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Resumo

São mais do que pequenos relatos sobre a minha viagem que agora
interrompo. O Relatório de Estágio tem como objetivo apresentar de forma
detalhada toda a minha intervenção ao longo do estágio profissional, não só
refletindo toda a prática como também a linha de pensamento através da qual
conduzo a minha ação
Esta longa e desafiante viagem realizou-se na Escola Secundária/3º Ciclo
Arquiteto Oliveira Ferreira, com o núcleo de estágio constituido por 3 elementos.
Toda a viagem foi acompanhada de forma incansável pelo nossa Professora
Cooperante. Também a professora Orientadora seguiu esta viagem. Esta não
embarcou no nosso barco, no entanto nunca o deixou fora do seu alcance visual,
tendo assim conhecimento de todo o nosso trajeto.
O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos; o primeiro
apresenta uma breve introdução à minha inquietação inicial, antes de embarcar
nesta viagem; o segundo reflete um pouco da minha génesis, do caminho que
percorri até hoje formando um percurso de desenvolvimento pessoal e profissional.
Ainda neste último ponto, refiro as minhas expectativas face ao estágio; no terceiro
capitulo

“Enquadramento

da

Prática

Profissional”,

apresento

o

contexto

institucional e o primeiro impacto com a entrada na escola, falo sobre a minha
turma e de todos aqueles que fizeram a diferença para o meu desenvolvimento na
escola, falo portanto dos professores de Educação Física, da Professora
Cooperante e dos colegas do Nucleo de Estágio. O quarto capitulo refere-se à
“Prática Profissional”, no qual realizo a apresentação de toda a minha intervenção
pedagógica ao longo deste percurso, a minha perspetiva sobre o papel do
professor de Educação Física em confronto com a função de ser Pessoa. No
quinto capitulo apresento um estudo face à importância da intervenção do
professor de Educação Física, respetivamente face ao aumento dos níveis de
atividade física nas crianças. Para terminar, o último capítulo refere-se à conclusão
final da minha primeira viagem na escola, apresentando a importância que esta
passagem tem (e teve) para a formação de um professor.
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Abstract

There are more than small stories about my trip now interrupted. The
Internship Report aimed to detail all my intervention during the traineeship,
reflecting not only the entire practice as well asbut also the line that drived my
actions.
This long and challenging journey was held in Arquiteto Oliveira Ferreira
High School, and the core stage was built with 3 elements. This entire trip was
accompanied, tirelessly, by the work of the Cooperating Teacher. Also the
supervising teacher followed this trip, that may have not boarded in our boat, but
she never let it out from her visual range, having this way, knowledge of our entire
trip.
This work is divided into six chapters: the first provides a brief introduction to
my initial uneasiness, before embarking on this trip, the second reflects some of my
genesis, the road that today form a path of personal and professional development.
In this last point, I refer my expectations over the internship; in the third chapter
"Professional Practice Framework", I present the institutional context and the first
impact caused by the first admission into the school, I talk about my class and all
those who had made a difference to my development in the school. The fourth
chapter refers to the "Professional Practice Implementation" where I present my
entire pedagogic intervention along this path, I also present my perspective on two
related but also divergent topics: the role of physical education teacher versus a
“person”, and at last I present a personal perspective regarding my professional
development. In the fifth chapter I present a research study about the importance of
the physical education teacher’s intervention, concerning the need of increase the
children’s physical activity. Finally, the last chapter refers to the final conclusion of
my first trip in school, showing the importance that this passage has (and had) in
the teacher’s formation.
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1. INTRODUÇÃO

