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RESUMO 

 

 Este Relatório de Estágio teve como objetivo fundamental analisar 

criticamente os momentos mais marcantes que ocorreram ao longo do Estágio 

Profissional. Para tal, a reflexão foi condição indispensável para que novos 

significados pudessem ser extraídos do contributo deste processo para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

 O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, 

num núcleo de estágio constituído por quatro elementos. Todo o processo foi 

acompanhado por um professor da escola, denominado Professor Cooperante, 

e um professor da Faculdade, designado Professor Orientador. 

 Este documento está organizado em cinco capítulos. O primeiro refere-

se à “Introdução”. O segundo denomina-se “O Ponto de Partida”, e contém uma 

reflexão sobre a minha história de vida e o que me trouxe a querer ser 

professor, assim como discorro das expetativas em relação ao estágio. O 

terceiro concerne ao enquadramento da prática profissional, tendo-o designado 

por “Para Onde Vou, Interessa Conhecer”. Este contém a caracterização dos 

diferentes contextos em que o Estágio Profissional se encontra inserido, assim 

como o aprofundamento de temáticas consideradas relevantes, como a 

importância do ato reflexivo e as qualidades de um “bom professor” de 

Educação Física. Este capítulo inclui ainda um estudo sobre a perceção dos 

alunos sobre as características mais importantes num professor com este perfil. 

No quarto capítulo “A Aventura e as Suas Conquistas” revisito todo o processo 

de estágio tendo em conta as três/quatro áreas de desempenho docente, 

baseando-me nas reflexões elaboradas ao longo do ano letivo e tentando 

vislumbrar novos significados daquilo que vivenciei. Por fim, no quinto capítulo, 

“Conclusão e uma Antevisão do Futuro”, salienta-se a singularidade e o grande 

contributo desta experiência na minha formação e são reveladas as perspetivas 

futuras em relação à minha vida profissional e pessoal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; BOM PROFESSOR; 

EDUCAÇÃO FÍSICA; REFLEXÃO; DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
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ABSTRACT 

 

 The present report had the main objective to critically analyze the most 

significant moments that occurred during the Professional Internship. To do so, 

reflection was a fundamental condition for new meanings to emerge from the 

contribution of all the difficulties, issues, strategies and experiences during this 

year for my personal and professional development. 

 The Professional Internship took place at Escola Secundária Filipa de 

Vilhena, in a training group formed by four people. The process was monitored 

by a school teacher, referred to as Cooperating Teacher, and a university 

professor, referred to as Supervisor. 

 This document is organized in five chapters. The first refers to the 

“Introduction”. The second one is named “The Starting Point”, and contains a 

reflection about my life story and what lead me to want to become a teacher, as 

well as my expectations regarding the Professional Internship. The third chapter 

concerns to the fitting of the professional practice, which I named “Where I’m 

Going, Knowing Matters”. It encloses the characterization of the Professional 

Internship different contexts, and themes considered relevant as the importance 

of the reflective act and the qualities of a Physical Education “good teacher” are 

deepened. This chapter also includes a study about the student’s perception of 

Physical Education “good teacher” most important characteristics. In the fourth 

chapter, “The Adventure and Its Achievements”, all the Professional Internship 

is reviewed taking into account the three/four areas of teacher performance and 

the reflections made throughout the school year, trying to envision new 

meanings from what I experienced. Finally, the fifth chapter, “Conclusion and a 

Preview of the Future”, highlights the uniqueness and the great contribution of 

this experience in my education and future prospects are revealed regarding my 

professional and personal life. 

  

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; GOOD TEACHER; PHYSICAL 

EDUCATION; REFLECTION; PROFESSIONAL DEVELOPMENT.  
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Este documento é elaborado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

unidade curricular inserida no plano de estudos do segundo ano (terceiro e 

quarto semestres), do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

 

O Estágio Profissional (EP) constitui a vertente prática dos cursos de 

formação de professores. Permite o início do desempenho da função docente 

através do envolvimento dos estagiários em atividades letivas e de formação, 

que requerem reflexão sobre aquilo que os mesmos experienciam, o seu 

impacto na ação profissional e os efeitos das suas decisões nos alunos (Freire, 

2001). A mesma autora refere-se ao EP como a primeira vivência autêntica da 

prática profissional, que proporciona a aquisição de um saber, de um saber 

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

pedagógicas envolvidas no quotidiano profissional.  

Esta fase final da formação inicial também é entendida como um projeto 

de formação do estudante estagiário através da integração do conhecimento 

proposicional e prático requerido para o desempenho da função docente, numa 

interpretação atual da relação teoria-prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar (Matos, 2011a). Neste sentido, trata-se do palco ideal para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, já que permite o envolvimento num 

conjunto de papéis, atividades e responsabilidades, de âmbito e natureza 

distintas, em interação com os diferentes agentes constituintes da comunidade 

educativa (Caires & Almeida, 2003). 

Albuquerque (2003)  considera o EP um agente de socialização de 

excelência, na medida em que proporciona as primeiras experiências de 

intervenção pedagógica que, possivelmente, marcarão todo o percurso 

profissional. 

Sendo o EP um processo relativamente longo, espera-se que promova 

as mais variadas aprendizagens a quem passa por ele, de forma a que certos 

desígnios sejam atingidos. Pretende-se que se formem professores 

profissionais, promotores de um ensino de qualidade, que analisem, reflitam e 
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saibam justificar o que fazem em consonância com os critérios de 

profissionalismo docente (Matos, 2011a). Esses profissionais deverão dominar 

um conjunto de competências importantes para a sua área, tendo em vista um 

maior conforto no papel e tarefas que lhe estão inerentes (Caires, 2001) e a 

construção ativa da forma pessoal de conhecer, bem como de se inteirar das 

normas, dos valores e da cultura de uma classe profissional de que está 

prestes a fazer parte (Caires & Almeida, 2003). 

Caires (2001) defende que também deverão ser objetivos do EP a 

aplicação dos conhecimentos da formação prévia ao longo do percurso 

académico, a criação de condições que promovam o desenvolvimento pessoal 

do estudante estagiário, para que, ao resolver os seus problemas, possa ser 

capaz de ajudar os outros na resolução dos deles. 

Por seu lado, Freire (2001) caracteriza o EP como uma oportunidade 

para os estagiários aprenderem a investigar as suas práticas, o que significa 

promover a reflexão na ação e sobre a ação, atitudes que proporcionam a 

aquisição de conhecimentos sobre como ensinar, a consciencialização de 

crenças relativas ao ensino e o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Espera-se ainda que o professor estagiário adquira um saber fazer 

sólido, que apele à atuação inteligente e criativa e lhe permita atuar em 

contextos complexos e diferenciados, interagindo constantemente com a 

realidade com que, a cada momento, se depara (Alburquerque, 2003). 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) resulta de um ano em que vivi as 

experiências mais enriquecedoras a nível profissional e visa retratar e expor 

grande parte das aprendizagens, conquistas, desejos, inquietudes, dificuldades 

e aventuras com que me fui deparando, tendo sempre a noção de que será 

difícil traduzir tudo em palavras.  

Neste documento, a reflexão sobre os processos essenciais vividos ao 

longo do estágio (investigação, reflexão e ação) assume uma grande 

relevância e levar-me-á a uma melhor tomada de consciência e a novos 

entendimentos de tudo o que envolveu o EP e sobre o que é “ser professor”.  
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 O EP decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, situada na 

cidade do Porto, onde integrei um Núcleo de Estágio (NE), composto por 

quatro elementos, que foi acompanhado por um Professor Cooperante –

professor Luís Moreira, docente na escola referida – e por um professor 

orientador – docente na  FADEUP, Professor Doutor Paulo Santos 

 Tive a meu cargo a condução do processo ensino-aprendizagem de uma 

turma de 12º ano, do curso de Artes Visuais, cujo professor titular era o 

Professor Cooperante. Cada elemento desta turma teve um papel fundamental 

neste meu percurso, já que foi com eles que mais aprendi e evolui, através dos 

problemas e desafios que foram criados e - através de uma profunda reflexão e 

entrega pessoal – sendo resolvidos. 

 

Este documento está organizado em cinco capítulos. O primeiro refere-

se à “Introdução”, onde se caracteriza e são apresentados os objetivos do EP, 

assim como se esclarece a finalidade da realização deste RE. O segundo 

denomina-se “O Ponto de Partida” [para o EP] e contém uma reflexão sobre as 

circunstâncias da minha vida que contribuiram para o meu gosto pelo desporto 

e, em consequência, para a minha decisão em ser professor. Ainda neste 

capítulo são reveladas as minhas expetativas relativamente ao EP. O terceiro 

diz respeito ao enquadramento da prática profissional, tendo-o designado por 

“Para Onde Vou, Interessa Conhecer”, onde se abordam os diferentes 

contextos em que o EP se encontra inserido e quais as condições imediatas de 

relação educativa, assim como se aprofundam temáticas que considero 

relevantes por me terem marcado e guidado no meu percurso, como a 

importância do ato reflexivo e as qualidades de um “bom professor” de 

Educação Física. Este capítulo inclui ainda um estudo sobre a perceção dos 

alunos das características mais importantes num professor com este perfil. No 

quarto capítulo, “A Aventura e as Suas Conquistas”, revisito todo o processo de 

estágio tendo em conta as três/quatro áreas de desempenho docente 

(Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola 

e Relações com a Comunidade; e, Desenvolvimento Profissional) e baseando-

me nas reflexões elaboradas ao longo do ano letivo na tentativa de vislumbrar 
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novos significados daquilo que vivenciei. Por fim, no quinto capítulo, 

“Conclusão e uma Antevisão do Futuro” enfatizo a singularidade e o enorme 

contributo desta experiência na minha formação académica e no meu 

desenvolvimento pessoal, e são reveladas as perspetivas futuras em relação à 

minha vida profissional e pessoal. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O PONTO DE PARTIDA 
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2.1. Quem Sou Eu e Como Cheguei Aqui... 

 

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

de desenvolvimento pessoal e profissional do adulto-professor,  

que compreende não apenas os conhecimentos e competências que o mesmo 

constrói na formação, mas também a pessoa que ele é,  

com todas as suas crenças, idiossincrasias e histórias de vida, 

 e o contexto em que exerce a actividade docente.” 

Hargreaves & Fullan (1992, cit. por Gonçalves, 2009, p. 24)  

 

 De forma a refletir sobre quem sou e perceber o que me levou a 

enveredar por este caminho, não posso pôr de parte todas as experiências 

pessoais que, ao longo da minha vida, de alguma maneira, influenciaram e 

influenciarão as minhas decisões. A ligação ao desporto merece destaque, 

uma vez que, sem qualquer dúvida, foi o que me inspirou na escolha deste 

percurso académico, me orientou até ao estágio profissional e, em parte, me 

motivou a ser professor de Educação Física. 

 Desde cedo, o jogo esteve presente na minha vida, já que a minha 

vontade de jogar era constante e tudo o que me envolvia, desde o ambiente 

familiar ao escolar, proporcionava boas condições para tal. Se na cidade, e nos 

mais diversos jardins, “jogar à bola” (entenda-se, Futebol) era a atividade 

preferida, quando ia à aldeia, “jogar às escondidas”, “chutar a bola” para 

balizas “feitas a olho” e jogar ténis de mesa eram outros passatempos 

associados à prática desportiva. Lembro-me de invadir o campo de Futebol do 

clube da terra para ir jogar com o meu irmão e o meu primo, rastejar e saltar 

pelo terreno que circundava a casa da minha avó e também de correr 

desalmadamente pela rua (quer da cidade, quer da aldeia). Adorava fazê-lo, 

porque a velocidade é uma das capacidades que mais me fascina e porque 

competir com os meus amigos tentando ser o mais rápido me trazia vitórias 

frequentemente. 

 Foi na escola, ao longo do meu ensino básico, que a minha capacidade 

para jogar, nomeadamente Futebol, se foi desenvolvendo, apesar de não ter 
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tido qualquer tipo de prática federada. Foi nesta fase que me senti, pela 

primeira vez, bastante competente a praticar desporto, o que contribuiu 

significativamente para o meu grande envolvimento com o fenómeno 

desportivo. 

No ensino secundário, além de consolidar o meu jeito para a prática de 

Futebol comecei também a nutrir um interesse especial por outra modalidade, o 

Voleibol. Estas foram as duas modalidades que mais pratiquei com os meus 

amigos durante todos os tempos livres que tinha na escola. Por isso, ainda 

hoje, relembro e adoro os momentos que passei na escola que frequentei 

durante seis anos (do 7º ao 12º), a Escola Secundária/3ºciclo Aurélia de Sousa, 

onde ganhei dois torneios inter-turmas de Futebol e Voleibol, tendo estes sido 

os feitos desportivos mais significativos de toda a minha vida. 

Não digo isto por não ter praticado qualquer desporto federado – até 

porque o fiz, se bem que bastante tarde na minha vida (aos 18 anos) –, mas 

porque foram torneios vencidos juntamente com os meus melhores amigos. Foi 

com eles, e por vontade própria, que aprendi a jogar, mais do que com 

qualquer professor que tenha tido durante a minha vida escolar até então. 

Fazendo uma retrospetiva, penso que pode ter sido esta procura 

autónoma do jogo que me levou a querer aprender mais, embora ainda 

sem qualquer intenção de um dia poder transmitir a outros esse prazer e 

conhecimento.  

 O desporto também teve um papel muito importante no estabelecimento 

de relações interpessoais, porque foi a partir dele que conheci mais pessoas e 

constitui as minhas melhores amizades. Neste sentido, vejo-o como o meu 

principal veículo de socialização, que me completava pelo facto de me 

proporcionar aquilo que eu tanto queria: divertimento através do jogo. No 

entanto, o divertimento não era tudo. A competitividade era também algo 

fundamental, já que a minha vontade de vencer era enorme e encarava com 

muito agrado o confronto com outras pessoas. 

 Foi a paixão pelo desporto que me levou a candidatar-me à FADEUP. 

Com esta candidatura, pretendia sobretudo desenvolver os meus 

conhecimentos na área e dar asas à minha grande motivação para 
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aprender a jogar melhor. Este foi para mim um momento crucial na futura 

decisão de ser professor, porque, do meu ponto de vista, para se ensinar 

é fundamental saber fazer e só a partir daí é que teria confiança e 

determinação para poder partilhar com outros o meu conhecimento. 

Apesar de ter entrado apenas na segunda fase, a minha integração 

nesta nova instituição foi relativamente fácil, por ser capaz de estabelecer boas 

relações rapidamente e por me ter incluído num grupo de sete elementos ao 

qual pertenci durante toda a minha licenciatura. 

Durante o segundo ano deste ciclo de estudos, iniciei a minha prática 

federada de futebol, na segunda divisão distrital, que me proporcionou a 

familiarização com a área do treino. Por ser bastante curioso e atento àquilo 

que me envolve, não me bastava participar nos treinos, mas tentava também 

perceber a lógica daquilo que me era proposto e da adequabilidade para o 

jogo. Este interesse levou-me a escolher o ramo de Treino Desportivo de 

Futebol, no sentido de tentar aprofundar o meu conhecimento nesta área. 

Apesar de ter sido bastante produtivo, tendo aprendido muito com os 

professores Vítor Frade e José Guilherme Oliveira, e até ter feito um pequeno 

estágio (centro de treino) nas camadas mais baixas do União Sport Clube 

Paredes, penso que poderia ter optado por outro caminho, já que senti que o 

treino não seria a minha área de eleição. Contudo, este centro de treino 

proporcionou-me a minha primeira experiência com crianças, neste caso 

atletas, e senti-me bastante confortável nesta interação. 

 Depois de tudo o que aprendi até este momento, a entrada para o 2º 

Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário 

foi decidida por sentir vontade de ensinar, motivar e influenciar crianças e 

jovens a praticar desporto, com uma atitude interventiva. Ou seja, as 

minhas intenções passaram da sede de saber-fazer e compreender para 

ser capaz de transmitir/ensinar.  

 Ao frequentar este mestrado senti-me ainda melhor integrado nesta 

instituição por ter conhecido excelentes colegas, com os quais partilhei bons 

momentos quer em trabalho quer em lazer, e também por sentir que estava a 

aprender algo essencial para a minha formação, especialmente com as 



_______________________________________________ O Ponto de Partida 
 

12 
 

didáticas específicas do segundo semestre do primeiro ano, que me 

forneceram um conhecimento mais pragmático relativo ao “como ensinar”.  

Foi a par deste 1º ano de mestrado que, após um ano de paragem, 

decidi jogar novamente Futebol federado na mesma divisão, mas num clube 

diferente. Este ano, como forma de me dedicar por completo ao estágio, parei a 

prática federada. 

 Através deste trajeto final, tornei-me mais consciente e certo 

daquilo que pretendia fazer, devido a tudo o que me enriqueceu tanto a 

nível profissional (de formação) como pessoal. Ou seja, aquilo que fui 

experienciando ao longo destes últimos anos, os conhecimentos e 

capacidades que adquiri, e as potencialidades que conheci permitiram-me 

afirmar a vontade de ensinar com vista a promoção de aprendizagens 

para os mais novos. 

Neste percurso, não posso desconsiderar a autonomia, que muitos 

jovens desconhecem mas que sempre me foi proporcionada, na escolha do 

caminho a seguir em termos de formação. Por esta razão, tenho encarado a 

minha educação e formação com seriedade e respeito por aquilo que me tem 

sido possibilitado e por, felizmente, nunca ter tido necessidade de trabalhar 

para pagar a faculdade. 

Assim, tendo o fenómeno desportivo preenchido grande parte da 

minha vida, as suas características de contexto proporcionador de 

aprendizagens, divertimento, desafios, superação e relações 

interpessoais influenciaram as minhas crenças, a minha personalidade e 

a identidade que pretendo, e que este ano tentei, ter como professor. 

 

2.2. Expetativas em Relação ao Estágio Profissional 

 

Após três anos de licenciatura e um primeiro ano de mestrado, em que 

me foram transmitidas as bases teóricas da função docente e didáticas de 

algumas modalidades desportivas, esperava que o estágio fosse o momento 

em que pudesse testar tudo isso. Ou seja, que me permitisse explorar ao 

máximo uma dimensão (prática) responsável por uma vivência exigente, 
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rigorosa e apoiada no contexto real de trabalho, para poder aplicar e consolidar 

os conhecimentos adquiridos através de uma formação científica na área de 

especialidade de ensino (Rodrigues, 2001).  

O contacto com as escolas e com alunos aquando das didáticas 

específicas do semestre anterior já me promovera um forte sentimento de 

pertença a esta profissão. No entanto, esse contacto foi muito superficial e 

esporádico, pelo que o estágio consistiu na minha verdadeira estreia na 

profissão. Neste sentido, esperava com entusiamo a oportunidade de 

aprender tudo o que lhe está inerente através da experimentação direta, 

da observação de profissionais mais experientes, da reflexão sobre o ato 

de ensino, da exploração do meio escolar e pela vivência com todos os 

seus membros. É a partir desta procura que Caires (2003, p. 137) defende 

que deverá ocorrer a “emergência de uma multiplicidade de cognições e afetos 

que, pela sua diversidade, riqueza e intensidade, fazem do estágio um dos 

momentos mais ricos e interessantes” da formação de professores.  

Tinha então bastante curiosidade em perceber como se desenrolaria a 

vida de professor fora das aulas e a interação com os restantes elementos da 

comunidade educativa, aspetos que a formação até ao momento não tinha 

abrangido. Ou seja, perceber quais os papéis e tarefas que iria desempenhar 

nas diferentes reuniões em que deveria estar presente, na interação com os 

encarregados de educação, na função de diretor de turma, como elemento 

pertencente a um grupo de recrutamento e de departamento, enfim, como 

alguém que, na sua vida profissional, se envolve com os mais diversos 

agentes, docentes ou não docentes. Com isto, visava também o 

desenvolvimento de competências sociais e interpessoais que me tornassem 

mais apto a intervir em discussões importantes sobre a profissão docente e 

assuntos a ela associados. Percebi desde logo que isso não seria um 

problema, já que a comunidade educativa se mostrou muito acolhedora e 

disponível para contribuir para a nossa integração, tratando-nos como 

verdadeiros professores. 

Via a escola como um espaço privilegiado de partilha e aquisição de 

saberes sobre o desempenho de um professor de Educação Física, através da 
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interação com esses professores e da observação das suas diferentes posturas 

no espaço de aula e das suas estratégias de ensino. 

Acreditei que a reflexão me ajudaria a evoluir nas minhas práticas 

docentes, já que esta facilita a interpretação relativa à imagem do 

professor como aquele que toma decisões, consciente e racionalmente, 

acerca do seu ensino e, aliada à ação, permite a aquisição de saberes 

relacionados com o “como ensinar” e “como agir” profissionalmente e a 

perceção das mudanças que neles vão ocorrendo (Freire, 2001). A partir 

disto, pretendia conhecer-me como professor, para poder potenciar os meus 

pontos fortes e minimizar as lacunas.  

Para que isto fosse possível esperei um auxílio e orientação por parte de 

um Cooperante e um Orientador assíduos e rigorosos que, como afirma 

Silveira (2011, p. 3), assumem “uma grande responsabilidade no despoletar de 

um conjunto de processos reflexivos na, e sobre a prática de ensino, bem como 

acerca de outros elementos relativos à profissão de professor”.  

Neste sentido, desejei que fossem fontes seguras de ensinamentos 

e que me elucidassem sobre os melhores caminhos e soluções para os 

problemas, tendo sempre em conta a minha evolução e vontade de 

melhorar. Por outro lado, desejava que me proporcionassem autonomia 

na tomada de decisões sobre a condução do processo do ensino-

aprendizagem para que pudesse aplicar aquilo que idealizasse. Ao 

conhecê-los, apercebi-me de que isso estava garantido. O primeiro, com uma 

vasta experiência na orientação de estágios, seria certamente uma pessoa 

importante na perceção dos meus erros e na familiarização com a função 

docente, visto desempenhar ou já ter desempenhado praticamente todos os 

seus papéis. Desde o primeiro contacto, a sua exigência e rigor despertaram 

em mim a necessidade de entrega total ao estágio, que eu já esperava. Por 

outro lado, a sua boa disposição e relação connosco levou a que me sentisse 

confortável na interação com ele e na busca de esclarecimentos sempre que 

fosse necessário. O segundo, apesar de não se ter demonstrado muito 

motivado para o desempenho da função de orientador, correspondeu às 

minhas expetativas e à opinião que já tinha dele, por ter sido meu professor, 
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demonstrando-se sincero e frontal nas suas opiniões e um profissional 

exemplar.  

Julguei que seria fundamental a colaboração no seio do NE, de modo 

que nos pudéssemos ajudar mutuamente nesta caminhada que foi de todos, 

tendo em vista os mesmos objetivos. Sem este apoio, perder-se-ia o sentido de 

cooperação, que é fundamental nesta profissão, o que se traduziria num 

desperdício de poderosas fontes de informação auxiliadoras do 

desenvolvimento profissional. Logo a partir do momento em que soube quem 

seriam as minhas colegas de estágio, as expetativas foram as melhores, já que 

elas eram por mim conhecidas como alunas de qualidade. Assim, acreditei que 

a convivência com elas seria bastante positiva, podendo surgir discussões 

interessantes no âmbito do estágio. Além desta vertente mais profissional, 

esperei que se desenvolvesse também uma relação de amizade entre todos, já 

esta que beneficia o trabalho de grupo, a intervenção individual e a análise 

crítica e construtiva relativamente ao desempenho de cada um.    

Além de tudo isto, aspirei que fosse capaz de estabelecer uma 

excelente relação com os meus alunos, quer afetiva quer profissional. 

Afetiva, porque considero que esta é a base de toda a nossa intervenção 

como professores. Isto é, se não me julgasse capaz de interagir com os 

alunos de uma forma que os movesse, emocionasse e motivasse, jamais 

seria possível controlá-los à minha maneira e, sobretudo, ensinar. Uma 

boa relação profissional, baseada num respeito mútuo e consciência dos 

limites entre professor e aluno, seria também fundamental para que todo 

o processo de ensino-aprendizagem fosse consumado com sucesso. 

Assim, tinha como principal desejo desenvolver estratégias e habilidades de 

ensino que contribuíssem para a promoção de aprendizagens aos meus alunos 

em todos os domínios (motor, cultural, social e psicológico), tornando-os 

pessoas mais competentes, motivados e entusiasmados, quer no desporto 

quer na vida. A partir destes desígnios, tencionava marcar os meus alunos com 

a minha personalidade, ser especial para eles e, além de professor, tornar-me 

um amigo. Assim, gostava de me sentir o melhor professor do mundo, um 

exemplo de alguém fenomenal naquilo que faz. 
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A complexidade do processo de ensino e aprendizagem, assim como as 

características gerais da atividade do professor – que decorre num contexto 

abrangido pelas condições gerais do sistema educativo e pelas condições 

locais das situações de educação e mais próximas da relação educativa – 

levam a uma integração e interligação das várias áreas e domínios a percorrer 

no processo de formação, particularmente no EP, para que sejam promovidas 

as vivências que conduzam ao desenvolvimento da competência profissional 

(Matos, 2011a) 

 Neste sentido, sendo o objetivo EP “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, 2011b, p. 2) 

espera-se que inclua a generalidade das práticas docentes e de organização 

do ensino (Albuquerque, 2003) e permita uma maior consciencialização sobre a 

influência da sociedade na escola (Freire, 2001). 

Caires e Almeida (2003) destacam, entre todos os desafios que este 

promove, o extenso rol de conhecimentos, procedimentos, rotinas e destrezas 

que o estagiário deve assimilar e passar a dominar, para que os possa aplicar 

nos diferentes palcos em que o professor atua, como a sala de aula, sala de 

professores, ou outros espaços da escola, e na interação com os diversos 

atores (alunos, professores, funcionários, elementos da direção e encarregados 

de educação). 

Estas competências profissionais associam-se a um ensino da 

Educação Física e Desporto de qualidade e reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

Agosto), organizando-se em três/quatro áreas distintas: Área 1: Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem;  Área 2 e 3: Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade; Área 4: Desenvolvimento Profissional (Matos, 

2011b). 
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3.1. Enquadramento Legal, Institucional e Funcional do Estágio 

Profissional 

 

A funcionar como suporte e estrutura de todo o Estágio Profissional 

existem também exigências legais, institucionais e funcionais, a que este 

obedece. 

No que diz respeito ao contexto legal, o modelo de EP adotado pela 

FADEUP no ano letivo de 2011/2012, encontra-se regulamentado pelos 

princípios decorrentes das orientações legais que constam do Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de Março, que tem como base a concretização do Processo de 

Bolonha, e do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro (p. 1320), que “define 

as condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a 

docência num determinado domínio e determina, ao mesmo tempo, que a 

posse deste título constitui condição indespensável para o desempenho 

docente, nos ensinos público, particular e cooperativo e nas áreas curriculares 

ou disciplinas abrangidas por esse domínio” (Ministério da Educação, 2007). 

 No quadro institucional, o EP constitui-se como uma unidade curricular 

do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, e sucede no terceiro e 

quarto semestres deste ciclo de estudos. A sua estrutura e funcionamento têm 

em conta o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do Porto, 

o Regulamento dos Segundos Ciclos da FADEUP, o Regulamento respeitante 

ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física, tal como as restantes 

normativas da unidade curricular do EP. 

Em termos funcionais, o EP decorre num NE sendo os estudantes 

estagiários responsabilizados pela condução do processo ensino-

aprendizagem de uma turma (do ensino básico ou secundário), cujo professor 

titular é o Professor Cooperante, durante um ano letivo. Assim, terão a seu 

cargo todas as tarefas inerentes a esse processo, ou seja, a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Cabe ao Professor 

Cooperante (docente da escola onde se realiza o estágio) supervisionar todo o 
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trabalho desenvolvido pelos professores estagiários, em interação com o 

professor orientador (docente da faculdade). 

 

Silva (2009) realça a figura do Professor Cooperante no processo 

formativo do estudante estagiário, já que é com este que ele interage de forma 

mais direta e sistemática.  

O Professor Cooperante deverá ser então o líder natural do NE, criando 

as condições necessárias ao sucesso dos seus discípulos (Silva, 2009). Para 

que essas condições sejam criadas, é necessário que ele os ajude ao nível da 

observação, análise, interpretação e reflexão do seu próprio ensino, de forma a 

que cresçam e ensinem os seus alunos para que eles aprendam e se 

desenvolvam (Alarcão & Tavares, 2003).  

No que concerne à minha experiência, a convivência diária com o 

Professor Cooperante na escola, as reuniões semanais definidas em NE e os 

momentos informais foram oportunidades para aprender mais um pouco, para 

tentar descortinar novas ideias, novos métodos e novos saberes. A sua atitude 

questionadora ajudou-me a desenvolver as minhas ideias sobre como ensinar 

e estar na aula, e a boa relação existente permitiu a discussão aberta de todos 

os assuntos. 

A seleção da escola a estagiar nada teve a ver com as características 

deste professor, até porque não o conhecia, mas não hesitaria considerá-la 

novamente como a minha primeira escolha, pelo prazer que tive em aprender 

ao lado do grande profissional e amigo que foi/é o professor Luís Moreira.   

 

3.2. A Minha Primeira Escol(h)a...Escola Secundária Filipa de Vilhena 

  

 A minha primeira decisão relativamente ao estágio passou pela escolha 

da escola na qual o iria realizar. Aquilo que mais pesou nesta decisão foram as 

vivências que tive ao longo da minha vida académica. Ter passado seis anos 

sempre na mesma escola (Escola Secundária/3º ciclo Aurélia de Sousa) 

permitiu-me ter um vasto conhecimento da comunidade educativa que a 

envolvia, assim como das características da população escolar, e uma opinião 
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muito positiva sobre ambas. Não havendo essa possibilidade na listagem, optei 

por hierarquizar no meu concurso as escolas possíveis, começando pelas que 

mais se assemelhassem a esta. A primeira opção foi a Escola Secundária 

Filipa de Vilhena, na qual acabei por ficar. Além disso, tinha conhecimento de 

que esta tinha passado por uma remodelação recente, no âmbito do projeto da 

empresa Parque Escolar, pelo que esperava que as condições de trabalho 

fossem de qualidade. 

 Relativamente à sua localização, a Escola Secundária Filipa de Vilhena 

situa-se na rua do Covelo, na freguesia de Paranhos, que é a mais populosa do 

concelho do Porto e, simultaneamente, da Área Metropolitana do Porto. Esta é 

uma zona de grande concentração de alojamento com grande variedade tanto 

em termos de tipologias espaciais como da estrutura socioeconómica das 

populações residentes. Como é natural, esta grande densidade e diversidade 

populacional revela-se na escola, que ultrapassa os 900 alunos, com origem 

quer em bairros camarários quer em áreas residenciais da classe média-alta1. 

É uma escola com elevada acessibilidade, estando perto da Via de Cintura 

Interna, com paragens de autocarro e de metro próximas, o que facilita a 

frequência de alunos oriundos de várias freguesias e mesmo concelhos (por 

exemplo, Matosinhos ou Maia). 

