badminton. O 

Professor Cooperante, na sua função, questionava as minhas opiniões, as 

quais procurei sempre justificar com recurso à bibliografia, nomeadamente à 

sebenta de didática de Badminton. 

Iniciando-se o 2º período, chegava o momento de passar de observador 

a professor. Despontava, então, em mim esse sentimento de pressão que referi 

anteriormente, pois agora chegava a minha vez. 

          Assim, antes de começar o 2º período tive uma preocupação extrema de, 

inicialmente, relembrar com todo o detalhe, tudo o que foi ensinado na didática 

de Badminton e ainda analisar outros documentos relacionados com a 

modalidade para poder ter um conhecimento profundo do conteúdo quando 

estivesse a ensinar.  

          O MEC de Badminton elaborado revelou-se imprescindível, 

essencialmente o módulo 7, uma vez que no momento da construção tive o 

cuidado de distribuir as situações de aprendizagem por tarefas de informação, 

extensão, refinamento e aplicação. Esta divisão possibilitou uma condução 

progressiva e minuciosa de todo o processo de ensino-aprendizagem, 

auxiliando-me no momento de planear, organizar e selecionar as tarefas mais 

adequadas às necessidades dos alunos.  

          Para que os alunos obtenham resultados elevados, é necessário 

apreender, o mais exatamente possível, o nível concreto dos seus 

conhecimentos e capacidades. Deve partir-se sempre da «zona atual» do seu 

desenvolvimento, mas apontando para a «zona próxima» (Bento 2003). 

Portanto, a unidade didática foi iniciada com a habitual avaliação diagnóstica. 
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Nesse instante apercebi-me de que a turma era bastante heterogénea, 

havendo uma parte da turma que nunca tinha praticado Badminton e outra 

parte já tinha estado em contato com a modalidade em anos anteriores, 

encontrando-se assim num nível de desempenho superior relativamente ao 

primeiro grupo, pois já possuíam algum conhecimento, essencialmente acerca 

dos diferentes batimentos. 

          Após verificar o nível de conhecimento e capacidades dos alunos, passei 

para a fase da planificação. Aqui muito tempo foi despendido, a refletir, a 

pensar, a idealizar e realizar todo o planeamento, pois a experiência já 

vivenciada no 1º período dizia-me que para se atingir uma boa qualidade de 

ensino é necessário um grande envolvimento na preparação e planeamento de 

todo o processo de ensino. 

          Assim, todo o plano foi preparado minuciosamente, de modo a dar-me 

segurança na ação. A elaboração da unidade didática serviu-me de base para 

a preparação das diferentes aulas, pois, como refere Bento (2003), o plano da 

unidade temática apresenta-se como o esquema de referência para a 

elaboração do projeto da aula.  

          Bento (2003) apresenta uma definição de Plano como sendo um modelo 

racional, que permite ao professor ter um reconhecimento antecipado da sua 

ação e regular o seu comportamento. De entre as várias funções inerentes ao 

plano, evidenciam-se as de orientação, controlo e de racionalização da ação. A 

elaboração do plano permite definir objetivos, tomar decisões e optar pelas 

estratégias e métodos mais adequados, de modo a regular o processo de 

ensino-aprendizagem. 

          Devido à pressão que sentia inicialmente, considero que a concretização 

de uma boa planificação foi a base para encarar a prática com maior 

segurança, visto que, em cada plano, tentava sempre realizar uma antecipação 

mental da ação, permitindo-me atuar de uma forma racional, intencional e 

sustentada.  

          A capacidade de dominar e de me libertar para outras funções no 

desenrolar das aulas, derivou muito da eficácia do planeamento. Esta 
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estratégia de antecipadamente preparar toda a planificação, com cuidado e 

rigor, permitiu-me evoluir e acrescentar qualidade às minhas aulas. 

          Como vemos, planear revela ser uma ação fundamental da atividade do 

professor, é um trabalho volumoso mas imprescindível. De acordo com Bento 

(2003), o professor é responsável por tarefas que não pode delegar noutras 

pessoas nem resolver de outra forma. O planeamento desempenha o papel de 

guia da educação dos alunos, organiza o processo da educação, conduz e 

direciona o processo de desenvolvimento da personalidade dos alunos, ou 

seja, delimita o percurso, definindo as estratégias a apontar, a fim de se atingir 

os objetivos ou resultados definidos.  

          No final da unidade didática, após uma reflexão e análise do processo de 

ensino-aprendizagem, pode-se concluir que este se desenvolveu de uma forma 

bastante positiva como comprovaram as diferenças entre os resultados da 

avaliação sumativa e os da avaliação diagnóstica. Inicialmente, uma parte da 

turma desconhecia os diferentes batimentos, no final da unidade didática em 

jogo qualquer aluno consegue executar e explicar como se realizam os 

diferentes batimentos, o que considero ser extremamente positivo. Este 

momento foi a confirmação de que o planeamento é muito útil. 

 

4.1.4 Por um objetivo comum - Aprendizagem Cooperativa 

 

Os modelos de ensino utilizados pelo professor influenciam todo 

processo de ensino-aprendizagem. Graça (2006) apresenta os modelos 

instrucionais como propostas para a conceção e organização dos propósitos 

educativos, da interação pedagógica, da relação didática professor-aluno-

matéria.  

        Segundo Metzler (2000), inicialmente os métodos instrucionais utilizados 

no ensino assentavam numa metodologia muito diretiva e formal. Como 

referem Mesquita e Graça (2009), estes modelos centravam no professor a 

tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos 

alunos nas tarefas de aprendizagem. Tratava-se, portanto, de um ensino 
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centrado no professor, no qual as funções atribuídas aos alunos eram bastante 

limitadas. Mais recentemente surgiram novos paradigmas, em que o aluno 

passou a estar no centro de todo o processo, sendo a ênfase colocada na 

autonomia, responsabilidade, tomada de decisão, cooperação e entusiasmo. 

         Logo no 1º período, após começar e lecionar as aulas de Ginástica de 

Solo e Aparelhos, apercebi-me que a turma possuía uma grande capacidade 

de se manter nas tarefas propostas de forma responsável e autónoma, pelo 

que passei a propor tarefas que exigissem estas mesmas competências.  

        Inicialmente, comecei por formar grupos (equipas) de quatro elementos, o 

mais heterogéneo possível, para depois os diversos grupos passarem pelas 

diferentes estações, exercitando diversas tarefas em cada estação, tendo 

sempre a preocupação de fomentar a colaboração e ajuda entre os alunos, 

com a finalidade de desenvolver as suas capacidades psicomotoras, cognitivas 

e sociais. Esta opção baseia-se no modelo de aprendizagem cooperativa, visto 

que este modelo proporciona o trabalho em grupo, nos quais os praticantes 

aprendem a tarefa em colaboração, revelando a sua aplicação particularmente 

eficaz (Metzler, 2000). 

        Este modelo estabelece um acordo direto de colaboração entre 

praticantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem, pois exige a dupla 

tarefa de ensinar/ajudar e aprender, estabelece a relação entre a cognição e 

ação, facilitando a compreensão dos movimentos desejados. Este aspeto foi 

determinante na aprendizagem dos diferentes conteúdos, em que a correta 

representação mental da ação motora foi decisiva para que posteriormente a 

ação fosse realizada corretamente. É um modelo instrutivo que desloca o foco 

da aprendizagem para o aluno (Hastie, Dyson & Griffin, 2004) 

        Um objetivo fundamental do Modelo de Aprendizagem Cooperativa é que 

cada aluno se transforme num participante ativo na aprendizagem. É 

importante que os alunos se insiram em grupos pequenos, estruturados, 

heterogéneos, para executarem as tarefas, na expetativa de que todos 

contribuam no processo de aprendizagem (Metzler, 2000).  

        Slavin (1983) refere que o desempenho de todos os membros do grupo é 

fundamental para o desempenho do grupo, contando, por isso, para avaliação. 
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Assim, todos os alunos têm que contribuir de alguma forma para o esforço do 

grupo, sendo importante que todos aprendam e alcancem níveis de 

desempenho mais elevados. Essa exigência leva a que os alunos se 

organizem dentro do grupo para que aqueles com maior habilidade interajam 

com os de menor habilidade. Uma vez alcançado o equilíbrio, são 

determinadas as tarefas e funções de todos os elementos do grupo, sendo que 

se pretende que todos tenham a mesma oportunidade para alcançar o êxito.  

        Na unidade didática de Ginástica de Solo e Aparelhos, em cada aula, 

tinha sempre o cuidado de avaliar uma sequência com os conteúdos 

ensinados. Assim, era atribuída uma pontuação a cada aluno após a realização 

de uma sequência com diferentes elementos gímnicos, esses elementos eram 

pontuados em função do número de critérios de êxito observados, ou seja, na 

qualidade demonstrada na sua realização. A soma da pontuação dos 

elementos de cada grupo dava a pontuação do grupo. No final da unidade 

didática, somei o número de pontos dos grupos em cada aula e atribuí assim 

uma classificação final a cada grupo. Na modalidade de Badminton, foi feito 

algo similar. Após elaborar um quadro competitivo formal, realizava jogo um 

1X1, em que o número de vitórias de cada aluno contribuía para a pontuação 

final da sua equipa. Nesta modalidade optei também por formar equipas. No 

entanto, para promover a integração dos alunos em equipas, sugeri que cada 

uma tivesse um nome, uma cor e um grito, de forma a ampliar o sentido de 

pertença a um grupo. Os alunos, durante esta unidade didática, vivenciaram 

diversos papéis (jogadores, árbitros, capitão, etc.) no seio da sua equipa. Por 

último, no 3º Período, foi realizado um evento, em que cada grupo apresentou 

a um júri uma coreografia com diferentes figuras acrobáticas. Esse júri, após 

observar e avaliar todos os grupos, divulgou o seu voto de acordo com a 

performance demonstrada. 

        Posto isto, o desempenho de cada membro era fundamental para o 

desempenho do grupo. Assim, todos os alunos tinham que contribuir de alguma 

forma para o esforço do grupo, a fim de aprenderem e alcançarem níveis de 

desempenho elevados. Essa exigência levou a que os alunos se organizassem 

dentro do grupo, para que aqueles com maior habilidade interagissem e 
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ajudassem os de menor habilidade, no sentido do grupo obter sucesso. Muitas 

vezes, os alunos com maior habilidade instruíam os de menor habilidade a 

realizar corretamente determinada tarefa, fornecendo feedbacks, corrigindo o 

colega ou mesmo demonstrando como se realizava corretamente. 

        Através da manutenção do grupo durante toda a unidade didática, 

procurei construir relações de colaboração e entreajuda, que visavam o 

alcance de um objetivo comum. “O conceito de Aprendizagem Cooperativa 

provém dos trabalhos desenvolvidos por Vygotsky, cujas observações 

revelaram que os alunos aprendem mais e melhor quando trabalham em 

cooperação com companheiros mais capazes” (Machado, 2010). Como 

mencionou o Professor Javier Fernández-Rio, na ação de formação que 

realizou no dia 27 de fevereiro no auditório da FADEUP, o Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa, comparativamente a outros modelos, traz maiores 

ganhos, nomeadamente nas relações interpessoais, nos comportamentos e 

valores. Ao longo do ano letivo comprovei isto em diversas situações. Na 

Ginástica de Solo e Aparelhos, os alunos demostraram elevada competência e 

responsabilidade na execução das ajudas; no Badminton, a colaborarem na 

realização de uma determinada sequência de batimentos; na Ginástica 

Acrobática, a cooperarem na execução de uma figura. Assim, este modelo 

tornou-se uma mais valia para a partilha de experiências, aprendizagem em 

grupo e para o desenvolvimento social e pessoal.  

        Raramente tive que sensibilizar e responsabilizar para a importância de 

apoiarem os colegas, pois quase sempre tiveram a responsabilidade de auxiliar 

o colega a superar as suas dificuldades e cooperar na sua aprendizagem, 

prevalecendo assim um clima agradável e produtivo, verificando-se resultados 

positivos nas diferentes unidades didáticas.  

       Apesar de ter adotado constantemente os princípios fundamentais do 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa, tal não significa que tenha colocado de 

lado determinados aspetos veiculados por outros modelos. Rink (2001) destaca 

que não há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos da 

aprendizagem. Seguindo esta ideia, Mesquita e Graça (2009) enfatizam que o 

importante é entender os diferentes modelos e adotar o mais produtivo, em 
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função dos alunos, das suas características, da matéria e das matérias de 

ensino, do modo como o conteúdo, as atividades e tarefas podem ser 

estruturadas. 

 

4.1.5 . O indisciplinado no meio da disciplina 

 

Durante o ano letivo, nas reuniões de conselho de turma, os alunos 

eram analisados pormenorizadamente, havia troca de impressões entre 

professores, o que nos permitia perceber os comportamentos dos alunos nas 

diferentes disciplinas. Nessas reuniões mantive uma postura de análise, 

retirando o máximo das informações que naquele espaço eram partilhadas. 

Tais informações vinham um pouco de encontro à minha opinião, 

considerando, no geral, uma turma comprometida com os objetivos do ensino-

aprendizagem, capaz de se aplicar profundamente, de modo a obter a melhor 

prestação possível nas diferentes disciplinas. Por outro lado, a maioria dos 

professores do conselho de turma, fazendo uma análise individualizada, 

também considerava que havia alguns (poucos) alunos com comportamentos 

inapropriados na sala de aula, existindo, claramente, um aluno muito 

perturbador no seio da turma e que, por vezes, era descriminado, pois os 

colegas não se reviam nas atitudes e comportamentos que assumia. 

Nas aulas de Educação Física, tanto nas práticas como nas teóricas que 

lecionei, não se verificaram comportamentos de indisciplina. A razão para o 

sucedido prendeu-se fundamentalmente com o desenvolvimento de um 

sistema preventivo, pois nas aulas iniciais mantive uma atitude rígida e 

autoritária, estabelecendo um conjunto de regras e rotinas fundamentais para o 

bom funcionamento das aulas. Aproveitei também o código de conduta 

elaborada pela escola e transmiti todas as informações nele contidas. 

Posteriormente, todos os alunos assinaram este documento, de modo a 

fortalecer a responsabilidade e a estabelecer um compromisso. 

Todas estas estratégias permitiram-me posteriormente retirar 

dividendos, visto que os comportamentos desviantes e fora da tarefa foram 

praticamente inexistentes. 
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Segundo Santo (2009), “a intervenção disciplinar de caráter preventivo, 

concebido como a competência que permite compreender e neutralizar as 

causas dos comportamentos de indisciplina na sala de aula, é, pela sua 

complexidade, uma das facetas mais exigentes da atividade docente”. Através 

da prevenção, pretende-se minimizar a ocorrência de comportamentos 

disruptivos, e a curto e a médio prazo maximizar o tempo disponível para a 

prática. 

Apesar disso, no meio de tanta disciplina, houve um aluno que durante o 

ano letivo teve alguma dificuldade em assimilar o código de conduta, rotulado 

pelo conselho de turma como sendo indisciplinado, desobediente e, por vezes, 

mal educado. Sinceramente, nunca o considerei desta forma, pois comigo foi 

sempre bem educado, respeitava as minhas decisões e, sempre que o 

repreendia, ele corrigia o comportamento. 

Esse é certamente um aluno diferente, sendo o aluno mais novo da 

turma, com uma personalidade difícil, que necessita de muita supervisão do 

professor, pois é muito irresponsável, imaturo, com uma forma de estar na vida 

díspar e complicada. Por vezes, tornava-se um aluno desestabilizador, com 

tendência para comportamentos abusivos e, perante qualquer possibilidade, se 

envolvia em desacatos com os próprios colegas, pois a turma censurava os 

seus comportamentos e a sua postura na sala de aula. Este aluno, logo nas 

primeiras aulas, demostrou ter um défice de atenção e concentração muito 

elevado. Qualquer situação fora do normal, ou um exercício que tivesse um 

tempo de exercitação um pouco mais elevado, fazia com que este se distraísse 

e se afastasse do objetivo da aula. Neste ponto transcrevo um excerto da 

reflexão da aula nº 27 que ilustra bem esta situação:  

“O aluno foi observado e, segundo os meus colegas de estágio, este 

aluno teve menos 8 minutos de tempo de empenhamento motor em 

comparação com o resto da turma. Esta situação deve-se essencialmente ao 

facto deste aluno ser muito distraído. Para ele, qualquer situação extra aula é 

motivo para interromper a tarefa e comentar a situação. É um aluno que 

necessitava muito da minha atenção, do meu encorajamento, da minha 

supervisão, e como é normal, por vezes, concentrava-me mais noutro 
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aluno/grupo e, quando voltava a observá-lo, já ele se encontrava distraído e 

centrado noutras situações extra aula.” 