E é após uma longa caminhada de formação me vejo sujeita a enfrentar
uma primeira fase profissional. Há bem pouco tempo existia em mim um
sentimento de conforto, de segurança, não temia o dia de amanhã e os meus
últimos pensamentos do dia eram despreocupados, sossegados e seguros do
que viria no próximo dia. Com o início do Estágio Profissional tudo mudará.
Passei a ver-me com uma mão-cheia de sentimentos de ansiedade e de uma
inquietação pessoal tão grandes que até o simples ato de adormecer deixara
de ser fácil. O que outrora sonhei, hoje tornou-se real, porém nada era assim
tão fácil, tão assertivo ou mesmo tão previsível. Apesar de todos os
conhecimentos até hoje adquiridos, a função de ser professor estava longe do
alcance dos meus olhos. Existe um mundo a descobrir e só quando lá chegar é
que irei ter a perfeita noção daquilo a que realmente corresponde a profissão
docente.
Apesar de toda a bagagem conseguida até hoje, sabia que muito ainda
existia para descobrir e desta forma “acomodei a bagagem” num cantinho do
meu pequeno barco, tendo assim espaço para continuar a enchê-lo não só de
vivências e recordações mas também de um saber próprio e um saber fazer
requintado que me irá permitir num futuro próximo (talvez não muito!) realizar
uma ação profissional responsável, sabedora e exemplar.
Neste pequeno barco no qual inicio viagem não pressuponho viver
apenas em função de um caminho delimitado, tenho de cuidar do barco, ter em
conta as suas condições, a sua localização, ter em conta as correntes, os
ventos,

as

tempestades,

cuidar

dos

tripulantes

e

aproveitar-me

do

conhecimento dos demais “navegadores experientes”, aproveitando os dias de
sol em prol de busca de mais e mais “mantimento”, que eleve esta bagagem
que acarreto em cada porto seguro da minha longa e aparentemente
interminável viagem.
Neste estágio, foco a descoberta de um desenvolvimento da minha
própria identidade relativa ao ato de ensinar, com base numa constante
experimentação, reflexão e adaptação, para que de porto a porto a viagem
consiga ser cada vez mais segura, mais agradável aos olhos dos meus
tripulantes e mais vantajosa para as suas aprendizagens.
Ensinar, transcende o ato de transmitir conhecimentos, este ato
pressupõe que esses conhecimentos sejam significativos aos olhos dos nossos
3

tripulantes. Só com este ponto de vista estes irão apreciar a paisagem da
viagem, doutra forma apenas seguiriam num mar sem costa, sem pontos de
vista, sem contemplação de uma infinidade de saberes, despreocupados com o
que existe para lá do horizonte.
E mais do que aprimorar o sentido de orientação desta viagem, cabe a
mim futura Professora, aprimorar um sentido de constante reflexão e aprender
a servir-me desta em prol de uma melhor ação (educativa). E só assim
conduzirei o meu barco por um bom caminho, incumbido de causas, de valores
e de um grande objetivo: educar os meus tripulantes para que aprendam a ser,
a fazer, a interagir, a serem responsáveis, exemplares, incumbidos do espírito
de sacrifício em busca de uma vida feliz e saudável.
Quero sentir no final desta longa viagem a superação de conseguir
libertar parte desta tripulação com mais e melhores capacidades, com mais e
melhores conhecimentos, com mais e melhores competências atitudinais face à
vida em sociedade. Para tal servir-me-ei da minha própria educação, dos meus
saberes e da experiência de todos os navegadores com mais anos em alto mar
para guiar a minha missão.
Esta viagem irá ser narrada no presente relatório, intitulado “Afinal ser
professor é isto tudo”, pois para minha surpresa aprendi mais do que esperava,
fiz mais do que o que achava ser capaz, desenvolvi-me mais do que as minhas
próprias expectativas e ensinei de uma forma bem mais aprimorada, mais
refletida e mais direcionada do que achava haver necessidade. São muitos
afazeres, muitos saberes e a necessidade de uma grande capacidade criativa
de planear, prever, antecipar, modelar, improvisar, e responder a uma imensa
variedade de respostas inesperadas e mesmo assim conduzir uma ação
profissional no processo de ensino-aprendizagem.
Este relatório é realizado no âmbito do Estágio Profissional, unidade
curricular do 2º ciclo em estudos do Mestrado em Ensino de Educação Física
nos Ensinos Básico e secundário, pela Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto. Foi realizado na Escola Secundária/3º Ciclo Arquiteto Oliveira
Ferreira, com um núcleo de estágio constituído por 3 elementos, sendo
acompanhado

diariamente

pela

Professora

Cooperante

e ainda

Orientadora de estágio (designada pela Faculdade de Desporto).
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pela