 A requalificação do edifício escolar, no âmbito do projeto de intervenção 

da empresa Parque Escolar, foi concluída em outubro de 2010, tendo duplicado 

a sua área coberta e melhorado significativamente as condições físicas e os 

equipamentos, aumentando os níveis de satisfação da comunidade escolar. No 

entanto, as aparências por vezes iludem e, no que diz respeito à Educação 

Física, apesar de possuir quatro espaços para a prática (Ginásio Grande, 

Ginásio Pequeno, Campo Exterior Descoberto e Campo Exterior Coberto), 

todos possuem falhas que condicionam a nossa atividade. O primeiro é um 

espaço destinado preferencialmente para as modalidades de Voleibol, 

Badminton e Ginástica por ser um espaço com pouco mais do que um campo 

de Voleibol. No entanto, faltam-lhe postes e locais para os colocar, que têm 

                                            
1
 Projeto Educativo (2011) – Escola Secundária Filipa de Vilhena (página 4) 
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vindo a ser improvisados com dois postes de Corfebol e um elástico, que não 

garantem a segurança dos alunos e professores. Em termos de qualidade de 

construção, este espaço possui fragilidades já que o piso, no espaço de dois 

anos, se encontra com bastantes tábuas partidas e as paredes, feitas de 

material frágil, não permitem a afixação de postes ou ganchos para colocar 

uma rede. O segundo, tal como o nome indica, é pequeno, tanto em altura, 

como em largura e em profundidade, o que apenas permite a lecionação de 

modalidades que ocupem pouco espaço como são os casos da ginástica de 

solo, da dança, ou das lutas. De destacar neste espaço o bom equipamento 

(computador, retroprojetor, aparelhagem e espelhos) que, no entanto, também 

perturba alguns exercícios já que o retroprojetor e também as lâmpadas 

afixadas no teto (baixo e de material frágil) apresentam algum perigo para a 

integridade física dos alunos. O campo exterior coberto, com as medidas e 

marcações de um campo de Andebol (com duas balizas), mas também de dois 

campos de Basquetebol (com duas tabelas em cada um) e um de Voleibol, tem 

uma cobertura que apenas abrange o campo, o que não evita que as zonas 

laterais fiquem húmidas e especialmente escorregadias em dias de chuva 

tornando-se um grande risco para a prática desportiva, já que associado a isto 

está um piso deveras abrasivo. O mesmo acontece com o campo descoberto, 

no qual se torna impossível lecionar em dias de chva, ou mesmo nos dias de 

maior frio ao início da manhã em que a neblina matinal humedece o solo. Este 

possui também as marcações de Andebol e Basquetebol, com duas balizas e 

quatro tabelas. 

 De referir que os problemas encontrados em todos os espaços já foram 

por diversas vezes comunicados à Direção que, por não possuir capacidade 

financeira para os resolver, os reencaminha para instituições superiores que, 

por seu lado, pouco esforço fazem para os solucionar. 

 Em relação à quantidade e qualidade de materiais móveis, a escola 

encontra-se bem equipada para ambos os espaços de aula, se bem que os 

recursos já não são muitos, sendo necessário reutilizar material mais antigo, 

nomeadamente em termos de bolas, volantes e raquetes de Badminton, para 
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que o novo (já utilizado e ainda por utilizar) possa ser salvaguardado para um 

futuro que parece não prometer mais material. 

 

 Visando preparar cidadãos dotados de valores estruturantes da nossa 

sociedade e das necessárias competências para um bom desempenho 

profissional ou uma correta opção em termos de formação superior 2 esta 

instituição dispõe de cursos diurnos para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário (Ciêntífico-Humanísticos, Ciências Sócioeconómicas, Linguas e 

Humanidades e Artes Visuais), cursos profissionais e cursos noturnos. Além 

disso abarca projetos e atividades extra-curriculares como o Desporto Escolar 

(equipas masculina e feminina de Voleibol), o “Projeto de Educação para a 

Saúde”, a “Oficina de Expressão Dramática” e o “Núcleo Unesco”. 

 Uma das mais-valias desta instituição passa pela qualidade das 

suas condições humanas. O respeito e apoio dos funcionários e dos 

professores para com os professores estagiários, assim como a 

disponibilidade e acessibilidade da direção, são aspetos que marcam esta 

escola e que auxiliaram à minha integração. 

 O grupo de Educação Física foi também um suporte importante 

para a consecução das minhas ideias e dos meus objetivos, já que os 

seus membros sempre apoiaram as iniciativas do NE e se mostraram 

disponíveis para ajudar nos momentos em que precisávamos. Apercebi-

me de que havia a vontade de que todos trabalhassem para o mesmo fim, 

tentando chegar a um consenso sobre os tópicos em discussão, aquando das 

reuniões de Atividades de Coordenação e Planeamento (ACP). Foi neste 

contexto que tomei consciência das várias funções que, além da lecionação 

das aulas, podem ser desempenhadas por um professor, nomeadamente de 

Educação Física, tais como: coordenador de departamento, coordenador de 

grupo de recrutamento, diretor de turma, responsável pelas instalações e 

coordenador do Desporto Escolar. Para além destas, incumbe aos professores 

das diferentes áreas disciplinares a organização e dinamização de atividades 

extracurriculares, como visitas de estudo, torneios inter-turmas, organização de 

                                            
2
 Projeto Educativo (2011) – Escola Secundária Filipa de Vilhena (página 3) 
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palestras, eventos desportivos ou outros eventos, como foram os casos da 

“Corrida Solidária” e da “Semana da Saúde”. 

 Também na interação com os professores de Educação Física me 

apercebi de que algumas das minhas ideias relativamente à prática letiva não 

eram corretas, pelo menos neste caso. Julgava que a seleção dos 

conteúdos a abordar era feita por conveniência, isto é, por preferência do 

professor, porque, ao longo do meu percurso do ensino básico e 

secundário, não vivenciara qualquer progressão lógica de matérias que 

me permitisse pensar de outra forma. No entanto, este meu pensamento 

alterou-se na primeira reunião de ACP, em que a seleção das modalidades 

a ensinar foi pensada e discutida por todos, no sentido de se obedecer às 

normas presentes nos Programas Nacionais de Educação Física. Desta 

forma, apercebi-me de que seria possível a implementação daquilo que aprendi 

no primeiro ano de mestrado, com o objetivo principal de poder organizar o ano 

de forma a fomentar a aprendizagem dos meus alunos em algumas 

modalidades. 

  

3.3. O Quarteto de Estágio 

  

 Uma das componentes fundamentais do EP diz respeito ao 

desenvolvimento da cooperação, trabalho em equipa e espírito de grupo. Neste 

sentido, é percetível que uma boa relação no seio do NE e a troca saberes 

e experiências seria fundamental para a consecução dos objetivos 

traçados. 

 Nem sempre tudo foi ideal, devido às grandes diferenças de 

personalidade de cada um de nós. Contudo, nos momentos de trabalho e em 

que era necessário chegar a um consenso, essas divergências eram postas de 

parte e o trabalho rentabilizado ao máximo. 

 Apesar de não conhecer pessoalmente as minhas colegas, sabia que 

eram trabalhadoras exemplares e, por isso, ao longo do ano, tentei também 

impor um pouco da minha personalidade no seio do núcleo, de modo a 

promover um ambiente mais descontraído. Assim, considerava que uma 
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relação apenas focada no trabalho, sem qualquer intuito de desenvolver laços 

afetivos, não seria benéfica para ninguém. 

 Sinto-me bastante orgulhoso da forma como fui capaz de me relacionar 

com todas elas, adaptando-me à personalidade de cada uma. A entreajuda 

fomentou um bom relacionamento, que foi fundamental ao longo do estágio. 

Elas desempenharam um papel muito importante não só no meu 

desenvolvimento profissional – através, por exemplo, dos seus 

comentários às minhas aulas – mas também pessoal, constituindo-se 

bons alicerces para que eu sentisse um grande à-vontade a lecionar. Caso 

não tivesse conseguido estabelecer uma relação confortável com elas, seria 

com certeza mais difícil e penoso passar pelo estágio, embora fosse sempre 

um momento rico em aprendizagens.  

 

3.4. Uma Escolha Cega...12ºH! 

 

A escolha da turma foi-nos delegada pelo Professor Cooperante no 

início do ano letivo, com completa liberdade. Apesar de ter sido o último a 

escolher, considero que não podia ter tido melhor sorte, como ficará evidente 

ao longo deste relatório. 

As informações transmitidas pelo Professor Cooperante e pelo conselho 

de turma foram importantes para ter uma primeira perceção da turma, mas 

tentei que o primeiro contacto fosse o mais genuíno possível, isto é, sem 

quaisquer ideias prévias em relação aos alunos, para que pudesse fazer o meu 

julgamento deles. 

As características da turma ficaram evidentes no nosso primeiro 

encontro, em que imperou um ambiente bastante descontraído. Os alunos 

demonstraram-se recetivos à ideia de terem um professor estagiário e 

evidenciaram boa disciplina e motivação para a prática desportiva. 

Contudo, um dos grandes desafios que fora referido pelo Professor Cooperante 

passava pelo envolvimento das raparigas, que desanimariam facilmente no 

caso de a modalidade não lhes agradar. Isto poder-se-ia tornar um problema já 

que elas constituíam a maioria da turma. Quanto aos rapazes, pensei que seria 
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imprescindível propor exercícios interessantes, pois a motivação da maioria 

deles para a disciplina era elevada. 

 A turma do 12ºH começou por ser constituída por 21 alunos na disciplina 

de Educação Física, 13 raparigas e 8 rapazes. No entanto, até ao ínício do 2º 

período houve três abandonos tendo permanecido 11 raparigas e 7 rapazes até 

ao final do ano. Destes, dois tinham 19 anos, sete tinham 18, seis tinham 17 e 

dois tinham 16, no início do ano letivo. Isto significava que vários alunos, se 

tivessem tido uma escolaridade “normal” (sem reprovações ou trocas de 

cursos) já não deveriam estar no 12º ano. Este insucesso deixava adivinhar 

problemas de atenção e compreensão, que deveriam ser ultrapassados 

aquando das aulas. 

 Na análise que fiz da turma, baseada nos dados adquiridos através da 

atribuição de um questionário, reparei também que alguns alunos padeciam de 

problemas de saúde. O mais grave tratava-se de um quisto no cóccix de um 

aluno, que o impedia de realizar e comparecer às aulas com normalidade. 

Felizmente, durante o ano letivo os tratamentos repetidos pareceram surtir 

efeitos e, no terceiro período, este aluno pôde realizar as aulas com 

normalidade. Havia também dois casos de asma que requisitavam uma 

atenção especial aquando das aulas em que a exigência acrescida os levasse 

a ter crises. Preocupei-me em pesquisar sobre esta doença para saber que 

medidas tomar aquando da ocorrência de crises, o que me deixou mais 

tranquilo. Outra aluna padecia de hipotiroidismo e gastrite crónica pelo que, 

depois de investigar, percebi que haveria dias em que as mudanças de humor 

podiam ser frequentes, o que deveria ser tido em conta. 

 Apenas seis alunos nunca tinham praticado qualquer modalidade extra-

curricular, o que é um dado positivo. Contudo, chocou-me o facto de 

atualmente – neste caso, no início do ano letivo – serem apenas cinco os que 

tinham qualquer tipo de atividade desportiva fora da escola. Perante este 

cenário, caber-me-ia a responsabilidade de os incentivar a praticar atividade 

desportiva nas aulas mas também, se possível, fora delas.  

 Perceber quais as modalidades preferidas pelos alunos também seria 

um dado importante já que a partir daí poderia perceber nas quais teria que 
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fazer um maior esforço para os motivar. As mais votadas foram Futebol, 

Basquetebol, Ginástica e Badminton. Sendo que três delas (todas menos 

Ginástica) iriam ser lecionadas, fiquei com boas expetativas relativamente à 

resposta deles nas diferentes modalidades. Por outro lado, sendo o Atletismo 

uma modalidade a lecionar e uma das menos apreciadas, principalmente pelas 

raparigas, deixava adivinhar um maior desinteresse por parte delas e, por isso, 

um esforço acrescido da minha parte para as motivar. 

 Um dos aspetos que me deixou entusiasmado por antever empenho 

durante as aulas, foi perceber que metade gostava muito da disciplina de 

Educação Física e apenas 5% gostava pouco. Isto revelava motivação 

positiva para as aulas por parte dos alunos sendo que dificilmente teria 

problemas ao nível de faltas de presença e vontade para as realizarem. 

 Outro indicador positivo relativo à disciplina de Educação Física era que 

a maioria da turma gostava de aprender novas modalidades. Percebi assim 

que os alunos também estavam empenhados em aprender e, como eu estava 

em ensinar, juntou-se o útil ao agradável. 

 Juntamente com a distribuição dos questionários, foram também 

recolhidos dados antropométricos, nomeadamente a altura, o peso, o índice de 

massa corporal (IMC) e as pregas tricipital, abdominal e geminal. Os dados 

mais preocupantes foram: 21% da turma acima dos níveis normais de IMC e 

5% quase acima; seis alunos com perímetro da anca acima dos 103 

centímetros, dentro dos quais dois rapazes; 32% e 37% dos alunos com 

gordura subcutânea tricipal e abdominal preocupante, respetivamente; e cinco 

alunos com 4 a 5 indicadores acima dos valores normais. Seria necessário ter 

estes dados em conta para perceber aquilo que podia exigir a cada aluno e 

compreender aqueles que pudessem atingir os limites das suas capacidades 

mais rapidamente. Infelizmente, não foi possível fazer uma segunda análise 

destes mesmos dados, o que também impossibilitou retirar resultados da 

prática a este nível. 

 Fazer um reconhecimento da turma é uma tarefa muito importante para 

que se tenham em conta as individualidades no processo de ensino 

aprendizagem. Isto é, compreender que nem todos os alunos aprendem da 



__________________________________Para Onde Vou, Interessa Conhecer 

29 
 

mesma forma e com a mesma rapidez, e que aquilo que se adequa a uns não 

se adequa a outros. Estes são aspetos que um professor deverá ter em conta 

se se quiser assumir como um verdadeiro promotor da igualdade entre os 

alunos.  

 

 

3.5. A Importância da Função Reflexiva do Professor 

 

 “O processo reflexivo caracteriza-se por um vaivém constante  

entre acontecer e compreender na procura de atribuição 

 de significado às experiências vividas.” 

(Oliveira & Serrazina, 2002, p. 5 ) 

 

 O processo reflexivo é um elemento fundamental na conceção do 

Estágio Profisssional. Não podia deixar de fazer referência a esta função 

também porque ela iluminou todo o meu percurso ao longo deste processo de 

passagem de aluno para professor.  

A reflexão tornou-se indispensável, proporcionando a tomada de 

consciência dos problemas que foram surgindo e a busca da sua 

resolução. Neste sentido, Alarcão e Tavares (1987) referem que esta ação 

implica a análise da práxis para que os problemas que vão surgindo originem 

hipóteses e soluções que possam contribuir para uma prática de ensino mais 

eficaz, pessoal e autêntica. Zeichner (1993) vai mais além, defendendo que ela 

integra também intuição, emoção e paixão, pelo que não pode ser considerada 

um conjunto de técnicas que possa ser empacotado e transmitido aos 

professores.  

 Ser-se reflexivo envolve a capacidade de utilizar o pensamento como 

atribuidor de sentido (Alarcão, 1996) e, como refere Zeichner (1993), implica 

uma apreciação ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou 

se pratica. Ou seja, envolve também as crenças e valores de quem reflete. 

Autores como Behets e Vergauwen (2006) e Cunha (2008) referem que 

a complexidade do ensino, incluindo os locais, os agentes e as culturas, como 
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provocadora de reflexão. Esta diversidade exige um conhecimento científico, 

técnico, rigoroso, profundo, e uma capacidade de questionamento, de análise, 

reflexão e de resolução de problemas (Cunha, 2008) que caracterizam a 

identidade de um professor reflexivo. 

 Apesar de a prática reflexiva já ter assumido um papel importante, 

no ano anterior de mestrado, ela tornou-se ainda mais habitual e 

autónoma (porque anteriormente era principalmente feita em grupo) ao 

longo do estágio profissional. Todas as aulas, unidades temáticas e 

observações foram alvo de reflexão, o que me permitiu atribuir um maior 

significado àquilo que ia acontecendo e descobrir e desenvolver novas 

estratégias para evoluir nas minhas práticas. Neste sentido, Cunha (2008) 

sustenta que, acima de tudo, um prático reflexivo deverá ser capaz de produzir 

conhecimentos segundo as suas experiências. Ou seja, trata-se de um 

processo que facilita o desenvolvimento da ação presente e futura, a partir da 

perspetivação de comportamentos passados e atuais, e da reconstrução do 

significado das experiências. Assim, pretendi perceber mais aprofundadamente 

foi em que sentido(s) é que a reflexão ajuda ao desenvolvimento do estagiário.  

 Para Silva (2009), a possibilidade de poder voltar atrás e rever 

acontecimentos e práticas permite a sua melhor compreensão e, por isso, a 

aprendizagem a partir deles. Foi para isto (aprender) que me propus refletir 

de forma séria e aprofundada, tentando ver nos erros ou estratégias 

menos conseguidas a possibilidade de evoluir e não um problema 

inultrapassável. 

 Freire (2001) acredita que a reflexão e a investigação sobre a sua 

prática por parte dos professores podem ser úteis em diferentes níveis: ajudam 

na construção de conhecimento pedagógico, de conteúdo e de crenças 

relativas ao ensino; contribuem para melhorar as condições em que trabalha e 

a qualidade do ensino, através do questionamento sobre as mesmas condições 

e sobre as consequências das suas ações nos alunos; promove a 

consciencialização sobre a sua influência na escola e o reconhecimento das 

diferentes culturas em que se inserem os alunos.  
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 Através desta constatação, é possível verificar a complexidade de 

fatores que envolvem o ensino, ou seja, os conteúdos (matéria de ensino), as 

crenças e valores, os alunos e a comunidade. Aquando das minhas reflexões 

semanais, dei uma atenção especial ao fator “alunos”, porque 

compreendo que este é o centro da nossa atividade. Isto é, devem ser 

eles e a sua aprendizagem a nossa primeira preocupação. Neste sentido, 

Alarcão (1996, p. 176) refere que “os professores desempenham um 

importante papel na produção e estruturação do conhecimento pedagógico 

porque refletem, de uma forma situada, na e sobre a interação que se gera 

entre o conhecimento científico (...) e a sua aquisição pelo aluno e refletem na 

e sobre a interação entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno (...). 

Desta forma têm um papel ativo na educação e não um papel meramente 

técnico...”.  

 Apesar de assumir um papel importante no fornecimento de informação 

correta e autêntica sobre a sua ação, as razões que a motivam e as 

consequências que dela advêm, a reflexão não se pode esgotar aí. Deverá 

também servir para a justificação das ações, para que o professor se possa 

defender de possíveis críticas (Oliveira & Serrazina, 2002). Assim, importa 

realçar a qualidade com que essa reflexão é feita e a sua natureza (Silva, 

2009). 

 Acresce a isto o poder da reflexão no desenvolvimento profissional e 

pessoal do professor, defendido por vários autores (Freire, 2001; Machado, 

2010; Silva 2009). Constatei essa evolução ao longo das minhas reflexões 

semanais porque compreendi que a minha forma de estar e de ser professor se 

ia consolidando à medida que o estágio se desenrolava. Por outro lado, a 

reflexão sobre os alunos, os seus comportamentos e problemas torna-nos mais 

capazes de responder às diferenças individuais e enriquece-nos pessoalmente. 

 Torna-se, então, essencial desenvolvermos esta nossa capacidade 

de reflexão para resolver os problemas que decorrem do processo 

ensino-aprendizagem, potenciando as nossas futuras estratégias e, 

assim, munirmo-nos de um reportório de competências cada vez maior. 

Além disso, ela permitir-nos-á também integrar com maior 
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responsabilidade e veemência as nossas funções como membros da 

comunidade escolar e educativa. 

   

“A imagem do professor como prático reflexivo é apelativa – fala-nos de um 

professor capaz de construir saber a partir da sua experiência analisada e 

refletida num exercício permanente de repensar a prática e a teoria que a 

sustenta. Fala-nos de aprender com e no ensino e não de aprender a ensinar 

dando aos professores o papel de primeiros construtores de conhecimento 

profissional. Fala-nos ainda de um professor que ao resolver as situações 

concretas da prática usa um saber que tem, não porque o recebe de fora para 

aplicar, mas porque o gerou na sua experiência, no seu contexto.”  

(Rodrigues, 2001, p. 10) 

 

 Em última análise, o processo reflexivo fez-me ir em busca das melhores 

opções, ideias e estratégias, permitiu-me a tomada de decisões com mais 

certeza, a aquisição de autonomia enquanto professor e, sobretudo, a procura 

das boas práticas e do bom desempenho enquanto professor. Como referem 

Hellison e Templin (1991), para que os professores aprendam a ensinar bem é 

fundamental terem o hábito de um ensino reflexivo.  

Assim, considerei também pertinente explorar esta temática do que é ser 

“bom professor”, nomeadamente de Educação Fìsica, mesmo sabendo à 

partida que é um conceito de complicadíssima definição. 

 

3.6. “Bom Professor” de Educação Física. Quem o é? 

 

 “Ser bom professor não é uma questão, apenas, de condições pessoais. 

E também que ser bom não é uma conquista perene, duradoura e transferível 

para qualquer circunstância, contexto ou época. É uma identidade em 

permanente construção.”  

(Pimenta, 1997, p. 59) 
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Definir em que consiste o “bom professor” de Educação Física é uma 

tarefa árdua, senão mesmo impossível, já que esta varia entre pessoas, por 

estar sujeita a uma expressão de valor (Cunha, 1988). Ou seja, o que se 

entende por “bom”. Está, portanto, dependente do contexto, dos momentos 

histórico-sociais e pessoais, dos valores e das finalidades que a sociedade, o 

professor e os alunos atribuem à Educação (Costa, 2010). Além disso, a 

existência de inúmeros fatores (humanos, pedagógicos, científicos, culturais e 

profissionais) que condicionam o perfil desses profissionais complica ainda 

mais essa tarefa (Cunha, 2008). 

 As tarefas que caracterizam a atividade do professor exigem, 

naturalmente, um vasto conhecimento para que sejam cumpridas. No entanto, 

esse cumprimento deve convergir com as necessidades e interesses dos 

alunos, o que requisita a análise das características destes, e deve ser 

conseguido com qualidade e eficácia.  

Para que a eficácia seja atingida, além de dominarem um repertório de 

prática educativas (modelos, estratégias e procedimentos) (Monteiro & 

Monteiro, 1996), e terem um conhecimento da matéria de ensino e do 

currículo, os professores precisam de ter um conhecimento pedagógico 

do conteúdo, que é o que vai permitir que o aluno se aproprie da matéria 

de ensino eficazmente e, a eles, imporem um cunho pessoal no ensino, 

abstendo-se em parte dos objetivos e comportamentos estandardizados 

(Cunha, 2008). Por seu lado, Cohen et. al (2003) referem que os professores 

mais eficazes se caracterizam por atuarem segundo o pressuposto de que a 

promoção da aprendizagem dos alunos é o propósito principal da escola. Por 

isso, referem os autores, planeiam cuidadosamente, utilizam materiais 

adequados, esclarecem os objetivos para os alunos, mantêm a aula 

entusiasmante, controlam regularmente o trabalho dos alunos e voltam a 

explicar se os alunos têm dificuldades. Em última instância, os professores 

eficazes acreditam que os alunos podem aprender e que eles têm uma grande 

responsabilidade nisso. Rink (2003) aponta como elementos caracterizadores 

da eficácia docente o tempo que dedicam a uma boa exercitação, a adequação 

da exercitação aos objetivos de aprendizagem e a cada aluno, o sucesso 
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obtido por eles e o nível de processamento cognitivo na realização das tarefas, 

a coordenação entre os sistemas de ecologia da aula (instrução, gestão e 

socialização dos alunos) criando um ambiente para a aprendizagem, a eficácia 

da comunicação através da forma como apresenta as tarefas, a explicação, a 

demonstração e a utilização de palavras-chave, a qualidade do feedback e um 

bom desenvolvimento do conteúdo. Deste modo, mesmo tendo em 

consideração que um professor eficaz não é sinónimo de “bom 

professor”, mas o melhor caminho para tal, percebe-se que esse tem um 

papel fundamental na preparação e transmissão do conhecimento, e a 

qualidade das suas práticas está ligada à aquisição pelos alunos desse 

conhecimento, ou seja, a aprendizagem.  

Essa aprendizagem será influenciada, de certa maneira, pelas 

características da interação entre o professor e o aluno, quer ela seja positiva 

ou negativa. A perceção de um ambiente afetivo pode influenciar o processo 

de ensino, afetando variáveis como a motivação, o ambiente relacional, a 

estrutura e coesão dos grupos, a gestão de conflitos e emoções, o empenho, a 

participação e o desenvolvimento pessoal e social, sendo num ambiente de 

orientação clara para o aluno, que os níveis mais elevados de participação 

podem ser conseguidos (Rosado & Ferreira, 2009). Jesus (1996) acredita 

mesmo que a eficácia no processo de ensino-aprendizagem passa mais pelo 

sucesso no plano da relação pedagógica do que pelos conhecimentos 

específicos no âmbito dos conteúdos programáticos.  

Assim entende-se que é elemento caracterizador do “bom 

professor” a fomentação de um clima propício à aprendizagem envolto 

num ambiente afetivo, em que os alunos, e o seu desenvolvimento, 

estejam no centro do processo. Só desta forma é que o professor poderá 

influenciar tanto as ações momentâneas como os comportamentos futuros dos 

alunos, deixando a sua “marca” nas suas vidas.  

Segundo Siedentop (1991), o pior que acontece na docência é observar 

professores que sabem como ensinar bem, mas não estão motivados para tal. 

Neste sentido, Rosado e Ferreira (2009) afirmam que uma dimensão de paixão 

e de motivação é importante no plano de ação do professor. Acrescentam 
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ainda que “a convicção, paixão e o entusiasmo dos professores, pode constituir 

uma arma negocial poderosa, já que essa energia pode fazer prevalecer a sua 

própria agenda, afetando a dos seus alunos” (Rosado & Ferreira, 2009, p. 192). 

Por isso, entende-se que o “bom professor” ensina com entusiasmo. 

Isto é, não transmite sempre da mesma forma os conteúdos a lecionar, 

não propõe constantemente os mesmo exercícios, não mantém uma 

postura de supervisão constante, não pensa nas suas aulas como “mais 

uma”. Não! Um professor que ensina com entusiasmo anima tudo à sua 

volta, provoca impacto, é provocador, inovador, incentivador, motivante, 

contagiante de ver atuar, torna as suas aulas diferentes, especiais, uma 

“aula nova”, diferente de todas as outras e, mesmo que os conteúdos 

sejam iguais e os exercícios parecidos com aulas anteriores, a vontade 

com que os explica, demonstra e interage (emitindo feedbacks, por 

exemplo) com os alunos, tornam-nos completamente diferentes. 

 Sabe-se também que um “bom professor” não se limita a que os alunos 

evoluam nas suas capacidades apenas a nível cognitivo ou motor, mas 

também como cidadãos. Ou seja, incute nos alunos a responsabilidade, a 

autonomia, a cooperação, o fair-play, a motivação, o empenho, a resiliência e a 

superação, preparando-os assim a nível psicossocial, isto é, para que seja 

capaz de tomar decisões conscientemente e de responder às necessidades da 

sociedade, tanto no curto como a longo prazo. Neste sentido, Silva (2009) 

reforça que as várias tarefas sobre as quais o professor tem que decidir e dar 

resposta interligam-se e desaguam num objetivo principal, um ensino de 

qualidade que promova a preparação dos alunos para a vida ativa. 

 Além de tudo isto, um “bom professor” não se pode contentar com 

o que tem. Deve sim ir em busca de mais, de evoluir, de superar os seus 

pontos mais fracos, de reinventar as suas práticas, ou seja, como referem 

Monteiro e Monteiro (1996) encarar a sua formação como um processo 

contínuo, dotando-se da atitude e competência necessárias à otimização 

das suas capacidades profissionais. Esta é condição necessária já que, 

como refere Cunha (2008), a competência não é necessariamente proporcional 

aos anos de prática, nem o melhoramento do ensino se processa 
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automaticamente. Todos os professores têm de atualizar os seus métodos e as 

suas técnicas, bem como de se auto-avaliarem, pois só a prática isolada do 

ensino não garante a evolução. Por isso, como já pudemos ver no ponto 

anterior, o “bom professor” tem que refletir sobre a sua prática, pois se não o 

fizer não perceberá o seu significado, não poderá retirar ilações da mesma e, 

muito menos, melhorá-la. 

 Citando Monteiro e Monteiro (1996, p. 14), tornar-se verdadeiramente 

competente exige “um voluntarismo alimentado pelo desejo de perfeição, 

compreender que ensinar consiste num processo de desenvolvimento 

que se desenrola ao longo de toda a vida, durante o qual se vai 

gradualmente descobrindo um estilo próprio, mediante reflexão e 

pesquisa crítica”. Foi com este pensamento que me orientei ao longo 

deste estágio, percebendo que seria apenas o primeiro passo no caminho 

para a “perfeição”, ou seja, para o “bom professor” de Educação Física.  

Por esta razão, e pelo facto de os alunos serem elemento central na 

atividade do professor, considerei de grande relevância perceber quem é que 

para eles é “bom professor” de Educação Física. 

 

 

3.6.1. Perceção dos Alunos acerca das Qualidades do “Bom 

Professor” de Educação Física: O Que Valorizam Mais? 

 

Resumo 

 Os estudos sobre a perceção dos alunos relativamente às qualidades do 

“bom professor” têm adquirido grande importância, não só porque fornece 

indicações válidas, precisas e honestas, mas também por se acreditar que  

podem ajudar a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

 O questionário, preenchido com sucesso por 103 alunos do ensino 

secundário, da Escola Secundária Filipa de Vilhena, contemplava cinco 

categorias que enquadravam o desempenho do professor de Educação Física 

quando se encontra no espaço de aula (“Atitudes”, “Nível de Conhecimento”, 
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“Destrezas de Comunicação”, “Objetivos da Comunicação” e “Integração no 

Sistema Sociocultural”).  

Depois de todos os resultados apurados, constatou-se que, em termos 

de categorias, os alunos valorizam mais o “Nível de Conhecimento” e as 

“Atitudes” do professor. Na comparação entre sexos e tendo já em conta as 

qualidades enumeradas no questionário, verificámos que tanto as raparigas 

como os rapazes privilegiam a qualidade “Vê-se que gosta do que ensina”. 

Além disso, a característica que elas mais apreciam num “bom professor” de 

Educação Física é a movimentação por todo o espaço de aula, para ajudar 

individualmente, enquanto eles têm mais em conta o domínio das matérias que 

ensina.    

 

Palavras-chave: Características Bom Professor; Educação Física; Perceção 

Alunos 

 

Introdução 

A investigação sobre o ponto de vista dos alunos, do ensino básico e 

secundário, relativamente às qualidades do professor é importante e 

necessária devido à validade, precisão e honestidade do mesmo, e ainda 

porque os esforços para se perceber a opinião dos alunos nesses ciclos é 

menos frequente e rigorosa do que no ensino universitário (Gorham, 1987). 

 A mesma autora defende que os professores são avaliados diariamente 

pelos alunos, e que estes normalmente possuem perceções distintas das dos 

professores. Neste sentido, ela reitera que este tipo de pesquisas poderá 

auxiliar a vários aspetos como a compreensão da abrangência e complexidade 

das ideias existentes entre estudantes, o desenvolvimento de uma visão 

diferente e construtiva das dinâmicas do espaço de aula, o aprofundamento da 

noção da eficácia docente do ponto de vista dos alunos e o vislumbre não só 

do que os alunos entendem do que é um “bom professor”, mas também das 

suas necessidades, medos e motivações. 

 São vários os autores que têm estudado a perspetiva dos alunos 

relativamente ao “bom professor” que, segundo Mialaret (1981) é de difícil, 
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senão impossível, definição. O autor acredita mesmo que “há várias maneiras 

de ser um ‘bom professor’ ” (Mialaret, 1981, p.47).  

Cunha (1988) revela-nos que, segundo os alunos, a idade e a maior ou 

menor experiência didática não definem um “bom professor”. Ou seja, não é 

por um professor aparentar ter mais experiência que leva os alunos a 

considerá-lo como um modelo de professor. 

 Por seu lado, Arnon e Reichel (2007) destacaram que a maior parte da 

investigação sobre a perceção do “bom professor” tem apontado para duas 

componentes importantes do professor ideal: conhecimento profissional, ensino 

da matéria e conhecimento didático, e uma personalidade adequada. 

 Cunha, em 1988, compreendeu que a idealização e a prática do 

professor considerado bom pelos alunos eram baseadas num paradigma de 

ensino que coloca o docente como figura principal do ato pedagógico. A autora 

também verificou que as qualidades do “bom professor” referidas pelos alunos 

estavam bastante dirigidas para as questões relativas à relação professor-

aluno. Neste sentido, os discentes consideravam o “bom professor” como uma 

pessoa especial, principalmente porque demonstrava prazer em estar com eles 

e tinha entusiasmo a ensinar. Além disso, percebiam-no com bom domínio da 

matéria de ensino e ligado afetivamente ao campo do saber sendo que, 

dificilmente, um aluno apontaria um “bom professor” sem que este tivesse 

condições básicas de conhecimento das matérias ou habilidades para 

organizar as aulas (Cunha, 1988). 