Siedentop (2000) refere que os alunos se comportam de determinada 

maneira de acordo com um determinado motivo. Vários foram os momentos 

que percebi que os comportamentos fora da tarefa surgiam habitualmente pela 

necessidade de querer chamar a atenção, de ser o foco da ação. Deste modo, 

uma das primeiras estratégias levadas a cabo foi optar por desenvolver fases 

de diálogo com o aluno, no início e final das aulas, numa tentativa de o 

responsabilizar pelos seus próprios atos e consciencializá-lo de que estes se 

iriam refletir no seu desempenho. Posteriormente, para ele se relacionar com 

os diferentes colegas, coloquei-o nas diversas unidades didáticas sempre em 

grupos diferentes, de modo a desenvolver comportamentos socialmente 

aceites, hábitos corretos de trabalho e construir relações de cooperação, 

solidariedade e interajuda.  

Já no início do segundo período acabei por verificar que havia um aluno 

com um comportamento exemplar que tinha uma influência positiva sobre o 

seu comportamento. Então, decidi colocar sempre estes dois alunos nos 

mesmos grupos de trabalho, acabando por observar que esta influência o 

conseguia guiar, de maneira a aumentar o seu empenho e concentração na 

tarefa. 

Arends (1995) defende que os professores eficazes procuram 

desenvolver nos seus alunos competências de autogestão, no sentido de os 

responsabilizar sobre os acontecimentos da aula e no sentido de reduzir os 

eventuais problemas que possam existir, tanto a nível da gestão da aula, como 

a nível disciplinar. Várias foram as vezes que estabeleci que este aluno com 

ajuda do seu grupo ficaria responsável pela arrumação do material ou pela 

montagem do material no início da aula. 

A técnica base da disciplina não é somente reduzir formas de 

comportamentos disruptivos ou inadequados, mas também desenvolver formas 

de comportamento adequado através dos quais os alunos possam aprender e 

crescer. Por isso, o comportamento inadequado necessita não só de ser 

rapidamente eliminado, como também é necessário desenvolver uma forma 
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mais apropriada de comportamento. Estando o aluno controlado, uma vez que 

na minha aula nunca passou para além dos limites da disciplina, então a minha 

maior preocupação passou a ser fazê-lo compreender que, mesmo sendo um 

aluno excelente no domínio motor, não poderia cometer determinados 

comportamentos fora da tarefa pois estava a prejudicar a sua evolução e 

futuramente a sua prestação.  

Sinto que terminado o ano letivo não consegui modificar totalmente a sua 

atitude perante a escola, porque um aluno que durante anos foi considerado 

problemático não se espera que durante um ano letivo se transforme num 

cidadão exemplar. Porém considero que dei o meu humilde contributo para o 

seu desenvolvimento motor, cognitivo e essencialmente social, no sentido de 

se tornar um aluno mais desperto para os seus deveres e responsabilidades e 

consequentemente uma melhor pessoa. 

 

4.1.6 Fatores de Aprendizagem: Instrução, Demonstração, Feedback e 

Motivação 

 

“Para se ensinar, precisa-se saber como é que se aprende e, o saber como 

acontece a aprendizagem, nos remete à alguém aprendendo” 

(Canfield, 2001) 

 

Da Instrução… 

 

O processo ensino-aprendizagem diz respeito à interação entre o 

professor, o aluno e a matéria de ensino. Nessa interação, na maioria das 

vezes, o professor manipula o conteúdo a ser aprendido e os aspetos 

relacionados a ele para causar mudanças (aprendizagem) no aluno. Este 

processo tende a revelar-se complexo, sendo que o seu sucesso resulta da 

influência de um conjunto de fatores com características e pesos diferentes. 

Pretende-se neste ponto apresentar, de forma sistematizada, o conjunto de 

fatores que ressaltam, pela sua relevância, de entre um conjunto ainda mais 

alargado de fatores hoje conhecidos. 
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Diferentes estratégias instrucionais podem ser usadas na apresentação 

da tarefa, no sentido de fornecer ao aluno as informações essenciais para a 

realização da tarefa com sucesso. Um exemplo muito enfatizado refere-se às 

informações fornecidas pela instrução, demonstração e feedback, pois são 

geralmente estratégias utilizadas para fornecer aos alunos informações 

relacionadas com a tarefa a ser aprendida. Estas são armas imprescindíveis 

para o professor de Educação Física desenvolver um clima de aprendizagem 

nas suas aulas, baseado nas trocas de informações. 

No contexto de ensino quando se fala em trocas de informações com 

relevância informativa, recorre-se frequentemente, ao termo “instrução”. Este 

aparece frequentemente confinado a conjunto de comportamentos de ensino, 

que fazem parte do reportório do professor relativos à transmissão de 

informação diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos do 

ensino, com o propósito de gerar aprendizagem e de promover o 

desenvolvimento dos sujeitos que nele participam. 

Nas situações de instrução a informação é emitida usualmente em 

referência a três momentos: antes da prática recorrendo-se a preleções, 

apresentação da tarefa, explicações e demonstrações; durante a prática 

através da emissão de feedbacks e após a prática pela análise referenciada à 

prática desenvolvida (Siedentop, 2000). Assim, a capacidade de conciliar as 

várias estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de 

apresentação do conteúdo, constituem aspetos determinantes para a eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem. 

No processo de ensino-aprendizagem, a qualidade na transmissão da 

informação foi uma preocupação permanente. Foi meu dever encontrar 

estratégias que favorecessem o processo de transferência da informação, pois 

é fundamental que todos os alunos vivenciem as tarefas com sucesso, uma vez 

que não podemos ignorar que todos possuem diferentes maneiras, umas mais 

eficientes do que outras, de captar a informação. A assimilação da informação 

ocorre através de vários canais de comunicação verbal e não verbal, sendo 

que, quanto maior a quantidade de canais utilizados para integrar a informação, 

maior será a retenção. É unânime que uns conseguem reter a informação mais 
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facilmente através daquilo que ouvem, outros necessitam de ver, já outros 

necessitam de ver e ouvir. Sendo assim, nas aulas lecionadas no espaço 

interior, dispus de um videoprojector que utilizei como meio auxiliar na 

transmissão de informação para os alunos, uma vez que o recurso aos meios 

audiovisuais propicia o uso de vários canais, permitindo uma melhor 

transmissão das informações. 

Rosado & Mesquita (2009) apontam a capacidade de comunicar como 

um dos fatores preponderantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino 

das atividades físicas e desportivas. Atendendo a este aspeto, tive sempre 

imenso cuidado de planear, estruturar e organizar a instrução que iria transmitir 

aos alunos, pois, tal como defende Piéron (1988), este comportamento não 

pode ser improvisado, tem que ser preparado cuidadosamente, para que a 

informação seja clara, precisa e concisa, atendendo aos objetivos propostos e 

às decisões prévias. 

Neste âmbito, Rink (1993) salienta como principais funções da instrução, 

a identificação de objetivos, a planificação e apresentação eficaz das tarefas 

aos alunos, a motivação dos alunos para a prática e o desenvolvimento do 

conteúdo. Para que este processo se procedesse com qualidade, elaborava 

uma apresentação em PowerPoint para todas as aulas (Anexo nº2), onde 

indicava o objetivo comportamental, as condições de realização bem como 

aspetos críticos das tarefas a efetuar. Estas apresentações eram utilizadas 

durante os períodos de instrução, para complementar a informação transmitida 

verbalmente, esclarecendo os alunos acerca dos comportamentos importantes 

para a realização da tarefa. Em certos momentos, nessas apresentações 

também eram colocados vídeos e imagens, com o intuito de auxiliar a 

descrição correta das ações que se pretendiam realizar. Verifiquei, 

relativamente às aulas realizadas no exterior onde não utilizava o 

videoprojector, que havia maior facilidade em captar a informação, 

principalmente ao nível da organização da tarefa, onde bastava os alunos 

verem nos diapositivos a organização e automaticamente sabiam para onde ir 

e o que fazer. Para reforçar a instrução adotei com frequência, nas 

modalidades de Badminton e Ginástica, a estratégia de colocar ao lado de 
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cada estação uma imagem a exemplificar o que devia ser feito, atribuindo 

maior autonomia aos alunos.  

No processo de instrução, os alunos são elementos ativos, pois 

interpretam e respondem as intervenções e solicitações do professor, como 

também trazem consigo conhecimentos, capacidades, disposições, 

expectativas e motivações que condicionam o que se pode passar e o que 

efetivamente se passa na aula. Tal como afirma Rink (1993), um dos fatores 

que ajuda a aumentar os índices de atenção é a clareza da apresentação 

durante a comunicação entre o professor e o aluno. Para alcançar esta clareza 

durante os períodos de instrução, tinha a preocupação de orientar os alunos 

para o objetivo da tarefa, dispor a informação numa sequência lógica, 

apresentar exemplos corretos e errados, repetir assuntos difíceis de 

compreensão, utilizar o questionamento e apresentar a tarefa de forma 

dinâmica e personalizada. 

 

Passando pela Demonstração… 

 

Outro aspeto fulcral de modo a transmitir uma instrução eficaz foi 

acompanhar a informação verbal com a demonstração, fornecendo assim mais 

uma fonte de informação ao aluno, de forma a facilitar os processos de 

compreensão e retenção. A demonstração como auxílio à instrução que referi 

acima, foi uma estratégia bastante utilizada nas minhas aulas. 

De facto, a demonstração em parceria com a exposição, assume um 

papel importante, no sentido de possibilitar ao praticante a visualização dos 

movimentos a realizar nas tarefas. Algumas pesquisas realizadas neste âmbito 

revelam que a apresentação do modelo do movimento pretendido permite 

diminuir o tempo de prática necessário para atingir determinado nível de 

performance em relação à prática efetuada na ausência da utilização prévia 

desta estratégia de apresentação (Rosado & Mesquita, 2009). Na realidade, a 

apresentação de um modelo, relativamente à instrução, permite ganhar tempo 

útil de prática, pois o que se pretende aprender está contida nessa exposição, 

que “apenas” terá que ser “copiada” pelo aluno (Godinho et al., 1999). 
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A teoria da aprendizagem social de Bandura (cit. por Graça & Mesquita, 

2006, p. 212) apresenta a demonstração como uma matriz informacional que 

vai permitir ao observador organizar e memorizar uma informação sobre o 

movimento observado, à qual poderá recorrer em futuras ações, tanto para 

produção como para avaliação de ações subsequentes. Assim, a observação 

de um modelo apropriado durante a prática de uma habilidade motora pode ser 

efetiva na medida em que o aprendiz necessita ter uma ideia clara do objetivo a 

ser atingido, ou seja, a observação do desempenho de um modelo pode 

facilitar aquisição de padrões de respostas. 

Vários foram os momentos, no decorrer das aulas, em que aproveitei a 

minha aptidão em demonstrar as tarefas a realizar para fornecer imagens mais 

claras do movimento a realizar, acelerando o processo de aprendizagem. 

Bento (1987) defende que “a demonstração do movimento pelo professor 

constitui um fator decisivo no processo de aprendizagem, implicando ainda um 

grande efeito educativo devido ao contributo que a afirmação da competência 

específica do professor fornece para a consolidação da sua autoridade, da sua 

imagem e aceitação como docente.”  

Importa realçar que, não será a quantidade das demonstrações que 

veiculam a eficácia da intervenção, mas a qualidade do conteúdo informativo 

que elas transportam (Mesquita, 1998). Tarefas como planear, relembrar e 

treinar foram uma constante antes das aulas, com o propósito de conceber 

uma demonstração de qualidade aos alunos. Na realização das demonstrações 

considerava ainda alguns critérios didáticos, tais como: 

 procurava o melhor modelo possível (dar uma ideia global correta das 

componentes críticas da tarefa motora);  

 atendia à posição e distância dos observadores para que não tivessem 

dificuldade em observar os elementos técnicos que se pretendia 

demonstrar. 

 demonstrava, se necessário, em diferentes perspetivas, de modo a 

construir uma imagem mais nítida da ação a realizar;  

 repetia, quando necessário, diversas vezes, pois uma só demonstração 

por vezes poderia não ser suficiente; 
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 algumas vezes a demonstração era realizada pelos alunos, de forma a 

produzir o efeito de modelação comportamental (criação de um clima 

relacional positivo de imitação) e assim ficava liberto para a focalização 

da atenção dos alunos em aspetos relevantes a atender, através do 

complemento da informação verbal. 

 após a demonstração verificava o grau de compreensão dos alunos 

relativamente às componentes críticas mais importantes, de forma a 

perceber se tinham interiorizado o movimento.  

Dentro deste quadro, a demonstração exibiu-se como uma estratégia 

admirável, permitindo a sistematização da informação e o acesso a uma fonte 

rica de informação relativamente à tarefa, facilitando ao aluno a representação 

mental do comportamento desejado, aumentando, assim, a possibilidade de 

uma performance correta. 

 

Ao Feedback… 

 

No decorrer das tarefas motoras, procurava manter sempre todos os 

alunos sob o meu campo de visão, a fim de controlar, regular e monitorizar a 

realização das tarefas propostas. De modo a que estes assimilassem as 

informações fornecidas e conseguissem realizar as habilidades motoras de 

forma adequada, eram fornecidos feedbacks de acordo com o que é prescrito 

nos momentos de instrução antes da realização da tarefa. Sendo o feedback 

uma ferramenta fundamental no processo de ensino – aprendizagem importa 

que este seja específico, corretivo e congruente com a matéria de ensino pois 

só assim consegue ser eficaz. 

Durante a execução, o aluno recebia informações sobre como está 

sendo executado o movimento e, após a sua conclusão, recebia informações 

que lhe permitia avaliar se o movimento executado alcançou ou não o objetivo 

pretendido. Estas informações são denominadas feedback. Sarmento (1993) 

refere que o feedback é uma informação de retorno em função de um 

comportamento observado. Piéron (1999) no quadro da Educação Física refere 

que, o feedback pode ser definido como uma informação proporcionada ao 
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aluno para o ajudar a repetir comportamentos motores adequados, eliminar 

comportamentos incorretos e conseguir os resultados previstos. Pode-se 

distinguir entre feedback intrínseco e extrínseco. O feedback intrínseco refere-

se à informação que o próprio indivíduo consegue percecionar durante ou após 

a execução. O feedback extrínseco é a informação fornecida por uma fonte 

externa (professor, vídeo) que o aluno pode utilizar para uma próxima 

execução.  

Segundo a Rink (1993), o feedback é a informação que o estudante 

recebe de uma performance, sendo tradicionalmente classificado em duas 

grandes categorias: conhecimento do resultado e conhecimento da 

performance. Enquanto a primeira categoria nos remete para o sucesso de 

uma ação em relação ao objetivo, a segunda referencia-se à informação 

centrada na execução dos movimentos (Rosado & Mesquita, 2009).  

O feedback apresenta-se como uma exigência necessária para a 

ocorrência de aprendizagem. Sem essa informação não há aprendizagem. Ao 

nível da investigação sobre a eficácia do ensino o feedback surge como uma 

das variáveis que mais influência a eficácia do ensino. Segundo Rosado & 

Mesquita (2009) “a sua pertinência reside na possibilidade de apoiar o 

praticante na realização das tarefas, a nível de interpretação propriocetiva dos 

movimentos executados, e nos modelos de referência que lhe proporciona para 

a comparação da resposta motora obtida com a desejada” 

Piéron (1999) afirma que o feedback se revela um elemento 

determinante na relação pedagógica ao constituir um ponto de união entre o 

ensino e a aprendizagem. Durante a minha atuação procurei manter uma 

intervenção ativa e oportuna, no sentido de conduzir o aluno à 

consciencialização do seu comportamento nas tarefas motoras. 

Para além das questões relacionadas com as dificuldades da emissão 

de feedback, bem como do momento oportuno de se transmitir, outras 

questões se colocam perante a sequência de ação que conduza à emissão do 

feedback. Esta sequência, que tanto me baseei durante as minhas aulas, 

porque acredito que realmente nos seus benefícios, foi sintetizado de uma 

forma bastante clara por Rosado & Mesquita (2009), onde explicaram que a 
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sequência de comportamentos necessários para emitir um feedback são: “a 

observação e identificação do erro; a tomada de decisão (reagir ou não reagir); 

se decidir reagir: prestar um encorajamento ou uma informação; o feedback 

pedagógico informativo; observar as mudanças no comportamento motor do 

aluno (mudanças em concordância com a intervenção do professor) e a 

observação de nova tentativa e novo feedback”. Deste ciclo importa evidenciar 

que o feedback começa na observação e só termina após a observação da 

reação do aluno às indicações do professor. Que usualmente é designado o 

“fecho do ciclo do FB”, o qual, por sua vez, pode conduzir à emissão de outro 

feedback. Na concretização desta sequência, senti durante uma fase inicial da 

minha atividade dificuldades em fechar o ciclo de feedback, pois a minha 

tendência, após emitir um feedback a um aluno, era intervir de imediato sobre 

outro aluno. Esta minha vontade de querer estar em todo lado fez com que, por 

vezes, não verificasse os resultados da informação transmitida. Perante esta 

situação, várias foram as vezes que o Professor Cooperante me levou a refletir 

para a importância de concluir o ciclo de feedbacks. Com o desenrolar da 

prática, senti que este comportamento foi progressivamente melhorando, tendo 

procurado verificar, em tempo oportuno, as respostas dos alunos ao feedback. 