Este relatório divide-se em 6 capítulos: o primeiro incorpora uma breve
introdução; o segundo diz respeito à minha génese, ao desvendar dos meus
sonhos, do meu caminho e das minhas expectativas relativamente ao estágio
profissional; o terceiro capítulo expõe o contexto da prática profissional; o
quarto expõe toda a prática profissional, descrevendo e refletindo todas as
minhas vivências; no quinto capítulo apresento um estudo sobre à importância
da intervenção do professor de Educação Física, respetivamente para ao
aumento dos níveis de atividade física nas crianças. Para terminar, o último
capítulo refere-se à conclusão final da minha primeira viagem na Escola,
apresentando a importância que esta passagem teve para a formação de um
professor.
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2. GÉNESIS

2.1 Eu e o meu Sonho

Nascida e criada na freguesia de Arcozelo, zona litoral sul do Concelho
de Vila Nova de Gaia, tive uma infância muito animada, em contato com a
natureza, desde a terra ao mar, das plantas aos animais. Lembro como se
tivesse sido ontem o momento instantâneo em que parei e decidi que queria
ser professora de Educação Física. Num belo fim de tarde de sol, como em
muitos outros, calçava as galochas que usava para andar no quintal e corria à
volta do campo do vizinho, dizendo à minha mãe, que estava na cozinha a
preparar o jantar, o número de voltas que dava, certo momento parei, olhei
para o céu e disse a mim mesma “eu vou ser professora de ginástica”. E foi
desde então que me fui transformando, percorrendo um caminho cheio de
movimento, de energia e desafios, dando sempre um pouco mais de mim,
fazendo sempre um pouco mais pelo que sempre quis e conquistando
pequenas coisas que me deram sempre a esperança de um dia alcançar este
sonho.
Com 16 anos iniciai a minha carreira como atleta federada no Clube de
Andebol de S. Félix da Marinha. Fui atleta durante 4 anos, tornando-me capitã
de equipa no escalão de Juniores. Tornei-me ainda treinadora do escalão de
“bâmbis” e formadora no projeto “Andebol nas escolas” lecionando o Andebol
em algumas Escolas primárias da freguesia. O meu rigor, empenho e
dedicação no clube fizeram-me ganhar estas pequenas recompensas, cresci
não só como atleta mas também como pessoa, conheci o mundo da
competição, o ambiente vivido em equipa, o sabor das vitórias e a angústia das
derrotas. Terminado o secundário, chegou a hora de partir para o Ensino
Superior, fui colocada na Escola Superior de Educação de Coimbra, no curso
de Desporto e Lazer. Vivi durante 3 anos fora do abrigo familiar, aprendi a estar
sozinha, a lidar com pessoas desconhecidas, a viver numa cidade estranha
que rapidamente me apaixonou, encheu de vida, de recordações, de mais
responsabilidade, de mais alegria e de mais esperança. No último ano desta
pequena aventura tive de tomar uma decisão, o local onde realizar o meu
Estágio Profissional que iria culminar esta etapa académica. Não era meu
objetivo realizar um estágio apenas para aprender algo mais e terminar a
Licenciatura, mas sim realizar um estágio em que pudesse marcar a diferença
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e garantir um futuro profissional. Nada temerosa, a minha fasquia pessoal foi
colocada lá no alto e propus-me então a estagiar na Empresa Virgin Active,
líder atual dos Health Clubs em Portugal, com apenas um clube aberto em
território Português nesse momento. Encarei o desafio e atualmente, após
muita espera, calma, trabalho, dedicação, empenho e qualidade na minha
intervenção consegui o meu lugar nesta empresa, sendo hoje a minha segunda
casa, onde cresci como pessoa e como profissional no mundo do fitness.
Todas estas passagens, estes confrontos com diferentes contextos,
desafios, pessoas e deveres tornaram-me uma pessoa com uma grande
capacidade de adaptação social, capaz de me adequar a distintos contextos,
mostrando sempre altas capacidades para responder a diferentes desafios com
bastante qualidade de ação. Acredito que tal, contribuiu decisivamente para
que iniciasse este estágio profissional com alguma confiança e experiência, e
assegurando de alguma forma, um ano cheio de trabalho e rigor mas também
de sucesso.
Não acredito num destino traçado, mas a verdade é que na minha vida,
tudo o que fui sonhando, tenho conquistado com alguma perseverança. Não
sou de desistir dos meus ideais e é das minhas conquistas, do meu querer, das
minhas atitudes, da minha essência responsável e aventureira que vou passar
a descrever este trabalho, mostrando a marca que o meu passado trouxe agora
para o presente. O desejo de ser professora apodera-se do meu Eu, apesar
das circunstâncias em que se encontra o país, das imposições do ministério da
educação face à Educação Física e do elevado nível de desemprego do sector
público não me rendo, pelo contrário, acredito, tenho fé e vou à luta até que um
dia consiga garantir o meu lugar como docente.
É bom enfrentar desafios e conquistar dia a dia algo mais, um objetivo,
um ano académico ou o simples sorriso de uma criança. Podia agora introduzir
uma bela frase de Fernando Pessoa, mas porquê se a frase mais bonita que
ouvi até hoje foi dita pela minha mãe?
“se fizeres bem, o bom será para ti”
É com o sentimento vitorioso que defino o meu estado atual, a vontade
de querer um pouco mais de mim prevalece, pois tal como a minha mãe me
afirmou, tudo de melhor que tenho feito tem sido muito recompensador, está
portanto na nossa atitude, na nossa ação os resultados mais belos que a vida
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nos pode trazer. E foi com este espirito de auto encorajamento que vivi o dia-adia deste último ano de formação, o primeiro de um grande e longínquo sonho.