A autora enumera várias características do “bom professor” segundo os 

alunos, resultado de um estudo levado a cabo aquando da sua tese de 

doutoramento. Entre elas distinguiam-se: (1) incentivo à participação do aluno; 

(2) formulação de perguntas: (3) domínio da matéria de ensino; (4) tornar a 

linguagem acessível aos alunos; (5) o uso de exemplos; (6) movimentação no 

espaço de aula, tornando constante a participação dos alunos; (7) criatividade; 

(8) clareza nas explicações; (9) senso de humor; (10) prazer de aprender, ou 

seja, afetividade com a matéria. 

 Já Rendeiro (1994) constatou como qualidades importantes do “bom 

professor” a facilidade e clareza com que se expressa, o bom conhecimento 
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das matérias que ensina, a preocupação em provocar o gosto pelo 

conhecimento e pelo saber-fazer e o gosto que demonstra pelo que ensina. 

Neste sentido, tornam-se evidentes alguns aspetos comuns entre 

estudos de diferentes autores tais como a boa comunicação, o 

conhecimento, e as atitudes que os “bons professores” têm relativamente aos 

alunos, à matéria de ensino e a si próprios. 

 Rendeiro (1998) confrontou a perspetiva dos alunos resultante do seu 

estudo com a de alguns investigadores e concluiu que um dos aspetos 

fundamentais relativos ao professor de Educação Física é a sua movimentação 

no espaço de aula, para que possa prestar ajuda a todos os alunos. Além 

disso, vislumbrou um maior relevo dos aspetos atitudinais e destrezas de 

comunicação verbal dos professores. 

 Num estudo comparativo entre rapazes e raparigas, levado a cabo por 

Jules e Kutnick (1997), foi destacada a personalidade do professor para que 

este fosse considerado “bom”. As raparigas identificaram a forte influência 

moral, o comportamento exemplar e o encorajamento aos alunos, enquanto os 

rapazes destacaram, além desses aspetos, a justiça, o interesse ativo e a boa 

personalidade. 

 Com esta constatação, podemos acrescentar às qualidades já referidas 

algo mais relacionado com a vertente social, que também pretendemos 

evidenciar neste trabalho. 

 A intenção e necessidade de encontrar um modelo de “bom professor” 

foi e continua a ser uma preocupação constante pelas repercussões que 

poderá ter na formação de professores, no melhoramento do ensino e da 

educação e na imagem social e profissional da função docente (Cunha, 2008). 

 Foi com estas preocupações que parti para este estudo, baseando a 

minha pesquisa em cinco categorias, tal como fizeram Rendeiro (1994) e 

Rendeiro (1998). Essas categorias são: Atitudes; Nível de Conhecimento; 

Destrezas de Comunicação; Objetivos da Comunicação; e Integração no 

Sistema Sociocultural. 
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Atitudes 

 As atitudes dos professores que se relevam neste trabalho são 

classificadas de três modos distintos: em relação ao aluno; em relação a si 

próprio; e, em relação à matéria de ensino. 

 A atitude do educador em relação ao aluno compreende as estratégias 

que utiliza para promover a aprendizagem e o interesse deles na disciplina, 

mas também os seus sentimentos para com eles. Mialaret (1981, p. 62) 

considera mesmo que o “educador deve amar os seus alunos” já que a 

educação exige comunicação entre diferentes atores e esta deverá acontecer 

preferencialmente num clima afetivo descontraído. 

 As atitudes em relação a si próprio revelam-se na sua forma de estar 

na profissão e constituem-se com base nas suas crenças e valores 

relativamente ao ensino. Esta postura face à docência é concebida por Mialaret 

(1981) em três direções. A primeira é caracterizada pelas inquietações, 

angústias e ansiedade por um lado, e pela segurança, autossatisfação e 

consciência profissional tranquila, por outro. A segunda vertente está ligada à 

dedicação ao ensino que compreende também dois polos. O primeiro abrange 

“a atitude do professor que só vive para a sua turma” e o segundo a “atitude do 

indivíduo que está no ensino porque não pode fazer mais nada”. A última 

direção diz respeito ao esquecimento de si próprio em detrimento dos 

caprichos dos alunos ou então à capacidade de dominar e orientar uma turma 

com altivez, levando à eliminação de comportamentos disruptivos. 

 Por fim, a atitude relativamente à matéria de ensino consiste, segundo 

Graça (1999), na disposição resultante dos sentimentos e ligações face às 

diferentes matérias, às preferências pessoais, aos interesses e aos 

sentimentos de confiança e competência. 

  

Conhecimento 

 O conhecimento do professor que se pretende evidenciar neste estudo é 

o relativo aos conteúdos, ou seja, das matérias que ensina. Ball e McDiarmid 

(1989) defendem-no como fundamental para o professor ser capaz de 

constatar, determinar, discutir e relacionar os conceitos da disciplina. Por outro 
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lado, Graça (1999, p. 184) refere que este tipo de conhecimento reflete, por um 

lado, “a dificuldade e a impossibilidade de um indivíduo abarcar a totalidade do 

conhecimento de uma disciplinas” mas, por outro, “extravasa as fronteiras do 

conhecimento disciplinar, adicionando-lhe conhecimento do senso comum, 

conhecimento informal do quotidiano, regras tácitas, ideias implícitas, crenças, 

atitudes e teorias pessoais”. 

 

Destrezas e Objetivos da Comunicação 

 A comunicação é um aspeto fundamental na interação com os alunos 

que, dependendo da sua qualidade, pode influenciar positiva ou negativamente 

a aprendizagem e/ou a relação com eles.  

 No que diz respeito às destrezas, focamo-nos na concetualização de 

Rendeiro (1994, p. 106) que se centra “na precisão ou até certo ritmo com que 

se comunica”. Para essa precisão concorrem aspetos como as aprendizagens 

decorrentes da formação, que constituem o saber-fazer dirigido para a 

eficiência (Rendeiro, 1994). As destrezas de comunicação dividem-se em três 

grupos: as verbais, as não-verbais e a utilização de linguagens integradas. 

 Para as destrezas verbais são consideradas a facilidade e clareza com 

que o professor se expressa, por serem características essenciais para que o 

aluno compreenda aquilo que é dito e, dessa forma, retenha os conhecimentos 

transmitidos. As não-verbais correspondem aos gestos e expressões que 

ajudam na captação da atenção dos alunos para a transmissão da informação 

e também à entoação, velocidade e volume da voz. Por fim, a utilização de 

linguagens integradas revela-se pela exemplificação ou apresentação de 

figuras, assim como pela utilização de dispositivos audiovisuais que auxiliem na 

explicação dos assuntos (Rendeiro, 1994). 

 Os objetivos da comunicação referem-se ao facto de a comunicação ser 

intencionalmente influenciadora de modificações (Rendeiro, 1994). A mesma 

autora explica que a direção dessas mudanças pode ser distinta dependendo 

dos objetivos. Quando se pretende fomentar o gosto pelo saber, caracterizam-

se por objetivos consumatórios. Quando a intenção é rentabilizar o saber para 
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evidenciar a sua utilidade imediata ou futura, denominam-se objetivos 

instrumentais. 

 

Integração no Sistema Sociocultural 

 A comunidade escolar, nomeadamente os alunos, constroem 

expetativas relativamente ao desempenho docente em termos de participação 

no seio da mesma. Por isso, este deve estar sempre consciente da sua função 

de educador e colega de trabalho, esforçando-se para contribuir positivamente 

para o ambiente envolvente. 

 Esta categoria compreende as qualidades de perceção do papel de 

professor (“Nunca se esquece que é professor”) e de apresentação pessoal, o 

que enfatiza a necessidade de desempenhar sempre um papel responsável e 

exemplar. 

 

Objetivos do estudo 

 Partiu-se para este estudo com base na crença de que é fundamental 

conhecermos a perceção dos nossos alunos para evoluir nas nossas práticas 

e, dessa forma, melhorar a sua aprendizagem. Por outro lado, também 

acreditamos que, adotando mais frequentemente ou com mais qualidade os 

comportamentos mais valorizados, pode ser promovida uma relação próspera e 

de confiança. 

 O objetivo principal deste estudo passa por verificar quais as qualidades 

que os alunos mais valorizam num “bom professor” de Educação Física. O 

segundo objetivo visa determinar se existem diferenças entre sexos nessa 

valorização e perceber quais são. 

 

Metodologia 

 

Amostra 

Para este estudo contou-se com uma amostra inicial de 105 alunos, 

sendo 66 do sexo feminino e 39 do sexo masculino, da Escola Secundária 

Filipa de Vilhena, situada no concelho do Porto. Contudo, após a verificação de 
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todos os questionários foram detetados erros no preenchimento em dois deles, 

tendo sido desconsiderados. Assim, a amostra final foi constituída por 103 

alunos, 64 do sexo feminino e 39 do sexo masculino. Em termos de 

percentagem, o número de raparigas corresponde a 62,1%, enquanto o de 

rapazes equivale a 37,9% do total da amostra. 

 No que diz respeito ao ano letivo que frequentavam, foram inquiridos 50 

alunos (38 raparigas e 12 rapazes) do 10º ano de escolaridade, 35 (15 

raparigas e 20 rapazes) do 11º ano e 18 (11 raparigas e 7 rapazes) do 12º ano, 

o que corresponde a duas turmas de 10º e 11º anos e uma de 12º.  

De referir o predomínio de sujeitos do sexo feminino, que é 

principalmente influenciado pela discrepância entre sexos existente nas turmas 

de 10º ano.  

Das turmas a que foram aplicadas o questionário, três delas (duas de 

11º e uma de 10º) pertenciam ao curso de Ciências e Tecnologias, uma (10º 

ano) ao curso de Ciências Sociais e Humanas e outra ao curso de Artes 

Visuais (12ºano). 

 

Instrumento de recolha de dados 

 Aquando da sua dissertação de mestrado, Rendeiro (1994) elaborou um 

questionário com o intuito de saber quais as características do “bom professor”. 

Quatro anos depois, Rendeiro (1998) adotou-o para sua dissertação de 

mestrado sobre as características do "bom professor” de Educação Física. Ou 

seja, adaptou o primeiro para o direcionar ao professor de Educação Física e 

não ao professor em geral. As alterações consistiram na questão A3, onde se 

substituiu “toda a sala” por “todo o espaço de aula”, na questão O7, trocando-

se “saber” por “saber-fazer” e, na questão D10, “faz ou apresenta esquemas, 

gráficos, etc.” por “exemplifica ou apresenta figuras, esquemas, etc.” (Rendeiro, 

1998). 

 Nesse questionário, foram consideradas as áreas das Atitudes, Nível de 

Conhecimento, Integração no Sistema Sociocultural, Objetivos e Destrezas de 

Comunicação, como resultado do processo que se desenvolve ao longo da 

parte teórica da primeira dissertação referida. Destacaram-se nesta os aspetos 
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da educação com dupla vertente, intelectual e sócio-relacional, por oposição à 

sua vertente tradicionalista de maior pendor instrutivo, e o conceito de 

comunicação como o “processo pelo qual cada pessoa interage, se adapta e 

coopera, dá e recebe respostas, se modifica, conhece os outros, o mundo e a 

si mesma” e com grande potencial educativo (Rendeiro, 1994; Rendeiro, 1998). 

 O questionário entregue aos alunos (Anexo 1) incluía catorze 

caraterísticas de um professor de Educação Fìsica quando se encontra no 

espaço de aula (relacionadas com as áreas já referenciadas), para enumerar 

conforme a valorização pelos alunos, sendo que 1 seria a mais valorizada e 14 

a menos valorizada. Além disso, era constituído por um espaço de resposta 

aberta, onde eles poderiam enumerar mais duas qualidades do “bom professor” 

de Educação Física no espaço de aula que considerassem importantes e que 

não estivessem presentes no instrumento de recolha de dados. 

 A fiabilidade deste questionário foi testada com uma amostra de 10 

alunos de 7º ano, 12 do 10º, 10 do 12º e de 10 professores, já que o estudo de 

Rendeiro (1998) também implicava a participação de docentes. Para esse fim, 

foi utilizada a forma de Bellack: 

 

%acordo =           nº de acordos__     x   100 

                   Nº acordos + desacordos 

 

A percentagem de acordos variou entre 81,8% e 83,0%, encontrando-se 

dentro do intervalo de fiabilidade referido por Bellack (Rendeiro, 1998). Desta 

forma procedeu-se à fase de questionar os alunos. 

 

Procedimentos metodológicos 

 Para a recolha de dados, foi primeiramente necessário contactar os 

professores efetivos das turmas às quais foram aplicados os questionários, no 

sentido de obter as suas autorizações para intervir nas aulas. A boa relação 

com eles proporcionou a rápida recolha de dados, já que não houve qualquer 

entrave em termos de horário. 
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 Todos os sujeitos participaram de forma voluntária e consciente, sendo 

informados dos propósitos da investigação antes de preencherem o 

questionário. 

 O preenchimento do questionário foi anónimo, sendo apenas numerados 

todos os exemplares para que a organização fosse facilitada. 

 Depois da recolha dos dados, estes foram inseridos na base de dados 

de um programa estatístico para que fossem analisados.  

 

Procedimentos estatísticos 

 Para a análise estatística dos dados recolhidos recorreu-se ao programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences versão 20. 

 O primeiro passo consistiu em determinar a amostra, através de uma 

análise de frequências. Este procedimento realizou-se entre sexos e entre anos 

de escolaridade. 

 De seguida, as questões constituintes do inquérito foram agrupadas de 

acordo com a sua categoria (Atitudes, Destrezas de Comunicação, Objetivos 

da Comunicação, Nível Conhecimento e Integração no Sistema Sociocultural) 

através da computação de variáveis, o que permitiu calcular a média de cada 

uma, para cada sujeito. Por exemplo, (A3+A4+A6+A11+A14)/5 possibilita o 

cálculo da média da valorização das perguntas referentes às atitudes do 

professor. 

 Depois deste agrupamento das questões, foi realizada uma análise 

descritiva para perceber qual (ais) as categorias mais valorizadas pelos alunos, 

sendo que a que apresentasse a média mais baixa seria a mais valorizada e a 

mais alta a que menos importância tinha para eles. Nesta análise descritiva 

foram apenas pedidos os dados da média e do desvio padrão. 

 Para determinar a diferença de valorização de cada categoria entre 

sexos, e a sua significância, foi aplicado o Teste T de medidas independentes. 

Este teste foi repetido para todas as questões das duas categorias mais 

valorizadas para perceber qual das qualidades enumeradas no questionário, os 

alunos, de cada sexo, mais apreciam.  
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 O nível de significância para a rejeição da hipótese nula em todos os 

testes estatísticos foi fixado em p≤0,05. 

 

Análise das respostas abertas 

 A primeira fase de análise das respostas abertas consistiu no 

levantamento de todas as ocorrências, para que posteriormente se pudessem 

interligar algumas delas e, assim, fossem inseridas nas categorias já definidas 

ou proporcionassem a criação de novas categorias. 

 

Resultados 

O quadro 1 apresenta-nos a valorização, em média e com respetivo 

desvio-padrão, de cada categoria das qualidades do “bom professor” de 

Educação Física. Ou seja, demonstra quais as categorias mais (menor média) 

e menos (maior média) valorizadas na totalidade dos sujeitos. 

 

Quadro 1. Valorização, por categorias, das qualidades do “bom professor” de Educação Física segundo 
os alunos. 

Categorias Média ± Desvio Padrão 

Atitudes 6,57± 1,30 

Destrezas de Comunicação 7,97±1,74 

Objetivos da Comunicação 7,41±2,67 

Nível de Conhecimento 5,91±3,46 

Integração no Sistema Sociocultural 9,75±2,92 

 

Pela análise deste quadro, verifica-se que o “Nível de Conhecimento” é a 

categoria que os alunos mais valorizam num “bom professor” de Educação 

Física (5,91±3,46), seguindo-se a das “Atitudes” (6,57± 1,30). Por outro lado, 

os aspetos socioculturais são os menos valorizados (9,75±2,92). De referir 

também a aproximação das médias da valorização das categorias das 

“Destrezas de Comunicação” (7,97±1,74) e “Objetivos da Comunicação” 

(7,41±2,67).  



__________________________________Para Onde Vou, Interessa Conhecer 

47 
 

 No quadro 2, são apresentados os resultados relativos ao Teste T de 

medidas independentes, isto é, à comparação entre sexos das médias de cada 

categoria. 

 

Quadro 2. Diferença entre sexos na valorização, por categorias, das qualidades do “bom professor” de 
Educação Física. 

 

 

 Os resultados da tabela 2 manifestam uma diferença significativa na 

valorização da categoria do “Nível de Conhecimento” entre rapazes e 

raparigas, o que demonstra que a menor média desta categoria na tabela 

anterior é fortemente influenciada pelas respostas dos rapazes. Esta diferença 

tem significado estatístico (p≤0,05), o que quer dizer que os rapazes realmente 

valorizam mais do que as raparigas o domínio das matérias por parte do 

professor. 

 No que diz respeito às restantes categorias, não existem diferenças 

significativas entre a valorização dos rapazes e das raparigas, logo não se 

pode afirmar que os uns valorizem mais essas categorias do que os outros 

(p≥0,05). 

 

 Como a categoria mais valorizada (Nível de Conhecimentos) é apenas 

constituída por uma questão (“Conhece bem as matérias que ensina”), a 

aplicação do teste T de medidas independentes para determinar qual a 

 Feminino Masculino p 

Atitudes 6,65±1,16 6,45±1,51 0,443 

Destrezas de 

Comunicação 
7,82±1,76 8,21±1,71 0,271 

Objetivos da 

Comunicação 
7,18±2,69 7,79±2,63 0,259 

Nível de Conhecimento 6,48±3,41 4,97±3,38 0,031 

Integração no Sistema 

Sociocultural 
9,76±3,07 9,73±2,70 0,964 
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qualidade preferida dos alunos de cada sexo apenas se justifica para as 

qualidades compreendidas na categoria das “Atitudes”. O quadro 3 fornece 

então os dados correspondentes à valorização de cada uma dessas qualidades 

por parte dos elementos do sexo feminino e masculino e a respetiva 

significância. 

 
Quadro 3. Diferença entre sexos na valorização das qualidades do “bom professor” de Educação Física, 
da categoria “Atitudes”. 

 Feminino Masculino p 

Movimenta-se por todo o 
espaço da aula para ajudar 

individualmente 
4,67±3,77 5,77±3,78 0,155 

Vê-se que gosta do que ensina 5,53±4,38 4,33±3,89 0,164 

Mostra-se uma pessoa segura 8,78±3,82 8,21±4,13 0,473 

Presta atenção à reação dos 
alunos em relação àquilo que 

está a ser ensinado, para 
esclarecer cada um quando 

necessário 

6,20±3,42 6,64±3,24 0,522 

É capaz de prever as 
dificuldades dos alunos 

8,06±3,37 7,28±3,72 0,276 

 
 Constatamos pelo quadro 3 que a qualidade mais valorizada pelos 

alunos é a demonstração de gosto por aquilo que ensina pelo professor 

(4,33±3,89), enquanto as alunas destacaram a ajuda individual (4,67±3,77). 

Contudo, nenhum destes resultados tem significado estatístico (p≥0,05).  

 

Respostas Abertas 

 Pelo levantamento de todas as respostas abertas constataram-se outras 

qualidades que os alunos consideram importantes, sendo que algumas 

puderam ser associadas às que já estavam presentes no questionário. 

Relativamente a estas, associou-se a resposta “Ajudar a ultrapassar 

dificuldades dos alunos” (uma ocorrência) à questão “Movimenta-se por todo o 

espaço de aula, para ajudar individualmente” e a resposta “Demonstrar os 
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exercícios” (uma ocorrência) à questão “sempre que é oportuno, exemplifica ou 

apresenta figuras, esquemas, etc., realmente esclarecedores dos assuntos”. 

 Como se pode observar pelo quadro seguinte, foram também 

identificadas dez novas qualidades que os alunos consideraram importantes no 

desempenho do “bom professor” de Educação Física no espaço de aula, tendo 

sido introduzidas em três novas categorias: Afetividade, Aspetos Morais e 

Conduta Profissional, e Prática Docente.  

 
Quadro 4. Resultados das respostas abertas, por categorias e qualidades, e respetivo número de 
ocorrências. 

Categoria Qualidades Ocorrências 

Afetividade 

Estabelece uma boa relação 
com os alunos 

3 

Preocupa-se com os 
problemas pessoais dos 

alunos 
4 

Simpatia 3 

Aspetos Morais 
e Conduta Profissional 

Distingue alunos que se 
esforçam e atribuiu 
resultados justos 

3 

Equidade de 
acompanhamento do alunos 

com mais e menos 
capacidades 

3 

Assíduo e Pontual 1 

Compreensivo 1 

Prática Docente 

Emissão de críticas 
construtivas 

1 

Interage e pratica a 
modalidade com os alunos 

1 

Prevenção de lesões 4 

   

Através deste quadro, verificamos que o número de respostas abertas 

foi bastante reduzido para o número de alunos de amostra, o que pode indicar 

que o questionário foi considerado completo. 

 A maior frequência destas respostas recai sobre a afetividade (10 

ocorrências), demonstrando a importância desta característica para que os 

alunos tenham uma boa ideia do professor. No que concerne aos aspetos 
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morais e de conduta profissional foram referidos quatro comportamentos, no 

total de sete respostas dadas, e quanto à prática docente foram referidas como 

qualidades importantes a emissão de críticas construtivas, a interação e prática 

da modalidade com os alunos, e o cuidado na prevenção de lesões, no total de 

6 contagens. 

 

Discussão 

 Este estudo teve como objetivo perceber quais as características que os 

alunos mais valorizam num professor de Educação Física que consideram 

“bom”. 

 Na generalidade dos alunos, os resultados demonstraram que o mais 

importante num “bom professor” de Educação Física é o seu nível de 

conhecimento. Ou seja, é essencial que os alunos sintam que o professor 

domina as matérias que ensina e que não se cinja a transmitir os conteúdos de 

forma isolada e sem sentido. Encontramos resultados semelhantes nos 

estudos efetuados por Cunha (1989), Liu e Meng (2009) e Rendeiro (1994) que 

também identificaram o domínio dos conteúdos como um dos aspetos mais 

valorizados pelos discentes. 

 No entanto, através da comparação entre sexos, verificamos que a 

relevância do nível de conhecimento é influenciada pelas respostas dos alunos 

do sexo masculino. Esta diferença entre rapazes e raparigas, estatisticamente 

significativa (p=0,031), pode ser motivada pelo maior gosto pela disciplina e 

pela maior cultura desportiva que eles possam ter, o que os leva a ser mais 

exigentes relativamente ao conhecimento do professor, como forma de o “pôr à 

prova”. Também Rendeiro (1998) encontrou esta diferença entre rapazes e 

raparigas quanto ao domínio da matéria por parte do “bom professor” de 

Educação Física, sendo que os rapazes dos 7º, 10º e 12º anos classificaram 

esta qualidade em primeiro, quarto e segundo lugar, respetivamente, e nas 

raparigas não consta sequer deste top-4 em qualquer um dos anos letivos. 

Outro dos aspetos que parece ter sido inculcado na menor média desta 

categoria é que apenas uma questão a contribuir para a mesma, já que apenas 

a qualidade “Conhece bem as matérias de ensino” lhe pertence. Caso 
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houvesse outras qualidades inerentes ao nível de conhecimento, por exemplo, 

“Conhece bem a utilidade material que deve usar nas aulas”, esta poderia ser 

menos valorizado; logo, a média desta categoria aumentaria.  

 

Relativamente às restantes categorias, não existem diferenças 

significativas entre rapazes e raparigas, tal como não encontraram, Jules e 

Kutnick (1997), num estudo com o objetivo de comparar perceções do “bom 

professor” entre sexos e onde as semelhanças entre elas foram detetadas e, 

segundo os autores, expectáveis. O mesmo resultado foi obtido por White 

(2009), num estudo destinado a examinar as perceções dos estudantes sobre a 

influência das ações dos professores na sua aprendizagem e por Rendeiro 

(1998), o que contrariou as hipóteses elaboradas, que apontavam para uma 

diferenciação entre sexos acerca das qualidades do “bom professor” de 

Educação Física. Em sentido contrário, Gorham (1987) encontrou distinções 

entre rapazes e raparigas no que diz respeito às qualidades relacionadas com 

a instrução, a gestão e a personalidade do professor. 

 

A categoria das atitudes foi a segunda mais valorizada quer em termos 

gerais quer entre rapazes e raparigas, o que corresponde àquilo que encontrou 

Rendeiro, em 1998. Contudo, por se considerar inócuo este resultado por não 

nos divulgar quais as atitudes que realmente são mais valorizadas, aprofundou-

se a pesquisa dentro dessa categoria. Temos a consciência de que mesmo 

após esta decisão alguns aspetos podem ter permanecido na obscuridade, 

mas julgámos que uma análise por questões seria demasiado maçuda, 

preferindo investigar apenas as categorias preferidas pela generalidade dos 

alunos. 

Assim, verificou-se que a demonstração de gosto pelo que ensina por 

parte do professor é a atitude mais valorizada pelos rapazes, enquanto as 

raparigas preferem a movimentação por todo o espaço de aula para ajudar 

individualmente. Isto reforça a importância das atitudes em relação à matéria 

atribuída pelos rapazes, que já tinham valorizado o seu domínio, e talvez 

demonstre um sentimento de maior incapacidade relativamente à disciplina por 
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parte das raparigas, que consideram mais importante serem ajudadas pelo 

professor. Por outro lado, esta necessidade de ajuda pode simbolizar também 

o interesse em melhorar, o que é um aspeto bastante positivo. Encontramos 

correspondência com estes resultados no estudo levado a cabo por Rendeiro 

(1998), em que a característica “Vê-se que gosta do que ensina” foi classificada 

pelos rapazes do 7º e 10º anos em terceiro e primeiro lugar, respetivamente, e 

“movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar individualmente” 

hierarquizada pelas raparigas do 7º, 10º e 12º anos, em terceiro, e duas vezes 

em primeiro lugar, respetivamente. 

É também de realçar que a qualidade pertencente à categoria “Nível de 

Conhecimento” (“Conhece bem as matérias que ensina”), que tinha uma média 

para os rapazes de 4,97±3,38 e para as raparigas de 6,48±3,41, é suplantada 

por algumas qualidades da categoria das atitudes. No caso das raparigas, por 

três, “Movimenta-se por todo o espaço de aula para ajudar individualmente” 

(4,67±3,77), “Vê-se que gosta do que ensina” (5,53±4,38) e “Presta atenção à 

reação dos alunos em relação àquilo que está a ser ensinado, para esclarecer 

cada um quando necessário” (6,20±3,42) e no caso dos rapazes por uma, “Vê-

se que gosta do que ensina” (4,33±3,89). A partir desta constatação 

consideramos ter tido grande pertinência o aprofundamento da pesquisa na 

categoria das “Atitudes”. 

Ainda de referir que, apesar de serem evidentes as diferenças de 

valorização das qualidades “movimenta-se por todo o espaço para ajudar 

individualmente”, preferida pelas raparigas, e “vê-se que gosta do que ensina”, 

mais valorizada pelos rapazes, elas não têm significado estatístico (p≥0,05), o 

que significa que tanto uma como outra característica poderiam ser 

privilegiadas por alunos do sexo feminino ou masculino. 

 

 Relativamente à categoria menos valorizada (Integração no Sistema 

Sociocultural), encontram-se similitudes com o estudo levado a cabo por 

Rendeiro (1994), cujos alunos, quer do ensino secundário quer do 3º ciclo, 

desvalorizaram os aspetos relativos à mesma (“Nunca se esquece que é 

professor” e “Mostra-se com uma apresentação pessoal cuidada”) no que 
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concerne às características do “bom professor”. Também Rendeiro (1998) 

constatou esta desvalorização, especialmente nos 10º e 12º anos de 

escolaridade.  

 As categorias que geram menos consenso são as relativas à 

comunicação. Enquanto, nesta investigação, a categoria das “Destrezas de 

Comunicação” foi a classificada em penúltimo lugar, Rendeiro (1998), Rendeiro 

(1994) e White (2009) constataram as qualidades que a compõem como muito 

relevantes para os alunos. A primeira autora, com maior ênfase nas raparigas, 

tendo estas classificado as componentes não-verbais (os gestos e a 

exemplificação) entre as primeiras quatro características preferidas nas alunas 

do 7º e 10º anos. No entanto, a adequação do tom e volume de voz já se 

enquadrava nas qualidades menos valorizadas. Os alunos do ensino 

secundário e do 3º ciclo, questionados pela segunda autora, consideraram 

como sendo mais importante a facilidade e clareza com que o professor se 

expressa. O terceiro autor averiguou que a frase “That teachers explained 

things well” foi considerada como mais importante por 267 dos 866 alunos 

inquiridos e que três quartos da amostra dos estudantes referiram esta frase 

entre as cinco mais importantes, o que demonstra a relevância da clareza 

como o professor expõe a matéria, apesar de também parecer englobar o 

conhecimento. 

 No que diz respeito aos “Objetivos da Comunicação”, não existem 

resultados tão contraditórios aos deste estudo, que determinou o terceiro lugar 

para esta categoria. No estudo de Rendeiro (1998) não é vislumbrado qualquer 

consenso entre as qualidades pertencentes a esta categoria já que, por 

exemplo, os rapazes e raparigas do 12º ano valorizam em primeiro lugar e 

quatro lugar, respetivamente, a preocupação do professor em provocar o gosto 

pelo saber-fazer, enquanto os rapazes e raparigas do sétimo ano colocam essa 

característica num dos quatro últimos lugares. Através deste exemplo, pode 

assumir-se que o ano de escolaridade que se leciona deve ser tido em conta 

nos comportamentos do professor, nomeadamente numa maior atenção aos 

alunos mais velhos, no sentido de lhes provocar o gosto pela qualidade da 

prática desportiva. Outro estudo que concorre para a necessidade de provocar 
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o interesse nos alunos como uma qualidade importante no professor é o de 

White (2009), que verificou que 194 alunos estabeleceram como mais 

importante a frase “In general teachers got me interested in the lesson material” 

e cerca de metade dos inquiridos a colocaram entre as cinco qualidades mais 

importantes. 

 

 Quanto às questões abertas, a maior incidência deu-se no plano afetivo, 

tendo-se verificado respostas como “Ter boa relação com os alunos” (Aluno A), 

“Está preocupado com os alunos, quando estes têm algum problema” (Aluno B) 

e “Tem que ser simpático e atencioso” (Aluno C). Este aspeto também foi tido 

como muito importante para os alunos nos estudos de Rendeiro (1994), 

Rendeiro (1998), Liu e Meng (2009), Arnon e Reichel (2007), Jules e Kutnick 

(1997) e Gorham (1987). Estas qualidades afetivas por parte dos professores, 

nomeadamente de Educação Física, são determinantes até porque o contexto 

familiar de que os alunos provêm nem sempre é completamente conhecido e, 

na falta de afeto por parte dos pais, na nossa opinião, os professores têm uma 

função importante nesse suporte. Além disso, os alunos gostam de ver no 

professor alguém em quem podem confiar e sentir-se à vontade para partilhar 

os seus problemas académicos e pessoais que, por vezes, não discutem com 

os encarregados de educação por se sentirem mais constrangidos. Neste 

sentido, é importante que os alunos revejam no professor alguém que está 

disposto a estabelecer uma relação baseada na afetividade e a pensar e ajudar 

nos seus problemas pessoais. 

 Também os aspetos de sentimento de justiça por parte dos alunos se 

demonstram relevantes. Os dois mais referidos relacionaram-se com a 

distinção dos alunos que mais se esforçam e a atribuição de resultados justos, 

e a equidade do acompanhamento dos alunos com mais e menos capacidades. 