Pela experiência que fui obtendo do treino desportivo, nas atividades de 

enriquecimento curricular e comprovando agora com as aulas que lecionei no 

estágio, sem dúvida que o feedback acaba por ser uma ferramenta com 

bastante peso durante a lecionação das aulas, desde que seja utilizada 

corretamente. Após análise da informação recolhida nas observações 

efetuadas pelos meus colegas de estágio verificava-se que a maior parte dos 

feedbacks emitidos eram individualizados, de forma a garantir as necessárias 

correções. Contudo quando se constatava um nível de prática muito idêntico, 

com execução comum do erro, os feedbacks eram dirigidos a um grupo ou a 

toda a classe.  

A capacidade de fornecer um feedback que seja pertinente e relevante é 

geralmente visto como um aspeto importante para um ensino com qualidade. O 

feedback aqui enunciado tem como objetivo induzir no aluno desempenhos 

superiores na execução da habilidade motora, promovendo o incremento da 
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atenção, do esforço e da persistência na tarefa. Para tal deve possuir algumas 

características, entre as quais se destacam: o direcionar da informação emitida 

pelo feedback para a especificidade da tarefa e dos conteúdos alvo de 

aprendizagem (específico); focalizar os critérios orientados para a qualidade de 

execução ou para o resultado a obter (conhecimento da performance e/ou do 

resultado); referenciar-se aos propósitos das tarefas focados durante a sua 

apresentação (congruência). Com o intuito de concretizar essa especificidade, 

ocorria a necessidade do aluno receber informação técnica precisa acerca 

daquilo que fez (feedbacks descritivos) e/ou do que devia fazer para melhorar 

(feedbacks prescritivos), bem como interrogar os alunos acerca da qualidade 

da sua execução, de modo a facilitar o processo de aprendizagem. Por último, 

os feedbacks avaliativos não eram, necessariamente, negativos, havia o 

cuidado de organiza-los de maneira positiva, sendo uma estratégia importante 

no incremento de ambientes de aprendizagem favoráveis. Tal estratégia 

permitia melhorar o clima da aula, através do reforço e elogio dos aspetos 

fortes das suas prestações.  

 

Sem esquecer a Motivação… 

 

Nos dias de hoje o desinteresse e a desmotivação é uma realidade bem 

presente nas aulas de Educação Física. Após aplicação do questionário de 

caracterização da turma verifiquei que a totalidade da turma demonstrava 

interesse pela disciplina de Educação Física. Contudo, mesmo partindo deste 

patamar de aceitação, considero que nunca é demais motivar os alunos e 

envolvê-los nas atividades propostas. Julgo que esta é uma função 

determinante que o professor deve realizar, pois não deve ficar à espera que 

sejam os alunos a motivarem-se ou a apresentarem desde logo essa 

característica. Para Schmidt (1991), motivar para a prática é essencial, pois um 

aluno motivado dedica-se, com afinco, na execução da tarefa, com uma prática 

expressiva e autêntica, por largos períodos de tempo, resultando numa 

aprendizagem mais efetiva.  
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Na minha turma, os alunos desde cedo revelaram uma atitude positiva. 

Isso mesmo referi na reflexão da aula nº3: “nesta aula, os alunos estiveram 

muito participativos na realização dos exercícios. Mesmos os alunos com 

algumas dificuldades, são interessados e mostram-se motivados para a 

prática.” No entanto, após esta reflexão entendi que, mesmo eles tendo à 

partida esta atitude, tinha que contribuir de alguma forma perante a dedicação, 

o comportamento e o entusiamo demonstrado. Como estratégias, procurei ser 

criativo e apresentar atividades desafiantes e diversificadas, das quais passo a 

mencionar alguns exemplos: realização de competições, implementação de 

atividades lúdicas, aplicação de critérios quantitativos e exibição de vídeos no 

final de cada período.  

Do ponto de vista pedagógico, os níveis de motivação dos alunos para a 

prática desportiva decorrem da interação verificada entre fatores relacionados 

com os próprios sujeitos (personalidade, motivos, objetivos) e as situações em 

que se realiza essa mesma prática (características dos adversários, objetivos 

estabelecidos pelo professor, tipo de tarefa) (Fonseca, 2000). A motivação 

representa a capacidade de exercer um nível elevado e permanente de esforço 

em prol de um determinado objetivo, sendo que esse esforço deve ser capaz 

de satisfazer algumas necessidades individuais, pois, como afirma Fonseca 

(1999, p.52), um indivíduo está intrinsecamente motivado para a prática de 

uma determinada atividade quando a pratica voluntariamente pelo prazer e 

satisfação que ela lhe proporciona, ou seja, a compensação advém da própria 

prática. 

Na relação ensino-aprendizagem, o propósito da motivação consiste em 

despertar no aluno o interesse em apreender, dirigindo os esforços para 

atingirem as metas definidas, pois, como refere Alves (2003), a motivação 

desempenha um papel fulcral na relação ensino-aprendizagem, sendo 

essencial em qualquer ambiente, conteúdo ou momento para uma execução 

bem sucedida. 

Como se pode confirmar, a qualidade e o êxito da aprendizagem são 

influenciados indubitavelmente pela motivação com que o aluno se envolve no 

processo de aprendizagem. Deste modo, procurei apresentar em todas as 
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aulas exercícios motivantes, inovadores e desafiadores, de forma a manter os 

alunos interessados nas atividades desenvolvidas. A maior parte desses 

exercícios tinham um caráter competitivo, estimulando o empenho no sentido 

de atingir o melhor resultado. A competição aparecia não só como um estímulo 

para o aumento de empenho mas também como um enorme fator motivacional 

para os alunos, participando estes mais ativamente na atividade, seja a realizá-

la ou incentivar os colegas de equipa. A competição, nas diferentes atividades, 

esteve sempre presente e, por vezes, de diversas formas. No campeonato de 

Ginástica de Solo e Aparelhos, era dado enfâse unicamente na execução 

eficiente das diferentes habilidades. Por sua vez, na unidade didática de 

Badminton, o torneio que se realizou ao longo das aulas requeria maior eficácia 

para amealhar o maior número de pontos. A apresentação dos registos 

(resultados, estatísticas, etc.) foi outro ponto que contribuiu para aumentar a 

motivação nas aulas. Todas as semanas exibia na plataforma moodle os 

resultados finais, para que todos os alunos tivessem o conhecimento da sua 

prestação e, assim, saberem onde tinham que melhorar para poderem 

ambicionar um bom resultado. Através desta estratégia, verifiquei que os 

alunos acabavam por se encontrar bastante interessados e comprometidos 

com o desenrolar do campeonato e com as tarefas que se iam realizando. Já 

no 3º Período, a modalidade a lecionar era a Ginástica Acrobática. Então foi 

realizado um evento, com a designação “A Secundária de Valongo tem 

Talento”, em que cada grupo apresentou uma coreografia a um júri, constituído 

por mim, Professor Cooperante e Diretora de Turma. Este evento implicou que, 

ao longo da unidade didática, os alunos se empenhassem e se motivassem 

para no final apresentarem a melhor coreografia ao júri do evento. 

No início de cada aula, de modo a elevar os índices motivacionais para a 

realização das tarefas, efetuava sempre diversos exercícios lúdicos, orientados 

sempre para o objetivo da aula. Estes exercícios permitiam evitar a monotonia, 

visto que tive sempre o cuidado de selecionar permanentemente tarefas 

diferentes e diversificadas, criando assim um clima pedagógico favorável para 

o resto da aula. Por conseguinte, a parte inicial da aula era também o momento 

em que exercitava sempre as capacidades motoras a serem avaliadas no 
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fitnessgram, sempre numa componente mais lúdica, de modo a manter os 

alunos motivados. 

Em quase todas as tarefas exercitadas propunha um critério de êxito 

quantitativo, de forma a manter os bons níveis de motivação e empenho na 

realização da tarefa, como, por exemplo, no Badminton, verificar qual o grupo 

que conseguia realizar maior número de batimentos, colocar o volante o maior 

número de vezes no local pretendido; no Andebol, realizar cinco passes 

consecutivos, marcar o maior número de golos; na Ginástica Acrobática, 

manter a posição durante 5’’. A aplicação destes critérios quantitativos 

conduziam os alunos a uma maior entrega, a fim de atingirem com êxito esse 

objetivo.  

No final de cada período, para além da entrega de prémios a cada aluno 

conforme a classificação do seu grupo, era também mostrado à turma um 

vídeo com uma compilação de filmagens e fotos das atividades em que 

participaram e dos momentos mais marcantes vivenciados nas aulas, dando 

ênfase essencialmente a momentos de superação, alegria, satisfação, 

empenho e entusiasmo. Com estes vídeos, verificava que os alunos iam de 

férias com uma motivação enorme de encarar o novo período e as novas 

modalidades, com determinação e entusiasmo.   

Foi evidente o aumento da dedicação e a satisfação demonstrada pelos 

alunos quando estimulados com estas situações, mantendo-os envolvidos na 

tarefa com o objetivo de alcançar as metas definidas. Isto proporcionou o 

aumento da exercitação, o que, naturalmente, se revelou como um incentivo 

para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

4.1.7 A importância da compreensão dos estilos de ensino como forma de 

aperfeiçoar a minha ação pedagógica 

 

A fim de entender melhor o comportamento do professor e dos alunos, 

que se desencadeia dentro do processo de ensino e aprendizagem, o 

Professor Cooperante questionou-nos, numa reunião de núcleo de estágio, 

sobre qual seria o nosso entendimento relativamente aos estilos de ensino. 
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Esta situação levou-nos a encaminhar o nosso pensamento para a importância 

de compreender os estilos de ensino com o objetivo de melhorar a nossa 

qualidade de ensino. Nesse momento, cada um de nós apresentou a sua 

opinião, no entanto, não foram totalmente esclarecedoras, levando-me 

posteriormente a pesquisar sobre este tema, no sentido de aprofundar o meu 

conhecimento, atendendo à teoria concebida por Mosston e Ashworth (1994). 

Os estilos de ensino, de acordo com Mosston e Ashworth (1994), 

definem quem toma as decisões e em que momento elas são tomadas. Os 

mesmos autores defendem a existência de vários estilos de ensino, no entanto, 

não excluindo os demais, gostaria de destacar aqueles que, de certa forma, 

estiveram presentes durante a minha atuação: o ensino por comando, a 

descoberta guiada e divergente. De forma a caraterizar os estilos, apenas me 

focarei nos três estilos nomeados, uma vez que foram os que mais 

predominaram no processo ensino-aprendizagem. A escolha do estilo depende 

dos objetivos a serem alcançados, sendo que cada estilo tem efeitos 

diferenciados nos canais de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e 

social (Rosado & Mesquita, 2009). 

Assim, segundo Mosston e Ashworth (1994), o estilo de ensino por 

comando carateriza-se por o professor controlar todas as decisões, sendo ele 

quem determina os objetivos da aula, seleciona as atividades, fornece as 

indicações necessárias sobre o quê e como realizar, ou seja, após a 

transmissão da informação, o aluno tende a reproduzir o que o professor 

pretende e/ou demonstrou. Este estilo de ensino foi várias vezes utilizado na 

explicação das tarefas. Numa fase inicial do meu percurso, facilitou a aquisição 

do controlo inicial da turma, uma vez que com este estilo de ensino tinha um 

maior domínio sobre tudo o que se passava à minha volta. Além disso, tendo 

em conta as características deste estilo de ensino, e sendo a Ginástica de Solo 

e Aparelhos a primeira modalidade lecionada, a aplicação do referido estilo 

produziu os efeitos esperados na performance dos alunos, pois esta 

modalidade engloba habilidades fechadas com pouca interferência contextual, 

existindo uma única solução para execução da tarefa. Porém este estilo de 

ensino noutras modalidades limitava muito a ação e consequentemente a 
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aprendizagem dos alunos, uma vez que todas as decisões por eles tomadas se 

resumiam às minhas indicações, não promovendo a autonomia nem a 

divergência de respostas. Assim, ainda no primeiro período, na modalidade de 

Andebol, em vez de me limitar a instruir, observar e corrigir, optava após 

detetar o erro por questionar os alunos acerca dos mesmos, para que estes 

tomassem consciência da forma de execução correta. Portanto, estava a 

utilizar o estilo de ensino “descoberta guiada”, que, conforme afirma Mosston e 

Ashworth (1994), apela ao envolvimento cognitivo do aluno, ou seja, os alunos 

eram solicitados a pensar através de questões e situações problema, no 

sentido de descobrir o caminho para a solução. Por último, outro estilo de que 

me socorri na realização da minha prática foi o estilo de ensino divergente, pois 

os alunos, para além de tomarem consciência do porquê das suas decisões, 

têm que compreender que numa situação de jogo, por exemplo, existe grande 

diversidade de respostas para o mesmo problema devido essencialmente à 

elevada interferência contextual. A característica básica deste estilo é a busca 

de respostas múltiplas e divergentes, contribuindo para o maior relacionamento 

do aspeto motor e cognitivo. Os objetivos deste estilo são compreender e 

perceber a estrutura da atividade, desenvolver a criatividade e a habilidade de 

verificar várias soluções para um problema determinado. 

De forma mais ou menos consciente, ao longo de todo o ano letivo, em 

cada aula poderia implementar vários estilos de ensino, pois na ativação geral, 

recorria frequentemente ao estilo de ensino por comando, por existir uma 

relação direta e imediata entre o estímulo do professor e a resposta do aluno, 

onde estes realizam os diferentes exercícios a partir da minha instrução. 

Depois da ativação geral, a minha intervenção alterava-se dependendo do 

contexto a lecionar. Devido a importância da compreensão dos estilos de 

ensino, a meio do 1º período, ficou decidido que seria introduzido no plano de 

aula um item com os Estilos de Ensino, com o intuito de clarificar e levar a 

refletir sobre qual seriam os Estilos de Ensino mais adequados a cada aula. 
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4.1.8 As novas tecnologias: Plataforma Moodle, Infoponto e 

Videoprojector 

 

O conhecimento educativo, tal como a sociedade atual, estão em 

constante evolução, daí que seja indispensável que a escola caminhe ao lado 

da inovação, de modo a adquirir um conjunto diversificado de conhecimentos, 

necessários para desenvolver uma pedagogia orientada para uso das novas 

tecnologias. 

Estas assumiram-se na sociedade atual como ferramentas poderosas de 

informação e comunicação que vieram para ficar e para modificar o nosso dia a 

dia em todas dimensões. 

Adell (1997) enfatiza que “as tecnologias de informação e comunicação 

não são mais uma ferramenta didática ao serviço dos professores e alunos… 

elas são e estão no mundo onde crescem os jovens que ensinamos…” 

O infoponto (Anexo 3) e a plataforma moodle da ESV foram duas 

ferramentas que se tornaram uma mais valia no desenrolar do Estágio. O 

recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação foi uma constante ao 

longo do estágio, uma vez que na escola se registam os sumários, as faltas e 

as classificações no infoponto. Este tipo de inovação simplifica todo este 

processo, permitindo realizar estas tarefas mais rapidamente e de uma forma 

muito mais acessível, visto que mesmo a partir de casa podemos aceder ao 

infoponto e à plataforma moodle. 

Na plataforma moodle, foi criada uma página, exclusivamente para os 

alunos, e esta funcionou como mais um espaço de interatividade, partilha e 

acompanhamento do trabalho realizado, uma vez que toda a informação para a 

realização do trabalho teórico, apresentações das aulas e toda a informação 

importante sobre cada modalidade foi publicada nesta página, com intenção de 

os alunos poderem consultar todo o material colocado na plataforma (Anexo 4). 

No sentido de motivar os alunos a visitarem a página e participarem ativamente 

no processo de ensino-aprendizagem, o núcleo, quinzenalmente, colocava ou 

alterava a imagem e a frase de apresentação (Anexo 5).  
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Para além destas funcionalidades, nesta plataforma, foi inclusivamente 

criado o portefólio do núcleo (Anexo 6) e o meu portefólio (Anexo 7). Esta 

ferramenta favoreceu a organização de todos os documentos e informações 

relativas ao estágio, permitindo assim uma mais fácil organização e 

sistematização de todo o processo. Esta página também me deu a 

possibilidade de enviar para o Professor Cooperante, Orientador e colegas de 

estágio, os meus trabalhos e planos de aula, funcionando assim como um meio 

de comunicação entre todos estes intervenientes.  