2.2 O Estágio Profissional – Os Primeiros passos…
“O estágio curricular supervisionado constitui um processo de transição que
procura ligar as lógicas da educação profissional e do trabalho profissional, e
que proporciona ao estudante a oportunidade de demonstrar conhecimentos e
habilidades adquiridas e, também, a adaptação ao campo de trabalho sob a
supervisão docente e de um profissional devidamente credenciado da área”
(Barros, sd).
No meu ponto de vista, encaro o Estágio Profissional como uma porta
aberta que nos convida para uma lição interminável que tomo como definição
do ser professor. A predisposição à aquisição de conhecimentos irá ser
constante e infindável. Começou com este ano letivo a grande aula, o real
momento em que comecei a fazer o que até agora só observara, escutava e lia.
Assumo o ano de Estágio Profissional então, não como uma interrupção
na minha formação enquanto aluna mas sim como um ano em que aprendi
com quem desejei ensinar. É para mim um pouco mais do que aquilo que
afirma o autor, visto que, não consegui apenas demonstrar conhecimentos e
habilidades como também continuar a munir-me de saberes e capacidades,
potenciando as que já possuía, munindo-me de outras, as quais irei continuar a
descobrir de agora em diante.
“Tirei da gaveta” tudo aquilo que até ao momento estivera arrumando, de
uma forma organizada pondo no terreno real de ensino todas as ferramentas,
conceitos, regras e conselhos por mim adquiridos nestes últimos anos de
formação académica individual, que me deram alguma segurança, firmeza e
credibilidade no meu trabalho enquanto docente. Consegui descobrir como e
quando as aplicar, manobrar, adaptar, modificar ou mesmo desviar para que o
processo de ensino aprendizagem, processo este fruto da minha ação
enquanto docente, tenha sido levado com sucesso na formação dos jovens.
"Se amanhã queres ser um grande profissional, sê hoje um grande aprendiz"
Inácio Dantas
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Acolhi este ano com garra e um poder de absorção de conhecimento
prático. Tomei uma atitude de busca pela autonomia, não deixando por isso de
me apoiar no conhecimento, experiência e profissionalismo de todos que me
rodeiam, mas sim, aproveitando-me destes para conseguir alcançar esse fim.
Tudo que “mexia” era alvo da minha atenção, o que posso ou não fazer, em
que posso ou não participar, como se faz isto e porque não se faz de outra
forma. Estas e muitas mais questões faziam de mim uma “bisbilhoteira” da
Escola, os funcionários riam-se da minha presença, sempre atarefada de lado
para lado a correr e quando me viam mais calma, questionavam-se como que
por brincadeira se estaria doente. Mostro assim de uma forma engraçada a
professora/aluna que fui ao longo deste ano letivo e a vontade que vinguei num
ano que guardarei para sempre na minha memória, como uma grande
aprendiz, capaz agora de prosseguir como uma boa profissional.
Não há uma meta a atingir, mas sim um longo caminho infinito a
percorrer. Muni-me do passado, vivi intensamente o presente, preparando o
meu futuro, mas também o dos que me rodeiam (pelo menos foi esse o meu
desejo). Focando-me no ato de planear, prever, adaptar, realizar, rever, avaliar
e reconstruir, melhorando de dia para dia a minha ação, findando alguns
medos e receios, descobrindo outros novos sem que houvesse uma meta final,
mas sim muitos novos caminhos a descobrir, que moldaram o meu “eu”,
tornando-me, de dia para dia, uma melhor educadora.
Aprender a ensinar resulta de um processo evolutivo com diferentes
fases e impactos, o qual se inicia na formação enquanto alunos e se estende
com a experiência enquanto professor (Castro & Nascimento, 2012). Com esta
afirmação é possível concluir que todas as aprendizagens até aqui assimiladas
servirão agora de alicerce à nossa conduta real de agentes educativos e foi
agora neste estágio que tivemos a oportunidade de passar do saber para o
fazer, tivemos a oportunidade de ser o que perspetivamos ao longo de alguns
anos da nossa vida.
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2.3 Expectativas