Ainda de assinalar o facto de o professor dever ser assíduo, pontual e 

compreensivo. Através destas características, foi elaborada a categoria 

“Aspetos Morais e Conduta Profissional” pela difícil associação das qualidades 

referidas apenas a uma delas. 
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 Encontramos associação à sensação de justiça por parte dos alunos, no 

estudo de Rendeiro (1994), que a demonstrou importante para alunos do 

ensino secundário e de terceiro ciclo. Também Liu e Meng (2009) incluíram os 

comportamentos éticos do professor, tais como a justiça para com os alunos, 

nas características importantes de um professor. A rejeição da discriminação 

dos alunos com menos capacidades é enaltecida nas preocupações dos 

inquiridos no estudo de Rendeiro (1998), especialmente quando se tratam de 

raparigas. Esta verificação pode demonstrar que o sentimento de maior 

incapacidade das raparigas, comparativamente com os rapazes, não significa 

que elas não estejam dispostas a aprender mas sim que precisam de um maior 

e melhor acompanhamento por parte do professor para que possam ter o 

sucesso que tanto anseiam. Por outro lado, não se pode focar apenas a 

atenção nestes casos, tomando por garantida a qualidade dos alunos com mais 

capacidades. Este aspeto também é ressalvado pelo Aluno D, quando refere 

“Em situações de equipas, preocupa-se em ajudar os alunos mais fracos sem 

prejudicar os com mais facilidades”. Neste sentido, acreditamos que deverá 

haver sempre um cuidado especial ao equilíbrio no auxílio aos alunos mais e 

menos capacitados por parte dos professores. 

 No que se refere à última nova categoria elaborada, “Prática Docente”, a 

emissão de críticas construtivas foi uma das qualidades referenciadas, não 

tendo sido encontradas evidências bibliográficas sobre a mesma. Podemos 

discorrer daqui que, apesar de ter sido apenas um aluno a referi-la, o professor 

tem de fornecer informações que visem a perceção daquilo que o aluno está a 

fazer e que informem sobre como deve melhorar e não criticar sem qualquer 

fundamento. Também apenas um aluno referiu que aprecia num professor o 

facto de este interagir e praticar a modalidade com os alunos. Apenas no 

estudo de Rendeiro (1998) foram evidentes as correspondências a este facto, 

tendo os alunos de 7º ano do sexo masculino e as raparigas do 12º ano 

destacado esta participação por parte do “bom professor” de Educação Física, 

nas suas respostas abertas. 

 Por fim, foi criada uma nova qualidade do professor que contempla a sua 

preocupação com as lesões dos alunos, que resultou de afirmações como 
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“Saber e respeitar os limites de cada aluno” (Aluno E) ou “Dar importância às 

lesões que cada um possa eventualmente ter” (Aluno F). Este parece ser um 

dado novo nas ideias dos alunos, tendo em conta a bibliografia consultada. No 

entanto, não deixa de ser algo relevante que fornece novas indicações para 

nós (professores) estarmos atentos. Esta inquietação é principalmente 

manifestada por raparigas, o que nos leva a pensar que o controlo do esforço e 

perceção dos seus limites é menos conseguida do que pelos rapazes. 

Contudo, num ambiente de aula em que se privilegia a igualdade entre os 

alunos é fundamental receber o feedback quer deles quer delas e ter isso em 

conta para melhorarmos nas nossas práticas e fazer a Educação Física 

progredir. 

 

Conclusão 

 Vistos os resultados por categorias, concluiu-se que os alunos dão mais 

relevo ao nível de conhecimento e às atitudes. Em termos de características 

que os alunos, na generalidade, mais valorizam num “bom professor”, foram 

enaltecidas o domínio dos conteúdos, a movimentação por todo o espaço de 

aula para ajudar individualmente e a demonstração de gosto pelo ensino. 

 Relativamente à comparação entre sexos, a única diferença 

estatísticamente significativa é o domínio dos conteúdos, que é privilegiado 

pelos rapazes. No entanto, também se verificaram divergências nas 

características “Movimenta-se por todo o espaço de aula para ajudar 

individualmente” e “Vê-se que gosta do que ensina”. A primeira preferida pelas 

raparigas e a segunda pelos rapazes. Nas restantes qualidades, existe um 

equilíbrio na valorização entre alunos do sexo feminino e masculino. 

 Assim, tendo em conta os resultados do estudo e a convergência com 

outros, foi possível perceber que existem aspetos que os alunos consideram 

essenciais num “bom professor” que se coadunam com os dados da literatura. 

Estas informações deverão então ser tidas como primordiais para que o 

professor, nomeadamente de Educação Física, possa corresponder às 

expetativas dos alunos e se torne num profissional da docência que promova a 
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aprendizagem num ambiente de aula em que todos estejam predispostos a 

fazê-lo. 

 

Limitações do Estudo 

 Ao longo deste estudo, verificam-se algumas limitações que, caso 

fossem combatidas, poderiam torná-lo ainda mais interessante. 

 Relativamente à amostra, existem algumas discrepâncias entre o 

número de alunos de cada ano letivo e de cada sexo. Seria importante possuir 

grupos mais homogéneos para que se pudessem retirar mais ilações, 

especialmente relativamente à diferença entre estas variáveis. Como o número 

de alunos de 12º ano era apenas 18, não foi possível comparar anos letivos, já 

que este número não justifica a utilização do teste paramétrico de ANOVA de 

medidas independentes. Seria também interessante recolher informações de 

alunos do 3º Ciclo, para que se pudessem comparar as suas perceções de 

“bom professor” de Educação Física com alunos do Ensino Secundário. 

 Consideramos também uma limitação o facto de o questionário 

considerar apenas características de atuação do professor no espaço de aula, 

mesmo havendo uma parte de resposta aberta. Na nossa opinião, caso se 

considerassem outros aspetos  –  por exemplo, de relação com os alunos 

(dentro e fora da aula) e de personalidade (como simpatia, justiça e humor) – 

poderia ser possível perceber características que os alunos valorizassem mais. 

Aquilo que sentimos foi que os alunos não tiveram a capacidade para perceber 

outras qualidades importantes além daquelas que lá estão referidas, o que faz 

com que a maioria não responda a essa parte. Além disso, e ainda no que se 

refere ao questionário, compreendemos que os resultados poderiam ser 

diferentes caso houvesse um maior equilíbrio no número de qualidades para 

cada categoria, já que, por exemplo, a categoria do “Nível de Conhecimentos” 

é apenas constituída por uma qualidade, enquanto a das “Atitudes” é 

constituída por cinco. 

 Apesar de ser uma limitação provocada por nós, consideramos que 

também se poderia optar por fazer uma análise por todas as qualidades e 

hierarquizá-las por ordem de importância, em vez de recorrer à média e ao 
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desvio padrão. Contudo, a estratégia utilizada permitiu-nos vislumbrar aquilo 

que pretendíamos: as características que os alunos mais valorizam. Caso se 

partisse para uma análise de hierarquias, o estudo tornar-se-ia mais extenso e 

seriam ainda mais claras as qualidades menos valorizadas, que não 

interessavam tanto para este estudo. 
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Chega assim o momento de revisitar todo o ano de estágio, que 

correspondeu ao culminar de todo o meu percurso académico, marcado por 

uma vasta aquisição de conhecimentos que me permitiram iniciar esta aventura 

com grande confiança e muita expetativa. Assim, surgia a possibilidade de 

usufruir e convocar esse conhecimento, principalmente teórico, para a prática. 

No entanto, seria principalmente ao longo desta fase de transição de 

aluno para professor que a busca de novos saberes se tornava mais 

interessante por estar no local onde mais se pode aprender e evoluir, isto 

é, no contexto real, desempenhando o papel de professor de uma turma. 

 Esta experiência, completamente diferente de qualquer outra a nível de 

formação e desenvolvimento profissional, exigiu a adaptação rápida a um 

contexto completamente diferente e motivou a tomada de decisões conscientes 

e responsáveis, por me confrontar frequentemente com situações complexas, 

difíceis e imprevisíveis. Estas características motivaram a procura das soluções 

mais ajustadas de forma a promover a aprendizagem dos meus alunos, que foi 

uma das minhas prioridades para este ano.  

 Os desafios encarados neste contacto com a realidade do ensino 

suscitaram a imprescindibilidade da capacidade de analisar e refletir o ato 

de ensino, que me permitiram criar, moldar e evoluir na minha forma de 

ser professor. Outra das prioridades fixadas foi no sentido de atingir um 

sonho: ser diferente a fazer algo, ser melhor. Assim, ansiei dar os 

primeiros passos para me tornar um professor excecional, tentando 

marcar a diferença nos meus alunos e na comunidade escolar. 

 Este capítulo visa reviver o percurso do Estágio Profissional e nele se 

discorrerá criticamente sobre os problemas surgidos e solucionados, as 

dificuldades vividas, as estratégias utilizadas e as atividades desenvolvidas, 

tendo sempre em conta que é difícil abranger tudo aquilo o que aconteceu e foi 

significativo. No fundo, refletirei sobre todo o ano letivo como professor 

estagiário da Escola Secundária Filipa de Vilhena, tendo por base as 

três/quatro áreas de desempenho: Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; Participação na Escola e Relações com a Comunidade; e 

Desenvolvimento Profissional. 
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4.1. Os Primeiros Momentos na Escola... 

 

 Os primeiros passos que se dão num novo espaço são aqueles menos 

seguros, com alguma desconfiança, ansiedade e estranheza. No entanto, 

sempre tive uma forte ligação com o ambiente escolar pelo que me senti 

bastante confortável neste primeiro confronto com o contexto real da prática, 

sendo a principal dificuldade a consciencialização do papel de professor e em 

vez de aluno. Nem sempre foi fácil ganhar esta noção porque tinham sido raros 

os momentos em que desempenhara o primeiro papel, mas à medida que fui 

interagindo com os membros da comunidade escolar tudo se foi solucionando. 

O facto de ter sido recebido e tratado por estes com um respeito que me 

surpreendia foi o “empurrão” para esta necessária e expectada transformação.   

 Foi no dia 1 de setembro 2011 que, junto com as minhas colegas do NE, 

fui recebido pela primeira vez na escola para que esta nos fosse apresentada 

por um membro da direção. Este facto de ser acompanhado por um elemento 

importante da escola levou-me a tomar a consciência de que “era o momento 

de ser professor”. O entusiasmo que senti por estar naquele local pela primeira 

vez levou-me a querer conhecer desde logo todos os recantos da “casa”, 

principalmente os que estavam relacionados com a disciplina de Educação 

Fìsica, para perceber o que de melhor podia usufruir dela. A beleza dos 

espaços que constituiam a escola era incontestável, no entanto, como 

não podia deixar de a observar do ponto de vista de alguém que se 

preocupa com a atividade desportiva das crianças e jovens que a 

frequentam, constatei que os jardins e o edifício escolar impediam que o 

espaço pudesse ser considerado privilegiado para tal. Apesar de possuir 

dois campos dedicados à prática desportiva considerei que estes não 

substituiam a importância duma grande amplitude sem quaisquer 

impedimentos para que os mais novos pudessem brincar. 

 A aparência dos espaços para as aulas de Educação Física era bastante 

aprazível devido à recente remodelação que a escola tinha sofrido, mas a sua 

qualidade só seria perfeitamente percebida no dia 6 de setembro de 2011, 

quando conhecemos o nosso Professor Cooperante. O seu papel foi 
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determinante para a nossa integração na escola, apresentado-nos aos colegas 

professores que se iam cruzando connosco, e esclarecendo-nos que naquela 

escola eramos professores e não estagiários. Além disso, a visita guida à 

escola com o seu acompanhamento permitiu percebermos os pontos fortes e 

fracos da escola. Dentro destes, os ginásios e os campos exteriores estavam 

mais enquadrados com os segundos, devido às suas claras fragilidades. 

 Apesar destes dois momentos já terem permitido conhecer um pouco da 

escola, faltava contactar com o que lhe dá vida, isto é, os alunos. Foi então, no 

dia 13 de setembro de 2011, que os corredores se encheram com o seu 

barulho característico, eliminando assim o silêncio que se sentia nos dias 

anteriores e aumentando o frenesim que sentia para lecionar a minha primeira 

aula. 

 

....E a Primeira Aula 

 

 Jamais esquecerei a minha primeira aula pelas diversas emoções que 

ela suscitou. É certo que o “guião” fornecido pelo Professor Cooperante nas 

reuniões que a antecederam permitiram-me afastar os fantasmas de “o que 

dizer” ou “como estar”, mas seria difícil evitar a ansiedade que senti antes 

desta ocorrer. 

 As horas que antecederam esta primeira vez que estive na frente da 

turma que acompanhei ao longo de todo o ano letivo foram, sem dúvida, de 

grande expetativa e de algum nervosismo, mesmo estando confiante. No 

entanto, foi à medida que os meus alunos iam entrando na sala que me 

percebi que era aquele o sítio em que tanto desejava estar. Como percebi 

isso? Foi fácil. Todo o nervosismo e ansiedade sentidos durante as últimas 

horas foram substituídos por uma alegria e calma de quem, com tanta vontade, 

esperava o momento de ser professor. O momento de iniciar o meu trajeto que 

pretendi que fosse repleto de aprendizagens que me levassem à 

consciencialização do meu “ser professor” e que esse não fosse bom, mas 

extraordinário. 
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 Contudo, isso só seria conseguido com a confiança dos meus alunos 

nas minhas capacidades para lhes promover novas aprendizagens ao longo 

deste ano letivo, fruto de uma excelente relação em que predominasse a 

afetividade. Por essa razão pretendi estabelecer uma ligação emocional 

com a turma que, como refere Ferreira (2005), acontece a partir do 

primeiro momento e das primeiras palavras proferidas, defendendo que é 

aí que o professor cria a empatia com os alunos.  

 

“...após esta primeira aula fiquei com a sensação de que neste ano de estágio 

será possível estabelecer uma boa relação com os alunos...” (Reflexão da Aula 

1 e 2) 

 

 Assim, posso dizer que tudo decorreu da melhor forma durante esta aula 

o que me permitiu partir com maior confiança para esta aventura que foi 

determinante na minha formação e me proporcionou quer o desenvolvimento 

profissional, quer o pessoal que tanto almejava.  

 

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

 

 Esta primeira área consiste no ponto central da atividade docente, 

abrangendo as suas quatro tarefas principais: a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino. Na minha opinião, estas assumem maior 

relevância, pois são as que permitem ao professor intervir de forma 

orientada tendo como objetivos a otimização do processo de ensino-

aprendizagem, o sucesso educativo e a formação integral dos alunos. 

Reclamam-se assim os saberes e as competências adquiridas anteriormente, 

que, confrontados com o contexto real de ensino, permitirão delinear as 

estratégias, as metodologias e os objetivos mais adequados, tendo em conta 

todo o envolvimento.  

 No âmbito de cada uma das principais tarefas, confrontei-me com 

diversos desafios que serão aqui explanados e refletidos, tendo em 

consideração a sua importância para o meu desempenho e evolução ao longo 

do EP. 
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4.2.1. A Fase de Conceber 

 

 A conceção do ensino é a primeira tarefa do professor. Consiste na fase 

em que projeta a sua ação mediante a análise dos documentos referentes à 

escola e ao sistema educativo, assim como do meio envolvente e dos alunos. 

Estes primeiros afazeres tinham como propósito a aquisição do conhecimento 

do contexto sociocultural em geral e dos meus alunos em particular, e foram 

imprescindíveis para a elaboração de todo o planeamento e adequação do 

processo de ensino aprendizagem à realidade com que me deparei. 

 Neste sentido, a leitura do Projeto Educativo da Escola permitiu-me 

compreender as linhas orientadoras gerais da cultura da escola e os objetivos a 

que se propõe e, através da análise do Regulamento Interno, pude relembrar e 

perceber da melhor forma a organização da instituição e as funções de cada 

um dos elementos. Também a apreciação do Regulamento específico do 

Grupo de Educação Física foi significativa, uma vez que me proporcionou uma 

noção exata do seu conteúdo e assegurou a implementação das regras e 

normas de conduta importantes para o funcionamento das aulas. 

 Como não podia deixar de ser, foi também necessária a revisão dos 

Programas Nacionais de Educação Física, nomeadamente o correspondente 

ao ensino secundário e 12º ano, já que iria lecionar a uma turma desse ano. 

Foi desde logo possível vislumbrar a irreal exigência que estes 

contemplam em termos de habilidades motoras das diversas 

modalidades, o que demonstra a emergência de uma revisão dos 

objetivos de forma a evitar práticas completamente divergentes daquilo 

que este documento pede. Este foi um dos problemas com que me 

deparei ao longo do ano, havendo sempre necessidade de adaptar aquilo 

que eu estabelecia como objetivos e critérios de êxito relativamente ao 

que refere o Programa Nacional.  

 Na mesma ordem de ideias, as informações sobre os alunos recolhidas 

nas reuniões de Conselho de Turma, aliadas à caracterização da turma 

realizada logo no início do ano, foram fundamentais para conhecer as 

características sociais, psicológicas, culturais e académicas dos meus alunos. 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

68 
 

As referências captadas foram mais animadoras no que respeitava à minha 

disciplina, para a qual a grande maioria dos alunos estava motivada, do que 

propriamente relativamente às restantes disciplinas. A média de idades da 

turma deu a entender que o insucesso escolar era comum nesta turma, já que 

mais de metade tinha reprovado, pelo menos, um ano. As medições 

antropométricas a par dos questionários entregues na primeira aula foram 

relevantes para o controlo e prevenção dos casos mais evidentes de 

sedentarismo e que poderiam dar pior resposta à prática, tal como para fazer o 

despiste de problemas de saúde que interferissem na qualidade e segurança 

da mesma.  

 Considerei extremamente proveitosa a diversidade sociocultural da 

minha turma, já que seria ela a base de grande parte das minhas 

aprendizagens através das singularidades que caracterizavam cada um 

dos meus alunos, aspeto que tornou as aulas mais ricas. No entanto, ela 

exigia também uma fácil e rápida adaptação a cada um deles para que a já 

referida relação de afetividade fosse concretizada. 

 Após esta fase de conceção, que me relembrou e forneceu os 

conhecimentos indispensáveis para o exercício contextualizado da minha 

função na escola e do ano de ensino a que iria lecionar. Chegava assim a fase 

de planear... 

 

“Todo o projecto de planeamento deve encontrar  

o seu ponto de partida na concepção ...” 

(Bento, 2003, p. 7) 

 

4.2.2. O Delineamento da Ação: Planear Para Melhor Atuar 

 

 A necessidade de planear surgiu logo a partir do momento em que, na 

primeira reunião de grupo de Educação Física, se estabeleceram as 

modalidades a lecionar em cada ano letivo,  tendo em conta o que estava 

definido pelo Programa Nacional de Educação Física para cada um deles, os 

espaços e os recursos. Segundo o que refere o Programa Nacional de 
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Educação Física para o 12º ano, deverão ser lecionadas duas modalidades 

coletivas, uma modalidade entre Atletismo e Ginástica, duas modalidades 

alternativas, e Dança. As minhas inseguranças recaiam sobre esta última, que 

era aquela em que me sentia menos preparado. No entanto, sendo ela 

obrigatória, sabia que teria de ultrapassar as minhas dificuldades e superar-me 

no momento de a lecionar. No que diz respeito às outras modalidades que 

ficaram definidas para as turmas de 12º ano (Orientação, Badminton, Atletismo, 

Futebol e Basquetebol), sentia-me bastante tranquilo e confiante devido à 

preparação anterior que tivera e aos meus conhecimentos. 

 Foi então desde esta definição que surgiu a necessidade de começar a 

planear o ano letivo, nomeadamente com a elaboração do Plano Anual de 

Turma. Tendo em conta que aquilo que se pretendia era uma distribuição das 

modalidades a lecionar pelo número de aulas, em função do roulement1, a 

tarefa foi facilitada pelo facto de essa programação ter sido diferente este ano 

letivo. Enquanto nos anos anteriores um professor ocupava na mesma semana 

dois espaços diferentes – lecionando duas modalidades distintas –, este ano 

um professor manter-se-ia no mesmo espaço um período de quatro/cinco 

semanas lecionando a mesma modalidade. Esta foi, sem dúvida, uma mais-

valia para todos os níveis de planeamento, já que me permitiu levar a maioria 

das unidades temáticas do início ao fim, sem interrupções. Contudo, existiam 

também aspetos menos positivos, como no caso de as condições 

meteorológicas não serem as ideais durante um período de tempo em que 

estivesse num dos espaços exteriores, o que impedia o melhor desenrolar das 

unidades temáticas. 

 Neste primeiro plano foi necessário ter em conta os momentos de 

avaliação, o que requisitava principal atenção nos finais dos períodos em que 

seria necessário realizar os testes escritos e as auto-avaliações. A isto ainda 

acresceu a avaliação da aptidão física, que foi realizada em dois momentos 

distintos do ano letivo, no início e no final. Grande influência teve também o 

elevado número de feriados e greves que aconteceram nos dias a que dava 

aulas (terças e quintas-feiras), o que motivou uma reflexão inicial sobre o 
                                            
1
 Roulement : rotação dos espaços de aula disponíveis que podem ocupados pelos diferentes 

professores de Educação Física. 
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possível desenrolar do ano letivo, que muito ajudou a que os precalços fossem 

evitados. Um desses exemplos foi não ter planeado uma avaliação sumativa na 

modalidade de Basquetebol no final do primeiro período: como apenas seriam 

lecionadas três aulas, essa não se justificaria 

 

“Pelo facto de terem sido lecionadas apenas três aulas nesta modalidade, 

considerei que não seria adequado realizar uma avaliação sumativa, já que não 

houve tempo suficiente de exercitação dos conteúdos e também porque a 

exercitação foi feita de forma irregular: só houve uma aula por semana (apenas 

às terças-feiras).” (Reflexão Final UD Basquetebol) 

 

 A noção de que o planeamento não é um processo estático e que, 

após ser realizado, não deixa de requerer ser repensado, refletido e 

reorganizado, ficou patente logo neste primeiro plano. Uma das principais 

dificuldades foi esta necessidade de o reestruturar continuamente, o que 

aconteceu principalmente nas semanas em que as condições 

meteorológicas não eram as melhores. No entanto, foi também isto que 

me entusiasmou nos diferentes níveis de planeamento, isto é, a 

necessidade de modificar e ajustar para que tudo voltasse ao normal, ou 

seja, para que me proporcionasse segurança no momento da realização. 

 Assim, percebi que a planificação se dá em três níveis, devendo ser 

elaborados um plano anual (nível I), planos períódicos, isto é, de unidades 

temáticas ou didáticas (nível II), e projetos ou planos de aula (nível III) (Bento, 

2003). Em todos eles foi seguido o Modelo de Estruturas do Conhecimento 

(MEC) de Vickers (1990), cuja elaboração me permitiu adquirir e consolidar 

conhecimentos de forma a encontrar-me preparado para desenvolver o 

processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, compreendi a importância 

de considerar os módulos que o constituem como um todo e interdependentes, 

não sendo então dissociáveis, sob pena de se perder o seu valor.  

 Tal como refere Bento (2003), o primeiro nível de planeamento constituiu 

um trabalho preparatório de análise, balanço e reflexão procurando situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. Ou seja, 

englobou os aspetos gerais de envolvimento do ensino, sem pormenores de 

atuação. 
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Primeiramente entendido apenas como o plano de unidade temática 

(UT)  (integrado no módulo 4 do MEC), que determina a extensão e sequência 

da matéria, cedo foi esclarecido que o planeamento de uma unidade temática 

ou didática (UD) ia para além disso. Consistia então na análise das categorias 

transdisciplinar (Cultura Desportiva, Habilidades Motoras, Conceitos 

Psicossociais e Fisiologia do Treino e Condição Física) da modalidade a 

lecionar, do envolvimento (recursos espaciais, temporais e materiais) e dos 

alunos, na determinação da extensão e sequência dos conteúdos a lecionar de 

cada modalidade, dos objetivos do ensino, dos diferentes momentos e formas 

de avaliação e das atividades de aprendizagem e progressões de ensino. A 

elaboração de todos estes módulos foi-se aprimorando ao longo do estágio e 

foi condição essencial para melhorar enquanto professor, naquela escola, com 

aqueles alunos. 

A realização das avaliações diagnósticas foi o ponto de partida para a 

elaboração dos planos de UT. Nas primeiras modalidades lecionadas, foi difícil 

determinar quais os conteúdos a abordar e quais aqueles que ainda não 

estariam ao nível dos alunos. Contudo, à medida que ia evoluindo na 

capacidade de avaliar os alunos, fui também aprimorando essa definição. 

Não me assustava o facto de ter de modificar as UT previstas porque 

sabia que as alterações realizadas iam ao encontro das necessidades dos 

meus alunos. Assim, preferia focar-me em dois ou três conteúdos, que 

queria que eles realmente aprendessem, a “despejar matéria” de que eles 

não aprendessem nada. No entanto, tinha que ter também em conta que 

estava a comandar uma turma de 12º ano e, por essa razão, deveria 

proporcionar-lhes o máximo e o melhor possível das modalidades a 

lecionar, privilegiando, nomeadamente, as situações de jogo formal. 

As reflexões elaboradas antes e após da consecução destas UT 

foram essenciais para dar sentido às minhas decisões, tendo funcionado 

como impulsionadores de melhorias para as seguintes. 

Quanto ao último nível de planeamento, rapidamente o NE se adaptou à 

estrutura do plano que o Professor Cooperante pretendia e que considerava 

mais apropriada. Apesar de parecer algo com menos importância (a estrutura), 
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nomeadamente em comparação com o conteúdo, o facto é que nos ajudou a 

perceber aquilo que realmente era essencial os planos de aula conterem e o 

que era dispensável. Assim, foi nos primeiros momentos do estágio que o 

plano de aula deixou de ser um “quebra-cabeças”. Desta forma, as principais 

dificuldades encontradas ao nível dos planeamentos das aulas passaram 

por encontrar, para todas, exercícios que fossem adequados aos 

objetivos da aula e às capacidades dos meus alunos e, ao mesmo tempo, 

motivantes e inovadores. 

Para os adequar aos objetivos da aula e ao nível dos alunos, recorri 

frequentemente à diferenciação por níveis, mas optava também por integrar 

diferentes níveis, para que os alunos com mais capacidades pudessem ajudar 

aqueles com menos capacidades a evoluir e para que estes não se sentissem 

discriminados. Esta gestão é, na minha opinião, muito importante, sob pena de 

se perder o empenho e a motivação dos alunos ao longo da aula. Para estes 

desígnios foi importante o conhecimento que possui-o dos conteúdos de 

ensino, mas ainda mais determinante foi o conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Ou seja, a capacidade em transformar aquilo que sabia, o 

conhecimento das matérias, de forma a propôr exercícios adequados às 

características e exigências dos meus alunos. 

A minha imaginação e capacidade de “inventar” exercícios foram muitas 

vezes postas à prova, principalmente para os tornar, de alguma forma, 

relacionados com a modalidade a lecionar durante a aula. Esta preocupação 

assumiu especial relevância nos exercícios de ativação geral cuja qualidade 

determinaria, em grande parte, o nível de motivação para o resto da aula.  

Desta forma, pretendi abster-me de práticas estandardizadas, isto é, exercícios 

repetitivos ao longo das aulas, como é a vulgar corrida à volta do espaço de 

aula durante um certo número de minutos. 

Foi este desejo, de experimentar exercícios diferentes, que me 

entusiasmou e me levou a evoluir neste nível de planeamento, num 

constante ciclo de experimentação-verificação-feedback positivo ou 

negativo seguido de modificação.  

 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

73 
 

“Senti-me um pouco confuso nesta aula, pelo que nos próximos planeamentos 

tenho que ter ainda mais atenção às situações de aprendizagem propostas e 

aos tempos de exercitação para cada uma. No entanto, antes da aula começar 

já tinha a noção de que isto poderia acontecer o que me permitiu não ficar 

muito nervoso e manter a calma.” (Reflexão da Aula 31 e 32) 

 

Era esta ânsia que, no início do ano, criava alguma desorganização ao 

nível da aula, já que os exercícios propostos eram em demasia. Contudo, 

através da experiência que fui adquirindo, tornei-me capaz de ajustar este 

problema e de começar a propor uma quantidade de atividades de 

aprendizagem que permitisse aos alunos exercitar com qualidade e, a mim, 

acompanhá-los mais atentamente, tendo em conta os critérios de êxito e os 

objetivos estabelecidos. 

Isto leva-nos para a questão da “concentração no essencial”, que 

segundo Bento (2003, p. 29) “é sobretudo uma exigência de qualidade” 

presente quer nos diferentes níveis de planeamento quer ao nível da 

realização.  

 

“Precisemos ainda mais: - Concentração no essencial não é tanto uma 

tarefa didática particular (...) mas é sobretudo uma das exigências decisivas 

da qualidade tanto do desenvolvimento de programas e de meios auxiliares  

de ensino, como também do planeamento e realização  

concreta do ensino pelo professor.” 

(Bento, 2003, p. 28) 

 

4.2.2.1. Os planos “B” 

 

Apesar da qualidade do planeamento ser importante para o desenrolar 

das aulas conforme foi idealizada, um professor não pode deixar de ter 

planeada uma alternativa. E isto aplica-se quer ao nível de toda a aula, quando 

a previsão das condições (meteorológicas ou indisponibilidade do espaço ou 

material) não é a melhor, quer ao nível dos exercícios, quando os seus 

objetivos não estão ao alcance dos alunos ou têm que ser suprimidos. 
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“Fica clara a importância de ter um “plano b” para as aulas no exterior 

ameaçadas pela chuva, que esteja bem estruturado, pelo menos, 

mentalmente.” (Reflexão da Aula 99 e 100) 

 

“Devido à chuva que caiu durante toda a manhã e início de tarde, foi 

necessário alterar o exercício que estava planeado (jogo da flauta de pã) por 

outro.” (Reflexão da Aula 29 e 30) 

 

“Neste exercício aproveitei para que fossem treinadas as partidas (de pé e 

baixa) assim com a velocidade de reação, o que permitiu pôr de parte o último 

exercício (situação de aprendizagem 6) e dar maior ênfase aos exercícios de 

corrida de barreiras.” (Reflexão da Aula 33 e 34) 

 

 Assim, ao longo deste ano de estágio, tornou-se fundamental a 

capacidade de me adaptar às dificuldades e adversidades que fui 

encontrando, o que revela que tão importante como o planear e refletir 

sobre o que planeámos é percebermos aquilo que poderá não ser 

realizado como pretendido e que, por isso, necessitará de modificação. 

Isto levará a que no momento em que for necessário modificar, a tomada 

de decisão seja mais rápida e consciente. 

 Os momentos em que tive de o fazer foram vários ao longo do ano, 

motivados pelas dificuldades ou desmotivação demonstradas pelos alunos, 

pelas condições climatéricas adversas, por aspetos de segurança ou por 

atrasos, nomeadamente na realização de alguns exercícios ou dos próprios 

alunos no início das aulas. Contudo, não considerei estas ocorrências algo 

negativo ou desprestigiante, mas antes uma condição essencial para que as 

aulas tivessem qualidade, isto é, que os alunos aprendessem estando 

motivados e empenhados, e para a evolução das minhas práticas. 

 

4.2.3. O(s) Momento(s) Especial(ais): Realizar o Ensino e a 

Aprendizagem  

 

Sem desconsiderar a importância das restantes tarefas (conceção, 

planeamento e avaliação) para a organização e gestão do processo de ensino 

e aprendizagem, e sem querer dissociá-las tendo em conta que é na qualidade 

da sua ligação que o mesmo se torna mais rico, na minha opinião, é na 
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realização da prática que o professor de Educação Física deverá transcender-

se. Foi durante a mesma que mais contagiado me senti pela profissão de 

professor. Considerei algo único poder transmitir os meus conhecimentos aos 

alunos proporcionando-lhes novas e úteis aprendizagens, através da utilização 

das estratégias de ensino mais adequadas. 

Assim, tinha também o desejo de pôr em prática muito do que aprendi 

ao longo da minha formação. Para tal, seria importante a autonomia 

proporcionada pelo Professor Cooperante, que foi sempre total. Além disso, a 

sua orientação foi fundamental para que fossem estabelecidos os 

objetivos/desafios relativamente à realização da aula. 