A necessidade de utilizar estratégias pedagógicas assentes numa 

atitude criativa, produtiva, inovadora e sabedora devido à emergência de novas 

tecnologias educacionais, que buscam enriquecer, dinamizar e promover o 

processo de ensino-aprendizagem, levou-me a recorrer às novas tecnologias 

como meio transmissores eficazes e facilitadores de informação e 

comunicação. De acordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 69), “a capacidade 

de comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no 

contexto do ensino das atividades físicas e desportivas”. De entre os vários 

propósitos da comunicação, salienta-se a instrução que, segundo Siedentop 

(2000), se reporta aos comportamentos de ensino verbais e não verbais, a que 

o professor recorre para transmitir a informação diretamente relacionada com 

os objetivos e conteúdos de ensino. Nas minhas aulas, de modo a auxiliar a 

instrução transmitida verbalmente, utilizei constantemente o videoprojector, no 

sentido dos alunos poderem visualizar uma apresentação em powerpoint onde 

colocava os grupos de trabalho, imagens representativas da ordem de rotação 

das estações, bem como toda a informação pertinente para a realização da 

tarefa. Recorrendo a estes mecanismos os alunos assimilavam melhor o que 

tinham de fazer para colocar em prática as minhas indicações.  

No entanto, importa deixar claro que integrar estas apresentações na 

instrução não implica a eliminação das técnicas convencionais, mas trata-se de 

integrar, aproximar e adequar uma instrução verbal a uma não verbal, para que 

o processo de ensino aprendizagem se torne um processo completo, rico e 

estimulante. 
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4.1.9 O momento avaliativo 

 

Um sentimento de apreensão e receio surgiu no momento da avaliação 

dos alunos. Apesar de considerar que procurei efetuar uma avaliação com a 

máxima justiça, exigência e objetividade, fica sempre um sentimento de 

incerteza relativamente à classificação atribuída. Apelando ao sentimento de 

equidade e rigor, procurei aliviar este constrangimento e enfrentar esta 

complexa tarefa.  

Uma avaliação bem delineada e pensada pode contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino. Neste âmbito, Siedentop (2000) refere que a 

avaliação pode constituir uma ferramenta para ilustrar a performance dos 

alunos, a sua progressão em termos de aprendizagem e, ao mesmo tempo, 

servir de motivação e de responsabilização do próprio aluno pela sua 

aprendizagem e crescimento. 

Dentro desta área e sobre a temática da avaliação, participei em duas 

reuniões do Departamento de Expressões, onde está inserido o grupo de 

Educação Física, com o objetivo de traçar as melhores formas de avaliação 

dos alunos e torná-la o mais justa possível. Com esse objetivo, o grupo de 

Educação Física estabeleceu um modelo particular e foi este que apliquei na 

classificação dos meus alunos, visto que se adequava aos critérios de 

avaliação, definidos pelo Grupo de Educação Física. A fórmula proposta 

decompõe-se em quatro grandes áreas: Atividades Físicas (55%), Aptidão 

Física (10%), Conhecimentos (10%) e Atitudes e Valores (25%). No que 

respeita à avaliação das Atividades Físicas, esta compreende a avaliação 

decorrente das modalidades a lecionar em cada período. Depois deve ter-se 

em consideração a Aptidão Física, quantificada através do resultado obtido no 

fitnessgram. Os Conhecimentos traduzem-se na média entre o teste teórico e o 

trabalho teórico. O teste teórico foi elaborado e realizado na plataforma moodle. 

Consistia na resposta a um determinado número de perguntas dentro de um 

tempo máximo de execução. No final, o teste era automaticamente corrigido 

pelo sistema, possibilitando um conhecimento imediato da classificação. Esta 

área englobava também a realização de um trabalho no âmbito do tema 
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aglutinador inserido no Plano Anual de Atividades, ”As Energias Sustentáveis”. 

Assim, os alunos deveriam escolher um subtema e desenvolver um projeto, 

partindo da relação entre a prevenção ambiental e a Atividade Física, no 

sentido da sustentabilidade das energias renováveis. Este trabalho 

desenvolveu-se ao longo do 1º e 2º períodos, sendo feito progressivamente 

através de seis etapas distintas: 1ª - Definição dos Grupos de Trabalho; 2ª - 

Pesquisa Bibliográfica e Escolha do Tema; 3ª - Definição da Estrutura do 

trabalho com nova pesquisa bibliográfica; 4ª - Entrega da primeira versão do 

trabalho; 5ª - Entrega do trabalho final; 6ª- Apresentação do trabalho à turma. 

Por fim, há ainda a considerar a área das Atitudes e Valores, que apresenta os 

seguintes parâmetros: contribuição para o início atempado da aula, 

participação, empenhamento, comportamento e respeito pelo professor, 

espírito de autocrítica, espírito de equipa, desportivo, de cooperação, 

entreajuda e respeito pelos pares, participação em atividades de 

enriquecimento curricular propostas pela escola, apresentação e organização 

do material e utilização adequada do material e do espaço de aula. 

O ano letivo começou com as habituais avaliações diagnósticas, com o 

objetivo de compreender o ponto de partida e as bases que sustentam os 

conhecimentos dos alunos. As mesmas foram essenciais, pois funcionaram 

como ponto inicial do planeamento das unidades didáticas e da preparação das 

aulas. No final de cada unidade didática, realizaram-se as avaliações 

sumativas, com o intuito de verificar se o processo de ensino-aprendizagem foi 

eficaz, bem como se os métodos e as estratégias pedagógicas adotados foram 

os mais adequados, permitindo assim fazer um balanço de todo o processo de 

ensino-aprendizagem inerente à respetiva modalidade. 

Além destes momentos formais de avaliação, foi desenvolvida uma 

avaliação formativa em todas as aulas, através das reflexões efetuadas em 

cada aula lecionada, das informações recolhidas no decorrer da aula, dos 

registos mencionados na ficha de assiduidade e das fichas de observação 

preenchidas pelos meus colegas de estágio. Estas informações permitiram-me 

retirar ilações constantes no decurso do processo ensino-aprendizagem, 

expostas em cada reflexão da aula, a partir dos quais pude construir uma base 
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coerente de feedbacks, quer para mim, quer para os alunos, relativamente à 

sua evolução e às suas dificuldades, detetando eventuais problemas, de modo 

a permitir a reformulação das estratégias a utilizar. Como refere Bento (2003, 

190), “a reflexão posterior sobre aula constitui a base para um reajustamento 

na planificação das próximas aulas (…) A reflexão é guiada por meio da 

comparação dos objetivos e do processo, previamente estabelecidos e 

programados, com os resultados alcançados e com o recurso realmente 

verificado”. Assim, cumprem-se os objetivos da avaliação formativa que nos 

apresenta Siedentop (2000): fornecer feedbacks para o professor e aluno, de 

modo a identificarem eventuais dificuldades de aprendizagem; rever a prática 

docente; permitir a manutenção de um registo do progresso do aluno 

identificando as suas principais fraquezas. 

O momento de avaliação foi, sem dúvida, um dos momentos mais 

difíceis neste ano de estágio. A quantificação do desempenho do aluno é uma 

tarefa muito complicada. Para a avaliação ser realizada com sucesso, foi 

essencial sistematizar e simplificar os instrumentos de avaliação, viabilizando 

um registo rápido, eficaz, simples, rigoroso e justo. 

Tendencialmente, quando ouvimos a palavra avaliação, pensamos em 

classificação, porque, de facto, os termos avaliação e classificação estão 

relacionados na realidade das escolas. As classificações são utilizadas para 

exprimir a prestação dos alunos e são usualmente obtidas pelo resultado de 

diferentes avaliações ao longo do período. Constituem um instrumento válido 

para revelar ao aluno como foi o seu desempenho ao longo do tempo, por isso 

não se pode confundir os conceitos de avaliação e classificação, pois a 

primeira comporta outros propósitos que vão para além da classificação do 

aluno.  

No meu caso particular, as classificações dos meus alunos, nos 

diferentes períodos, foram extremamente positivas, como comprovam os 

resultados do 3º período: doze alunos obtiveram classificação igual ou superior 

a 18 valores, três alunos obtiveram 17 valores e um alcançou uma classificação 

final de 16 valores, numa escala de 0 a 20. Estas classificações espelham bem, 

o trabalho bastante positivo realizado ao longo do ano letivo.  
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4.1.10 Teste declarativo 

 

No início do 2º Período foi realizado um teste de conhecimento 

declarativo, com vista a aferir o conhecimento que os alunos tinham na 

modalidade de Badminton. O teste realizado era composto por 26 questões 

fechadas, de dois tipos - verdadeiro/falso e escolha múltipla. O questionário 

abrangia os conteúdos programáticos específicos, nomeadamente regras 

básicas do Badminton, posição básica, deslocamentos, serviço longo e curto, 

clear, amorti, encosto, lob, remate e bloqueio. Nos gráficos 1 e 2 são 

apresentados os resultados quantitativos atingidos pela turma (não constam os 

resultados individuais). 

 

 

Figura 1 - Gráfico Teste Declarativo Inicial 

 

A leitura da figura 1 permite constatar uma taxa de insucesso em 

questões relacionadas com as regras de Badminton. Por outro lado, em 

questões relacionadas com os batimentos, verificou-se maior taxa de sucesso, 

o que demostra que os alunos reconhecem os batimentos e suas trajetórias. 

Na penúltima aula repetiu-se o teste declarativo, de modo a verificar se o 

processo de ensino / aprendizagem havia sido eficaz. É importante referir que 

para este teste, ao contrário do sucedido no 1º período, os alunos não tiveram 

qualquer aula teórica, simplesmente foi dispensado, na página dos alunos na 

plataforma moodle, um documento informativo, em formato digital para 
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poderem estudar. Naturalmente, muita informação foi transmitida nas aulas 

práticas. Este teste constituiu um elemento importante para a classificação final 

do 2º Período. 

 

 

Figura 2 - Gráfico Teste Declarativo Final 

 

No final comparei os resultados obtidos entre os dois testes, de modo a 

verificar se houve evolução no desempenho dos alunos. No momento inicial, a 

taxa de insucesso nas perguntas 15 e 24 foi bastante elevado, no entanto no 

teste final verificou-se uma melhoria, constatando-se assim que os alunos 

assimilaram bem estas duas regras. 

Na pergunta 9 houve uma particularidade, uma vez que em termos 

percentuais a taxa de insucesso foi a mesma, verificando-se assim uma 

evolução nula. No entanto, registaram-se alterações entre as respostas certas 

e erradas nos dois momentos de avaliação, ou seja, alguns alunos acertaram 

no teste diagnóstico mas erraram neste, o que indicia que, no momento inicial, 

estes alunos não tinham os conhecimentos bem consolidados. 

No teste inicial, as perguntas 5, 10, 14 e 16 foram aquelas em que os 

alunos mais erraram, sendo a taxa de insucesso de quase 50%. Entretanto, no 

teste final, embora continuassem a registar a maior taxa de insucesso, 

verificou-se uma melhoria significativa. Estas perguntas, tal como no teste 

inicial, estão relacionadas com as regras de Badminton, o que mostra que os 

alunos não assimilaram completamente o regulamento de Badminton. 
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Para esclarecer estas dúvidas na aula seguinte ao teste final, os alunos 

foram reunidos e em conjunto foram clarificadas as questões com taxa de 

insucesso mais elevada, no sentido dos alunos assimilarem os conteúdos 

testados.  

Por outro lado, tal como no teste inicial, nas perguntas relacionadas com 

os batimentos verificou-se a maior taxa de sucesso, o que demonstra que os 

alunos reconhecem os batimentos e suas trajetórias. Para essa assimilação 

contribuíram, certamente, as aulas práticas. Nestas perguntas, a taxa de 

sucesso foi muito elevada, sendo de sublinhar a totalidade de respostas 

corretas em 11 questões, sendo que, no teste inicial apenas em duas questões 

se verificou tal sucesso. É ainda importante realçar que em 10 questões a taxa 

de insucesso foi residual. 

Na figura 3 é possível verificar os resultados obtidos de forma 

quantitativa e individualizada entre o teste declarativo inicial e final. A análise 

do figura 3 permite-nos constatar a evolução positiva dos alunos, revelada na 

alteração da média geral inicial de 15 para 18,2, no teste final, numa escala de 

0 a 20 valores.  

 

 

Figura 3 - Gráfico individual sobre os resultados no teste declarativo (Comparação entre avaliação inicial e 

final) 

 

É visível uma melhoria dos resultados em todos os alunos da avaliação 

inicial para a avaliação final, o que indica uma melhoria no conhecimento da 

modalidade, nomeadamente na interiorização das regras, das tomadas de 
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decisão perante situações problema e do próprio jogo. De uma forma geral, a 

distribuição de funções de apoio ao jogo, árbitro e juiz de mesa, que se 

desencadeou ao longo das aulas de Badminton, funcionou como um estímulo à 

melhoria do conhecimento das regras e da compreensão do jogo. Neste 

contexto, foi percetível por parte dos alunos a interiorização das características 

da modalidade, do formato competitivo e do regulamento, desde as medidas, 

limites, pontuação e regras de arbitragem. 

Assim, no cômputo geral, o teste inicial foi bastante esclarecedor, 

permitindo-me percecionar quais os conteúdos onde os alunos apresentavam 

maiores dificuldades para durante as aulas proporcionar situações adequadas 

de aprendizagem, de forma a facilitar a assimilação dos conteúdos. O teste 

final, como referi anteriormente, para além de contribuir para a classificação 

final, também permitiu monitorizar e avaliar todo o processo de ensino-

aprendizagem. 
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4.2 Participação na Escola e Relações com a comunidade 

 

O professor desenvolve variados papéis na escola, não resumindo a sua 

atividade ao ato de lecionar. Atendendo à multiplicidade de funções do 

professor, o núcleo de estágio desenvolveu um conjunto de atividades, 

inicialmente projetadas no Projeto de Formação Individual e concretizadas em 

diferentes momentos ao longo do ano. As áreas “Participação na Escola” e 

“Relação com a Comunidade” englobam todas as atividades não letivas 

realizadas, tendo em vista a integração e relação de cada professor estagiário 

com a comunidade escolar. Assim sendo, ficou determinado que, para além de 

participarmos em algumas atividades previstas no plano anual de atividades do 

departamento de Educação Física, desenvolveríamos ainda um conjunto de 

atividades, no sentido de promover e reforçar o papel educativo do Professor, 

em especial o papel do Professor de Educação Física e da própria disciplina 

com vista à integração e relação com a comunidade. Nos pontos seguintes 

serão abordadas as ações desenvolvidas, numa intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora e que constituíram o meu esforço para a 

minha integração na comunidade escolar. 

 

4.2.1 Dinamização e Colaboração nas atividades 

 

A minha participação nas atividades da escola iniciou-se com a presença 

em diversas reuniões, como, por exemplo, a reunião geral, as reuniões de 

conselho de turma, as reuniões do departamento de expressões, no qual 

estava inserido o grupo de Educação Física. Durante estas reuniões 

compreendi os mecanismos de funcionamento e retirei ensinamentos 

importantes para a minha intervenção futura numa escola.  

No sentido de comemorar o dia de S. Martinho o núcleo de estágio 

aproveitou o momento para divulgar, elaborar e organizar Jogos Tradicionais 

para os alunos do Centro de Novas Oportunidades e Educação e Formação de 

Adultos, proporcionando-lhes um momento agradável, divertido e recheado de 

festividade. Estas atividades são extremamente importantes, pois os jogos 
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tradicionais são uma grande riqueza cultural que precisa de ser conhecida e 

preservada, competindo-nos a todos mantê-la viva. A participação nestas 

atividades lúdicas e recreativas, permitiu assim reavivar memórias e, ao 

mesmo tempo, usufruir de um momento de festa, alegre e sociável.  

 Apesar de termos previamente definido uma série de atividades estas 

tiveram que ser adaptadas ao espaço e material disponível. Entre as atividades 

realizadas, destacam-se: o “Jogo da malha“, “Jogo do pião“, “Jogo das latas“, 

“Jogo da tração à corda”, a “Corrida dos sacos”, “Corrida dos Arcos” e “Corrida 

das andas”. No geral todos os jogos tiveram sucesso. Contudo, penso que os 

jogos que funcionaram melhor e onde se verificou uma maior adesão por parte 

dos participantes foram os jogos da malha, do pião, das latas e corrida com 

andas. Considero que, de uma forma global, as atividades corresponderam às 

expectativas dos participantes tendo ajudado assim reavivar memórias, pois 

relatam alguma da história e cultura do nosso país. Esta atividade permitiu 

ainda reforçar o papel do professor de Educação Física na escola, além de 

possibilitar momentos de socialização, tendo em vista a minha integração junto 

da comunidade escolar. 