Com o ingresso no Estágio Profissional foi meu objetivo principal motivar
os alunos para a prática regular de atividade física. Esperando por isso passarlhes esse gosto nas minhas aulas, contribuindo para que eles futuramente e de
forma autónoma, acolham este hábito percebendo a sua importância e
benefício. Foi também meu objetivo dar a estes um pouco de mim, e desta
forma penso que consegui mostrar-lhes um pouco mais que o que é previsto
(em termos formais) ensinar. Não querendo que me tomassem como um
exemplo na sociedade, mas que retirassem o melhor de mim, a essência do
acreditar, desafiar, lutar e conseguir. Para tal vinquei valores fundamentais
como o sentido de responsabilidade, solidariedade e ambição.
Pretendi nesta etapa acarretar todos os saberes acerca dos “afazeres”
do professor de Educação Física. Tal como refere Costa (1996), aos
professores principiantes é solicitado que sejam capazes desde o primeiro dia
de realizar as tarefas de um professor experiente com responsabilidade. Como
iria eu conseguir cumprir com tal ação sem passar por esta etapa da minha
formação (sem o apoio da professora cooperante, do grupo de Educação
Física, da minha turma e restante comunidade Escolar)? Quero portanto
terminar a minha formação e expirar autonomia, segurança e rigor profissional.
Revelo agora um aspeto que me “atormentava”, para que Escola iria eu
parar, a minha preferência era muito certa, mas mesmo essa certeza me
deixava muito assustada. Falarei mais à frente sobre este assunto curioso.
Esperava um ano feliz, com muitas dúvidas, com muito trabalho e suor.
Decidida tomei este caminho vivendo um dia de cada vez e recorrendo ao
processo reflexivo para uma formação autónoma e continuada sobre o meu
desempenho em cada dia na Escola.
Desejo também terminar o estágio com um sentimento de conquista que
me complete tanto a nível pessoal como profissional, que me faça acordar e
afirmar “eu consegui e consegui bem”, não quero passar por passar, tenho a
ambição de deixar um pequena marca, por mais pequenina que seja. Há
sempre um ponto mais alto a alcançar, há sempre um pouco mais de nós a dar,
há sempre algo mais a receber a aprender para que, de dia para dia, seja mais
belo o ato de ensinar.
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Sei que é ambicioso, mas desejo que este ciclo eleve a minha vocação
para ensinar, que cada gesto, cada ato, cada ocorrência me tornem um modelo
mais perfeito na sociedade.
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