  Ficou determinado que o primeiro desafio a ultrapassar seria o ganho de 

confiança e o estabelecimento do controlo da turma; o segundo, rentabilizar ao 

máximo o tempo de aula; e o terceiro, aprimorar a instrução. Nunca 

esquecendo que estes não se podem dissociar porque são sistemas que fazem 

parte duma ecologia do espaço de aula (Siedentop, 1991) – isto é, interagem 

entre si e a mudança num motiva alterações no outro –, considero pertinente 

referir-me a eles de forma separada. No entanto, é também importante 

referir que, ao longo do estágio, não me consciencializei destes desafios 

apenas a partir dos momentos em que seriam observados (pelas colegas 

de NE e Professor Cooperante) mas durante toda a minha atividade. No 

meu entender, não fazia qualquer sentido preocupar-me apenas com um 

deles, quando o que estava em causa era uma aprendizagem o mais 

completa possível desde o primeiro momento e que afetava a mim e aos 

meus alunos. 

 

4.2.3.1. Primeiro Desafio: Ganhar Confiança e Estabelecer 

Controlo 

 

Concordo que esta tenha sido a primeira preocupação do nosso 

Professor Cooperante já que sem esta condição dificilmente se promove um 

clima de aprendizagem positivo e torna-se complicado o domínio das restantes 

tarefas de aula, já que a supervisão dos alunos tem que ser constante. 
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A minha inquietação prendeu-se com a proximidade em termos etários 

que vislumbrei poder tornar-se um problema, no sentido de ser encarado com 

leviandade por parte dos alunos, caso me tivesse colocado num pedestal em 

relação a eles. Contudo, nunca foi essa a minha intenção. Desde o primeiro 

momento pretendi estar próximo dos alunos e tornar-me disponível a aprender 

com eles. 

Foi desta forma que me preocupei, desde a primeira aula, em assumir o 

controlo da turma, tendo por base a confiança deles e não uma autoridade 

rígida, até porque essa não fazia sentido pela atitude dos alunos e empatia 

verificadas logo nesse primeiro momento, tal como pela minha personalidade, 

que não é, de todo, austera. 

 

“Um ambiente de aceitação, de compreensão, de genuína  

preocupação com os problemas dos alunos deve ser construído para poder 

potenciar a sua adesão ao programa de acção do professor.”  

(Rosado & Ferreira, 2009, p. 190) 

 

Assim, tornou-se fácil estabelecer uma relação de proximidade com os 

alunos, que me permitiu ganhar a confiança, isto é, definir os papéis professor-

aluno, de uma forma natural. Ou seja, sem as ideias de “eu sou professor, 

vocês têm de me respeitar e fazer aquilo que eu mando” ou “don’t smile until 

Christmas”, mas de uma maneira em que ambos nos respeitássemos porque 

nos preocupávamos uns com os outros e com um bem comum: a qualidade da 

aula. Não tenho dúvidas que as características desta turma privilegiaram esta 

abordagem, pelo que tenho algumas dificuldades em perceber como teria de 

ser a minha postura caso as características fossem outras (irresponsáveis e 

destabilizadores). No entanto, penso que seria a partir do mesmo princípio, isto 

é, uma relação afetiva com os alunos. Podem considerar-me ingénuo, mas 

aquilo em que eu acredito, e que tenho vindo a constatar, é que o mais 

importante é os alunos gostarem de nós e isso só pode ser conseguido se eles 

sentirem que o professor gosta deles. Não adianta sermos extremamente 

rigorosos nas regras ou na forma de atuar. Não adianta castigar pelo mau 
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comportamento ou saber muito de tudo aquilo que se possa ensinar. Se os 

alunos não gostarem de nós, dificilmente é possível estabelecer o controlo e 

ganhar a confiança deles de uma forma que seja produtiva para o nosso 

trabalho. 

Esta relação de proximidade – que, na minha opinião, deve ser 

estabelecida desde cedo com os alunos – foi, portanto, o alicerce para 

que as aulas decorressem da melhor maneira, isto é, sem necessidade de 

as interromper para evitar atitudes irrefletidas dos alunos.  

Penso também que o meu entusiasmo e as minhas intervenções 

constantes junto deles favoreciam o controlo, já que, como me sentiam sempre 

próximo, não havia possibilidade de terem comportamentos fora do contexto de 

aula. 

 

“...foi num destes momentos em que senti pela primeira vez a necessidade de 

adquirir uma postura mais rígida para com um aluno.” (Reflexão da Aula 7 e 8) 

 

“Durante a situação de jogo, houve momentos de individualismo por parte do 

Aluno M que levaram ao descontentamento manifestado pela Aluna C(colega 

de equipa). Esta situação levou a uma intervenção forte de minha parte no final 

da aula...” (Reflexão da aula 81 e 82) 

 

“Existe grande competitividade entre os alunos, o que por vezes suscita 

momentos de alguma tensão.” (Reflexão da Aula 101 e 102) 

 

Como é óbvio, nem sempre tudo decorreu de forma ideal, facto de que 

são testemunhas as frases acima, e foi nestes momentos que senti a 

necessidade de adquirir uma postura diferente. Não poderia ser o amigo 

habitual, mas sim aquele que estabelecia a ordem dentro da turma. Confesso 

que tinha dificuldades em tomar esta atitude mas, porque tinha de ser, tomava-

a. Seria também nesta capacidade em modificar a minha postura que os 

alunos se apercebiam de que tinham de obedecer sempre às regras da 

aula, como se se sentissem afetados pelas minhas palavras. Isto revelava 

a proximidade que existia entre nós, sendo os conflitos extinguidos 

rapidamente. 
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Ao contrário do que o Professor Cooperante referiu na reunião de 

seleção das turmas para os estagiários, não senti uma necessidade especial 

de cativar e motivar as raparigas durante as aulas. Regra geral, foram tão 

empenhadas quanto os rapazes ao longo do ano letivo, o que pode ter sido 

influenciado por, pela primeira vez, terem um estagiário como professor.  

Um dos problemas encontrados no início do ano, provocado 

principalmente pela falta de atenção dos alunos e não por quererem 

destabilizar a aula, foi a repetição da explicação dos exercícios porque 

começava a instruir antes de todos os alunos estarem atentos à mesma. Após 

me ter apercebido desta falha, com a ajuda do Professor Cooperante, fui 

corrigindo a minha ação esperando o silêncio para iniciar a instrução e, desta 

forma, passaram a ser raros os momentos em que eu explicava e a turma não 

estava atenta. Por vezes, contei mesmo com o auxílio de alunos mais 

responsáveis que quando me viam calado a olhar para eles, pediam aos 

colegas para fazerem silêncio.  

A qualidade do primeiro contacto permitiu que não houvesse problemas 

mais significativos em termos do controlo da turma, pelo que foi possível 

centrar as minhas preocupações com aspetos relacionados com a gestão do 

tempo de aula e a instrução. 

 

4.2.3.2. Segundo Desafio: Gestão – Rentabilizar Maximalmente o 

Tempo de Aula 

 

A rentabilização maximal do tempo de aula através de uma correta 

gestão do mesmo foi outro dos desafios mais significativos ao longo deste ano 

de estágio. 

Numa primeira fase, a minha preocupação passou pela determinação e 

adequação do tempo necessário para cada atividade planeada. Apesar de 

sentir que este pequeno problema surgia a cada nova modalidade a lecionar 

devido às suas diferenças, rapidamente conseguia ultrapassá-lo, sendo capaz 

de adequar o tempo e número de atividades propostas à modalidade em 
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questão. Aquela em que senti maiores dificuldades foi em Atletismo, tal como 

revelo e justifico na reflexão da UD de Corridas: 

 

“Em termos de gestão, as dificuldades apareceram mais para o final da 

unidade didática em que a necessidade de avaliar várias disciplinas, as más 

condições meteorológicas e alguns erros de cálculo do tempo para cada 

exercício, motivaram adiamentos de avaliações. No entanto, julgo que esses 

erros acontecem pelo facto de haver uma constante necessidade de correção, 

que se mantinha quando chegava a altura de trocar de exercício,  ou por 

considerar útil mais uma repetição para que os alunos consolidassem a forma 

de execução.” (Reflexão final da UD de Atletismo  - Corridas) 

 

 Assim, apesar de normalmente ser capaz de obedecer aos tempos 

estipulados para cada exercício, como muitas vezes foi ressalvado nas 

reuniões de seminário, sabia que era importante não passar exercícios sem 

que o objetivo fosse consumado e/ou a execução fosse correta. Da mesma 

forma, sabia perceber quando um exercício não se encontrava adequado ao 

nível dos alunos, tanto por ser muito fácil como muito difícil, e era capaz de 

modificar as condições ou passar para o seguinte. 

 No entanto, as situações que considerava mais difíceis de determinar o 

tempo era os momentos em que expunha a matéria verbalmente, tinha que 

conversar com os alunos acerca dos conteúdos abordados, ou também no 

caso da realização dos testes escritos.  

 

“O facto de se tratar de uma aula de apresentação motivou, desde logo, 

algumas dúvidas no planeamento da aula, principalmente no que diz respeito 

ao cálculo do tempo que iriam durar as diversas partes da aula. Ou seja, 

quanto tempo iria demorar a minha primeira intervenção, o preenchimento dos 

questionários, a divulgação das diferentes regras e também da recolha dos 

dados antropométricos. Estas dúvidas residiam no facto de eu pensar e me 

parecer que, por muito mais que eu falasse, iria sempre sobrar muito tempo, já 

que a aula era de 90 minutos e também estava dependente da rapidez com 

que os alunos preenchessem os questionários e que se fizesse a recolha dos 

dados antropométricos. Por outro lado, quando se planeia uma aula em que 

existem diferentes exercícios em que o tempo é calculado e estipulado por mim 

de forma a que os alunos o compreendam, exercitem e que esta exercitação 

seja eficaz/eficiente, é muito mais fácil determinar esses tempos.” (Reflexão da 

Aua 1 e 2) 
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 Se numa fase inicial, esta dificuldade foi encarada com alguma 

preocupação, depois fi-lo com naturalidade e como uma oportunidade 

privilegiada para interagir com os meus alunos caso não houvesse mais nada 

de relevante a tratar. Por outro lado, também não me incomodava aproveitar o 

tempo que sobrava desses momentos para que houvesse mais tempo 

exercitação nos restantes exercícios da aula, ou até mesmo, propôr um novo. 

Felizmente, tinha/tenho a capacidade de me adaptar rapidamente a essas 

circunstâncias o que penso ser uma mais-valia na função docente. 

 Ainda no âmbito deste desafio, procurei adotar diferentes estratégias 

que me proporcionassem a maximização do tempo de empenhamento motor 

dos alunos, ao mesmo tempo que reduzissem os tempos de espera, de 

transição e organização. Dirigir-me para o local de aula dez ou cinco minutos 

antes para selecionar o material e, quando possível, preparar o espaço de aula 

e formar os grupos/equipas aquando do planeamento, foram estratégias 

básicas e rotinas de trabalho que permitiram reduzir tempos de organização. 

Além disso, organizações simplificadas de exercícios, com a utilização de 

pouco material, que apenas com ligeiras modificações permitia a estruturação 

de todos os exercícios da aula, foram aspetos que tive em conta ao nível da 

gestão da aula, que facultaram menor número de momentos de organização e 

transição e, consequentemente, mais tempo de empenhamento motor aos 

alunos. 

 Adotei também outras estratégias, mediante a UT/D em causa, das 

quais destaco a que implementei numa das últimas aulas na disciplina de Salto 

em Altura: 

 

“Devido à sensação da última aula relativamente ao pouco tempo 

empenhamento motor da turma, decidi organizar esta em dois circuitos com 

quatro estações definindo quatro grupos com alunos de capacidade 

homogénea. Foi necessário dividi-los assim já que como a estação que 

“comandava” era a do salto em altura, muito tempo seria perdido a modificar a 

altura da “fasquia” caso os alunos não tivessem qualidade semelhante. Isto foi 

explicado aos alunos tendo eles compreendido esta divisão. Os exercícios 

propostos em torno da estação principal (salto em altura) (...) foram planeados 

tendo em conta que não requisitavam grande exigência técnica, logo, os 

feedbacks a emitir basear-se-iam no encorajamento para se manterem em 

prática. O caráter lúdico destes exercícios proporcionou o interesse e o 
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empenho, o que facilitou a minha supervisão. Também  a responsabilidade e a 

autonomia dos alunos da turma contribuiram para que a exercitação nessas 

estações se desenrolasse com qualidade.” (Reflexão da Aula 115 e 116) 

 

 No ensino dos desportos coletivos, quando os alunos estavam divididos 

por grupos, movimentava-me de forma a poder passar por todos os grupos 

para fornecer feedbacks e, quando verificava que o objetivo estava a ser 

cumprido com o êxito desejado ou era necessário trocar para o exercício 

seguinte cuja estrutura era semelhante, fazia-o muitas vezes à medida que ia 

passando pelos grupos. Desta forma, reduzia o tempo de instrução e 

proporcionava mais tempo de empenhamento motor, já que não parava a 

exercitação de toda a turma para explicar o novo exercício. 

As rotinas estabelecidas, tanto as que eram transversais às UT/D como 

as que variavam entre elas, foram essenciais para que a aula se desenrolasse 

com fluidez. Além disso, permitiam também um maior envolvimento dos alunos 

na aula, tornando-se eles próprios gestores, devido às tarefas de distribuição, 

organização e arrumação do material. Através destas estratégias 

proporcionava-se também a responsabilização dos alunos pelo material escolar 

que se revela importante quando os recursos são poucos e, por isso, existe 

uma necessidade acrescida de o preservar. 

 Outra das virtudes do estabelecimento das rotinas foi que estas eram 

rapidamente assimiladas pelos alunos, devido à sua responsabilidade e 

autonomia, pelo que não houve necessidade destas serem rigorosas ou com o 

objetivo de controlar a turma, visto que isto era facilmente conseguido pelo 

diálogo. 

 De referir ainda que os alunos indisponíveis para realizarem a prática, 

estavam sujeitos à elaboração de um relatório de aula, com uma estrutura 

padronizada. No entanto, isto não era para mim o mais importante. Seria sim 

significativo que pudesse incluí-los na aula de alguma forma, como 

desempenharem a função de árbitro, participarem em exercícios que fossem 

menos exigentes ou auxiliarem-me em algumas tarefas, para que tivessem um 

papel mais ativo. Esta última tarefa era por vezes esquecida, algo que me 

perseguiu quase todo o ano letivo. 
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“Houve um momento da aula em que tive de me dirigir à arrecadação por me 

ter esquecido dos sinalizadores para uma das estações, mas só depois me 

lembrei que podia e deveria ter feito uma melhor gestão dos recursos, 

nomeadamente a aluna V [que não estava a fazer a prática], para evitar 

afastar-me do espaço de aula. Este é um dos aspetos que por vezes me 

esqueço e que devo tentar melhorar.” (Reflexão da Aula 115 e 116) 

 

 A perceção desta lacuna advém exclusivamente da vontade de me 

tornar melhor na gestão dos recursos, e não porque houvesse problemas ao 

nível do comportamento dos alunos quando me afastava do espaço de aula. 

Além isso, pretendo também evoluir neste aspetos já que ao longo da minha 

vida profissional não encontrarei sempre turmas com as características da 

minha. 

 Assim, considero que fui capaz de superar este desafio através da 

implementação de regras, rotinas e métodos de trabalho que me 

permitiram rentabilizar o tempo disponível de aula (os 75 minutos), 

possibilitando mais tempo de empenhamento motor aos alunos e, 

consequentemente, tempo potencial de aprendizagem.  

 

4.2.3.3. Terceiro Desafio: Instrução -  Melhorar a Qualidade da 

Informação 

 

Aprimorar a qualidade da instrução foi outro dos desafios a enfrentar na 

realização da prática. Sabendo à priori que este era um aspeto fulcral para que 

os alunos compreendessem aquilo que lhes era pedido e aprendessem, 

obviamente que teve de ser alvo de treino e reflexão ao longo de todo o ano 

letivo. 

Um dos principais obstáculos à eficácia da transmissão foi a falta de 

atenção e concentração por parte dos alunos, que motivava a dificuldade em 

perceber os exercícios. 

 

“Após a explicação do segundo exercício, foi percetível que os alunos nunca o 

tinham feito, porque foi necessário explicar a segunda vez. Esta indefinição por 

parte dos alunos deixou-me a pensar se a minha explicação não teria sido a 
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mais clara e isso ter motivado com que ficassem com várias dúvidas 

relativamente ao exercício.” (Reflexão da Aula  3 e 4) 

 

“Houve alguma apreensão inicial dos alunos pela dificuldade que tiveram em 

perceber o exercício.” (Reflexão da Aula 81 e 82) 

 

Inicialmente, este problema motivou que me sentisse culpado por esta 

reação por parte deles, sentido-me de certa forma incompetente por não 

conseguir passar a mensagem. Os diálogos com o Professor Cooperante, que 

já conhecia a turma, apontavam, no entanto, para que isto fosse algo comum 

naquela turma. Por isso, o meu objetivo passava por contrariar tal situação. 

Não me poderia contentar com o pasmo dos alunos quando os exercícios 

fugiam às suas vivências anteriores. Teria que tornar claro para eles 

aquilo que nunca tinha vivido à primeira explicação, sob pena de perder 

tempo de exercitação (principalmente tempo potencial de aprendizagem). 

Contudo, sabia que mais valia explicar duas vezes para que realizassem 

corretamente do que apenas uma vez e não fazerem o que lhes tinha sido 

proposto. 

Neste sentido, em primeiro lugar, seria fundamental simplificar a 

linguagem, tornando a instrução dos exercícios o mais acessível possível para 

os alunos. Assim, delinear bem os objetivos comportamentais e, quando 

possível, associar a tarefas já realizadas, foram estratégias que me permitiram 

expôr as situações de aprendizagem de forma mais eficaz. No entanto, a 

estratégia que melhor me permitiu combater o referido problema, 

funcionando como uma autêntica arma contra a desatenção e a favor da 

qualidade da instrução foi, sem dúvida, a demonstração. Para tal, tanto a 

minha execução, como a utilização dos alunos e, com menos significado, 

de meios audiovisuais, foram diferentes formas que encontrei para adotar 

esta estratégia. 

 

“Para a explicação dos exercícios solicitei a ajuda de alguns alunos para que, 

através da demonstração, a instrução fosse mais rápida (...) tendo variado o 

grupo que ficou sujeito a realizou. Penso que esta foi a decisão mais correta 

porque foi uma forma de manter todos os grupos atentos.” (Reflexão da Aula 41 

e 42) 
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“Para a explicação deste exercício também utilizei a demonstração, que elucidou 

os alunos daquilo que era pretendido, algo que não foi conseguido apenas por 

palavras.” (Reflexão da Aula 107 e 108) 

 

“...foram demonstrados os diferentes tipos de salto presentes na história desta 

disciplina do atletismo. A primeira exposição foi feita através do computador, 

tendo apresentado um vídeo...” (Reflexão da Aula 113 e 114) 

 

 

 Destaco a demonstração porque foi recorrente em todas as unidades 

temáticas/didáticas, à exceção da Orientação, e porque foi a que mais prazer 

me deu em utilizar. Ou seja, quer nas modalidades individuais (como Atletismo 

e Badminton) quer nas coletivas (Basquetebol e Futebol) a demonstração foi 

útil para melhorar a qualidade da informação, já que é a única estratégia que 

permite associar a visualização à audição por parte do praticante e, como se 

costuma dizer, “uma imagem vale mais do que mil palavras”. O prazer surge do 

facto de possibilitar algo que eu gosto, isto é, “fazer”. Poder pôr em prática 

aquilo fui aprendendo a fazer ao longo da minha vida pessoal e académica, 

suscitou-me um gozo especial na utilização desta estratégia. 

 Este prazer acrescido também o sentia nos alunos, que gostavam de ser 

eles próprios agentes de ensino e ficavam admirados e entusiasmados quando 

eu me sujeitava às demonstrações. Isto levava a que as perdas de atenção 

fossem raras e a informação captada mais facilmente. 

 Se havia modalidades em que tinha facilidade em fazê-lo, como no 

Futebol, Basquetebol ou Badminton, noutras era preciso preparar-me 

previamente para tal, como a Dança e o Atletismo (esta por requisitar uma boa 

técnica). Assim, a demonstração foi também fator de interesse especial para 

melhorar na execução das habilidades motoras das diferentes modalidades 

que lecionei. 

 

“Apesar de ter treinado as técnicas [de Salto em Altura] que nunca tinha feito 

antes (rolamento californiano e rolamento ventral) apenas no dia anterior, 

arrisquei demonstrá-las já que assim seria possível elucidar melhor os alunos 

de como essas eram realizadas. De referir que, para perceber as técnicas, foi 

necessária a leitura atenta da sua descrição e também a observação de vídeos 

e fotos, pelo que a execução pode não ter sido exatamente igual à que era 

realizada pelos atletas. (...) Enquanto que uns alunos ficavam 

entusiasmadíssimos com a minha demonstração, percebendo que se tornava 
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cada vez mais difícil de executar os saltos, outros(as) iam ficando mais 

hesitantes devido a essa mesma dificuldade.” (Reflexão da Aula 113 e 114) 

  

 Um dos aspetos fundamentais seria ter em atenção que informação 

complementar com a demonstração. Para tal, recorri frequentemente à 

utilização de palavras-chave, que foram úteis para os alunos perceberem o que 

eu estava a executar. Como referem Graça e Mesquita (2006), aquando da 

demonstração revela-se fundamental destacar a informação mais importante, 

reforçando os pontos críticos. Além disso, é importante que seja precisa, isto é, 

contextualizada na situação que vai ser utilizada, que tenha qualidade e que 

seja repetida várias vezes e de diferentes ângulos. Será através destas quatro 

características que esta estratégia instrucional terá qualidade e, assim, ser 

extremamente útil a qualquer professor. 

Na tentativa de englobar ainda mais os alunos na sua aprendizagem, isto 

é, na perceção daquilo que executavam, correta ou incorretamente, recorri 

também ao questionamento. No entanto, esta estratégia denotou-se, a maior 

parte das vezes, ineficaz. A maioria dos alunos tinha dificuldades em perceber 

aquilo o que executavam e isso levava a que não fossem capazes de 

responder às minhas questões. Apesar de o fazer principalmente de forma 

individual, sentia que a indecisão nas respostas levava a momentos de 

paragem da prática, pelo que preferi que eles desfrutassem ao máximo da 

prática do que insistir nesta estratégia. Contudo, seria fundamental que eles 

percebessem o motivo da execução das diferentes ações que realizavam. 

Assim, optava por fazer um resumo daquilo que tinha sido alvo de 

aprendizagem, na parte inicial e final das aulas. Também aquando da emissão 

de feedbacks preocupava-me em perceber se os alunos tinham compreendido 

as minhas correções/informações. 

 

 

 

 

4.2.3.3.1. Feedback Pedagógico 
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“O feedback pedagógico integra-se no conjunto de medidas  

de instrução de apoio à construção da aprendizagem  

em direção à realização autónoma.” 

(Graça & Mesquita, 2006) 

 

 A emissão de feedbacks foi uma medida instrucional utilizada 

constantemente ao longo de todas as aulas, isto porque, em 

circunstâncias normais, como professor, sou incapaz de me manter muito 

tempo apenas em supervisão. Urge em mim a necessidade de detetar, 

corrigir, motivar e ensinar. 

 Via no feedback a possibilidade de interagir com os meus alunos, de os 

ajudar a aprender, por isso, procurava-o constantemente. Assim, a dúvida 

residia no quando e no como intervir. Segundo Graça e Mesquita (2006), para 

que o feedback induza efeitos positivos na aprendizagem devem ser emitidos 

em consequência da observação de um conjunto de ações motoras. Neste 

sentido, seria importante estar muito atento para captar corretamente a 

realização dos alunos e perceber o momento certo para corrigir. Não poderia 

deixar passar o “momento ótimo”, isto é, o momento ideal para intervir sob 

pena de estar a corrigir algo que o aluno já nem se lembrava do que tinha feito. 

Esta foi uma preocupação que tive ao longo do ano letivo e acredito que fui 

capaz de o fazer com qualidade. No entanto, as coisas complicavam-se em 

situações de jogo formal em que reagir no momento certo para emitir o 

feedback tornava-se mais complicado. Em conversa com o Professor 

Cooperante, exprimi esta minha preocupação e consegui perceber, com a sua 

ajuda, que a estratégia passava por um feedback preventivo e em antecipação 

daquilo que poderia acontecer. Esta ajuda foi preciosa já que senti evolução 

imediata neste aspeto. 

 

“Durante o jogo, tive em conta o que foi referido na reunião de seminário 

relativamente à emissão de feedbacks na situação de jogo, tendo estado mais 

interventivo principalmente junto dos alunos sem bola no sentido de se 

movimentarem para ajudar o companheiro que a tivesse.” (Reflexão da Aula 

103 e 104) 
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 Os mesmos autores referem que o feedback deve possuir 

congruência, isto é, compatível com os propósitos da tarefa. Assim, o que 

se transmite aos alunos como objetivos da tarefa deve ser replicado na 

sua emissão, como forma de enaltecer aquilo que é importante na 

execução. Fazia questão de que as informações transmitidas aos alunos 

fossem curtas e específicas, ou seja, concentrando-me naquilo que era 

fundamental. Mais valia preocupar-me com um critério de êxito e que esse 

fosse consumado pelos alunos, do que dois ou três, e o sucesso fosse 

nulo. 

 Através da emissão de feedbacks pretendi também capacitar os alunos 

das dificuldades e dos erros cometidos e não apenas referir como deveriam 

fazer, por acreditar que desta forma, tornar-se-iam mais autónomos na sua 

prática, podendo auto-avaliar-se e esforçar-se para melhorar, tal como 

defendem os autores acima referidos. Contudo, notei que isto só foi possível 

com os alunos com mais capacidades e maior empenho e dedicação à 

disciplina de Educação Física, já que os restantes dificilmente compreendiam o 

motivo porque erravam, até porque nem sequer tinham noção de como faziam 

para errar. 

 Como condição essencial à emissão de feedback surgia o fecho do ciclo, 

ou seja, depois de observar o comportamento do aluno e emitir o feedback 

prescritivo ou corretivo, seria crucial perceber se o aluno havia compreendido 

as indicações e executado corretamente a nova ação. Caso o tivesse feito, 

complementar com um feedback avaliativo positivo, caso contrário, emitir 

novamente o mesmo feedback ou um diferente, que levasse à melhor 

compreensão por parte do aluno. 

 Aquilo que me surpreendia era quando as minhas colegas de estágio me 

transmitiam que tinha completado o ciclo de feedback, sem eu me aperceber 

de tal. Considerei um aspeto positivo fazê-lo de forma espontânea, isto é, sem 

ter que pensar “tenho que fechar o ciclo”, já que era sinal duma preocupação 

que, apesar de não deixar de ser necessária treinar, fazia parte do meu “ser 

professor”, no momento de atuação. 
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 Posso concluir que todo o processo de instrução e aprimoramento da 

sua qualidade foi elemento fulcral ao longo deste ano de estágio, sendo que 

pude adotar diferentes estratégias mediante as modalidades a lecionar, e 

perceber quais as mais eficazes no processo de comunicação com os alunos, 

permitindo a minha evolução e a aprendizagem dos alunos, logo, tornando-me 

mais competente a este nível. 

  

4.2.3.4. Motivação como Condição Essencial para Ensinar 

 

Manter os alunos motivados durante as aulas das diferentes unidades 

temáticas/didáticas foi elemento fundamental na minha prática. Não podia 

compactuar com uma atitude de esmorecimento face à minha disciplina por 

parte deles, pelo que sempre me esforcei por tornar as aulas motivantes. 

Tudo isso começava ao nível dos planos de aula, nos quais tentava 

que alguns exercícios neles contemplados, nomeadamente os de ativação 

geral, favorecessem a motivação. Neste sentido, absti-me de práticas 

padronizadas que indicassem aos alunos aquilo que teriam de fazer antes 

mesmo de eu explicar, munindo-me da minha criatividade que, como refere 

Ferreira (2005, p. 59), “é, talvez, a causa mais forte que liga as pessoas 

criativas ao seu trabalho, através da perseverança, sem dúvida determinada 

pelo gosto da descoberta e da invenção”. Destaco esta frase porque explica 

bem esta minha vontade de inovar para motivar.  

Por vezes, as atividades que propunha relembravam os alunos de 

vivências da infância, o que mesmo que num primeiro momento lhes parecesse 

“infantil”, depois era fator de motivação e empenho acrescidos. 

 

“Pareceu-me que ao referir este nome, alguns alunos ficaram com a expressão 

do género: “caçadinhas? Isto é para as crianças”. No entanto, todos os alunos 

se aplicaram neste exercício caçando e fugindo, tendo o objetivo principal sido 

cumprido.” (Reflexão da Aula 25 e 26) 

 

“Tal como foi verificado noutras ocasiões o fator competição funciona muito 

bem nesta turma e foi um dos aspetos que tentei incutir com esta atividade, 

além de possibilitar vivências e lembranças de jogos praticados durante a 
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infância. Isto ficou patente pela reação da Aluna D enquanto eu estava a 

transmitir o exercício, exclamando “eiii..adoro este jogo.” (Reflexão da Aula 117 

e 118) 

  

Se nuns a estratégia era apostar nas lembranças da infância, noutros a 

minha criatividade foi essencial para entusiasmá-los de forma a que na aula 

seguinte ficassem expectantes para saber se iriam repetir e, numa intenção 

mais difícil de concretizar, fazer com que os praticassem fora das aulas. No 

entanto, aquilo que se verifica hoje em dia, com os jovens cada vez mais 

“sentados no sofá” devido ao vício dos computadores e consolas, revela que o 

jogos de rua e de jardim, se tornam cada dia mais “fora de moda”. Isto adquire 

particular impacto em adolescentes, que se não praticarem desporto federado 

dificilmente terão hábitos de atividade física apropriados. 

Outra estratégia relativamente aos exercícios planeados era 

contemplar competição. Uma das características positivas dos meus 

alunos era a forma como respondiam este fator. Dava-me prazer ver tanto 

os alunos com menos como os com mais capacidades empenhados na 

tarefa de se superiorizarem aos restantes, quer em situação de equipas, 

quer individualmente. Ao verificar isso nas primeiras aulas, constatei que 

esta estratégia seria muito produtiva ao longo de todo o ano letivo. 

Apesar de todas estas estratégias para tornar os exercícios propostos 

interessantes e motivantes, não me esqueci das condições essenciais: 

respeitarem os objetivos de aprendizagem e serem adequados ao nível dos 

alunos. Além disso, ter em conta os mecanismos de diferenciação pedagógica 

foi importante para que esses correspondessem às exigências de 

aprendizagem. Dividir os alunos por níveis de desempenho, nas modalidades 

coletivas, tendo em conta as avaliações diagnósticas, foi uma estratégia 

importante para manter a competitividade e a possibilidade de evolução quer 

por parte dos alunos com menos quer com mais capacidades. 

 

“Para que os jogos fossem equilibrados e para que os alunos tivessem de se 

aplicar, propus equipas equilibradas, tendo ficado rapazes contra rapazes e 

raparigas contra raparigas. Isto não é discriminação mas sim colocar alunos 

com capacidades semelhantes a jogar entre eles, sendo que nesta turma 

acontece esta situação.” (Reflexão da Aula 41 e 42)  
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 No entanto, se esta divisão contribuia para a competitividade, deixou-me 

algumas dúvidas quando à evolução, principalmente dos alunos com menos 

capacidades. Ou seja, será que ao jogar apenas com elementos com 

qualidade semelhante, os alunos com menos capacidades evoluiam? Esta 

foi uma questão que também foi discutida em reuniões de seminário e 

que, de facto me fez refletir e variar de estratégia. Decidi também 

estabelecer equipas heterogéneas para que os alunos mais capacitados 

criassem condições para os menos capacitados participarem, jogarem e 

evoluirem. Desta forma, era possível manter a maioria dos alunos 

motivados já que diminuía o sentimento de discriminação que alguns, 

nesta caso, algumas, tinham. 