No dia 18 de novembro, colaborei na realização do Corta-Mato escolar, 

atividade organizada por dois professores do grupo de Educação Física. A 

minha função durante o corta-mato foi de controlar os alunos à passagem por 

uma determinada zona. A execução da função implicou, além do controlo, o 

apoio e o incentivo aos alunos, necessários devido à intensidade da prova. 

Ainda no que respeita à referida atividade, estimulei a participação dos 

alunos da minha turma, tarefa facilitada pela minha própria participação. Assim, 

devo sublinhar que todos os alunos da minha turma participaram no evento, 

mostrando uma atitude de convívio, alegria e boa disposição. Importa 

igualmente sublinhar que todos acabaram a prova sem grandes sinais de 

fadiga e desagrado, facto que denota o seu entusiasmo pela atividade, fruto da 

interiorização do prazer e dos benefícios que resultam da prática de atividade 

física.  

É função do Professor estimular e servir de modelo, mostrando ao aluno 

a forma de agir perante uma competição e sublinhando o momento de alegria, 
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festa e convívio que uma atividade desportiva comporta, sem esquecer os 

benefícios que resultam para a saúde a adoção de um estilo de vida saudável e 

com qualidade. 

Na organização de eventos desta natureza deve-se ter como objetivo 

principal fomentar o gosto pela prática de atividade física e reforçar os 

benefícios que ela transporta consigo. No entanto para se conseguir isso é 

necessário a participação massiva dos alunos, objetivo que, infelizmente, não 

foi atingido. Uma participação massiva dos alunos implicaria uma interrupção 

das atividades letivas e transformaria o corta-mato num dia de festa. Para se 

conseguir uma elevada participação dos alunos neste evento, diversas 

estratégias poderiam ter sido implementadas, tais como: 

 o envio de um mail aos alunos, com os objetivos que se pretendem 

atingir com esta atividade; 

 a projeção, na televisão do bufete, de imagens do corta-mato do ano 

anterior e da festa de entrega de prémios, salientando os momentos mais 

empolgantes da competição; 

 uma atitude ativa de encorajamento por parte dos professores de 

Educação Física. 

Por outro lado, a participação massiva dos alunos nesta atividade 

implicaria uma organização estrutural complexa, que obrigaria a participação 

de outros docentes além dos que lecionam a disciplina de Educação Física. No 

entanto, parece-me que este seria um momento ideal para colocar em prática 

os valores defendidos no Projeto Educativo de Escola (2010), que são: 

“Trabalho, Responsabilidade, Criatividade, Diálogo, Liberdade, Cooperação, 

Compromisso, Inovação e Confiança”. Neste sentido, os professores e 

funcionários da escola poderiam assumir um papel colaborativo nesta 

atividade, sendo este um momento de aplicação prática dos valores 

defendidos. Como refere Rolim e Garcia (2008), “este tipo de organizações 

devem, se possível, envolver toda a escola. Com isto quero dizer, os conselhos 

geral e pedagógico, os corpos de docentes, funcionários e alunos. 

Naturalmente que o grupo de Educação Física é que deve ser o núcleo duro, o 

epicentro de coordenação de todas as tarefas. Daí que resulta que um grupo 



Realização da Prática Profissional 

 

70 

 

de Educação Física coeso e bem estruturado em termos de funcionamento, 

facilmente consegue impor-se e angariar prestigio no seio da comunidade 

escolar.” 

Além do referido, seria importante promover um ambiente de festividade, 

com um protocolo preciso, que implicasse uma cerimónia de início e de 

encerramento da atividade, com a participação de docentes no início da 

corrida, com a participação de uma mascote. Esse ambiente atrairia mais 

participantes e envolveria a comunidade escolar. 

Relativamente à competição, deveria ser preterida a prestação individual 

em favor da classificação coletiva. Por exemplo, seria de destacar a turma com 

maior número de participantes no evento ou que obtivesse melhores 

classificações no conjunto. 

Já no 3º período, o núcleo também colaborou na realização da Gincana 

de Prevenção rodoviária, atividade dinamizada pelo Departamento de 

Expressões e desenvolvida no âmbito do Projeto “Prevenir Mais, Viver Melhor”.  

Apesar de se registar uma participação satisfatória dos alunos, a 

excelente planificação da atividade merecia uma divulgação mais abrangente, 

dado que estas iniciativas são promotoras de atitudes responsáveis e cívicas 

na utilização da infraestrutura rodoviária. 

A Prevenção Rodoviária é uma estratégia eficaz para a prevenção da 

sinistralidade, na medida que constitui um processo pedagógico e contínuo 

facilitador da interiorização de comportamentos, atitudes e valores para uma 

inserção segura no trânsito, desde a infância até à fase adulta. Como qualquer 

processo educativo, a Prevenção Rodoviária deve começar cedo e importa que 

se transmita mais pelo exemplo de comportamentos responsáveis dos adultos 

do que teorias vagas. 

Há já vários anos que a escola, além de transmissora de conhecimentos 

específicos, se assumiu como promotora de valores, regras e princípios para 

vivermos em sociedade. Se o professor for eficaz na transmissão destes 

ensinamentos ao aluno, certamente estará a contribuir para tornar esse jovem 

num adulto mais responsável e consciente da importância do seu papel na 

sociedade, o que se refletirá igualmente no domínio da segurança rodoviária. 
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Outra tarefa que nos comprometemos a realizar prendeu-se com a 

concretização de uma ação de formação. Inicialmente, muitas foram as ideias 

que surgiram; contudo, optamos por propor em departamento a realização de 

uma ação de formação de Hóquei em Patins, motivados pela tradição 

valonguense nesta modalidade e pela sua ausência na planificação anual da 

disciplina nesta escola, apesar da existência de material para a prática da 

modalidade. Porém, o conselho pedagógico inviabilizou a proposta, referindo 

como argumento a inadequação da data proposta. Esta atitude motivou algum 

retraimento do núcleo, dado que a justificação dada pareceu incongruente (em 

anos anteriores tinham sido aprovadas e realizadas ações de formação na 

mesma data).  

No início do 3º período voltamos a propor em departamento outra ação 

de formação, numa data em que todos os professores pudessem assistir e 

rapidamente chegamos à conclusão que a melhor oportunidade para realizar 

esta iniciativa seria na pausa dos alunos para almoçar. Assim, propusemo-nos 

a realizar uma Ação de Formação de Badminton, de modo a que todos os 

professores do grupo de Educação Física pudessem ter uma oportunidade de 

adquirir ou reciclar informação relativamente a esta modalidade. Esta também 

seria útil para confrontar com a minha experiência prática, sendo igualmente 

uma oportunidade para esclarecer algumas questões levantadas ao longo do 

2º período, quando tive que lecionar esta modalidade. Foi gratificante, 

posteriormente na ação de formação, verificar que quando lecionei esta 

modalidade consegui ir ao encontro dos objetivos e metodologias que devem 

ser estabelecidas no ensino do Badminton.  

O preletor, sendo um professor com larga experiência na modalidade e 

docente da didática de Badminton da FADEUP, partilhou as suas experiências 

resultantes da sua vivência enquanto professor e dos conhecimentos didáticos 

e metodológicos adquiridos durante a sua carreira. Foi um momento informal, 

que permitiu o esclarecimento de dúvidas e a partilha de experiências 

pessoais.  



Realização da Prática Profissional 

 

72 

 

Em suma, considero que foi uma ação bastante produtiva e pertinente 

para todos os presentes, resultando num momento de aprendizagem e de 

partilha de conhecimentos e experiências. 

 

4.2.2 Semana Cultural 

 

Esta é uma Semana onde se desenrolam um conjunto de atividades das 

diferentes áreas disciplinares e que marcam o final do 2º período.  

Na procura de uma maior interação dos alunos com a escola e, mais 

especificamente, com a disciplina de Educação Física, o Departamento de 

Expressões dinamiza, todos os anos letivos, na semana cultural, uma enorme 

variedade de atividades que visam despoletar nos alunos o gosto pela 

Atividade Física e pela prática desportiva.  

A primeira atividade organizada pelo núcleo de estágio foi a Evento do 

1º Ciclo. Como todas as atividades, esta também mereceu uma reunião prévia 

do núcleo, na qual foram definidos os pontos essenciais à organização do 

evento, nomeadamente o público-alvo, que seriam as crianças do 4º ano do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Posteriormente, foi traçado o planeamento da 

atividade, que se dividiria em três momentos: atividades no interior do pavilhão, 

uma atividade no campo desportivo exterior e visita às exposições da semana 

cultural. No interior do pavilhão desenrolaram-se quatro atividades, distribuídas 

por quatro estações: um circuito básico de Ginástica de Solo e Aparelhos, Uni-

hockey, Tag-Rugby e a exercitação de uma coreografia para apresentar no 

final do evento. A visita às exposições foi realizada com a ajuda de um mapa, 

onde se encontrava traçada uma determinada sequência para os alunos do 1º 

Ciclo com o auxílio da(o) Professora(o) visitarem as salas com as diferentes 

exposições. A atividade no campo desportivo exterior, designada “História do 

Espantalho”, consistia na narração de uma história a partir de músicas 

pedagógicas e coreografias simples, com vista a exercitar os diferentes 

conteúdos da dança: Corpo; Tempo; Espaço; Energia; Relação; Expressão 

Corporal; Postura Corporal; e Criatividade. 
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Assim, no dia 21 de março, recebemos na nossa escola 

aproximadamente 130 alunos com os respetivos professores da turma. Neste 

evento fiquei responsável pela organização e execução da atividade do 

exterior, que decorreu como o previsto, pois consegui despertar o interesse e a 

energia nas crianças, captando a sua atenção para a narrativa. É de sublinhar 

o gosto demonstrado pelas diferentes turmas, quer em relação à história quer 

em relação às músicas selecionadas. Foi para todos um momento de 

entusiasmo e emoção. Apercebi-me que esta atividade suscitou interesse e 

curiosidade nos adultos, principalmente por ser uma novidade. Essa aprovação 

demonstrou-se igualmente nas felicitações que me foram dirigidas no final da 

atividade. 

As atividades no interior do pavilhão também foram um êxito, pois para a 

maior parte das crianças foi o primeiro contato com a Ginástica de Solo e 

Aparelhos, Uni-hockey e Tag-Rugby, permitindo despertar um sentimento 

motivador e estimulante. 

Como conclusão, quero sublinhar o caráter festivo e enriquecedor que 

rodeou a atividade nomeada, que resultou da minha dedicação e do meu 

empenho na organização e no acompanhamento do evento.  

No dia seguinte o núcleo organizou, juntamente com o Professor João 

Cruz e Professor Cooperante, o Torneio de Badminton destinado ao Ensino 

Básico e ao Ensino Secundário.  

Este evento implicou, naturalmente, uma preparação prévia, que incluiu 

a elaboração do regulamento, das fichas de inscrição, dos prémios, dos 

boletins de jogo e do quadro competitivo, e que implicou um trabalho 

concertado de divulgação. 

No dia do torneio, colaborei na montagem do material, no preenchimento 

dos boletins de jogo, participei na chamada dos(as) jogadores(as) e colaborei 

na realização de um registo fotográfico dos momentos mais importantes. 

Para a cerimónia de abertura do Torneio de Badminton, foi convidado o 

grupo de dança do desporto escolar, que, no início do torneio de Badminton do 

ensino secundário, teve a oportunidade de divulgar à Comunidade Educativa o 

trabalho que tem desenvolvido e que foi materializado numa série de 
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coreografias. O torneio decorreu, com normalidade, durante o período da 

manhã, mas, durante a tarde, não foi concluído, uma vez que devido à greve 

geral o pavilhão teve que encerrar por falta de funcionários. 

Tanto no Evento do 1º Ciclo como no Torneio de Badminton, na parte do 

entretenimento e divulgação dos eventos, tivemos a colaboração de uma 

mascote. Essa mascote, um aluno selecionado pelo grupo, contribuiu, com a 

sua constante animação e boa disposição, para o sucesso dos dois eventos. A 

mesma mascote, que encantou as crianças do 1º ciclo, ajudou na divulgação 

do torneio, facto que se saldou num aumento muito significativo (duplicou) do 

número de participantes no Torneio de Badminton relativamente ao ano 

anterior.  

Como balanço final, devo sublinhar que o Torneio de Badminton foi um 

momento festivo, porém, lamento que o envolvimento no torneio se tenha 

circunscrito a alguns professores de Educação Física. É lamentável que, no 

desenrolar do torneio, a direção da escola não se fizesse representar, pois a 

sua presença na coordenação e na entrega de prémios seria um estímulo para 

os alunos e para os organizadores.  

Ainda no decorrer das atividades da Semana Cultural, acompanhei a 

minha turma, juntamente com o Professor Cooperante, à palestra “Dicas para 

o estudo”. Inicialmente, tinha a convicção que a palestra poderia ser 

extremamente proveitosa para os alunos aprenderem a estudar e criar hábitos 

de estudos tão importantes para o seu sucesso na escola. Todavia, no decorrer 

da palestra, percebi que para os alunos teve pouco interesse, uma vez que a 

apresentação foi excessivamente teórica. A professora responsável pela 

palestra encaminhou a palestra de forma negativista, realçando e apresentando 

os resultados negativos dos exames dos anos anteriores. Na minha opinião, a 

apresentação deveria ter sido mais motivadora, captando a atenção dos alunos 

através de casos de sucesso. Seria igualmente interessante questionar os 

alunos sobre os seus métodos de estudo. Na minha turma, por exemplo, há 

alunos com bons resultados e seria interessante saber como esses alunos 

estudam, como organizam o espaço e o tempo de estudo, que métodos 

utilizam para se concentrarem.  
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Por fim, no último dia da Semana Cultural, acompanhei a minha turma 

na Caminhada à Serra de Couce. O percurso começou no parque da cidade 

de Valongo, fez-se uma paragem para almoçar na Serra de Couce, retomando-

se o caminho até ao parque da cidade.  

Esta caminhada foi uma experiência interessante, que possibilitou uma 

relação de maior proximidade com os alunos e um maior conhecimento das 

características de cada um. Considero que tenho uma ótima relação com a 

turma, dado que os alunos me respeitam e, ao mesmo tempo, se sentem 

desinibidos na minha presença. Participei nesta caminha a convite dos alunos 

e penso que este tipo de iniciativa contribui para uma melhoria da relação entre 

professor e alunos. 

Considero que as atividades desenvolvidas durante a Semana Cultural 

são indispensáveis e bastante proveitosas, para os alunos se sentirem parte 

integrante e participativa na escola. 

 

4.2.3 Colaboração com a Autarquia: Os sábados fantásticos 

 

O contacto com a comunidade envolvente à ESV foi bastante marcado 

durante atividade associada ao Projeto Sábados Fantásticos. Esta atividade 

desenvolveu-se em colaboração com a Câmara Municipal de Valongo e 

desenrolou-se nas instalações da Biblioteca de Valongo (no dia 14 de abril) e 

na Biblioteca de Ermesinde (no dia 21 de abril), com crianças com idades 

compreendidas entre os 4 e os 12 anos.  

O objetivo central desta atividade é aproximar a biblioteca, um espaço 

cultural, do público, promovendo para isso a vinda de crianças e seus 

familiares à biblioteca para realizarem diferentes atividades pedagógicas e 

lúdicas, com o intuito de estimular hábitos de leitura, pesquisa, conhecimento e 

convivência. 

Após conhecer os espaços, o núcleo decidiu planear um conjunto de 

atividades, que não proporcionasse deslocamentos bruscos, nem lançamento 

de material, no sentido de não colocar em risco a integridade física das 
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crianças, pois as salas onde se organizaram as atividades apresentam 

dimensões muito reduzidas. 

Assim, nos dois momentos, foram desenvolvidas várias atividades 

centrando-se estas sobretudo na realização de jogos lúdicos e de coreografias 

simples, apelando à criatividade tão inerente às crianças desta faixa etária. 

Acompanhado por música e alegria, o núcleo conseguiu criar momentos 

agradáveis de prática de atividade física.  

Depois de um planeamento cuidado, o núcleo decidiu que cada 

estagiário ficaria responsável por um conjunto de exercícios. Ao longo da 

atividade, quando um dos professores estava a orientar um exercício, o outro 

professor colocava-se ao longo do espaço vestido de mascote, colaborando na 

dinamização dos diferentes exercícios. A integração da mascote na atividade 

foi um sucesso, uma vez que as crianças se divertiram imenso com as 

“brincadeiras” que esta ia fazendo.  