3.1 A Escola

Como referido, este tema foi uma das novidades com que mais ansiava
com muita inquietação. Pois a verdade é que para onde vou, eu já lá estive. No
momento em que o resultado da colocação nas escolas foi lançado na
plataforma online da Faculdade o meu coração estremeceu. Verifiquei que a
minha primeira escolha foi aceite e um momento espontâneo de alegria pairou
em mim por uns momentos. Pois é, fiquei colocada na Escola onde outrora fora
aluna, onde realizai o meu 3º ciclo e secundário e sabia que a professora
cooperante seria uma das minhas professoras de Educação Física. Não tinha
dúvidas que este fator me iria trazer benefícios quanto à relação com a
comunidade Escolar (pois não era inteiramente nova e desconhecida) e que de
certa forma me iria sentir bem acolhida e à vontade neste espaço que um dia
foi visto por mim enquanto aluna. Passo agora a citar um pouco sobre esta
Escola, espaço que conheci há uns anos atrás mas agora com algumas
mudanças, me recebeu novamente.
A Escola S/3 Arq. Oliveira Ferreira, criada em 1988/89, situa-se na vila
de Arcozelo, freguesia da qual sou residente. Em meio rural, longe da agitação
da cidade, esta Escola tem 885 alunos, sendo 590 alunos do 3º Ciclo e 295 do
ensino secundário formando um total de 44 turmas.
A estrutura física atual engloba, com alguma simetria, cinco pavilhões: A,
B, C, D e E e um espaço Polivalente. Fora da estrutura central dos pavilhões,
encontra-se um campo de jogos (ilustração 1) com balneários e o pavilhão
gimnodesportivo (ilustração 2).

Ilustração 1 - Campo de Jogos Exterior

Ilustração 2 - Pavilhão Gimnodesportivo
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Esta encontra-se em bom estado de conservação e as instalações
desportivas encontram-se devidamente equipadas, o que nos permite planear e
realizar aulas práticas sem problema a este nível.
A oferta formativa desta Escola é a seguinte: 3º Ciclo do Ensino Básico,
Cursos de Educação e Formação (de Serviço de Bar e Serviço de Mesa),
Cursos Científicos - Humanísticos (Ciências e Tecnologias e Línguas e
Humanidades), Cursos Profissionais (Técnico de Design e Equipamento,
Técnico de Informática e Gestão e Técnico de Turismo), Centro de Novas
Oportunidades, Cursos de Educação e Formação e Atividades e iniciativas de
Enriquecimento/ Complemento Curricular (Biblioteca Escolar/ Centro de
Recursos Educativos; Clube Europeu; Clube de Teatro; Desporto Escolar;
Oficina de Serigrafia; Apoio educativo centrado no ensino/aprendizagem do
Português para estrangeiros; Apoios educativos sob proposta dos Conselhos
de Turma; Projecto Turma Mais; Núcleo de Apoio Educativo; Plataforma
Moodle). A nível nacional a Escola acolhe o Projecto de Educação para a
Saúde, Plano de Ação da Matemática, Plano Nacional de Leitura, Rede de
Bibliotecas Escolares e Educação Sexual.
Relativamente às componentes Princípios, Valores e Estratégia Global
da presente Escola, o Projeto Educativo de Escola visa proporcionar uma
formação competente dos alunos, desenvolver uma cultura de inclusão,
atender