O caráter lúdico esteve presente em grande parte das atividades 

propostas obedecendo aos princípios enunciados por Ferraz (2006) que 

enfatiza que na construção de ambientes de aprendizagem devem ser 

considerados o prazer funcional, isto é, a atividade é um fim em si mesmo e 

não um meio para outros objetivos, a confrontação com desafios e a sua 

superação, a mobilização de possibilidades, ou seja, que as atividades sejam 

exequíveis por parte dos alunos, e que se propicie a atribuição de significados 

àquilo que se realiza, como é o caso dos jogos relacionados com a infância. 

Contudo, considerava que não bastava propôr exercícios que 

pudessem ser motivantes se depois não fossem acompanhados de entusiasmo 

por minha parte nas indicações fornecidas. Por isso, preocupava-me 

constantemente em comunicar com os alunos ao longo das atividades 

propostas para que eles percebessem que as suas ações eram importantes. 

Além disso, tentava sempre explicar a qualidade da realização e a forma 

de melhorar. Isto vai ao encontro de Ferreira (2005, p. 57) quando refere 

que “a motivação só se completa quando o aluno encontra razões 

suficientes para o trabalho que realiza, quando lhe aprecia o valor e 

percebe que os seus esforços  levam à realização do ideal desejado”.  

Em contrapartida a esta constante interação com os alunos motivada 

pelo meu entusiasmo, senti que me desgastava bastante a nível vocal. Sendo 
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apenas uma turma, é óbvio que esse problema não tinha repercurssões, no 

entanto, foi algo que tentei controlar pensando no meu futuro como professor. 

E se eu tivesse mais do que uma turma? Seria capaz de estar constatemente a 

falar? Provavalmente sim, porque faz parte da minha forma de ser professor, 

no entanto, passei também a privilegiar estratégias como uma movimentação 

mais rápida no espaço de aula para que pudesse comunicar com pequenos 

grupos de cada vez e, estando mais próximo deles, evitava o tom de voz mais 

alto. 

 

Assim, como sempre encarei a motivação como um fator chave tanto 

ao nível do desporto como da vida, ela não podia deixar de estar patente na 

minha forma de lecionar, tentando transmitir aos alunos todo o prazer que o 

Desporto e a Educação Física lhes tinha reservado. 

 

4.2.3.5. Reflexão como Incentivadora de Melhorias 

 

Se no ano anterior, a reflexão já tinha adquirido um papel assíduo e 

importante, quer em termos teóricos (no primeiro semestre) quer em termos 

práticos (nas didáticas do segundo semestre), ao longo deste ano contitui-se, 

como um “instrumento” indispensável à minha aprendizagem e 

desenvolvimento como docente. 

Schön (1992) refere três tipos de reflexão, nomeadamente a reflexão na 

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

destas, arrisco-me a defender outro tipo de reflexão que, pelo momento 

em que acontece, se torna diferente, isto é, a reflexão antes da ação. Para 

mim, esta teve uma importância especial, principalmente nas aulas nos 

espaços exteriores ameaçadas pelo mau tempo, em que a expetativa 

sobre a possibilidade de lecionar essas aulas ou em que condições o 

fazer obrigava a refletir constantemente para descobrir formas que 

salvaguardassem a segurança dos alunos. Assim, seria necessário 

pensar “e se for preciso ir para a sala?”, “e se só for seguro realizar a 

aula em parte do espaço?” (como acontecia no recinto coberto). Estas 
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eram questões para as quais tinha que ter resposta antes da aula 

começar para que as estratégias para adaptar os exercícios fossem 

aplicadas rapidamente. 

 

“Pelo facto já me ter apercebido antecipadamente que as condições para 

realizar este exercício poderiam não ser as melhores tinha outra atividade 

pensada. “   (Reflexão da Aula 29 e 30) 

 

A reflexão antes da ação permitiu-me também precaver dos pontos 

fracos dos exercícios, ou melhor, dos aspetos que os alunos poderiam ter mais 

dificuldades em perceber e conseguir realizar. Desta forma, era também muito 

mais fácil e rápida a modificação no momento, para que os exercícios 

correspondessem à capacidade de execução por parte deles. 

Voltando aos tipos de reflexão referidos por Schön (1992), a reflexão na 

ação ocorria durante a mesma, isto é, na observação dos comportamentos dos 

alunos e possibilitou-me responder às situações imprevistas pelas quais 

passava. 

 

“Quando já todos estavam presentes iniciou-se o exercício dos 6 passes, numa 

metade do campo, estando a jogar 8x7.  Durante esta divisão reparei em três 

coisas: a primeira foi que os 6 passes eram completados rapidamente, pelo 

que alterei para os 10 passes; a segunda foi que, após os 6 passes, a equipa 

que os completava não dava a bola ao adversário para que recomeçasse a 

contagem (...) não tendo alterado; a terceira foi que havia alunos que quase 

não tinham contacto com a bola e andavam perdidos no campo. Para resolver 

este problema dividi os alunos pelas duas metades do campo...” (Reflexão da 

Aula 41 e 42). 

 

 A reflexão sobre a ação acontecia principalmente após a minha atuação 

e foi fundamental para, aula após aula, perceber os pontos fortes e os aspetos 

a melhorar na mesma, tal como a adequação das estratégias tomadas (como 

demonstra a citação abaixo), dos exercícios e o cumprimento dos seus 

objetivos e, ainda, quais as soluções para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem.  

 

(Continuação da reflexão anterior) ”A primeira alteração permitiu que fosse 

mais difícil o cumprimento do objetivo do jogo, o que criou também maior 
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competitividade entre as equipas. A segunda opção levou a que aqueles que 

sofriam o ponto se esforçassem mais. (...) A última modificação teve sucesso já 

que permitiu o contacto com a bola e maior intervenção em jogo de todos os 

alunos. Neste sentido, foi possível permitir maior exercitação por parte de 

todos, evitando também que os que quase não tocavam na bola se sentissem 

“excluídos” por não contribuirem para o sucesso da equipa.” (Reflexão da Aula 

41 e 42) 

 

Por último, refletir sobre a reflexão na ação permitiu-me, tal como refere 

o autor em questão, repensar no que aconteceu, perceber os significados que 

lhe atribuí e, eventualmente, tomar consciência de novos sentidos. 

Neste sentido, é possível associar este RE a uma forma de refletir 

sobre a reflexão na ação, já que relembro e analiso com uma atitude 

crtica/reflexiva todo o meu trajeto, com a intenção de retirar novos 

significados que possa atribuir às minhas ações. É este tipo de reflexão 

que nos fornecerá a “bagagem” necessária para nos preparar-mos para 

problemas futuros e descoberta de novas soluções. 

As aulas lecionadas foram sempre objeto de reflexão. Desde a primeira 

reflexão o Professor Cooperante ficou agradado com a qualidade das nossas 

(NE) reflexões já que não se consubstanciavam apenas na descrição dos 

acontecimentos, mas também na ilação das consequências dos exercícios, da 

nossa postura, das dificuldades dos alunos e do processo de ensino 

aprendizagem. Tal atitude reflexiva, acontecendo de forma repetida, promoveu 

melhorias ao nível do mesmo. Contudo, isso não chegava. Confesso que tive 

alguma dificuldades em perceber como poderia melhorar as minhas reflexões, 

pelo que expus as dúvidas ao Professor Cooperante. Com a sua ajuda, percebi 

que teria que deixar de me basear tanto nos aspetos exclusivamente da aula e 

“sair da aula”, pensando nas consequências ao nível da aquisição de hábitos 

de atividade física, cultura desportiva, isto é, tendo em conta formação integral 

dos alunos, e também ao nível do ensino, por exemplo, pensando na 

adequação dos programas de Educação Física. Após ter percebido isso, 

senti que evoluí ao nível da reflexão. No entanto, confesso que me dava 

mais prazer refletir sobre a aula, os exercícios e as estratégias, que 

adotava e que poderia adotar, do que propriamente preocupar-me com 
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aspetos adjacentes, o que não quer dizer que não os 

considerasse/considere importantes. Era apenas uma questão de prazer. 

Sem qualquer duvida que hoje considero a reflexão como pilar 

fundamental, não só no estágio profissional, mas também para o futuro. Será 

com certeza uma prática frequente, que me propiciará um desenvolvimento 

profissional sólido, através de uma atitude inquisitiva constante. Só desta forma 

conseguirei evoluir nas minhas práticas educativas e ambicionar tornar-me um 

professor de Educação Física de excelência. 

 

4.2.3.6. Um Desafio Esperado: Aplicação do MED em Futebol 

 

 Um dos meus desejos para este EP era ter a oportunidade de 

experimentar o modelo de ensino que tanto nos foi incutido ao longo do 

primeiro ano de mestrado: o Modelo de Educação Desportiva (MED). Este meu 

querer foi motivado principalmente pela experiência extremamente positiva na 

didática de Atletismo, que me permitiu perceber a singularidade deste modelo 

de ensino. Contudo, sabia que o sucesso da aplicação deste não passava só 

pelo meu comprometimento em tornar essas aulas diferentes mas também pelo 

dos meus alunos. 

A primeira decisão passava pela seleção da modalidade a ensinar a 

partir deste modelo. Para tal, tive em conta três aspetos fundamentais: o 

primeiro, foi escolher uma modalidade que se prolongasse por, pelo menos, 

dez aulas; o segundo foi não querer apressar a sua aplicação, de forma a 

conhecer bem os alunos e as condições da escola; o terceiro, mas não menos 

importante, seria optar por uma modalidade em que tivesse um conhecimento 

pedagógico bastante aprofundado. Estas intenções vão ao encontro da 

“situação ideial”, que Rolim e Mesquita (2011, p. 23) defendem que resulta da 

“combinação de um domínio sustentado da matéria de ensino pelo professor, 

da consideração das preferências dos alunos e do assegurar de condições 

contextuais de práticas apropriadas”. Neste sentido, foi na modalidade de 

Futebol que optei por aplicar o MED, sendo as principais dificuldades e aspetos 

positivos e negativos abordados de seguida. 
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 Para evitar uma brusca adaptação ao MED por parte dos alunos, foi 

necessária uma introdução na primeira aula para explicar os pilares em que 

este assenta. Ainda nesta aula foi realizada a avaliação diagnóstica, com o 

intuito de formar equipas homogéneas em termos de qualidade. Tendo ainda 

em conta que uma tentativa precipitada de implementar este modelo poderia 

prejudicar o seu desenrolar, decidi realizar um primeiro momento da pré-época 

como forma de experiência, para que aquilo que eu tinha dito na primeira parte 

da aula anterior fizesse sentido na prática. Esta estratégia foi bem-sucedida, já 

que, na primeira aula em que, efetivamente, iniciámos a época desportiva, 

todos os alunos estavam com a aparência e mentalidade desejadas. 

  

“Fiquei bastante agradado e também um pouco surpreendido com a resposta 

dos alunos àquilo que eu lhes tinha pedido na aula anterior. Os elementos de 

cada equipa tinham a t-shirt com a cor correspondente (azul bebé, preto e 

laranja), já tinham nome da equipa (Blue Sky, Conguitos e Tangerinos) e grito.” 

(Reflexão da Aula 83 e 84) 

 

“Fiquei mesmo muito satisfeito com o ambiente que se instalou durante o jogo, 

tanto dentro como fora do campo. Houve emoção, festa, competitividade, 

momentos bons de Futebol... É esta autenticidade que pretendo que se viva ao 

longo destas aulas como forma de se fazer sentir o Modelo de Educação 

Desportiva.” (Reflexão da Aula 83 e 84) 

 

Contudo, esta atitude inicial nem sempre foi acompanhada ao longo da 

época desportiva. Se, por um lado, o sentido de afiliação foi aumentando entre 

cada equipa, a competitividade foi também crescendo de uma forma que, por 

vezes, não era saudável, levando a momentos de individualismo e discussão. 

Felizmente, estes comportamentos eram geridos e resolvidos rapidamente com 

o incentivo à cooperação entre os elementos das equipas. Neste sentido, 

optava sempre por não tomar medidas que fossem contra os princípios do 

MED e censurassem a atitude competitiva que, além de ser um dos elementos 

fundamentais do mesmo (Rolim & Mesquita, 2011), é uma característica que 

sempre apreciei nos meus alunos. 

 

“Uma solução (para evitar o individualismo) poderia passar por limitar o número 

de toques ou obrigar a que todos os elementos interviessem na jogada mas 

isso retiraria a autenticidade ao jogo que o MED defende. Outra estratégia 

poderia ser punir os jogadores individualistas, tirando-os do jogo por um certo 
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número de minutos, mas julgo que isso também não seria correto, 

especialmente numa turma de 12º ano que, na minha opinião, deve ser 

orientada pelo prazer pelo jogo e pela atividade desportiva...” (Reflexão da Aula 

95 e 96) 

 

 Outro dos problemas que surgiu devido à competitividade entre os 

alunos, sendo dificíl de contrariar, foi a falta de festividade que senti durante a 

fase de competição. Sinal evidente disso foi quando lhes pedi para preparar 

algo especial para o dia do Evento Culminante e eles ficaram sem perceber 

aquilo que eu pretendia. Depois de refletir sobre este problema, apercebi-me 

de duas causas possíveis para tal. A primeira seria a maior maturidade dos 

alunos, que os impedia de entenderem a aula como algo mais do que um 

momento meramente formal, isto é, em que eles também poderiam dar 

azo às suas intenções, ideias e invenções. A segunda tratava-se de ser 

uma turma de 12º ano cujos alunos, ao longo de toda a sua escolaridade, 

tinham sido habituados ao funcionamento desta modalidade (e das 

restantes) através do Modelo de Instrução Direta, tendo consolidado os 

seus princípios, que muito divergem deste que implementei. Ou seja, o 

facto de eles estarem no 12º ano sem qualquer qualquer vivência anterior com 

algo semelhante ao MED, fez com que não percebessem esta vertente 

diferente de ensinar/aprender. Esta preocupação é também manifestada por 

Rolim e Mesquita (2011, p. 22), que defendem que “quanto mais cedo se 

delegarem responsabilidades e desafiar os jovens a serem autónomos, mais 

rapidamente eles alcançarão estes desígnios”. Para os autores, o 1º e 2º ciclos 

do Ensino Básico são boas opções para se iniciar a implementação do MED 

nas aulas de Educação Fìsica. 

 Como forma de contrariar esta faceta menos festiva das aulas, 

poderia tê-los obrigado a inventar um emblema, uma mascote e um hino, 

a realizar o grito mais vezes e/ou a trazer uma bandeira para as aulas. 

Mas, na minha opinião, isso deve partir dos alunos, do seu entusiasmo e 

da sua dedicação, cabendo ao professor apenas sugerir, algo que eu fiz 

logo na primeira aula e ao longo da pré-época. 

 No que à responsabilização e fomentação da autonomia dos alunos diz 

respeito, desenvolvi uma estratégia ao longo da fase de competição, que 
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consistiu em fazer com que o capitão de equipa orientasse a ativação geral. Ou 

seja, depois da pré-época, em que eu lhes tinha transmitido e explicado alguns 

exercícios de ativação geral para a modalidade de Futebol, tiveram de ser eles 

a utilizar a informação fornecida na fase de competição. Esta ideia foi bem-

sucedida entre os alunos, o que foi facilitado por os capitães serem ex-

praticantes de Futebol. 

 Como não podia deixar de ser, o desempenho de outras funções como 

árbitro, estatístico, jornalista e treinador também foi algo relevante durante a 

aplicação do MED. Já a qualidade com que era feito era duvidosa. Ao longo de 

toda a época desportiva, mas com maior ênfase na fase de competição, 

acompanhei os alunos que tinham estas funções no sentido de lhes fazer 

perceber a sua importância para o bom desenrolar do jogo e de os tornar mais 

cultos, nomeadamente através da conhecimento das regras que, por incrível 

que pareça, eram dominadas por muito poucos. 

  

“Na função de árbitro demonstraram algumas dificuldades na compreensão das 

regras, o que revela falta de preparação ao longo da sua vida académica, 

mesmo estando contemplado desde o 1º ciclo do ensino básico. Esforçei-me 

por lhes tentar explicar as regras mais básicas, tendo havido uma ligeira 

melhoria de alguns alunos.”  (Reflexão final da UT de Futebol) 

 

  

 Algo que também privilegiei no que diz respeito aos outros papéis foi 

aproveitar o empenhamento dos alunos naqueles de que mais gostavam, 

levando-os a desempenhá-los mais vezes. Assim, ficava garantido o seu 

entusiasmo e empenho nessas funções, que muitos viam como menos 

motivadoras e importantes. 

 

“Quem também esteve bastante entusiasmado nesta função (treinador) foi o 

Aluno B...Além disso, reparei com agrado que a Aluna J e a Aluna O, enquanto 

estavam na mesa com as funções de estatístico/marcador iam também 

relatando o jogo, o que acabou por trazer alguma diversão à aula.” (Reflexão 

da Aula 101 e 102) 

 

 O dia do Evento Culminante foi bastante especial para mim, já que pude 

partilhá-lo com amigos meus também estagiários, tendo proposto um jogo entre 

alunos e professores. Esta aula, apesar de não ter havido uma “grande festa”, 
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foi um momento bastante descontraído e positivo, que contribuiu para um 

ambiente entusiasmante em torno do Futebol, que motivou bastante os meus 

alunos. 

Tendo em conta tudo o que se passou e que foi a primeira vez, penso 

que a aplicação do MED foi bem-sucedida. Por outro lado, questiono-me: “os 

meus alunos tornaram-se jovens mais cultos, entusiastas e competentes?”, ou 

seja, será que fui capaz “obedecer” aos três objetivos fundamentais deste 

modelo (Mesquita e Graça, 2009)?  Relativamente à cultura, penso que o meu 

esforço na explicação das regras e dos princípios da modalidade, no 

desempenho das funções de árbitro, estatístico e treinador, promoveu 

realmente algumas aprendizagens. No entanto, tenho dúvidas quanto à 

continuidade de uma atitude de procura de mais informação por parte dos 

alunos. Quanto ao entusiasmo, é certo que a maioria dos meus alunos era 

bastante entusiasmada nas aulas, independentemente da modalidade, mas 

tenho consciência que deverão ser raros os casos de alunos que, no 12º ano 

de um curso de Artes Visuais, possam ser levados a tornarem-se desportistas 

federados, nomeadamente, futebolistas, ou a assumir outras funções em 

clubes ou na arbitragem. Por fim, quanto à competência desportiva, verifiquei 

algumas melhorias ao nível da qualidade do jogo, principalmente ao nível da 

compreensão do espaço a ocupar por parte das raparigas. Melhor seria difícil, 

tendo em conta que os hábitos incorretos já vêm de há alguns anos sem serem 

corrigidos e, por isso, são difíceis de contrariar numa fase avançada da vida 

académica. Assim, penso que um dos aspetos mais importantes foi o 

facto de a formação de equipas ter permitido o desenvolvimento de 

relacionamentos mais fortes entre os seus elementos, sendo que algumas 

alunas que, no início do ano não estavam muito bem integradas na turma, 

passaram a ser mais admiradas pelos seus e pelas suas colegas. Além 

disso, ao longo destas aulas de Futebol, notei uma melhoria significativa da 

pontualidade. Terá sido acaso? Talvez não. Talvez a estratégia de penalizar a 

equipa cujos jogadores chegassem atrasados os tenha consciencializado de 

que tinham de colaborar entre todos para que não fossem prejudicados. 
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No entanto, fiquei com uma certeza: será difícil volta a ensinar 

Futebol através deste modelo. Os motivos principais para tal são: as 

comuns divergências de desempenho dentro de uma turma, que 

dificultam a seleção de exercícios motivantes, ajustados e que 

proporcionem aprendizagens para todos; a “vulgaridade” da modalidade, 

que contamina uma mentalidade mais aberta a outras formas de 

abordagem além da tradicional; e a dificuldade em simplificar o jogo, 

tornando-o mais acessível aos alunos com menos capacidades. 

Fica assim o desejo de voltar a aplicar este modelo numa modalidade 

diferente, para que possa desfrutar de todas as suas potencialidades.  

   

4.2.3.7. O Estranho Caso da Dança 

 

“Superação” é a palavra mais adequada para referir o que se 

passou durante a UT de Dança.  

Sendo o ponto de partida basicamente do zero já que o meu gosto e 

jeito para esta modalidade eram reduzidos, sabia que teria de me cingir à 

pequena experiência do ano anterior na didática de Dança para que me 

pudesse “safar”. No entanto, não sou de me contentar com tão pouco, por isso 

teria que arranjar forma de me transcender e tornar o ensino e a aprendizagem 

desta modalidade interessante. Teria que ser uma pessoa diferente, longe 

daquele que se sente incomodado quando tem que exercer qualquer tipo de 

movimento corporal que indique dança. 

Para que isso acontecesse, teria de aproveitar um estilo de dança em 

que me sentisse minimamente à vontade (Dança Educativa) e propor uma 

coreografia que dominasse e fosse do agrado dos alunos. Contudo, surgia um 

novo problema. E se houvesse alguém como eu, como muitas vezes são os 

rapazes? Apesar de serem em minoria, motivá-los seria um desafio a encarar 

ao longo desta UT, começando logo na primeira aula. A estratégia utilizada, 

com sucesso, foi aliar a minha experiência pessoal a algo de que os todos eles 

gostassem. Neste caso, expliquei-lhes que o meu gosto e jeito para a dança 

também não eram os melhores e que, por isso, o objetivo passava por 
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desfrutar. No entanto, para que isso fosse conseguido, seria essencial 

sentirem-se bem no seio da turma, podendo desinibir-se, tal como aconteceu 

comigo. Além disso, ter proposto uma coreografia, a lecionar ao longo da UT, 

conhecida por muitos deles e que o grau de dificuldade era grande, e de eu 

lhes ter explicado que poderiam fazer sugestões para alterações na mesma, 

cativou-os bastante. 

Ao longo desta UT pude dar azo à minha imaginação e criatividade na 

proposta de atividades que, sempre acompanhadas com música, davam “vida” 

às aulas, tornando-as muito dinâmicas. Foi através destas três qualidades 

(imaginação, criatividade e dinâmica) que, associadas ao entusiasmo, fui 

combatendo as minhas fragilidades nesta modalidade e motivando os alunos 

para a aprendizagem. 

Durante as aulas de Dança muito foi conseguido tanto por eles 

como por mim. Eles entusiasmaram-se de tal maneira que, de uma 

primeira atitude de desinteresse face ao Sarau de Dança, passaram a 

frequentar aulas extra de preparação do mesmo. Pude também verificar 

acontecimentos supreendentes, que demonstravam o empenho e 

entusiasmo dos alunos e tão importantes foram para o clima de 

aprendizagem excecional que se estabeleceu ao longo destas aulas: 

 

“...Aluno A é o mais preguiçoso e que tem mais dificuldades em empenhar-se. 

(...) tanto está empenhado como, de um momento para o outro, desiste por não 

se sentir capaz de realizar aquilo que é pedido.” (Reflexão da Aula 73 e 74)  

 

“Tive uma agradável surpresa com o Aluno A, que foi capaz de me 

acompanhar até ao momento em que todos tinham aprendido.” (Reflexão da 

Aula 75 e 76) 

 

“Fiquei extremamente satisfeito quando, no início da aula, reparei que todos os 

alunos estavam presentes e iriam fazer a prática. Até mesmo o Aluno B [aluno 

que raramente realizava a parte prática das aulas por problemas de saúde], 

que na última aula já tinha participado mas sem estar equipado, se equipou 

para a fazer.” (Reflexão da Aula 69 e 70) 

 

“...reparei também que todos chegaram atempadamente à aula, tendo o último 

chegado dois minutos antes dos cinco de tolerância.” (Reflexão da Aula 69 e 

70) 
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 Quanto a mim, sendo esta uma modalidade em que a execução e 

demonstração por parte do professor e o acompanhamento aos alunos são 

fundamentais, penso que, apesar de não ter uma qualidade de movimento 

muito boa, fui capaz de demonstrar de uma forma que cativava os alunos. Ou 

seja, eles gostavam de ter alguém na frente que, apesar de dizer que não 

tinha jeito nenhum, conseguia motivar-se, motivá-los e ajudá-los a 

superarem as dificuldades. O domínio total da coreografia permitiu-me 

corrigi-los apropriadamente e adotar estratégias interessantes, como por 

exemplo, estabelecer dois grupos, em que um era ensinado por mim (os que 

estavam mais atrasados na realização da coreografia), e outro treinava entre si 

os passos seguintes a aprender sendo definido um líder ou então orientados 

através de meios audiovisuais, já que podia usufruir de um computador com 

projetor. A escolha da coreografia e dos passos nela inseridos foi determinante 

para que tudo fosse feito com muito agrado e sempre num clima de 

descontração e diversão, em que o erro era entendido da mesma forma e não 

como alvo de gozo e menosprezo. As dificuldades foram evidentes, mas o 

que atingimos no final, neste caso no Sarau de Dança, foi recompensador 

e demonstrou que eu estava certo quando afirmava: “Se eu consegui 

aprender esta coreografia, vocês também conseguem”.  

 Foi assim, de forma surpreendente e estranha, que apareceu a Dança, 

modalidade que me permitiu superar todas as inseguranças relativas à mesma 

e, por essa razão, evoluir e tornar-me um professor mais completo. 

 

4.2.3.8. Os Dias Menos Bons 

 

Algo que aprendi com o estágio foi que através das dificuldades, dos 

obstáculos e dos momentos em que tudo parece perder a sua magia, também 

se aprende. Apesar de terem sido raros, sinto que é relevante recordar alguns 

desses momentos no meu RE, porque também as experiências de fracasso 

foram importantes para a minha evolução como professor. 

 

“É relevante esclarecer que este foi um daqueles dias em que choveu 

constantemente o que se torna muito cansativo, triste e desanimador. Assim, 
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ao longo deste dia, não me estava a sentir com aquela disposição que costumo 

ter o que, na minha opinião, influenciou certos aspetos da aula. No entanto, isto 

é algo normal em qualquer pessoa pelo que deverá ser combatido em próximas 

vezes que aconteça para que o ambiente de aula não seja prejudicado.” 

(Reflexão da Aula 33 e 34) 

 

“Ao longo da aula senti que os alunos estavam um pouco displicentes na forma 

de jogar, o que me deu uma sensação de alguma desordem.” (Reflexão da 

Aula 105 e 106) 

 

 Nestes dias menos bons era evidente a tristeza que sentia após as 

aulas, no entanto, sabia que teria que me sobrepor aos problemas e encarar a 

aula seguinte com todo o entusiasmo de volta. Normalmente os piores dias 

aconteciam quando os alunos estavam mais irrequietos e displicentes na 

realização dos exercícios, ou quando não me sentia tão disposto a intervir 

constatemente na turma. Consequentemente, esta minha indisposição 

influenciava negativamente os alunos, especialmente as alunas, que 

compactuavam com a minha postura mais passiva. 

 Quando a causa eram os alunos poderia optar por penalizá-los, avisá-los 

ou deixar passar. A penalização era desnecessária já que as aulas em que não 

estavam empenhados eram as que fugiam à normalidade, por outro lado, 

deixar passar também poderia levar a que os esses comportamentos se 

mantivessem. Por isso, um aviso com uma mensagem emocional forte era a 

estratégia privilegiada para tomar de novo as rédeas da turma, e levá-los ao 

empenho desejado. 

 

“Com tudo isto, e por razões que eu não consigo muito bem perceber, não 

houve tempo para realizar o teste da milha, tendo este de ser adiado. Este 

novo atraso contribuiu também para a insatisfação relativamente ao balanço 

final que fiz da aula. Essa insatisfação foi comunicada aos alunos no final da 

mesma, tendo transmitido alguma frustração e explicado que nesta aula, de 

uma forma geral, tinham demonstrado pouco empenho...” (Reflexão da Aula 35 

e 36) 

 

 Quando as razões eram pessoais, por não me sentir capaz de 

intervir nos momentos apropriados e de forma que motivasse os alunos, 

a aula era claramente influenciada pela negativa, especialmente nas 

primeiras vezes que tal aconteceu. No entanto, depois de ter 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

103 
 

experienciado tal sensação no primeiro período, quando voltou a 

acontecer no terceiro, consegui combater esse problema. 

 

 “Num primeiro momento, fui pouco interveniente por não estar a ser capaz de 

captar o momento correto para o fazer e também por estar ainda um pouco 

preocupado com a gestão do torneio, mas depois (...) adotei uma atitude mais 

interventiva e encorajadora.” (Reflexão da Aula 117 e 118) 

 

“Ao longo deste percurso (estágio) houve momentos em que senti maior 

dificuldade em aplicar o meu lema, mas não tenho qualquer dúvida que eram 

esses nos quais me sentia menos à vontade dentro do espaço de aula.” 

(Reflexão da Aula 117 e 118) 

 

 O lema a que me refiro foi estabelecido logo no início do ano e 

consistia em “ser professor ao máximo”. Isto é, aproveitar todos os 

momentos para intervir, ensinar e ajudar, já que este ano de estágio é especial 

por se tratar do primeiro em que exercemos a função docente e, 

possivelmente, o único durante os próximos anos. Neste sentido, pretendi ser o 

mais ativo possível ao longo das minhas aulas, para que, contrariando os 

momentos de maior passividade, pudesse evoluir como professor. 

 

 

4.2.3.9. Os Incríveis, os Melhores, o 12º H 

 

“Amar a criança não é para nós um princípio:  

é uma condição sem a qual a educação  

não pode cumprir a sua missão”. 

(Mialaret, 1981, p. 62) 

 

Refiro-me à minha turma com a expressão em título porque considero 

que simboliza a importância que eles tiveram para mim durante este ano, além 

de ter surgido da proposta de elaboração de um grito de turma. Esta medida foi 

tomada logo na primeira aula, no sentido de proporcionar um ambiente de 

cooperação, espírito de grupo, entreajuda e harmonia entre os alunos, que 

seria fundamental para as minhas aulas. Embora nem sempre fizessem o grito, 
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por esquecimento ou por maiores preocupações ao nível dos conteúdos, os 

momentos em que tinha maior significado era quando o faziam de forma 

espontânea. O mais importante foi sentir que quando gritavam com gosto 

tornavam-se realmente num grupo de jovens unidos, o que nem sempre 

acontecia nas aulas. 

 

“Considerei gratificante o que aconteceu de seguida: à medida que os alunos 

iam abandonando o espaço de aula, alguns deles lembraram-se e ecoaram o 

grito de turma!” (Reflexão da Aula 31 e 32) 

 

Uma das minhas prioridades iniciais e a longo prazo seria 

estabelecer uma boa relação, interagindo com eles para tentar perceber 

as suas histórias, personalidades e desejos. Segundo Siedentop (1991), 

um professor pode influenciar a vida de um aluno, mas isso só pode ser 

conseguido se estabelecer forte relação em termos pessoais e haja uma 

interação baseada nos sentimentos dos alunos. Tratando-se duma turma 

de 12º ano, pensei que isto poderia ser difícil, já que normalmente são mais 

independentes e, por isso, a relação que estabelecem com os professores é 

muito superficial, isto é, baseada apenas na aula. No entanto, as 

características evidenciadas por eles não condiziam com esta ideia. Por isso, 

tentei compreendê-los melhor e aproximar-me em termos pessoais, partilhando 

curiosidades, mas tendo sempre o cuidado de não forçar conversas pessoais, 

preferindo que eles viessem ter comigo. Esta ligação que fui capaz de 

estabelecer foi uma das conquistas mais importantes ao longo deste estágio, já 

que, na minha opinião, não deve haver nada mais precioso do que possuir a 

aceitação, o gosto e o à-vontade por parte dos alunos.  

  Visto ser uma turma no final da sua escolaridade obrigatória, considerei 

essencial promover-lhes o melhor que a Educação Física pode dar para que 

ficassem com boas recordações desta disciplina e do professor. Por isso, foi 

importante privilegiar atividades lúdicas, a diversão e as formas jogadas, sem 

esquecer, como é óbvio, a aprendizagem. Assim, considerei relevante que as 

situações de aprendizagem propostas fossem do agrado deles. Muitas vezes 

partilhava este meu pensamento com colegas de estágio devido à dificuldade 
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em que, por vezes, tinha para inventar exercícios que cumprissem esse 

desígnio, ao que alguns me respondiam: “mas eles não têm que gostar”. 