Para além de trajar de mascote, também fiquei responsável por uma 

atividade de dança. No sentido de captar a atenção e interagir com as crianças, 

vesti um fato de judo e contei inicialmente uma história que se desenrolava em 

volta de um judoca. Depois, houve um momento de aquecimento com vários 

exercícios de mobilização articular e, finalmente, a exercitação de várias 

coreografias simples, acompanhadas por diversas músicas pedagógicas. 

De uma forma geral, todos os exercícios foram bem acolhidos, 

proporcionando momentos de boa disposição e alegria, correspondendo às 

expectativas de quem nela participou. A direção da biblioteca, no final, 

mostrou-se extremamente contente com o sucesso da atividade, o que espelha 

o sucesso do nosso trabalho.  
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4.3 Desenvolvimento Profissional 

 

Por fim, vou abordar diferentes aspetos relacionados com a área do 

Desenvolvimento Profissional, que abrange atividades e vivências importantes 

na construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida, promovendo o sentido de pertença e 

identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. Neste âmbito, 

o processo de investigação/reflexão/ação, em cada momento da minha 

atividade, assumiu-se como um ponto de elevada importância, sempre 

presente no meu percurso durante este ano, como a base para a compreensão 

e melhoria da minha atuação. 

 

4.3.1 A reflexão como instrumento de evolução 

 

Na elaboração deste Relatório de Estágio não poderia deixar de 

enfatizar a ferramenta que mais contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional. Vários foram os momentos em que recorri à reflexão como forma 

de repensar, interpretar e reconstruir os momentos vivenciados na prática. Daí 

a necessidade de esclarecer o que está em causa quando se fala do termo 

reflexão e em que medida este teve influência na minha evolução.  

Schön (1987) aponta para a existência de três processos de reflexão: a 

“reflexão-na-ação”, a “reflexão-sobre-a-ação” e a “reflexão-sobre-a-reflexão-na-

ação”. A nossa atividade provém de um ambiente de elevada imprevisibilidade, 

daí a necessidade de a qualquer momento ter que intervir, de forma a reagir a 

determinada situação inesperada. A “reflexão na ação” ajudou-me a encontrar 

as soluções, reformular as estratégias ou delinear novas abordagens mais 

eficazes em função de situações educativas concretas. Este processo foi a 

chave que me permitiu, durante a minha atuação, ser capaz de agir perante 

determinada situação imprevista. A “reflexão-sobre-a-ação” despoletava 

imediatamente a seguir à aula/atividade, decorrente da necessidade de 

analisar determinados acontecimentos, de modo a realçar alguma estratégia 

que considerasse proveitosa ou, por outro lado, procurar soluções de forma a 
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suprimir variados fatores e condicionalismos que a própria prática impõe. Por 

fim, a “reflexão sobre a reflexão na ação” realizava-se a partir do momento em 

havia um distanciamento em relação à ação e prévia vislumbrar uma nova 

interpretação da ação e da reflexão acerca do que aconteceu, do que observei 

e do significado atribuído ao que aconteceu. Este tipo de reflexão foi 

fundamental para o meu desenvolvimento pois permitiu-me buscar novas 

soluções para as situações ocorridas, ajudando-me a compreender, prevenir e 

preparar a minha atuação no futuro. 

O professor reflexivo é aquele que realiza a sua prática com base na sua 

própria investigação – ação. Ao longo do estágio, utilizei com frequência este 

método, sendo o próprio investigador na minha prática, refletindo sobre ela, no 

sentido de a melhorar. O processo de investigação-ação permite ao professor 

desenvolver as suas capacidades de observação e análise crítica, de modo a 

centrar-se nos seus problemas imediatos e orientar-se para a sua resolução. 

Exige que o professor se questione em relação ao ensino e reveja essas 

mesmas perguntas até que estas se alterem ou sejam respondidas. Este tipo 

de investigação é uma ferramenta importante para resolver problemas 

experienciados na prática, pois, ao contrário de muitas outras ferramentas, não 

se limita a explicar com base na literatura a razão de um determinado 

problema, mas visa transformar e melhorar as experiências vividas na prática 

(problema) através da fundamentação teórica e da prática reflexiva. Na prática 

vivenciei vários problemas e, desde cedo, reconheci que só a reflexão na 

prática e sobre a prática me levava à melhoria e à evolução como professor. 

Quem não consegue observar os problemas que vão surgindo à sua volta e, 

posteriormente, refletir encontrando soluções e estratégias para modificar e 

intervir, não vai ter capacidade para evoluir como professor, o seu 

conhecimento vai estagnar. Um dos principais objetivos, ao longo da nossa 

atividade profissional, é procurar estar constantemente na linha do progresso. 

Esta capacidade critica e reflexiva é algo que se treina e se desenvolve, no 

entanto, para que ocorra esse desenvolvimento, precisamos primeiramente de 

compreender a utilidade da reflexão na nossa vida profissional, reconhecendo-

a como ferramenta importante para responder aos desafios e exigências da 
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nossa profissão. A capacidade de reflexão está intrinsecamente ligada à 

capacidade de observação. Inicialmente, a minha reflexão focava-se em 

poucos pontos. À medida que a minha capacidade de observação foi 

melhorando, comecei a refletir mais sobre outros aspetos importantes que 

ocorriam durante a aula e, ao fazê-lo, fui melhorando a minha capacidade de 

reflexão.  

O ato de refletir surgiu como uma necessidade primordial para o meu 

desenvolvimento. Refletir criticamente na minha própria experiência promoveu 

o aparecimento de uma atitude reflexiva que inclui a abertura de espírito, 

disponibilidade e o empenho necessários para refletir com a qualidade que se 

exige para transformar situações incompreensíveis em situações claras e 

coerentes.  

Numa variedade de situações o processo reflexivo tornou claras as 

minhas capacidades e limitações, implicando uma constante (re)construção da 

minha identidade profissional. Esta (re)construção foi pautada pela busca de 

alternativas e novas estratégias para dar resposta às lacunas identificadas. Ao 

analisar o meu trajeto ao longo deste ano de estágio, posso afirmar que a 

reflexão foi fundamental ao longo de toda a minha ação, sendo o fator decisivo 

para o meu desenvolvimento profissional. 

 

4.3.2 A importância da Observação 

 

A observação é uma ferramenta, indispensável no processo de ensino-

aprendizagem. A observação é uma capacidade essencial a qualquer 

professor, que se desenvolve ao longo do seu trajeto de formação. Quem não 

sabe observar, não consegue analisar e avaliar tanto a prestação dos alunos 

como a sua própria prestação, ou seja, tem dificuldade em identificar os erros 

dos alunos e da sua própria atividade. Para se poder realizar uma reflexão com 

conteúdo, é preciso saber identificar os aspetos positivos e negativos da ação 

desenvolvida. Nesse sentido, a observação surge como instrumento 

fundamental para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  
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A reflexão permitiu-me evoluir, contudo, para se poder refletir, é preciso 

primeiramente saber observar, o que implica ter o conhecimento 

essencialmente do conteúdo e do contexto que se pretende observar. Este 

aspeto é o que diferencia os professores de Educação Física de outro 

profissional que não tem o conhecimento do conteúdo e do contexto. Como 

referiu o Professor José Guilherme Oliveira na ação de formação, com o tema 

“A observação como meio formativo de excelência”, realizada no dia 24 de 

setembro de 2010 na FADEUP: “Nós vemos muito mais com os nossos 

conhecimentos e ideias do que com os nossos olhos”; “Se não conhecemos o 

contexto e o conteúdo, não sabemos o que é importante e o que é secundário”. 

Daí se conclui que, para se saber com precisão aquilo em que nos devemos 

focalizar durante a observação, temos que ter um conhecimento especializado 

da matéria de ensino, e das circunstâncias que rodeiam o processo de ensino, 

para assim se distinguir aos nossos olhos o que realmente deve ser observado 

do que não deve. 

Há uma grande variedade de métodos de observação, que vão dos mais 

tradicionais aos mais sistemáticos, por isso, para selecionar o método mais 

apropriado, é necessário saber com exatidão o que se pretende realmente 

observar. Revestiu-se de especial importância a observação de todas as aulas 

lecionadas pelos meus colegas de estágio, pois, em cada aula, o Professor 

Cooperante deu informações muito pertinentes aos estagiários que estavam a 

observar a aula do colega. Essa situação foi, para mim, como já disse, 

fundamental, pois tive a possibilidade de adequar as minhas ações, tomando 

medidas preventivas e assim não cometer as mesmas imperfeições que 

haviam sido assinaladas pelo Professor Cooperante na prática dos meus 

colegas. As observações foram frequentemente acompanhadas por grelhas 

onde registávamos efetivamente o que pretendíamos observar.  

Considero que foi fundamental compreender a importância desta 

ferramenta para a melhoria qualitativa das minhas aulas e para o meu 

desenvolvimento profissional. A observação melhorou a minha capacidade de 

reflexão e espirito autocrítico, na medida em que analisava o que acontecia e 
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procurava encontrar soluções para os problemas que tivessem eventualmente 

ocorrido. 

 

4.3.3 Os outros professores um exemplo a seguir?! 

 

O Estágio Profissional tem como objetivo levar-nos a construir uma 

identidade profissional, orientada pela competência e pela procura incessante 

de desempenhos mais aperfeiçoados e mais eficazes que tornem o processo 

de ensino-aprendizagem mais significativo e mais motivante para todos os 

intervenientes. Ao longo da minha formação, fui construindo uma conceção de 

ensino que se apoia, por um lado, nas crenças e ideias que possuo e, por 

outro, nas experiências que fui vivendo a lecionar nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular. O confronto com a verdadeira realidade levou-me a 

descobrir e a compreender alguns problemas existentes na Escola, que 

enquanto aluno ou cidadão externo não tinha essa consciência. 

Desde o início do ano letivo deparei-me com um vasto número de 

situações, em que a aula de Educação Física era entendida como um momento 

de recreação vigiada, onde se pretende que os alunos se mantenham 

controlados e ocupados, sendo desvalorizadas as aprendizagens aí efetuadas. 

A isto juntam-se incumprimentos de horários, a utilização de metodologias e 

estratégias desatualizadas, a falta de preocupação com a educação dos 

alunos. Todos estes acontecimentos me deixavam estupefato, mas também me 

ajudavam a construir o meu conceito de professor ideal. 

Nesse sentido, a parca utilização dos espaços disponíveis (visível em 

organização de uma única coluna, com cerca de 20 alunos, de frente para o 

cesto a realizar um exercício simples de lançamento na passada, havendo 

outros cestos ao lado disponíveis e que poderiam ser utilizados para reduzir o 

número de alunos na coluna; ou perante um espaço amplo, colocar um grupo 

de aproximadamente 14 alunos a realizar o jogo dos dez passes, num espaço 

reduzido, e encontrando-se os restantes alunos sentados a observar o 

exercício e, por vezes, a ter comportamentos desviantes, como atirar pedras 

uns aos outros, constitui uma outra agravante a junção de duas turmas em 
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várias aulas pelo facto de estarem a lecionar a mesma modalidade, sendo as 

turmas orientadas por um dos docentes, dando a possibilidade ao outro para se 

ausentar) levaram a questionar-me sobre a adequação entre os objetivos 

estabelecidos e a oportunidade dada ao aluno para praticar as suas 

capacidades. Naturalmente, situações como as descritas não promovem um 

ensino de qualidade. Tive a possibilidade de constatar isso mesmo quando o 

Professor Cooperante, a pedido de um colega, ficou responsável por lecionar 

uma aula de substituição a uma turma de 12º ano. Tendo conhecimento da 

situação, ofereci-me para lecionar essa aula. No primeiro contato com os 

alunos, procurei estabelecer um pequeno diálogo inicial e, na medida de 

conhecer minimamente os conhecimentos na modalidade a lecionar, coloquei 

questões simples aos alunos, que me permitiram constatar a ausência de 

conhecimentos essenciais. Perante tais factos concluí que bons hábitos de 

trabalho e conhecimento aprofundado da matéria de ensino são elementos 

essenciais para que um professor ensine devida e eficazmente os seus alunos, 

tornando a matéria de ensino significante e cativante, convertendo o ensino no 

sucesso esperado.  

Profissionais que não se orientam por estes princípios desvalorizam a 

nossa profissão. Se o professor não exige de si uma elevada performance, 

dificilmente pode realizar um ensino de qualidade e exigir do aluno um bom 

rendimento escolar. Ser professor, tal como qualquer outra profissão, requer 

formação contínua e atualização de conhecimentos e de metodologias. O 

professor deve procurar o conhecimento a partir da prática reflexiva, para que a 

sua ação seja realizada com a máxima eficácia possível. 

Ao longo do ano letivo estive presente em várias reuniões do 

departamento de expressões e em todas elas alguns aspetos se destacaram: 

pouco dinamismo, muita passividade, alguma apatia, muito comodismo, pouca 

iniciativa, clara opção pelo facilitismo em vez de encararem os problemas com 

pró-atividade, ausência de uma abordagem direta dos problemas detetados. 

Parece invulgar e pouco ético descrever as reuniões desta forma e 

seguramente não tenho satisfação nenhuma em fazê-lo, no entanto não deixa 

de ser a realidade que experienciei.  
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Na reflexão da reunião de Departamento de Expressões de 24 de janeiro 

de 2012, relato um dos episódios que vai de encontro ao que referi no 

parágrafo anterior: “Um membro do departamento, numa das situações, 

justificou a reduzida taxa de sucesso do 10º ano na disciplina de Educação 

Física, devido à influência da modalidade que se está a lecionar, neste caso a 

Ginástica. Enfrentar o problema desta forma parece-me incorreto, pois o 

departamento define, nas diferentes modalidades, objetivos a atingir. Nessa 

perspetiva, deve questionar-se se os objetivos estarão mal formulados ou se o 

processo de ensino utilizado não esta a ser o mais eficaz. Aí surgem duas 

soluções, como referi anteriormente, ou reformulam-se os objetivos ou os 

professores têm que refletir, adequar e se necessário modificar o seu processo 

de ensino, no sentido de os alunos obterem melhores resultados”. 

 Através desta reflexão podemos verificar que os alunos não podem ser 

responsabilizados pelo insucesso escolar quando os seus professores são os 

principais responsáveis pelo facto de a aprendizagem não ocorrer de forma 

significativa. 

 Gostaria ainda de descrever um episódio que sucedeu no 3º período que 

me levou prontamente à reflexão. Antes de realizar a avaliação diagnóstica na 

modalidade de Ginástica Acrobática, como é natural, estive em diálogo com o 

Professor Cooperante que me informou de que, atendendo a que a maioria da 

turma já frequentava esta escola, já tinham praticado Ginástica Acrobática no 

ano anterior, pois consta no planeamento anual da escola para o 9º ano. 

Porém, na primeira aula, na conversa inicial com os alunos, questionei-os, de 

modo a conhecer as experiências vivenciadas em anos anteriores nesta 

modalidade, tendo verificado que, contrariamente ao esperado, nunca tinham 

praticado esta modalidade. Portanto, como poderia eu exigir dos meus alunos o 

cumprimento dos objetivos do plano curricular da escola quando, em anos 

anteriores, quem tem o dever de cumprir esse mesmo plano não o fez?! 

Esta questão foi, muitas vezes, levantada e sempre lutei para reverter 

esta situação, enfrentando os problemas, com uma atitude corajosa, 

dedicando-me com toda a determinação, para poder dotar os meus alunos com 



Realização da Prática Profissional 

 

84 

 

todas as ferramentas essenciais para encararem os diversos conteúdos com o 

sucesso ambicionado. 

Os professores têm de assumir a importância da disciplina, não 

admitindo que seja entendida como um “momento de entretenimento”. Ao longo 

deste trajeto cruzei-me com professores que, de maneiras diferentes, me 

deixaram algumas lembranças. Contrariamente ao que é esperado, os que me 

marcaram mais são, sem dúvida, aqueles que prefiro não referir, pois 

geralmente as más experiências são as que recordamos com maior facilidade. 

Apesar disto, também tive a felicidade de me cruzar com professores com uma 

atuação notável, recheada de qualidade e competência, capazes de despertar 

em mim uma vontade enorme de, no futuro, ambicionar ter uma atuação como 

a deles.  

Ser professor é, como definiu Alarcão (1982), essencialmente ser uma 

pessoa capaz de tomar decisões face ao processo de ensino-aprendizagem, 

no sentido de o encaminhar para um melhor rendimento educativo. Posto isto, 

como podemos verificar, muitos dos professores que são colocados nas 

nossas escolas e a quem, para além da responsabilidade de lecionar a um 

grande número de turmas, são ainda atribuídos outros cargos dentro da 

estrutura da escola, não valorizam a Profissão de Professor de Educação 

Física. Curiosamente, foram estes que me mostraram aquilo que jamais 

ambiciono ser, pois o meu desejo é ser inevitavelmente muito diferente. 