à

diversidade

respondendo

às expectativas

da

comunidade,

desenvolver uma cultura de Escola assente na colaboração e partilha, gerando
um clima de satisfação e desenvolvimento pessoal, tornar uma realidade a
participação efetiva e corresponsável dos diversos elementos da comunidade
educativa. Todos estes princípios se focam para o caminho do maior objetivo
da Escola, a procura de “Mais competência, mais cidadania”.
Relativamente ao grupo disciplinar de Educação Física, constituído por 8
professores e 3 professores estagiários, mostrou ser um grupo coeso, com um
bom ambiente de trabalho responsável e competente.
Alguns dos professores a quem hoje trato por colegas um dia foram
meus professores, os funcionários que hoje me chamam professora há uns
anos atrás “ralhavam” comigo por andar a correr dentro dos pavilhões e a atirar
papéis na cantina. Apesar de recompensador, entrar na Escola e respirar o
orgulho de me ter superado e ter chegado até aqui, foi muito forte
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emocionalmente porque implicou gerir um mar de emoções e sentimentos que
cada esquina e cada pessoa me transmite. Este fator elevou as minhas
expectativas para que de alguma forma conseguisse mostrar a todos os
professores e funcionários que também foi graças a eles que agora estou aqui,
noutra posição.

3.2 O primeiro dia na Escola
O primeiro dia de entrada na Escola chegou, acordei com uma grande
ansiedade, um pouco de medo até, não sabia bem como descrever o conjunto
de sentimentos que me rodearam quando acordei a saber que o dia tinha
chegado. O que vestir, o que levar, como e onde me dirigir foram algumas das
questões que me perseguiram. Queria que este primeiro dia fosse o primeiro
dia de um ano cheio de sucesso e optimismo. Para tal, nada melhor que
começar desde já apresentando uma boa imagem e uma conduta responsável.
Todos estes sentimentos acumulados com o sentimento de nostalgia, ao saber
que iria voltar à Escola onde vivi enquanto aluna durante seis anos. Saber que
iria rever espaços, professores, funcionários, mesmo alguns colegas e uma
montanha de recordações do meu passado apertou-me um pouco o coração.
Foi nesta Escola que passei uma fase delicada da minha vida, a passagem
para a maturidade, da adolescência, a idade da descoberta da transformação.
Não sei definir se foi um sentimento de mágoa ou por outro lado de alegria por
ter conseguido chegar onde queria: a esta Escola.
Agora começaram a surgir dúvidas, a entrada no portão da Escola fez
com que o meu coração ficasse baralhado, as certezas de querer estagiar
nesta Escola agora não eram certezas mas receios. Toda a gente sorria ao verme, isto porque ainda me conheciam, toda a gente questionava o porque de eu
estar na Escola, achando piada ao facto de saber que eu iria agora ser
“professora”. A minha missão agora torna-se redobrada, cheguei até aqui tenho
de cumprir com as minhas funções enquanto professora estagiária, e ainda
fazer um pouco mais, para provar, não só a mim como a toda esta comunidade
educativa, que outrora me acolheu enquanto aluna, a certeza de que a minha
passagem aqui enquanto aluna foi uma passagem construtiva, rebuscada que
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me deu muito daquilo que tenho agora, não só capacidades, conhecimentos
como também um pouco da pessoa que até hoje me tornei.
Chegou a hora “H”, acompanhada com o meu colega estagiário Vítor
Araújo entramos na Escola dirigindo-nos à secretaria onde nos apresentamos
como