Apesar de perceber esta opinião, não concordo. Prefiro antes ficar com a 

minha ideia de que se eles são o elemento central de todo o processo de 

ensino e aprendizagem, tudo deve ser feito para corresponder as suas 

expetativas. No entanto, também não se pode pecar pelo exagero e temos 

também que ter em conta que a aprendizagem é, a par dos alunos, outro 

elemento essencial para a qualidade do ensino. Por isso, há que ensinar e não 

apenas satisfazer as vontades deles, por exemplo, “dando-lhes a bola”. A 

maturidade dos meus alunos foi também demonstrada nesta vertente, nunca 

me tendo pedido tal coisa: “Oh Professor, dê-nos uma bola só para jogar hoje!”. 

Apesar de nem sempre as modalidades e os exercícios propostos lhes 

agradarem, obedeciam sempre o princípio de que aquilo que estava destinado 

a ser lecionado naquela aula tinha que ser respeitado. Acredito também que 

esta atitude teve influência do Professor Cooperante, que já acompanhava esta 

turma há dois anos, incutindo neles uma mentalidade responsável. 

Pelo que fui verificando ao longo das aulas e por muitos deles já terem 

idade para estarem no ensino superior ou no mundo do trabalho, aquilo que 

mais me incomodava era a desorientação académica e falta de objetivos de 

grande parte dos alunos. Neste sentido, pretendi ser capaz de dar alguma luz 

aos seus rumos, tentando incutir-lhes a consciência de que sem objetivos seria 

difícil avançarem em termos profissionais e também pessoais. 

 Por outro lado, a função deles no meu “avanço”, isto é, na minha 

evolução, foi também determinante. O facto de termos idades próximas e 

a responsabilidade deles, facilitaram a frontalidade e a descontração na 

interação. Todos os momentos dentro e fora da sala de aula passados 

com eles foram especiais e funcionaram como catapulta para um sem 

número de aprendizagens e de experiências que me enriqueceram como 

pessoa e professor.  
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4.2.4. A Imprescindível Tarefa de Avaliar 

 

“Conjuntamente com a planificação e realização do ensino,  

a análise e avaliação são apresentadas como  

tarefas centrais de cada professor.”  

(Bento, 2003, p. 174) 

 

Além de uma tarefa imprescindível de um professor, avaliar é também 

uma das mais difíceis. Foi assim que ela se revelou ao longo do estágio, 

nomeadamente, logo a partir das primeiras aulas, aquando das avaliações 

diagnósticas.  

Foi na primeira aula prática que surgiu a primeira avaliação diagnóstica, 

que recordo facilmente devido à particularidade da mesma: ser realizada em 

conjunto com as minhas colegas de NE e o Professor Cooperante. Esta foi uma 

estratégia adotada pelo Professor Cooperante, no sentido de não nos 

sentirmos desprotegidos ou, como se costuma dizer, “lançados aos leões”, 

durante as aulas da primeira semana, o que foi, sem dúvida, uma mais-valia já 

que ainda me sentia inseguro relativamente à minha capacidade para 

conseguir avaliar todos os alunos. Contudo, a partir daí, estaríamos entregues 

a nós próprios, tendo sido de imediato alvo de reflexão: 

 

“O plano elaborado teve em conta a presença dos 4 professores (Luís, Ana, 

Elsa e Catarina). (...). Nas próximas avaliações diagnósticas terei que refletir 

sobre a forma de avaliação e que exercícios adotar para que consiga observar 

todos os alunos de uma forma justa e tenha a noção tanto das capacidades 

individuais como coletivas. “ (Reflexão da Aula 3 e 4) 

 

 E foi essa capacidade de observação, ou seja, ser capaz de perceber a 

prestação de cada um dos alunos, que se demonstrou como a primeira 

dificuldade a combater. 

  

“Uma das maiores dificuldades que encontrei nesta aula foi conseguir ver, no 

sentido de perceber a qualidade (...) dos alunos.” (Reflexão da Aula 3 e 4) 

 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

107 
 

Na aula seguinte, talvez por ter acontecido num espaço interior (ginásio), 

esta dificuldade não foi tão sentida.  

 

“Nesta aula, senti que já estive mais presente e perto dos alunos, tendo 

conseguido observá-los a todos e não me sentido tão “perdido”...” (Reflexão da 

Aula 5 e 6) 

 

 Contudo, seria importante aperfeiçoar esta capacidade sob pena de 

perder aspetos das aulas que fossem determinantes para a sua qualidade. 

Neste sentido, à medida que as aulas iam passando, fui-me tornando mais 

dotado desta capacidade de supervisão e observação, o que me fez crer 

que a “experiência”, isto é, o experienciar a prática, o confronto com a 

realidade, é determinante para que esta seja adquirida. Esta evolução foi 

primordialmente confrontada nos momentos de avaliação formal, como são os 

casos da avaliação diagnóstica e sumativa, na medida em que fui sendo mais 

capaz de avaliar em conformidade com aquilo que os alunos realizavam (o que 

também depende muito da avaliação formativa, aspeto que será abordado mais 

à frente). No entanto, aprendi também que não nos podemos enganar: é 

impossível conseguirmos observar tudo o que acontece numa aula, há sempre 

alguma coisa que nos escapa. O que não quer dizer que não devamos 

esforçar-nos o máximo para que isso não aconteça. 

 Deste modo, revelou-se também difícil, nomeadamente nas modalidades 

individuais como o Atletismo ou o Badminton, realizar a avaliação e ao mesmo 

tempo ser capaz de gerir os restantes aspetos da aula, principalmente o 

comportamentos dos alunos. Assim, fui aprendendo que a emissão de um 

feedback a um aluno ou a um grupo que esteja mais distante do local onde me 

encontro e o posicionamento num local oposto ao do aluno que estou a avaliar 

são estratégias que favorecem o controlo da aula e evitam comportamentos 

inadequados. 

 A definição dos critérios de êxito para cada conteúdo a avaliar constitui 

também um problema. Se, primeiramente, selecionar um número de critérios 

que fosse passível de ser avaliado foi sendo melhorado à medida que os 

momentos de avaliação formal aconteciam, havia um problema bem maior que 

se revelou uma “luta” um pouco inglória.  
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“Senti algumas dificuldades nesta avaliação pelo facto de a execução dos 

alunos nem sempre se relacionar com os critérios de êxito pretendidos.” 

(Reflexão da Aula 49 e 50). 

 

 Esta “luta” foi conseguir relacionar todas as respostas de cada aluno 

com os critérios que tinham sido estabelecidos. Explicando melhor: o que se 

passava era que, muitas vezes, aquilo que os alunos faziam encontrava-se 

entre diferentes critérios ou nada tinha a ver com os critérios estabelecidos; ou, 

por vezes, formas de execução completamente distintas situavam-se, na minha 

opinião, num mesmo nível. Para solucionar este autêntico “quebra-cabeças”, 

optei por criar escalas maiores para cada critério, por exemplo, de 5 pontos, 

mas em que apenas estavam definidos critérios para os pontos 1, 3 e 5. Assim, 

algo que se situasse entre estes níveis poderia ser mais facilmente 

“encaixado”, ou seja, ser-lhe atribuído um valor quantitativo. Este aspeto é uma 

necessidade inevitável uma vez que, no final das unidades temáticas ou 

didáticas e dos períodos letivos, temos de classificar os nossos alunos. Por 

outro lado, se o que fosse pedido fosse uma análise meramente qualitativa, a 

tarefa seria bem mais fácil. 

 

“Foi complicado avaliar todos os alunos nos conteúdos definidos (...).  Por outro 

lado, foi fácil colocá-los num determinado nível de jogo, tendo em conta aquilo 

que aprendemos no ano anterior...” (Reflexão da Aula 79 e 80) 

 

 

 Indo ao encontro do que refiro na segunda parte da frase acima 

citada, numa primeira fase do ano a definição dos conteúdos e dos 

critérios foi determinada principalmente pelo que constava do Programa 

Nacional de Educação Física. No entanto, cedo percebi que isso se iria 

tornando muito desajustado atendendo àquilo de que os meus alunos 

seriam capazes. Por essa razão, passei a recorrer aos conhecimentos 

adquiridos ao longo da minha formação para estabelecer os conteúdos e 

critérios de êxito passíveis de serem avaliados nos meus alunos, o que, sem 

qualquer dúvida, me motivou neste processo de avaliação. Apesar disso, não 

deixei de verificar as indicações do documento já referenciado, porque é 
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sempre um guia relevante para a atividade do professor de Educação Física, 

pesem embora os seus frequentes desajustes.  

  

 Compreendi ao longo do estágio que o processo de avaliação não 

se consubstancia apenas à atribuição de um nível, isto é, à classificação. 

Se bem que essa seja obrigatória, o mais importante é o que obtemos de 

todo o processo, no sentido de melhorarmos as nossas práticas e de 

adequarmos o processo de ensino e aprendizagem aos nossos alunos. 

 Assim, a avaliação diagnóstica foi o meio que me permitiu adquirir 

conhecimento sobre as capacidades dos meus alunos e, consequentemente, 

adequar todo o processo de ensino e aprendizagem de cada uma das 

diferentes modalidades, no sentido de os fazer evoluir, isto é, aprender. A 

avaliação sumativa possibilitou aferir a consecução dos objetivos por parte dos 

alunos e, por outro lado, analisar e sumariar a qualidade das estratégias 

levadas a cabo por mim para esse fim. Esta foi frequentemente elaborada nos 

mesmos moldes da primeira, porque só dessa forma seriam compreensíveis as 

melhorias. No entanto, devo referir que foi sempre destinada ao que havia sido 

matéria de ensino, ou seja, aos conteúdos estabelecidos no plano de UT/D, 

após a avaliação diagnóstica. 

 

“Quanto à avaliação formativa, esta foi feita ao longo das aulas através de 

observação direta e foi a mesma que me permitiu fazer uma avaliação 

sumativa mais ajustada e rápida.” (Reflexão UT de Badminton) 

 

 Por seu lado, a avaliação formativa, com um caráter primordialmente 

informal, realizada através de observação direta e das reflexões escritas de 

todas as aulas foi, sem dúvida, o tipo de avaliação mais importante. 

Considero-a assim por diversos motivos: foi a que ocorreu com maior 

frequência; a que se revelou um alicerce fundamental para a avaliação 

sumativa; a partir da qual pude dar a conhecer aos alunos aquilo que 

pretendia deles; e porque me permitiu regular o processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, construir e reconstruir de forma a ajustá-lo às 

necessidades dos alunos. 
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 Neste sentido, devo à avaliação formativa a possibildade de, no 

momento da sumativa e da classificação, ser capaz de decidir com maior 

rapidez, tendo em conta todo o processo anterior. A emissão de feedbacks e as 

conversas no final das aulas foram momentos que exemplificam a capacidade 

de, através deste tipo de avaliação, situar os alunos relativamente aos seus 

desempenhos e àquilo que ainda podiam atingir. 

 É preciso também ter em conta que todo este processo avaliativo não se 

centra apenas nas capacidades e habilidades motoras mas em todas as áreas 

transdisciplinares da Educação Física como a cultura desportiva, os conceitos 

psicossociais e a fisiologia do treino e condição física. Isto era algo que a mim 

me escapava nas primeiras reflexões, mas que aos poucos foi fazendo todo o 

sentido devido à riqueza da nossa disciplina. 

 Os testes escritos foram o instrumento principal para avaliar a cultura 

desportiva e aferir se os alunos tinham sido capazes de reter informações que 

eram transmitidas ao longo das aulas. Esta foi mesmo uma das carências mais 

evidenciadas por eles, que revelaram resultados muito fracos no teste do final 

do primeiro período. Preocupado se teria sido culpa minha manifestei o meu 

sentimento ao Professor Cooperante que me revelou que era algo normal 

naqueles alunos. No entanto, não poderia relaxar perante aquele cenário 

alarmante. Nos períodos seguintes, fui mais assertivo relativamente à 

necessidade de assimilação por parte deles do que eu transmitia, relembrando 

ao longo das aulas os conceitos fundamentais, e elaborando documentos de 

apoio para preparação deles para os momentos de teste escrito. Os resultados 

melhoraram, mas foi percetível que não foram os documentos de apoio que os 

influenciaram mas sim o reforço da matéria ao longo das aulas. 

 Quanto à classificação, foi sempre meu objetivo ser o mais justo 

possível, sabendo da dificuldade que esta compreende. Recorri 

frequentemente à comparação entre os alunos para poder distinguir, com 

justiça, os desempenhos. Um aspeto que me perturbava era o facto de os 

alunos se apoiarem obsessivamente nesta informação (chegando ao ponto de 

utilizarem calculadora) para se autoavaliarem, não revelando qualquer vontade 

de expor a sua opinião relativamente à classificação merecida. No entanto, 
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pareceu ser algo habitual naquela escola, visto que acontecia também nas 

turmas das minhas colegas do NE, pelo que os meus esforços para tentar 

evitá-lo eram infrutíferos. 

 Assim, posso concluir que todo este processo avaliativo, desde o 

primeiro ao último momento, me fez evoluir como professor, no sentido de que 

me permitiu vislumbrar as estratégias que melhor funcionavam com aqueles 

alunos e, dessa forma, promover a aprendizagem e o sucesso pretendidos. 

 

4.3. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

“Partindo de um entendimento da escola como uma comunidade de 

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

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

é muito abrangente e complexo.” 

(Silva, 2009, p. 9) 

 

 Percebe-se pela afirmação acima que, se o professor de Educação 

Física deseja reforçar o seu papel na escola e na comunidade escolar, não 

pode restringir a sua atuação ao espaço de aula e à relação que estabelece 

com os alunos, mas deve estar consciente de que desempenha um papel 

essencial no seio dessa comunidade. Foi também no sentido de dela fazer 

parte integrante que me orientei durante este estágio.  

 Chegar à escola de manhã e cumprimentar os funcionários, tomar o 

pequeno-almoço no bar, interagir com os funcionários dos balneários e 

conviver na sala dos professores foram situações das quais tentei retirar 

o máximo prazer para poder sempre recordar-me daquilo que preenche a 

vida de um professor na escola. Foram todos momentos especiais, se 

bem que, por vezes, desvalorizados face à maior preocupação e 

ansiedade relativamente às aulas, que eram efetivamente os momentos 

mais desejados. 

 Ao longo do ano de estágio envolvi-me na conceção e organização das 

atividades organizadas pelo Grupo de Educação Física, participei nas reuniões 
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do mesmo, e ainda nas de Conselho de Turma e de Departamento. Estas 

vivências fizeram-me presenciar de forma autêntica as funções do professor 

como elemento de uma comunidade educativa e guiaram-me à descoberta de 

novos entendimentos sobre esta profissão. 

 

4.3.1. As Reuniões  

 

 Através das reuniões em que participava, como as de Conselho de 

Turma, de ACP e de Departamento, fui-me apercebendo de que a lecionação 

aulas era, realmente, a tarefa em que mais confortável me sentia, já que a 

minha atuação me parecia mais determinante. A indecisão inicial sobre se 

haveria ou não de intervir e alguma timidez levavam a que algumas das minhas 

ideias fossem passando despercebidas. Contudo, quando me senti mais à 

vontade junto dos meus colegas professores, fui capaz de interagir com eles no 

sentido de esclarecer as minhas dúvidas e, dessa forma, expor também as 

minhas conceções acerca da função docente. 

 Nas reuniões do Conselho de Turma, por serem mais espaçadas no 

tempo, sentia-me realmente entusiasmado por estar presente, tentando captar 

as discussões que iam surgindo, mesmo que algumas fossem desnecessárias. 

Dava-me um gozo especial participar nesta reunião porque conversávamos 

sobre a turma, tentando resolver os problemas que a caracterizavam através 

do estabelecimento de estratégias. Havia momentos em que estranhava os 

meus alunos já que algumas das informações transmitidas pelos professores 

da turma iam contra aquilo que acontecia nas minhas aulas. Por minha causa? 

Pensava eu. Gostava de acreditar que sim, mas seria difícil de comprovar. O 

mais importante nestas reuniões era o facto de me sentir ouvido quando 

expressava a minha opinião. Percebi que tinha ali um lugar importante como 

responsável pela formação daqueles dezoito jovens que acompanhei durante 

todo o ano letivo.  

Por vezes, as reuniões duravam bastante tempo, mas porque sentia que 

estava a participar em algo que iria marcar a minha vida profissional e, 
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sobretudo, que me dava prazer, o que eu mais queria era que aquele momento 

se prolongasse. 

Aproveitei ao máximo a última reunião, conversando com os meus 

colegas professores sobre as suas disciplinas e sobre a postura dos alunos nas 

suas aulas, e divertia-me em ser o responsável por referir o último nome e 

número dos alunos quando os outros professores hesitavam. Tentei 

permanecer o máximo de tempo possível, tentando descobrir algo que me 

permitisse não sair daquela sala. Por exemplo, cheguei mesmo a experimentar 

o quadro interativo. Mas de nada valia: aquele seria mesmo o meu último 

momento como professor daquela turma. 

 

As reuniões semanais de ACP eram o momento de encontro de todo o 

grupo de Educação Física. Foi nestas que compreendi muitas das tarefas do 

professor de Educação Física, além da lecionação das aulas. A coordenação 

do grupo, a responsabilidade pelo material, a organização de atividades 

extracurriculares, a orientação do Desporto Escolar são alguns exemplos. A 

diferença de personalidades entre os professores que constituíam o 

grupo era significativa e, por isso, foi enriquecedor aprender mediante 

diferentes pontos de vista. A predisposição para ajudar por parte de 

todos eles era notável e as sugestões e ideias do NE eram ouvidas com 

toda a atenção e comentadas com respeito, o que suscitava em nós um 

grande à-vontade para as partilhar. Por isso, estes nossos colegas 

tornaram-se pessoas importantes na nossa progressão como professores 

de Educação Física pertencentes a uma comunidade educativa. 

Uma das primeiras tarefas do Grupo de Educação Física foi a 

elaboração do Plano Anual de Atividades, com o objetivo de proporcionar aos 

alunos a interação com a escola e fomentar o gosto pela prática de atividade 

física e desportiva. A vontade do grupo passou por propor atividades diversas, 

privilegiando a qualidade em vez da quantidade. 
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4.3.2. As Atividades do Grupo de Educação Fìsica 

 

O espírito do NE foi sempre o de participar na maioria das atividades de 

forma a poder retirar delas o máximo de aprendizagens possível. Em cada uma 

das tarefas que nos era proposta envolvíamo-nos convictamente para que o 

resultado fosse o melhor e, assim, conseguíssemos ganhar a confiança dos 

nossos colegas professores. 

 

4.3.2.1. Corta-Mato Escolar e Distrital 

 

A primeira atividade prevista no plano de atividades do Grupo de 

Educação Física foi o Corta-Mato Escolar. Por ser uma prova presente em 

grande parte das escolas de todo o país, estando integrada no projeto de 

Desporto Escolar, não podia deixar de acontecer na Escola Secundária Filipa 

de Vilhena. A preparação do Corta-Mato Escolar foi assim uma excelente 

experiência no âmbito da organização de eventos desportivos que, certamente, 

será extremamente útil para o futuro.     

O trabalho de grupo foi fundamental, tendo todos os professores de 

Educação Física, incluindo os professores estagiários, oferecido o seu 

contributo. Tratava-se assim de um momento privilegiado de convívio com 

todos os nossos colegas, que procurávamos com grande vontade por serem 

fontes de aprendizagem. 

As tarefas que tivemos de desempenhar antes, durante e depois da 

prova, ajudaram-me a compreender a dificuldade em organizar uma prova 

como esta, para a qual é fundamental o trabalho em equipa. Por mais simples 

que elas pudessem parecer, eram imprescindíveis para um melhor controlo e 

funcionamento do evento, já que os professores que tinham funções mais 

importantes poderiam usufruir de maior liberdade para o seu desempenho. 

Enquanto os alunos realizavam a prova, procurámos sempre incentivá-

los e motivá-los para que se mantivessem na corrida até ao fim. O nosso 

entusiasmo passou para os atletas e foi com agrado que verificámos que 

nenhum aluno desistiu da prova. Esta interação com os alunos foi, por si só, 
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muito positiva, mas tornou-se ainda mais por ter proporcionado um melhor 

reconhecimento do nosso papel na comunidade educativa, já que até aqui 

éramos, por vezes, confundidos com alunos. 

Os primeiros seis classificados de cada escalão foram apurados para o 

Corta-Mato Distrital, no qual também marquei presença. Neste evento, fiquei 

responsabilizado por seis alunos do sétimo ano, o que constituiu uma 

experiência que enriqueceu ainda mais este trajeto, já que proporcionou a 

interação com alunos mais novos, com quem não contactava tanto, pelo 

facto de as turmas atribuídas aos professores estagiários serem do 

Ensino Secundário. Verifiquei uma grande diferença na forma de interagir 

com os professores por partes destes, já que contavam tudo aquilo que 

lhes vinha à cabeça mesmo que, para nós, não fosse importante. Contudo, 

demonstrava interesse pelo que iam dizendo, porque considero que o facto de 

professor ouvir os alunos é essencial para que os possa compreender. Por seu 

lado, esta compreensão torna-se fundamental para estabelecermos uma boa 

relação com eles e adaptarmos os nossos comportamentos e ações em função 

dela. 

Toda a envolvência desta prova foi um acrescento ao meu conhecimento 

dos diferentes ambientes em que um professor de Educação Física exerce a 

sua atividade. Este, especialmente, pela quantidade de pessoas que reuniu e 

pela organização cuidada que requisitou, revelou-se muito especial pelo 

convívio que proporcionou num ambiente competitivo, em que os alunos eram 

os atores principais. 

Tendo isto em consideração, penso que algo poderia ter sido feito no 

sentido de motivar mais os participantes. Partilho esta ideia, porque, em 

primeiro lugar, a participação de atletas federados levava aqueles que não o 

são à convicção de que vencer estaria fora do seu alcance. Se, por um lado, 

concordo que não se deve discriminar os alunos federados, por outro lado 

penso que seria mais interessante, motivante e justo promover classificações 

diferenciadas para federados e não-federados. Em segundo lugar, um prémio 

de participação seria o mínimo que deveria ser atribuído a todos os atletas, já 

que a única “recordação” que levavam para casa era uma garrafa de água. Na 
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verdade, senti no ar uma vontade de “despachar as corridas”, para que 

acabassem o mais rapidamente possível, atitude que não é, de todo, desejável 

quando se pretende que os jovens se sintam entusiasmados no e pelo 

desporto. 

 

4.3.2.2. Torneio de Basquetebol e Corrida Solidária Médicos do 

Mundo 

 

Nos dias em que era preciso organizar um evento, tinha um enorme 

prazer em apresentar-me na escola o mais cedo possível para poder ajudar. 

Foi o que aconteceu no dia do Torneio de Basquetebol, que coincidiu com a 

Corrida Solidária para os Médicos do Mundo. 

Estes eventos tinham objetivos distintos. O primeiro visava a 

participação dos alunos num torneio de uma modalidade que é bastante 

comum praticarem como atividade extraescolar. Contudo, pretendia-se a 

participação não só destes mas de todos os que estivessem interessados, no 

sentido de os cativar para a prática desportiva. Esta competição teve a 

particularidade de obrigar à participação de equipas mistas, ficando assim 

garantida a inclusão de todos. Reforçou-se assim o que Bento (1999, p. 57) 

retratou como “uma intencionalidade coeducativa”. Esta problemática, refere 

ainda o autor, interfere na “cultura da sensibilidade e emocionalidade” que, hoje 

em dia, é fundamental para que haja uma escola envolvente e preocupada com 

a integração dos seus alunos. 

Foi um momento privilegiado de interação com os alunos devido à 

explicação e orientação nas diferentes funções que iam desempenhando como 

árbitros, jogadores ou marcadores. Assim, garantíamos também a 

responsabilização dos alunos pelo melhor desenrolar do torneio, o que os 

tornava também mais interessados e empenhados no mesmo. 

O segundo evento tinha como objetivo a consciencialização da 

comunidade educativa para os problemas de saúde que prevalecem em certos 

países, nomeadamente os africanos. Pretendia-se também que alunos, 

professores, funcionários e encarregados de educação participassem numa 
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corrida simbólica e que contribuíssem com algum donativo para ajudar esta 

causa, que move várias escolas do país. Este contributo para formar 

civicamente os alunos, através da sensibilização para determinados problemas, 

demonstra mais uma vez a abrangência e relevância das intenções e ações de 

um professor que é educador. 

  

4.3.3. O “Nosso” Grande Evento: Sarau de Dança 

 

 Um dos momentos mais desafiantes e marcantes ao longo de todo o 

estágio foi a organização de um evento que reunisse toda a comunidade num 

ambiente festivo e cujo tema central fosse a atividade física. A decisão do NE 

passou por realizar um Sarau de Dança, já que a modalidade constava do 

planeamento anual da disciplina de Educação Física de todos os anos de 

ambos os ciclos (3º Ciclo e Secundário) da escola. Desta forma, acrescentar-

se-ia maior significado, objetividade e motivação para as aulas e funcionaria 

também como incentivo para os alunos. Além disso, pretendemos fazer algo de 

diferente, dando visibilidade a uma disciplina que costuma passar 

despercebida, devido à prevalência de eventos desportivos associados aos 

Jogos Desportivos Coletivos, mas que acarreta elementos importantes na 

formação de um indivíduo, como as noções de corpo, espaço, ritmo e relação 

com o próximo, e a própria cultura que lhe está associada. 

 As fases que antecederam a realização do evento foram determinantes 

para o seu sucesso. O planeamento foi feito com todo o cuidado, para que 

nada de relevante falhasse e para que as melhores ideias fossem 

aproveitadas, depois de discutidas no NE. Foi determinante a nossa entrega 

nesta fase, porque um plano sem falhas seria o primeiro passo para o bom 

desenrolar dos momentos posteriores do evento. As estratégias utilizadas no 

ano anterior na Unidade Curricular Didática de Atletismo, aquando da 

organização do Evento Culminante, foram-me bastante úteis para que me 

precavesse de todos os recursos, materiais e humanos, necessários para o 

nosso Sarau. 
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O apoio do grupo de Educação Física ao nosso projeto foi total desde o 

primeiro momento, o que também nos deu bastante confiança para o 

implementar. Posteriormente, foi aprovado em Conselho Pedagógico, tendo eu 

assim ficado a perceber mais uma das “regras” de funcionamento da Escola. 

Isto é, qualquer acontecimento extracurricular tem de passar pelo Conselho 

Pedagógico para ser aprovado. Estes passos foram cumpridos entre final do 

primeiro período e início do segundo, para que tudo que ficasse delineado cedo 

e não houvesse uma qualquer agitação ou precipitação com a proximidade do 

evento. 

Se aquilo que contemplavam as normas do EP era uma ação que 

promovesse sinergias com a comunidade, isso foi inegável e fundamental na 

consecução daquilo que idealizámos. Devido aos constrangimentos financeiros 

por que as escolas passam hoje em dia, algo que sempre nos foi transmitido 

pelo Professor Cooperante e restantes colegas do grupo, foi necessário irmos 

em busca de apoios como forma de complementarmos o nosso evento. Assim, 

enviámos cartas e e-mails para algumas instituições com o objetivo de nos 

oferecerem águas, sumos, snacks, brindes e, sobretudo, prémios para oferecer 

aos vencedores. Para os últimos, entrámos em contacto com os ginásios mais 

próximos da escola (Total Fitness; Ginásio de Manutenção do Porto; Holmes 

Place) para que pudessem facultar entradas gratuitas aos alunos vencedores. 

Todo este esforço e procura foram compensadores, já que no dia do 

espetáculo pudemos oferecer tudo aquilo a que os participantes tiveram direito, 

especialmente os prémios, que consistiam em vouchers para frequentar os 

referidos ginásios.  

Este facto deixou-nos bastante satisfeitos, por considerarmos que era 

um prémio que atrairia o interesse dos alunos e que, como era também objetivo 

deste evento, promovia a atividade física, nomeadamente, fora da escola. Num 

momento em que as atividades de complemento curricular (nomeadamente o 

Desporto Escolar) e o número de horas semanais de Educação Física se veem 

ameaçadas pela nova legislação (Despacho normativo nº13-A/2012), o 

incentivo à prática desportiva extraescolar, por exemplo, a partir da frequência 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

119 
 

de ginásios ou clubes desportivos, assume uma importância acrescida no 

discurso dos professores, especialmente de Educação Física. 

Também de destacar a cooperação com os estruturas que compõem a 

escola. A Direção mostrou-se colaborativa na organização do Sarau, 

nomeadamente através da disponibilização do espaço e do material 

necessário, e na emissão dos convites para todos professores e funcionários 

da escola. Os funcionários foram determinantes para a obtenção de águas, 

sumos e brindes, além da preparação de todo o espaço do Sarau. Estas são 

evidências de que organização do Sarau envolveu não só o NE e o grupo de 

Educação Física mas também toda a escola, o que lhe deu alguma visibilidade 

antes de acontecer. 

 Ainda antes do dia do Sarau, foi necessário estruturar e preparar as 

nossas intervenções. Para esta tarefa foi essencial a nossa vontade em tornar 

este Sarau especial, através de intervenções animadas e que entusiasmassem 

o público e os alunos. Tal condição seria essencial para que este evento 

tivesse o sucesso desejado.  

 Outro dos aspetos que acreditei que iria interferir no seu impacto e 

qualidade era o número de pessoas presentes. Ou seja, quantos mais fossem 

os intervenientes, mais evidente seria que tínhamos sido capazes de 

movimentar grande parte da comunidade escolar. Aquilo que aconteceu 

correspondeu a estas expetativas, já que além de muitos, os convidados foram 

participativos durante o Sarau, por exemplo, a bater palmas, a marcar o ritmo 

das atuações e mesmo a dançar um pouco aquando do intervalo. 

 No dia do Sarau contámos com a participação de dez turmas (num total 

de nove atuações) o que, na minha opinião, coincidiu bem com o tempo que 

tínhamos previsto para o evento (cerca de uma hora e meia). Além disso, tendo 

em conta que a Dança não é normalmente apreciada por muitos alunos, a 

quantidade de participantes foi bastante significativa. Ainda mais relevante foi o 

empenho demonstrado pela maioria deles, que entusiasmou todas as pessoas 

que estavam a assistir. 

 Para que não nos restasse mais nenhuma instituição com a qual as 

sinergias seriam possíveis e úteis, envolvemos também a FADEUP, através do 
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convite às professoras Lurdes Ávila e Eunice Lebre, para fazerem parte do 

nosso júri, juntamente com um membro da Direção da escola e uma nossa 

colega bailarina. Foi importante a presença destes jurados para que as 

exibições fossem comentadas de forma construtiva e fosse escolhida uma 

turma vencedora, com a vantagem de ser imparcial e sem possibilidade de 

contestação. 

 O meu papel no Sarau foi o de animador e penso que fui bastante feliz 

nas minhas intervenções. Estas possibilitaram o contacto com o público que, 

pelas suas reações, se demonstrou agradado com a minha função, havendo 

uma boa empatia entre nós. O à-vontade que tive foi sinal evidente de que me 

sinto bem integrado na comunidade escolar, o que não aconteceria se não 

fosse esse o caso. 

 Fiquei extremamente satisfeito com a vitória da minha turma, que 

simbolizou e compensou todo o trabalho, empenho e entusiasmo que houve ao 

longo da UT de Dança e também das semanas que precederam o Sarau, com 

algumas “aulas extra”. Estas constituíram momentos privilegiados de interação 

com os alunos, em que aproveitei também para conversar com eles e conhecê-

los melhor, sem a pressão do tempo que havia nas aulas. A minha satisfação 

com esta conquista passou também pela convicção de que os meus 

alunos precisavam de uma vitória que os entusiasmasse. Isto é, o facto 

de a maioria não ser bem-sucedida nas restantes disciplinas fez com que 

um triunfo num evento organizado no âmbito da Educação Física 

(disciplina em a maioria tem sucesso e, principalmente, empenho) se 

tornasse especial para eles, demarcando bem o gosto pelo Desporto. 