Os valores que fui cultivando abriram-me horizontes, permitindo-me 

encarar a Educação Física com esperança e inovação. A conceção que fui, e 

vou ainda construindo, acerca do que deve ser o ensino diverge das 

perspetivas apontadas, recusando o facilitismo e envergando pela qualidade, 

eficiência e competência, de forma a dignificar esta área disciplinar. 

Considero que a própria sociedade caminha quase sempre dentro do 

facilitismo. No entanto, na escola este caminho deve evitar-se a todo custo, 

uma vez que a imagem social dos professores sai penalizada, diminuindo o seu 

reconhecimento social. O professor é, constantemente, responsabilizado por 

tudo o que de negativo acontece na escola e, se a culpa não é só dos 

professores, há alguns que muito contribuem para esta situação. 
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A consolidação do estatuto da disciplina de Educação Física no contexto 

escolar só ocorre pela atuação competente e responsável dos seus 

profissionais para evitar e combater questões como aquela que surgiu já no 3º 

Período quando na reunião de departamento um dos professores do grupo 

questionou o coordenador do departamento, no sentido de averiguar se em 

Conselho Pedagógico tinha surgido a ideia de impugnar as classificações de 

Educação Física caso essas prejudicassem a média dos alunos. Este tipo de 

questões no panorama atual por vezes surgem porque a disciplina de 

Educação Física ainda é vista por muitos como sendo diferente. Desta forma, 

cabe aos Professores de Educação Física assumir a importância da disciplina, 

e mostrar que esta também envolve aprendizagem e que não pode ser tratada 

de forma desigual. 

O caminho a trilhar tem que ser de mudança, iniciativa, inovação e pró-

atividade. Não pretendo com isto dar nenhuma lição de moral, pretendo apenas 

referir que as pessoas que seguem este caminho, devem ser valorizadas e não 

menosprezadas. Não queria terminar este ponto, sem antes referir que tudo 

farei para me afastar o mais possível de algumas posturas e comportamentos 

sobre as quais acabei de discorrer, pois o meu caráter e a minha personalidade 

assim o dita. 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CONSIDERANDO A 

REALIDADE DA ESCOLA 
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5.1.Tema de aprofundamento - Análise dos alunos da Escola Secundária de 

Valongo em diversos indicadores ligados à Saúde e Educação Física 

 

5.2. Motivação deste aprofundamento 

  Na escola, várias questões vão surgindo, umas com capacidade de 

resposta no momento e outras merecendo um tratamento mais cuidado. Após 

uma reflexão profunda sobre esta minha breve experiência em contexto real de 

escola, percebi, de certo modo, que as planificações têm que ter como ponto 

de partida as características da escola e dos alunos. Assim, para conhecer a 

situação concreta, era importante ter registos e o conhecimento destes 

aspetos: escola e alunos, uma vez que o êxito do planeamento e das 

estratégias a selecionar se baseiam essencialmente no conhecimento profundo 

dos aspetos referidos.  

  Após analisar o Projeto Educativo de Escola e o Projeto Curricular de 

Escola verifiquei que, relativamente ao aluno, os referidos documentos 

carecem de alguma informação. Relativamente à nossa área disciplinar ainda é 

mais difícil encontrar alguma informação pois o departamento não possui 

Projeto Curricular de Departamento. Nesse âmbito, seria importante analisar 

alguns indicadores ligados à Saúde e à Educação Física, no sentido de no 

futuro sugerir estratégias de intervenção para os problemas detetados ou 

adaptar o ensino às características dos alunos, de modo a atingir os objetivos 

máximos da Educação Física. 

 

5.3. Objetivos do estudo 

5.3.1. Objetivo geral   

Este estudo tem como objetivo analisar alguns indicadores ligados à 

Saúde e à Educação Física, com o intuito de sugerir estratégias de intervenção 

para os problemas detetados.  

 

5.3.2. Objetivos específicos 

1- Caracterizar os hábitos tabágicos.  

2- Caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas. 
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3- Conhecer os hábitos de higiene dos alunos após as aulas de Educação 

Física. 

4- Determinar as modalidades com maior dificuldade e facilidade em praticar. 

5- Perceber a importância atribuída à prática de atividade física nas suas vidas. 

6- Determinar os hábitos de prática de atividade física. 

. 

5.4. Material e métodos  

5.4.1. Caracterização da amostra  

A amostra é constituída por 206 alunos da ESV, entre os quais 111 do 

género masculino e 95 do género feminino, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 19 anos, sendo que a média se situa nos 16 anos. Assim sendo, 30 

alunos frequentam o 3º ciclo e 176 alunos o Ensino Secundário.  

A amostra foi composta por todos os alunos que se disponibilizaram 

para responder ao questionário. Foi-lhes solicitado que respondessem com 

total sinceridade e seriedade, pois o seu contributo seria fundamental. 

 

5.4.2. Instrumentos 

A recolha de dados foi realizada através da aplicação de um 

questionário (Anexo 8). O questionário foi elaborado no Google Docs, e 

posteriormente colocado na página do moodle da ESV. As respostas ao 

questionário eram armazenadas no Google Docs, através de uma folha de 

Excel. Foi também garantida a cada um dos alunos a total confidencialidade 

dos dados, deixando-lhes claro que depois iria proceder-se à sua análise. 

 

5.4.3. Procedimento estatístico 

O tratamento estatístico foi realizado com recurso à folha de cálculo do 

programa Excel do Microsoft Office 2007. Os dados apresentados são 

expressos em termos percentuais, sob a forma de representação gráfica. 
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5.5. Apresentação e análise dos resultados 

No sentido de mostrar a autenticidade deste inquérito, resolvi apresentar 

na íntegra as questões colocadas aos alunos, com a respetiva análise dos 

dados obtidos.  

A figura 4 ilustra as respostas à questão “Consomes bebidas 

alcoólicas?”.  

 

 

Figura 4 – Gráfico Prevalência do Consumo bebidas alcoólicas 

 

É possível verificar que 20% dos alunos afirmaram consumir bebidas 

alcoólicas. Este é um dado preocupante. O Plano Nacional de Saúde 2004-

2010 (Ministério da Saúde, 2004) analisa os dados oficiais mais recentes sobre 

o estado da Saúde no nosso país e menciona que a percentagem de jovens 

que consume álcool é de 13%. Corte-Real (2006), na linha de outras 

investigações, salienta o facto de o consumo aumentar muito com a idade e de 

os 15 anos serem a idade em que se começava a verificar um aumento 

considerável.  

O álcool tem vários riscos, diretos e indiretos na nossa saúde. Além dos 

sintomas da embriaguez e da deterioração de quase todos os órgãos, com 

especial incidência no fígado, temos ainda efeitos indiretos do consumo de 

álcool, tais como as alterações ao nível da agressividade e da atenção e o 

aumento da probabilidade de produzir danos descabidos em si e nas pessoas 

que o rodeiam. Dentro destes danos, assumem particular relevância os 

acidentes de trânsito. Perante a situação descrita, a escola, como promotora de 
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saúde, deve reforçar as suas estratégias para reduzir os comportamentos que, 

como estes, coloquem em risco a saúde. Isso mesmo é defendido pelo 

Ministério da Saúde (2004), que projeta a escola como local onde os jovens 

têm oportunidade de adquirir competências pessoais e sociais que os habilitem 

a melhorar a gestão da sua saúde e a agir sobre os fatores que a influenciam. 

A abordagem ao consumo de drogas lícitas (álcool e tabaco) surge no 

estudo por serem as variáveis mais referenciadas nas investigações 

relacionadas com os estilos de vida nos adolescentes.  

Assim, à questão “Fumas?” obtiveram-se as seguintes respostas:  

 

 

Figura 5 - Gráfico Prevalência de fumadores 

 

O gráfico mostra que 14% dos participantes são fumadores. Estes 

números são também mais elevados do que os anteriormente apurados. No 

estudo desenvolvido por Matos e col. (2003), rapazes e raparigas 

apresentaram praticamente a mesma regularidade de consumo de tabaco 

(cerca de 10%, em ambos os géneros referiram consumos diários). Podemos 

ainda verificar que os mais novos apresentavam menor consumo de tabaco do 

que os mais velhos. Sabe-se ainda que, de uma forma geral, o consumo de 

tabaco aumentava com a idade e que não existiam diferenças de consumo 

significativas, entre sexos. Segundo Precioso (2006), existem evidências 

científicas seguras para se poder afirmar que é na escola que a maioria dos 

jovens portugueses iniciam o consumo de tabaco, uma das substâncias de 

maior consumo no mundo. Contrariamente ao que acontece com o consumo de 
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álcool, o tabaco, mesmo quando consumido em doses reduzidas, é prejudicial 

para a saúde.  

O tabagismo é o mais importante fator de risco isolado para várias 

doenças, muitas delas graves, como o cancro e doenças cardiovasculares. 

Assim, torna-se prioritário que a escola assuma uma estratégia concertada na 

prevenção do tabagismo, que provoca, como se sabe, grande dependência 

(Vitoria et. al., 2000). A escola, espaço educativo por excelência, é um dos 

locais privilegiados para o desenvolvimento de um programa de educação para 

a saúde. As ações preventivas junto dos adolescentes devem incluir o 

envolvimento das escolas como um todo, no sentido de inserir conteúdos 

informativos sobre os malefícios do tabaco e sobre os fatores de proteção no 

currículo escolar, auxiliando os alunos a desenvolver uma vida saudável. 

Outra das questões importantes neste inquérito relaciona-se com os 

hábitos de higiene pessoal. Na questão “Costumas tomar banho no final das 

aulas de Educação Física?”, apuraram-se os seguintes resultados: 

 

 

Figura 6 - Gráfico Hábitos de Higiene Pessoal 

 

Uma das falhas encontradas nos critérios de avaliação propostos pelo 

departamento relacionava-se com a higiene pessoal, que não constitui um 

critério a cumprir. No entanto, considero que, para o desenvolvimento integral 

do aluno, este deve ser um critério a ser considerado.  

O banho é parte integrante da aula, por isso também não deverá ser 

negligenciado. Em aulas de 90 minutos poderá significar 10 minutos no final da 
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mesma e nem sempre os alunos utilizam este tempo da forma mais adequada 

e proveitosa. Como podemos verificar pelo gráfico 6, 47% dos alunos 

afirmaram que não tomam banho no final da aula de Educação Física e, 

presumivelmente, não se fazem acompanhar do material para o banho, apesar 

de este ser obrigatório.  

Na realidade, o banho implica diversos problemas de privacidade, 

relações com o próprio corpo e com a sua exposição perante os outros. 

Implica, igualmente, uma comunicação com colegas num ambiente diferente. 

Em determinadas idades, essa exposição não é fácil e cabe aos professores e 

funcionários ajudar a criar um bom ambiente. Tal como a atividade física, a 

higiene também é um meio que deve ser utilizado pelos profissionais de 

Educação Física, como forma de proteger e melhorar a qualidade de vida e 

saúde dos seus alunos. 

No que concerne à Educação Física, julgo ser importante analisar os 

diferentes indicadores pois podem ter influência na construção do planeamento 

e das estratégias a selecionar de modo a oferecer um ensino de qualidade aos 

alunos.  

No sentido de tentar perceber a experiência da prática de atividade física 

no 1º Ciclo, surgiu a questão “Tiveste Educação Física no 1º Ciclo (1º ao 4º 

ano)?”, para a qual se registaram os seguintes resultados: 

 

 

Figura 7 - Gráfico Prática de Educação Física no 1º Ciclo 
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A atividade física, desde o 1º ciclo, é importante para o desenvolvimento 

integral e harmonioso da criança nos domínios, psicomotor, sócio afetivo e 

cognitivo. No entanto, 43% dos alunos não tiveram aulas de Educação Física 

no 1º ciclo.  

Matos (2004) apresenta três fatores que conferem à Educação Física no 

1º Ciclo do Ensino Básico um lugar de extrema importância no processo de 

ensino/aprendizagem: 

 a Educação Física tem uma importância em si, sob forma de cultura, 

contribuindo para o desenvolvimento integral da criança; 

 a Educação Física é importante enquanto fator potenciador das 

aprendizagens nas outras áreas escolares, atingindo estádios de 

desenvolvimento das capacidades físicas que antecedem o 

desenvolvimento cognitivo e social; 

 a Educação Física (enquanto atividade alternativa ao estilo de vida atual) 

assume a importância do lúdico, do jogo, duma vivência sã do corpo, de 

uma educação para a saúde. 

Na perspetiva de Mota (1999), nesta etapa da formação da criança, a 

Educação Física deve fornecer um programa rico e variado, no qual os alunos 

tenham a oportunidade de adquirir habilidades motoras básicas, ganhando 

autoconfiança e conhecimentos básicos acerca do exercício e da sua 

contribuição para a saúde e aptidão, pois, provavelmente, para muitos este é o 

primeiro contacto com o desporto. Os períodos críticos para o desenvolvimento 

das aprendizagens fundamentais situam-se até ao final do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, constituindo-se este como o período ideal para o início da atividade 

física e desportiva. Por vezes, a falta de atividade apropriada traduz-se em 

carências ou maiores dificuldades na aquisição de outras competências no 

futuro. Por outro lado, o desenvolvimento físico da criança atinge estádios 

qualitativos que precedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a 

Educação Física no 1º Ciclo oferece aos alunos experiências concretas para o 

seu desenvolvimento cognitivo preparando o aluno para operações cognitivas 

inscritas nos programas de outras áreas. Estas evidências justificam a 

importância crucial desta área no 1º Ciclo do Ensino Básico, como componente 
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inalienável da Educação. Assegura também, condições favoráveis ao 

desenvolvimento social da criança, principalmente pelas situações de interação 

com os companheiros, inerentes aos conteúdos próprios da Educação Física e 

aos respetivos processos de aprendizagem.  

 Além disso, a disciplina de Educação Física é, claramente, uma das 

disciplinas preferidas pelos alunos, como se constata pelos valores indicados 

na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Gráfico Disciplina Preferida  

 

É, igualmente, do conhecimento comum o gosto dos alunos pela prática 

de atividade física. Isso mesmo podemos constatar neste inquérito. Na questão 

“Gostas de praticar Atividade Física?” apenas 8% alunos responderam não 

gostarem da prática desportiva, sendo que os restantes (92%) responderam 

gosto (30%), gosto muito (22%) e adoro (40%) (ver Figura 9). 
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Figura 9 – Gráfico Gosto pela prática de Atividade Física 

 

É reconhecido que o valor que os alunos dão à prática de atividade física 

será um importante elemento de influência na tomada de decisão acerca da 

participação e envolvimento na atividade física. Como podemos verificar na 

Figura 10, 32% dos alunos referiu ser importante, 31% muito importante e 18% 

extremamente importante.  

 

 

Figura 10 – Gráfico Importância da prática de atividade física 

 

Estes factos indicam que os alunos valorizam intrinsecamente esta 

atividade, o que significa que esta lhes proporciona prazer. Além disso, os 
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valores mostram que os alunos reconhecem os benefícios inerentes à sua 

prática. Parece-nos, no entanto, preocupante que 17% dos alunos considerem 

pouco importante a prática de atividade física, pois isso mostra que há ainda 

jovens que, apesar da informação disponível, ainda não interiorizaram os 

benefícios que um estilo de vida ativo lhes pode proporcionar. 

Quando analisámos a prática desportiva (ver Figura 11), observámos 

que 63% dos jovens praticam atividade física fora das aulas de Educação 

Física. Por outro lado, registamos ainda um elevado número de jovens (38%) 

que não praticam nenhuma atividade.  

 

 

Figura 11 – Gráfico Prática de atividade física fora das aulas de Educação Física 

 

Esta última percentagem reforça a ideia de que a prática generalizada 

de atividade física ainda não é uma realidade nos jovens de hoje. Essa 

generalização é o objetivo a atingir, dada a comprovada importância que a 

atividade física assume em todas as fases da nossa vida, particularmente na 

adolescência, fase em que se forma/molda o corpo, o carácter e os hábitos. 

A análise das figuras 12 e 13 mostram as perceções dos alunos 

relativamente às modalidades em que têm mais dificuldades ou facilidades em 

praticar, tendo em conta as modalidades que a escola possui no seu 

planeamento. 

 

63% 

38% 

Prática de atividade física fora das aulas de 
Educação Física 

Sim

Não



Projeto de Investigação 

 

99 

 

 

Figura 12 – Gráfico Modalidades com maior facilidade em praticar 

 

Figura 13 – Gráfico Modalidades com maior dificuldade em praticar 

 

A partir destes resultados é possível inferir que, no entendimento dos 

alunos, as modalidades com maior facilidade em praticar são o Badminton, 

Futebol e Andebol. Por outro lado, a Ginástica, Atletismo e Futebol surgem 

como as modalidades com maior dificuldade em praticar. Estes resultados vêm 

confirmar as expetativas, pois estas são as modalidades mais abordadas no 
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currículo da escola: Badminton (7º ano – 1º Período, 10º ano – 1º Período e 11º 

ano – 2º Período), Futebol (9º ano e 11º ano em todos os períodos) e Andebol 

(7º ano e 10º ano em todos os períodos). Por outro lado, as menos ensinadas 

são a Ginástica (7º ano – 2º Período, 9º ano – 1º Período e 10º ano – 2º 

Período) e o Atletismo (8º ano – 1º Período) (ver a Figura 14). O Futebol 

aparece aqui como modalidade com mais e menos dificuldade, pois, para as 

raparigas, é normalmente uma modalidade em que apresentam mais 

dificuldades, já os rapazes geralmente apresentam facilidade em jogar Futebol. 

 

Ano/Período 1º Período 2º Período 3º Período 

7º Ano Badminton  

Andebol (exterior) 

Ginástica Solo e 

Saltos 

Andebol (exterior) 

Andebol  

8º Ano Voleibol  

Basquetebol (exterior) 

Basquetebol Atletismo 

9º Ano Ginástica Solo e 

Acro Futebol (exterior) 

Voleibol  

Futebol (exterior) 

Futebol 

10º Ano Badminton  

Andebol (exterior) 

Ginástica 

Andebol (exterior) 

Andebol 

11º Ano Voleibol  

Futebol (exterior) 

Badminton 

Futebol (exterior) 

Futebol 

12º Ano Voleibol 

Basquetebol (exterior) 

Escalada/Dança 

Basquetebol (exterior) 

Basquetebol 

Figura 14 – Quadro Planeamento Anual da Escola Secundária de Valongo 

 

Por fim, à questão “Gostarias de praticar outras modalidades desportivas 

nas aulas de Educação Física?”, 84% dos alunos responderam que gostariam 

de praticar outro tipo de modalidades nas aulas de Educação Física (ver Figura 

15). 
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Figura 15 – Gráfico Gosto em praticar outras modalidades nas aulas de Educação Física 

 

Sendo que as modalidades sugeridas, como podemos observar na 

Figura 16, são o Ténis, Hóquei em Patins, Natação, Judo, Rugby e Orientação. 

É de salientar que a ESV possui recursos espaciais para se poder implementar 

qualquer uma destas modalidades, à exceção da Natação.  

 

 

Figura 16 – Gráfico Modalidades alternativas nas aulas de Educação Física 

 

É importante que o professor vá de encontro às características e 

necessidades dos seus alunos e do próprio meio em que está inserido, que 

conheça o contexto social e cultural da escola, tirando partido destes 

conhecimentos no sentido de cativar aqueles alunos, daquela escola, que fica 

naquela cidade.  

84% 

16% 

Praticar outras modalidades desportivas 
nas aulas de Educação Física 

Sim

Não

25% 24% 
19% 

14% 
10% 8% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

Modalidades Alternativas 

Modalidades Alternativas
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Analisando o gráfico anterior e sabendo previamente que a cidade de 

Valongo têm uma larga tradição na modalidade de Hóquei em Patins, será que 

não fazia sentido a escola ter esta modalidade no seu planeamento? 

 

5.6 Considerações Finais 

 

Embora a amostra possa ser considerada pequena, espero que este 

estudo possa contribuir para enriquecer o conhecimento sobre os hábitos, 

opiniões e motivações, que podem ter implicações no presente e, sobretudo, 

no futuro dos jovens. Se em vez de falar em valores percentuais, falasse em 

números, como a escola tem 1384, poderíamos referir que: 

 

- 193 alunos fumariam; 

- com consumo regular de bebidas alcoólicas, teríamos 276 alunos; 

- apenas 733 alunos tomariam banho no final da aula de Educação Física; 

- 249 alunos não achariam importante a prática de atividade física; 

- apenas 525 alunos teriam uma prática desportiva fora da escola; 

 

Os números parecem-me preocupantes e certamente preocuparão 

outros elementos da comunidade escolar. Assim, é minha expectativa que este 

relatório da realidade da escola sirva para incentivar a implementação de 

estratégias que visem ultrapassar estas dificuldades. A inércia perante 

relatórios como este levará, inevitavelmente, a uma degradação da situação, 

com consequências muito graves para a saúde da comunidade.  

Apesar de os currículos da Educação Física fomentarem a consolidação 

de hábitos higiénicos, aquisição de novas habilidades, a prática de atividade 

física no tempo de lazer, a conservação da saúde, nem sempre esses objetivos 

são atingidos. Como podemos verificar pelos resultados, existem ainda muitos 

alunos que estão longe de ter adquiro estes hábitos. Assim sendo, é da 

responsabilidade da Educação Física consciencializar o aluno para uma prática 

regular e continuada de atividade física. É nossa obrigação como professores 

de Educação Física motivar os nossos alunos para a prática desportiva e para 
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uma vida ativa. Dessa forma, o professor, aquando do planeamento e 

preparação do ensino, deve conhecer “o mais exatamente possível as 

situações concretas da vida dos seus alunos (…) deve preocupar-se com a 

esfera direta da vida e dos interesses dos alunos” (Bento, 2003). Partindo deste 

entendimento, cabe aos professores de Educação Física estar conscientes das 

atitudes dos jovens face à disciplina, às atividades físicas e também à forma 

como as percecionam. Neste contexto, o professor de Educação Física deverá 

realizar um ensino direcionado para as motivações e desejos dos seus alunos, 

de modo a influenciá-los positivamente nas suas atitudes, com o objetivo de 

procurar a melhoria dos seus padrões de vida e saúde. 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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6.1 O Remate Final e Até breve 

 

Iniciei este trajeto definindo as minhas expetativas e objetivos em 

relação ao estágio. Agora, terminando esta experiência tão rica que se revelou 

ser o Estágio Profissional, é o momento de realizar uma retrospetiva de todo o 

trabalho que desenvolvi ao longo do ano. A minha evolução e progressão 

foram conseguidas a todos os níveis. O aperfeiçoamento da minha expressão 

escrita, que muitas vezes era uma limitação, tornou-se numa vitória pessoal. 

Tais factos tornam-se ainda mais relevantes quando comparados com objetivos 

que estabeleci inicialmente, já que todos eles, sem exceção, foram superados 

com sucesso. O sentimento que me invade é de missão cumprida e satisfação. 

Esta experiência foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da minha 

vida e vai influenciar todo o meu percurso, quer ao nível profissional quer ao 

nível pessoal. Considero que foi um ano de crescimento acentuado, pois todas 

as experiências vivenciadas em contexto escolar possibilitaram a aquisição de 

novas competências e experiências que me tornaram mais completo enquanto 

professor. Ao longo do ano foram imensas as exigências e os desafios com os 

quais me deparei, que me levaram a refletir, a procurar respostas e a tomar 

decisões. Tenho a certeza de que foi essa mesma exigência que permitiu a 

melhoria das minhas capacidades tornando-me um professor mais confiante e 

seguro.  

É com uma certa nostalgia e orgulho que revejo todo o percurso. 

Orgulho por ter encarado este processo de forma séria, entusiasta, 

interessada, com prazer e amor pelo ensino, realizando todas as tarefas com o 

máximo de esforço e dedicação, procurando vivenciá-las plenamente. E 

nostalgia por notar que o tempo passou rapidamente. Foi um percurso bastante 

trabalhoso mas, simultaneamente, gratificante, dados os muitos desafios 

superados e todas as alegrias vivenciadas e partilhadas. São imensas as 

recordações que me irão acompanhar para sempre. Foi um ano inesquecível, 

repleto de alegrias, dificuldades, experiências e muitas aprendizagens.  

Não posso terminar este Relatório de Estágio sem referir, com a devida 

importância, a influência que os meus alunos tiveram em todo o meu 
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desenvolvimento profissional e pessoal. Sem eles, nada disto era possível. 

Orgulho-me de ter feito tudo o que estava ao meu alcance para lhes 

proporcionar um vasto leque de experiências e sentimentos positivos, de forma 

a contribuir para fomentar o gosto pela prática desportiva. A minha missão foi 

procurar constantemente as melhores situações de aprendizagem, de modo a 

eles obterem os melhores resultados possíveis. É de enaltecer a facilidade com 

que compreenderam que os bons resultados só iriam aparecer se da parte 

deles também houvesse trabalho, interesse, cooperação e motivação. Irei 

recordar para sempre este ano e estes alunos fantásticos, que, por vezes, me 

levavam até aos meus limites mas que, no fundo, deram maior significado a 

todo o trabalho por mim realizado.  

É ainda com total agrado que evidencio que, no meu trajeto, o erro 

surgiu como um elemento de reflexão e superação. Estou consciente de que a 

atitude reflexiva permanente é um ponto-chave da atuação do professor. 

Graças a ela, foi possível provocar alterações favoráveis, ultrapassar as 

dificuldades e eliminar os erros que foram surgindo.  

Agora sim, olho para mim e já me revejo totalmente do outro lado, 

domina em mim a certeza de querer continuar a progredir e a alegria por ter 

sido capaz. Resta-me agora seguir uma nova etapa na minha formação, em 

que o descontentamento perante a minha atuação nunca deixará de existir pois 

é ele que fomenta a curiosidade de pesquisar, pensar, refletir, enfim, de evoluir. 

Este descontentamento é o mote para o meu desenvolvimento ao longo da 

minha vida profissional, que se pretende que seja constante, rumo à 

excelência. 

Sem dúvida que ser professor de Educação Física é o que me dá prazer 

fazer na vida. A possibilidade de poder exercer a função que sempre desejei, o 

simples facto de contribuir para a formação dos meus alunos, observando o 

desenvolvimento deles, sabendo que é fruto de um trabalho realizado em 

conjunto, é, sem dúvida, um motivo para me orgulhar da profissão que escolhi 

exercer. Ser Professor é, de facto, aquilo com que sempre sonhei, apesar das 

constantes dificuldade com que o mundo do ensino se debate. É um objetivo 

pelo qual vou continuar a lutar e a trabalhar, porque acredito indubitavelmente 
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que vou conseguir atingir os meus objetivos. Esta minha convicção provém da 

forma como sempre guiei a minha vida, do esforço, da dedicação e do 

empenho que entrego a tudo o que faço e até hoje a vida sempre me 

recompensou pelo meu trabalho. Tudo o que desejo para o meu futuro 

profissional é conseguir resistir aos tempos difíceis que se avizinham na minha 

colocação no mercado de trabalho. Espero ter oportunidade a curto prazo de 

voltar a trabalhar numa escola. Até Breve! 
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Anexo nº 1 – Planeamento Anual 

 

 

 

Planeamento do 1º Período

Mês

Dia 20 22 27 29 4 6 11 13 18 20 25 27 3 8 10 15 17 22 24 29 6 13 15

Semana Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Ter Terç Qui

Aula nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Espaço P P E E P P P P E P P E P P P P P E E P E P P

Unidade Didáctica A A A A O G A G

Legenda:

A G P E Exterior FG Fitness Gram

O Aula Observada pelo Orientador Auto e hetero avaliação

Andebol Ginástica Pavilhão

Turma: 10ºCT1

Professor: André Queirós

Setembro

G GG FG

1º Período

DezembroOutubro Novembro

G

Turma: 10ºCT1

Professor: André Queirós
Planeamento do 2º Período

Mês

Dia 3 5 10 12 17 19 24 26 31 2 7 9 14 16 23 28 1 6 8 13 15 20 22

Semana Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui

Aula nº 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Espaço P E E P P P E P P E P P E P P E E P P P P P P

Unidade Didáctica B A A A A A B V FG A

Legenda: Auto e hetero avaliação

B Badminton SA Semana Aberta V

FG Fitness Gram A P Pavilhão E Exterior

SA

Visita de Estudo

Andebol

B

Março

2º Período

B

Janeiro Fevereiro

B B

Planeamento do 3º Período

Mês

Dia 10 12 17 19 24 26 3 8 10 15 17 22 24 29 31 5 12 14

Semana Ter Qui Ter Qui Ter Qui Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Qui Ter Ter Qui

Aula nº 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Espaço E P P E E P P P P E E P P E P P P P

Unidade Didáctica A A A A A A

Legenda:

GA Ginástica Acrobática P Pavilhão E Exterior

A

Turma: 10ºCT1

Professor: André Queirós

3º Período

Abril Maio Junho

GA GA GA GA

Andebol
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Anexo nº 2 – Exemplo PowerPoint aula 
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Anexo nº 3 – Infoponto  
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Anexo nº 4 – Página dos alunos no Moodle 
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Anexo nº 5 – Exemplo de uma frase da Apresentação (Página dos alunos) 
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Anexo nº 6 – Portefólio do núcleo  
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Anexo nº 7 – Meu portefólio 
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Anexo nº 8 – Questionário Hábitos e Prática da Atividade Física 

 

Hábitos e Prática da Atividade Física 

Este questionário faz parte de um estudo para obtenção do grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. A colaboração 

no seu preenchimento é de grande importância e significado. Só com a sua 

disponibilidade, será possível a obtenção de informações, de base científica, 

que possam contribuir para conhecer a situação concreta da nossa escola, no 

sentido, de no futuro sugerir estratégias de intervenção. Ao aceder colaborar 

com esta investigação, é garantido o anonimato, não sendo objetivo a recolha 

de qualquer tipo de informação que possa colocar em causa o direito à 

confidencialidade. Assim, agradecemos resposta sincera a todas as questões. 

Gostaríamos, desde já, agradecer a sua colaboração. 

*Obrigatório 

 

Identificação 

Ano *  

7º 

8º 

9º 

10º 

11º 

12º 

 

Turma *  

CT1 

CT2 

CT3 



 

xiii 

 

CT4 

CT5 

CT6 

A 

B 

C 

D 

E 

LH1 

LH2 

LH3 

LH4 

CSE 

 

Idade *  

12 

13 

14  

15 

16 

17 

18 

19 

 



 

xiv 

 

Género 

Masculino 

 Feminino 

 

Vida Escolar 

Qual a disciplina de que mais gostas? *  

Técnicas de Informática e comunicação 

Sociologia 

Química 

Psicologia 

Português  

Macs  

Matemática  

Portuguesa  

Literatura 

Inglês  

Informática  

História  

Geometria Descritiva  

Geografia 

Geologia  

Físico-química 

Biologia  

Biologia/Geologia 



 

xv 

 

Ciências Naturais 

Física  

Francês  

Filosofia 

Economia  

Educação Física 

Educação Visual 

Educação Moral e religiosa 

Eletricidade  

Educação Tecnológica  

 

Fumas? *  

Sim 

Não 

 

Consomes bebidas alcoólicas? *  

Sim 

Não 

 

Costumas tomar banho no final das aulas de Educação Física? *  

Sim 

Não 

 

Valorização do Desporto 

Gostas de praticar Atividade Física? *  

Detesto 



 

xvi 

 

Não gosto 

Gosto 

Gosto muito 

Adoro 

 

É importante para ti praticar Atividade Física? *  

Nada importante 

Pouco importante 

Importante 

Muito importante 

Extremamente importante 

 

A disciplina de Educação Física 

Tiveste Educação Física no 1º Ciclo (1º ao 4º ano)?  

Sim 

Não 

 

Quais as tuas modalidades desportivas que tens maior facilidade em praticar, 

tendo em conta as modalidades que a escola possui? (até 3 opções)  

Escalada 

Dança  

Voleibol  

Ginástica  

Futebol  

Basquetebol 



 

xvii 

 

Badminton 

Andebol 

Atletismo 

 

Quais as tuas modalidades desportivas que tens maiores dificuldades, tendo 

em conta as modalidades que a escola possui? (até 3 opções) *  

Escalada 

Dança  

Voleibol  

Ginástica  

Futebol  

Basquetebol 

Badminton 

Andebol 

Atletismo 

 

Gostarias de praticar outras modalidades desportivas nas aulas de educação 

Física? *  

Sim 

Não 

 

Se respondeste sim, quais as modalidades que gostarias de praticar nas aulas 

de Educação Física? (até 2 opções)  

Ténis 

Orientação 

Rugby 



 

xviii 

 

Judo 

Hóquei em patins 

Unihockey (hóquei em pavilhão - sem patins) 

Natação 

Outra 

 

Se na pergunta anterior respondeste "Outra". Então descreve qual?  

 

 

 

Atualmente, praticas atividade física fora das aulas de Educação Física? *  

Sim 

Não 

 

Quantas horas praticas atividade física por semana? *  

Menos de 3 horas semanais 

3 horas semanais 

4 horas semanais 

5 horas semanais 

6 horas semanais 

Mais de 6 horas semanais 

 

 