 O momento em que gritei o nome da turma e lhes entreguei o 

prémio foi comovente, havendo grande alegria entre todos os abraços 

que iam ocorrendo. Este foi um dos episódios mais marcantes na minha 

passagem por esta escola e que sempre irei recordar com grande carinho, 

felicidade e saudade. 

 Este Sarau de Dança proporcionou-me assim uma maior experiência na 

organização de eventos e, sobretudo, um envolvimento com a comunidade 

escolar que ainda não tinha acontecido com este impacto. Estas vivências são 
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muito importantes, já que se assumem como fundamentais no exercício da 

atividade docente. 

 Em reunião com o grupo de recrutamento foram apontados alguns 

pormenores a melhorar, como a melhor delimitação da zona de atuação e a 

cobertura da zona de preparação. Contudo, os objetivos do Sarau foram 

completamente atingidos já que houve uma grande participação da 

comunidade e foi promovido o gosto pela Dança aos alunos e também a quem 

estava a assitir, mesmo que tenha sido só por aquela hora e meia. Ademais, o 

o seu sucesso foi evidente pelas congratulações que o NE foi alvo por parte 

daqueles que estiveram presentes, no final do evento e ao longo de toda a 

semana seguinte. 

  

4.3.4. As Aulas Diferentes 

 

 Ao longo do ano letivo foi possível organizar duas aulas que envolveram 

significativamente a comunidade. Nestes casos, esta possibilidade surgiu 

porque o plano anual de turma o permitia, isto é, havia um número de aulas 

para a lecionação da Orientação que permitiu que estas fossem lecionadas 

num ambiente diferente, sem terem ficado desprovidas de objetivos 

relacionados com a modalidade. A minha vontade seria poder também visitar 

os ginásios perto da escola com a utilização dos prémios ganhos no Sarau de 

Dança, mas isso foi impedido pelos constrangimentos a nível do planeamento. 

No entanto, voltemo-nos para o que interessa, ou seja, as que foram 

consumadas. 

 Ambas ocorreram no primeiro período e, por acaso, aconteceram em 

aulas seguidas. Por ser numa primeira fase de adaptação do professor à turma 

e vice-versa, a singularidade das aulas poderia trazer alguns problemas, por 

exemplo, ao nível do controlo, contudo, desde o início tive confiança total nos 

meus alunos pelo que não tive dúvidas em avançar com estas minhas ideias. 

 A primeira consistiu numa aula em que envolveu a noção de trail 

orienteering, ou seja, orientação em cadeira de rodas. Parti para esta ideia 

porque considerei interessante para a formação dos meus alunos as vivências 
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das dificuldades duma pessoa que se tem de deslocar desta forma. 

Primeiramente, pensei poder eu próprio arranjar esse material, mas 

posteriormente apercebi-me que isso não seria possível pelo que me teria que 

empenhar na procura de instituições que mas pudessem emprestar. Hospital 

São João foi uma das instituições com as quais comuniquei mas que para me 

puderem facultar o material seriam necessários vários passos que requisitariam 

tempo que eu não tinha. Assim, recorri à Cruz Vermelha Portuguesa que me 

facultou quatro cadeiras. Esse era um número suficiente o que me deixou 

bastante satisfeito em poder utilizá-las na minha aula.  

 É certo que a diversão e alguma “brincadeira” surgiram da utilização das 

cadeiras mas acredito que realmente foi possível consciencializar os meus 

alunos do que eu pretendia, pelo que o objetivo foi atingido com sucesso. 

 

 A segunda ideia, foi realizar uma aula de Orientação num espaço mais 

amplo, para que a modalidade fosse experimentada com maior autenticidade. 

Uma das hipóteses seria a Quinta do Covelo, que fica a 200 metros da escola. 

No entanto, logo no início do ano nos transmitiram, em reunião de ACP, que 

para poder levar lá os alunos numa aula seria necessária tal burocracia que só 

no final do ano teríamos a autorização. 

 Por isso, recorri à FADEUP, que desde o momento em que soube que 

iria lecionar Orientação determinei como um local a visitar. Apesar ter pensado 

esta aula com tempo não foi fácil conseguir lecioná-la, pelo que a minha 

vontade em fazê-lo foi determinante. 

 

“...primeiro foi necessário obter autorização por parte do professor responsável 

pelas instalações da faculdade (Professor Rui Faria), depois foi necessário 

arranjar forma de trocar a aula que os alunos teriam a seguir à de Educação 

Física (Português) e, por fim, obter a autorização/dar conhecimento aos 

encarregados de educação para que os seus educandos pudessem ter esta 

experiência. A primeira autorização referida foi apenas dada na quinta-feira 

anterior, depois de muita insistência, tendo esta sido compensatória. O 

segundo requisito, depois de alguma falha de comunicação, foi conseguido, 

assim como o terceiro. No entanto, ainda para que a aula se pudesse realizar 

foi necessária uma miscelânea de documentos (seguro dos alunos para o ASE, 

declaração da escola para a faculdade em como o seguro dos alunos estava 

garantido, declaração para os encarregados de educação para terem 

conhecimento da mudança de horário da aula de Português, documento para 
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oficializar a mudança dessa mesma aula e, por fim, um documento para ser 

aprovado em conselho pedagógico) tendo eu ficado, pela primeira vez, com a 

noção de tudo aquilo que é preciso para que se possa retirar os alunos da 

escola para lecionar uma aula diferente.” (Reflexão da Aula 19 e 20) 

 

 Desta forma, através da organização desta aula pude-me aperceber dos 

passos a dar quando pretenda organizar uma aula fora de escola ou uma visita 

de estudo, o que me enriqueceu ao nível dos saberes da docência. 

  

“Já na faculdade e no local onde a aula iria começar a ser lecionada (relvado), 

os alunos demonstraram uma justificada excitação pelo facto de estarem num 

espaço bastante amplo (houve até cambalhotas na relva do Aluno J e gritos a 

imitar pássaros da Aluna V).” (Reflexão da Aula 19 e 20) 

  

Foi espantoso verificar o entusiasmo com que os alunos pisaram os 

jardins da faculdade, e com que desfrutaram desta aula. Por outro lado, o facto 

do espaço ser muito amplo, criou alguns momentos de descontrolo da turma na 

parte inicial da aula que, no entanto, não prejudicariam uma aula mais virada 

para a diversão e prazer. No que diz respeito aos objetivos relativos à 

modalidade, estes foram cumpridos, podendo os alunos perceber outro grau de 

dificuldade da Orientação. 

 

4.3.5. Outros Projetos e Participações 

 

4.3.5.1. Artigo para o Jornal “O Vilhenas” – O Problema da 

Obesidade 

 

 A Obesidade é por muitos considerada a epidemia do século 21, já que 

a sua prevalência tem aumentado em todo o Mundo. Nos países europeus da 

Organização Mundial de Saúde a sua prevalência triplicou desde os anos 80 e 

o número dos afetados continua a aumentar a uma escala alarmante, 

particularmente no caso das crianças (World Health Organization, 2012).  

 Enquanto NE da Escola Secundária Filipa de Vilhena, não podíamos 

alhear-nos deste problema. Neste sentido, decidimos elaborar um artigo para o 
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jornal da escola (“O Vilhenas”) que consciencializasse os alunos para os efeitos 

perversos desta doença. 

 Incorporámos no artigo a forma de detetar o excesso de peso a partir do 

IMC, por ser o indicador mais utilizado e simples de fazer, o alerta para as 

consequências nefastas da obesidade como a inaptidão física, problemas 

psicológicos e aumento da possibilidade de desenvolvimento de doenças 

crónicas como doença cardiovascular, cancro e diabetes (World Health 

Organization, 2012), e as formas de a combater, apelando a uma dieta 

equilibrada e, mais uma vez, à atividade física. 

 Evidenciou-se assim a nossa intenção, enquanto NE, de proporcionar 

uma formação o mais abrangente possível aos nossos alunos, alertando-os 

para os perigos e direcionando-os para as boas práticas. 

 

4.3.5.2. Projeto Percurso Permanente de Orientação 

 

 Com o objetivo de deixar a nossa marca na escola, partimos para um 

projeto que sabíamos que seria de difícil concretização apesar de todas as 

suas potencialidades. 

 A nossa intenção passou por criar um percurso permanente de 

Orientação no interior da escola para facilitar a lecionação desta modalidade. 

Por exigir um planeamento ainda mais cuidado e a preparação prévia do 

momento de aula, devido à necessidade de criar os mapas e colocar as balizas 

nos vários pontos de controlo, esta modalidade é muitas vezes preterida, 

mesmo fazendo parte dos programas nacionais de Educação Física desde o 1º 

Ciclo até ao 12º ano. 

 No documento entregue à Direção procurámos evidenciar as vantagens 

que a implementação do projeto proporcionaria aos alunos, professores e 

mesmo para a escola, e demonstrar o quão fácil e de baixo custo seria a 

montagem do percurso.  

 Contudo, mesmo com todo o apoio do grupo de Educação Física, o 

projeto foi “chumbado” pela Direção, devido à recente renovação do edifício 

escolar no âmbito do projeto de intervenção da empresa Parque Escolar. Esta 
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justificação não nos deixou satisfeitos no sentido de que as modificações 

consistiam apenas em pequenos quadrados com 10 a 15 centímetros de lado, 

que poderiam ser facilmente disfarçados se colocados em bases de caixotes 

do lixo ou mesmo no chão.  

 Desta forma, o projeto teve de ser esquecido, ficando apenas a nossa 

motivação em fazer algo de diferente que pudesse ser bem aproveitado e 

relembrasse sempre a escola do NE do ano letivo de 2011/2012. 

 

4.3.5.3. “Grandes Jogos Populares” – Escola Secundária 

Carolina Michäelis 

 

 Uma das propostas que chegou ao grupo de Educação Física foi a 

participação num torneio realizado pelo NE da Escola Secundária Carolina 

Michäelis, denominado “Grandes Jogos Populares”. A vontade de participar do 

nosso Núcleo foi imediata, pois a iniciativa tinha partido de amigos nossos da 

referida escola. 

 Apesar de alguns contratempos, nomeadamente ao nível da quantidade 

de alunos disponíveis para participar neste torneio, conseguimos marcar 

presença com cinco alunos da minha turma e todos os membros do NE. Esta 

foi assim uma ótima ocasião para interagir com os meus alunos de forma a 

conhecer melhor um pouco das suas vidas familiares, ambições e perspetivas 

futuras.  

 Foi também interessante a interação que estabelecemos com os 

elementos de outra escola participante – a Escola EB 2/3 Pêro Vaz de 

Caminha –, devido ao facto de tanto eu como os meus alunos os conhecermos. 

Neste contexto, propiciámos um ambiente em que se privilegiou a diversão, 

tendo isso sido especialmente positivo para os alunos, que puderam usufruir do 

convívio que este evento proporcionou. 

 Outro dos aspetos positivos deste torneio foi terem sido propostos jogos 

tradicionais, além dos jogos desportivos coletivos. Isto possibilitou aos alunos a 

vivência de certos jogos que, normalmente, não aparecem nas aulas de 

Educação Física, mas que são importantes na sua formação por fazerem parte 
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da cultura desportiva portuguesa. A mim, permitiram-me relembrar certos 

episódios da infância, em que participei em corridas de sacos, jogos da malha 

e de tração à corda. 

 

4.3.6. A Experiência de Diretor de Turma 

 

Descobrir, perceber e entender as funções e vivências de quem 

desempenha o papel de Diretor de Turma (DT) era um dos objetivos deste EP 

já que poderá ser uma das tarefas que terei que desempenhar como futuro 

professor. Para isto, foi necessário estabelecer boa relação com a Professora 

Clara Costa para que a interação fosse fácil e, assim, ficasse a conhecer todo o 

processo. A sua generosidade e disponibilidade foram aspetos determinantes 

para que me sentisse à vontade em colocar as minhas dúvidas, e os contactos 

casuais na sala dos professores ou nos corredores da escola permitiram 

breves discussões sobre alguns temas, principalmente ligados aos alunos. Nos 

momentos em que nos reunia-mos em Conselho de Turma foram percetíveis 

algumas das responsabilidades de um DT, nomeadamente o assegurar da 

articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

encarregados de educação, tal como consta do Decreto Regulamentar n.° 

10/99, de 21 de Julho e do Regulamento Interno da Escola Secundária Filipa 

de Vilhena. 

Apesar de já ter ficado com algum conhecimento sobre o perfil funcional 

do DT, considerei interessante propor uma entrevista como forma de 

aprofundar alguns aspetos e, assim, alargar conhecimentos sobre esta função.  

Como não podia deixar de ser, o foco inicial incidiu nas tarefas a 

desempenhar por quem tem este papel. Assim, foi percetível a necessidade de 

organização de um DT, já que lhe estão atribuídas tarefas burocráticas e de 

gestão da informação proveniente dos restantes professores da turma, 

nomeadamente a análise das características dos alunos, o seu desempenho e 

o registo das faltas. A partir destes dados, deverá ser desenvolvido um plano 

de trabalho (Projeto Curricular de Turma) que deve “integrar estratégias de 

diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o contexto da sala de 
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atividades ou da turma, destinadas a promover a melhoria das condições de 

aprendizagem e a articulação da escola-família” (Ministério da Educação, 1998, 

p. 11). Compete-lhe assim, tal como refere o Decreto Regulamentar n.° 10/99, 

de 21 de julho3, coordenar a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e 

métodos de  trabalho à situação da turma e de cada aluno. Ainda relativamente 

às funções de que está encarregue, o DT deverá também ser um intermediário 

e mediador entre 4 atores principais, os alunos, os encarregados de educação, 

os professores e a direção.  

Na opinião desta DT, gerir os conflitos que acontecem entre estes 

elementos, e também dentro da turma, é um dos aspetos mais difíceis no 

desempenho deste cargo, pois requisita uma imparcialidade total e um apoio e 

compreensão das opiniões de todos.  

 Quanto à relação com os encarregados de educação, a DT referiu que 

nos primeiros anos em que teve essa função não houve grandes problemas, 

mas que, recentemente, tem havido uma maior dificuldade em estabelecer 

limites à envolvência deles, que se tem tornado demasiado apertada. A 

professora referiu mesmo que, numa das suas direções de turma (10º ano), os 

pais são muito protetores, o que leva à existência de uma grande pressão 

sobre os educandos e os professores para que os resultados sejam excelentes. 

Esse aspeto leva a que os encarregados de educação deixem de ser 

imparciais, criticando os professores com pouco fundamento. Isto acontece 

principalmente devido à exigência acrescida que colocam aos seus educandos, 

motivada por desejos pessoais no seguimento das suas carreiras futuras, 

nomeadamente Medicina, não tendo em conta que as ambições dos filhos 

podem ser completamente distintas. 

Quanto à relação com os alunos, questionei a professora sobre se se 

sentia mais responsável por eles e se era necessária maior envolvência do que 

quando não desempenha a função de DT, tendo ela respondido 

afirmativamente. A exigência de conhecer os alunos não só a nível do 

desempenho académico mas também pessoal e familiar leva a que, quando se 

assume esta função, não seja possível ficar-se indiferente aos problemas dos 
                                            
3
 Disponível em www.netprof.pt/ApoioProfessor/Legislação/Professor/Pedagogica/ 

DecReg_10_99_21jul.htm e consultado a 30 de julho de 2012. 
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alunos. Contudo, esta envolvência foi identificado pela docente como uma das 

vantagens de se ser DT, o que também demonstra o seu gosto e 

disponibilidade para conversar com os alunos sobre os seus problemas. 

A professora admitiu também que não gosta de desempenhar este 

papel. A razão principal consistia na falta de perfil para o cargo que definiu 

como difícil de determinar. No entanto, com alguma insistência da minha parte 

foi possível perceber algumas das características que esta professora 

considerava importantes para um DT, tais como: bom senso, serenidade e 

poder de encaixe. Estes atributos são essenciais para que o DT seja capaz de 

tomar as decisões corretas e em consciência, e de se abstrair dos problemas 

profissionais a partir do momento em que sai da escola. Este último foi mesmo 

um dos aspetos mais difíceis de contrariar para a professora, especialmente 

devido aos problemas económicos das famílias dos alunos que, hoje em dia, se 

notam com maior impacto nas escolas. 

Depois de toda esta informação, fiquei bem impressionado com a 

função de DT, principalmente pela grande envolvência com os alunos que 

exige. Apesar de os benefícios pelo desempenho desta função serem 

poucos, compreendo que os ganhos a nível pessoal sejam muitos pelas 

vivências dos diversos problemas da escola, dos alunos e dos 

encarregados de educação. Neste sentido, quando tiver de desempenhar 

esta função não irei tomá-la como um fardo mas como uma experiência nova, 

que me levará ao desenvolvimento profissional e pessoal. Por outro lado, 

também sinto possuir as características referidas pela profissional que 

entrevistei e acompanhei ao longo do ano, pelo que será um bom ponto de 

partida para o sucesso neste papel. 

No entanto, preocupa-me a primeira vez que for realmente o principal 

responsável por uma turma, porque sinto que a formação inicial não me 

forneceu as bases suficientes para que esteja completamente confiante. Por 

esta razão, perguntei também à professora se tinha aprendido a ser DT a partir 

de alguma formação ou apenas por experiência. Ela referiu que a experiência é 

fundamental e a maturidade também, já que entende que evoluiu ao longo de 
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treze anos como professora. Ao nível de formação, apontou apenas a 

possibilidade de frequentar workshops de resolução de conflitos. 

Já na parte final da nossa conversa, direcionei-a para questões sobre 

este ano letivo, particularmente sobre a turma que tínhamos em comum. As 

preocupações principais passaram pela grande desmotivação, autodesistência 

e os sentimentos de incapacidade e desorientação por parte de alguns alunos 

que eu próprio também pude verificar. Estes problemas eram facilmente 

sentidos pelos resultados fracos quer ao nível das disciplinas não específicas 

quer das específicas do curso de Artes Visuais. Ao longo da minha passagem 

pela turma, tentei contrariar esses aspetos tentando perceber quais os 

objetivos dos alunos após terminarem o secundário, sendo estes muitas vezes 

hesitantes e indeterminados quanto à sua formulação. Apesar de todos os 

esforços de ambos (meus e da DT), considerámos que o objetivo de os orientar 

um pouco melhor nos seus trajetos ainda ficou longe de ser atingido em alguns 

casos na turma 

 Nesta conversa foi possível compreender, não de forma exaustiva 

mas animada e abrangente, as funções e responsabilidades de um 

professor que é DT, além da riqueza das suas vivências como principal 

coordenador de um grupo de professores que se preocupam com a 

formação integral e o desenvolvimento pessoal de um grupo de alunos 

que encerram características distintas e, por isso, fascinantes. 

 

 

 

 

4.4. O Contributo para o Meu Desenvolvimento Profissional  

 

 Esta quarta área de desempenho engloba as atividades e experiências 

que eu considero terem sido mais relevantes na construção e desenvolvimento 

da minha competência profissional, não apenas ao longo deste ano, mas que 

contribuiram para o meu desenvolvimento como futuro professor. 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

130 
 

 Se à partida para este ano letivo as expetativas eram altas em termos de 

desenvolvimento profissional e pessoal, estas foram suplantadas devido a tudo 

o que aprendi, podendo afirmar com confiança que fui bem sucedido. Senti 

verdadeiramente algo em que posso ser extraordinário: a ser professor. 

Se muito do “ser professor” pode ser aprendido, acredito também que, 

em grande parte, surge por intuição, é arte. 

 Assim, neste ano tornou-se percetível que a procura de novos 

conhecimentos, novas ideias e novos entendimentos, é indispensável se 

pretendermos recriarmo-nos constantemente e desenvolvermos a nossa 

competência profissional.  

 Para isso, concorre o já enaltecido ato reflexivo que tomou um dos 

papéis principais ao longo deste trajeto. Apercebi-me assim que só com uma 

atitude de questionamento e de apreciação crítica constante e cuidadosa sobre 

as minhas práticas, poderia almejar a percorrer o caminho para me tornar um 

“bom professor”. Foi esta atitude reflexiva que me permitiu superar os 

obstáculos que iam aparecendo no meu caminho e evitar outros que pudessem 

aparecer. Porque proporciona a oportunidade de rever as nossas ações, 

possibilita a sua melhor compreensão e a aprendizagem a partir delas, tanto 

das melhor como das pior sucedidas, para que futuramente nos adaptemos 

mais rapidamente à realidade com que nos deparemos. Neste sentido, a 

reflexão foi a luz que iluminou o confronto entre a teoria e a prática, e me 

permitiu retirar as minhas ilações com o objetivo de evoluir e fomentar 

uma forma de “ser professor”, isto é, uma identidade própria no 

desempenho da função docente.  

 A instrospeção realizada aquando da elaboração do Projeto de 

Formação Individual (PFI), no início do ano, permitiu-me diagnosticar as 

minhas dificuldades e virtudes, para que pudesse estabelecer objetivos para o 

ano letivo. Logo, foi um documento importante para perspetivar aquilo que 

poderia atingir enquanto docente.  

 O próprio RE, baseado num processo de investigação/ação/reflexão, por 

permitir expôr e refletir sobre a minha atuação, as minhas estratégias, as 

minhas ideias, e inclusivamente acerca das minhas reflexões, assume uma 
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importantíssima função no meu desenvolvimento profissional. Durante a sua 

realização, na procura de dados bibliográficos aos quais pudesse associar e 

confrontar as minhas práticas, aprofundei o meu conhecimento sobre esta 

profissão que tanto prazer me dá. Foi assim o “lugar” para complementar a 

prática através da teoria. Segundo Matos (2006) estas duas vertentes 

assumem-se como indissociáveis já que a teoria recebe os impulsos da prática, 

preocupando-se com os seus problemas que dela advém, assim como a teoria 

também fecunda a prática já que sem ela a prática pedagógica acabaria na 

arbitrariedade, no caos e em meras rotinas. O estudo que este comporta 

sobre a perceção dos alunos do “bom professor” de Educação Física, 

elucidou-me dos comportamentos que eles privilegiam e, assim, 

contribuiu para perceber que caminhos percorrer para que me possa 

assumir como um professor de qualidade. 

  Também de ressalvar o contributo do NE, Professor Cooperante e 

colegas de estágio para o meu desenvolvimento. Foi no confronto e partilha de 

ideias, crenças, conhecimentos e formas de atuar com estes que consegui 

apurar aquilo que de positivo poderia adotar e melhorar no meu desempenho. 

Ao Luís, o meu Professor Cooperante, agradeço especialmente a autonomia 

que me proporcionou para que eu pudesse aplicar tudo aquilo que surgia.  

 Por outro lado, o contributo dos restantes professores do grupo de 

Educação Física também foi importante. A disponibilidade que sempre tiveram 

para comigo/connosco (NE) e terem permitido assistir às suas aulas para 

realizar as observações necessárias foi condição indispensável para 

percecionar diferentes posturas e formas de atuar com as quais me pudesse 

comparar. Através desta comparação, pude também extrair estratégias e 

comportamentos que poderia adotar na minha atuação, sempre com o objetivo 

de evoluir. No entanto, percebi também que, no ensino, nada é imutável. Cada 

estratégia deve ser aplicada tendo em conta a especificidade dos nossos 

alunos e da situação em que ocorre e não deve ser encarada como uma 

receita. Com todos eles pude compreender melhor tudo o que abarca a 

profissão de professor de Educação Física. Nos workshops de Dança 

organizados no seio do grupo, adquiri novos conhecimentos e aprofundei 



____________________________________ A Aventura e as Suas Conquistas 

132 
 

outros relativamente a esta modalidade que é uma das que tenho mais 

fragilidades. 

 Ainda no âmbito da escola, através da envolvência com a comunidade 

escolar pude perceber as características da função docente e a interação com 

eles promoveu que evoluísse ao nível da competência verbal, isto é, na 

comunicação com diferentes pessoas sobre temas relevantes. Pude assim 

complementar-me também a nível pessoal tornando-me mais desenvolto neste 

aspeto. 

 

 No âmbito da faculdade, houve certos eventos que contribuiram para o 

meu desenvolvimento não só como professor mas também como cidadão. 

Neste segundo caso, a ação de sensibilização de Suporte Básico de Vida foi a 

mais significativa. Ter algumas noções neste âmbito era uma grande desejo 

meu, por sentir que seria importante tanto no dia-a-dia como na atividade de 

professor. Assim, surgiu em boa hora sentindo-me agora mais preparado para 

responder rapidamente numa situação de emergência. 

 Por outro lado, as ações de formação inseridas na unidade curricular do 

EP, suscitaram o aprofundamento de algumas noções, como a metodologia de 

investigação-ação e da observação como meio formativo de excelência, e 

elucidaram-me sobre outros assuntos como a realização do PFI e do RE. Ainda 

no âmbito destas ações de formação, a presença e a participação naquelas 

que foram promovidas pelo professor António Méndez Gimenéz foi, na minha 

opinião, de uma grande riqueza em termos profissionais. Refiro isto porque o 

caráter inovador das mesmas proporcionou uma nova compreensão de ensinar 

em Educação Física, ou seja, a partir de materiais auto-construídos. Além 

disso, foi muito bom aprender novas modalidades como o Ringo, o Ultimate, o 

Paladós e o Basebol, e metodologias para as ensinar. São estas modalidades 

alternativas que, na minha opinião, podem enriquecer a Educação Física e dar 

uma motivação extra aos professores e aos alunos. 

  

 Por fim, não posso deixar de repetir a referência aqueles que tanto 

contribuiram para que este ano fosse marcado pelo meu crescimento 
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como professor e como ser humano – os meus alunos. Foi para eles, isto 

é, com eles no pensamento, que a minha motivação cresceu e que 

procurei, todos os dias, melhorar. Descobrir os melhores exercícios, 

idealizar a minha intervenção junto deles, pensar nas melhores estratégias e 

inovar a minha atuação para lhes promover aprendizagens significativas, foram 

grandes objetivos que me fizeram evoluir como profissional. Foi através da 

perceção das suas dificuldades e da diversidade de personalidades que 

compreendi o quão árdua pode ser a nossa tarefa mas, contudo,  também 

enriquecedora, reconfortante e gratificante. Fico-lhes sinceramente grato por 

tudo aquilo que eles me ensinaram e orgulhoso por tê-los tido como alunos. 

  

 Depois de tudo o que referi, não é possível contestar sequer a 

singularidade que este ano letivo assumiu. Estar no terreno é, 

indubitavelmente, a melhor forma de aprender. A tomada de decisão 

torna-se real, influencia outros e, por isso, é mais arriscada. Há que 

pensar bem antes de atuar, não se ficar dependente da sorte. Contudo, há 

também que tentar, assumir, experimentar e, posteriormente, refletir, 

porque só assim é possível descobrir novos caminhos e nos 

desenvolvermos como professores de Educação Física.  

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO E UMA ANTEVISÃO  

 DO FUTURO 
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Neste último capítulo, cabe-me a tarefa de concluir o trabalho do 

culminar de um ano diferente. É inacreditável, como em apenas um ano fui 

capaz de crescer e evoluir tanto em busca de um objetivo de vida, que não 

poderia ser conseguido sem passar por esta experiência. Sem esta experiência 

real no exercício da docência que me forneceu a oportunidade de inventar, 

errar, e aprender, com o auxílio de quem há muito tempo já exerce e percebe, 

bem melhor que nós (estagiários), as exigências que esta profissão acarreta, a 

minha formação ficaria, sem dúvida, incompleta. Desta forma, foi possível 

associar e confrontar a teoria, adquirida ao longo de todos os anos de 

formação académica, à prática, fruto deste ano valoroso, o que concorreu para 

uma melhor perceção do ensino e para o encontro da minha identidade 

profissional. 

O que sinto neste momento é semelhante ao que senti na despedida dos 

meus alunos, se bem que com menor intensidade. A saudade é muita e a 

vontade de voltar também. Consigo rever a entrada, no dia 1 de setembro, na 

Escola Secundária Filipa de Vilhena, como um “miúdo” cheio de esperanças de 

que tudo o que fosse ali ocorrer se tornasse especial. E realmente foi. Todos os 

momentos foram saboreados o melhor possível, contudo, questiono-me se terá 

sido igual para os meus alunos. Será que fui capaz de “chegar” a eles? 

Acredito que sim. Pelo menos, tudo fiz para que tal acontecesse. Muito do que 

experimentei e procurei foi pensando neles e no seu desenvolvimento integral, 

isto é, não só como alunos mas também como membros de uma sociedade 

cada vez mais exigente, para que eles, tal como eu, sejamos capazes de 

superar os desafios colocados por ela. 

Foi também um ano marcado pela transição de aluno para professor, 

que nem sempre foi fácil. A evolução que senti ao longo deste processo foi 

notável. Aprendi muito. Como por exemplo: que devemos sempre fazer o 

nosso melhor e progredirmos nas nossas práticas para que os alunos 

aprendam; que para que isso aconteça é necessário também arriscar, 

inventar, improvisar e inovar, no sentido de ultrapassarmos os desafios e 

as dificuldades; que é necessário cooperarmos com toda a comunidade, 

para que. com a ajuda de todos, as aulas e o ambiente escolar seja o 
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melhor; que nos devemos esforçar por aprender sempre mais, isto é, 

investir na nossa formação, porque se pararmos somos presas fáceis de 

uma sociedade que, hoje em dia, se torna cada vez mais competitiva; e 

que refletirmos sobre as nossas ações, comportamentos e ideias, é o 

caminho mais acertado para atingir a eficácia e, futuramente, a 

competência. 

Tenho consciência que esta se ganha ao longo dos anos de experiência, 

no entanto, penso que isso não é tudo. Não adianta sermos muito experientes 

se em nenhum momento da nossa vida profissional fizemos um esforço para 

melhorar e nos baseámos em ensinar sempre o mesmo e sempre da mesma 

forma. É fundamental evoluir! Por minha parte, creio que ao longo deste 

ano me consciencializei deste princípio e o apliquei. Tentei por muitas 

maneiras tornar-me diferente, criar uma identidade profissional própria, 

que me distinguisse dos outros professores. Sei que por vezes a maior 

irreverência e vontade de ser diferente não é bem aceite pelo que será 

necessário uma grande entrega ao longo dos anos para que me mantenha 

sempre focado no meu objetivo: tornar-me um professor excecional, 

rumo à competência profissional. 

 

Torna-se triste e de alguma forma revoltante que, neste momento de 

saída do Estágio Profissional, em que me encontro cheio de ideias, vontade e 

entusiasmo para ensinar, que o futuro seja completamente obscuro, 

principalmente no que diz respeito à Educação em geral, e à Educação Física 

em particular. Restar-me-á tentar enveredar por outros caminhos e procurar 

uma formação mais completa, para que um dia, que sinceramente espero não 

estar assim tão longe, possa voltar a  viver a vida de um professor que ensina, 

se preocupa e orienta novos jovens num caminho para um futuro que seja mais 

prometedor que o meu. Apesar de tudo, não sou pessoa de desanimar 

facilmente, por isso, procurarei sempre as melhores oportunidades que possa 

aproveitar para crescer. Espero assim que o futuro me reserve a 

possibilidade de evoluir e, acima de tudo, de sonhar não só em termos 
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profissionais, mas também pessoais, sempre acompanhado por aqueles 

que mais gosto e mais gostam de mim. 

Foi muito complicado, sem dúvida, pôr por palavras tudo aquilo que o 

estágio significou para mim e tudo o que me forneceu e sei que outro tanto 

pode ter ficado por dizer. No entanto, dei o melhor de mim para que este 

relatório expressasse os melhores momentos que vivi e as aprendizagens mais 

significativas. Compreendo também que, por vezes, possa ter exagerado na 

emoção, mas acredito que só desta forma, sentida, conseguiria espelhar a 

grandiosidade deste ano e tornar este relatório intimo, na esperança de quem o 

leia se possa também sentir inspirado por ele... 
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Anexo 1 – Questionário para os Alunos sobre as Qualidades do “Bom 

Professor” de Educação Fìsica. 