professores

estagiários,

porém

os

funcionários

da

secretaria

mencionaram que não era a eles que nos deveríamos dirigir, aconselhando-nos
a ir à direção. Visto que eu conhecia a Escola, dirigimo-nos de imediato ao
conselho diretivo onde fomos muito bem recebidos pela professora Aldina. À
saída da Escola deparei-me com um grande grupo de professores que se
cumprimentavam após o regresso das férias. Muitos perguntavam-me
espantados o que estava a fazer de regresso à Escola, ficando muito
admirados por saber que vim como professora estagiária e felicitaram-me por
tal facto. Não sei como descrever este momento de alegria e ao mesmo tempo
de medo por me deparar com uma situação tão “estranha”. Foi uma sensação
de vitória ter chegado até aqui, acarretei neste momento um saco enorme de
responsabilidades e deveres que a partir de agora tenho de cumprir
Voltei para casa satisfeita, com uma grande sensação de “vontade” de
iniciar rapidamente a minha intervenção pedagógica. Foi o primeiro dia de um
ano que incluiu sucesso, aprendizagens, emoções e evolução pessoal.

3.3 Quem são eles? – Os meus alunos
Começara o ano letivo, as reuniões com o grupo disciplinar, com o
núcleo de estágio e a professora cooperante integraram-me rapidamente nesta
Escola mas o que eu mais ansiava era conhecer a minha turma, o ano de
escolaridade que me ia calhar, o “tipo” de alunos, a forma como iriam reagir
com a presença de uma professora estagiária, entre outros aspetos.
Perspetivava a primeira aula com muito, muito medo, queria que os alunos
vissem em mim uma professora estagiária competente, à qual deveriam
respeito e obediência mas ao mesmo tempo queria mostrar que era uma
professora “fixe”. Queria ser a melhor professora deles e que nunca mais se
esquecessem de mim para o resto da vida. Pois é, a fasquia estava muito alta,
o planeamento foi reformulado e reformulado e mesmo assim ainda existiam
algumas dúvidas no primeiro dia do “confronto”.
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A primeira reunião de concelho de turma chegou. A falta de atenção,
falta de hábitos de trabalho, desinteresse, distração e imaturidade dos alunos
caracterizava o perfil geral da turma. Esperava-me um longo trabalho pela
frente nesta difícil tarefa de ser professora.
Apesar de no primeiro contacto com a turma estas caraterísticas não
terem sido evidenciadas pelos alunos, nas sequentes aulas essa foi-se
revelando verdadeira. Nesta primeira aula foi solicitado aos alunos que
preenchessem um pequeno questionário para que cada um se pudesse
identificar (ver anexo 1). O preenchimento desta ficha possibilitou-me conhecer
melhor os meus alunos, reconhecendo alguns dados importantes como os seus
problemas, potencialidades, gostos e visão face à disciplina de Educação
Física e a prática de atividade física. Com esta informação consegui iniciar o
presente ano letivo com mais segurança e uma certa direção estipulada, tendo
em conta não só a caracterização geral da turma mas também as expetativas
individuais de cada aluno face à disciplina.
Através de todos estes resultados iniciei o ano esperando uma resposta
positiva por parte dos alunos, no que toca não só a uma participação voluntária
emotiva na aula como também à cooperação para comigo. Fiz da fase de
planeamento a fase mais importante de toda a minha ação. Nesta consegui
idealizar diferentes formas de “agradar” aos meus alunos na lecionação das
diferentes modalidades não me ficando apenas por um modelo restrito e
imparcial.

3.4 Com quem estou?

Este ano letivo foi concebido com muito trabalho e dedicação individual,
todavia sem o acompanhamento e disponibilidade de todos aqueles que me
rodearam não teria conseguido chegar até aqui tão satisfeita com o meu
desempenho.
O primeiro impacto com a Escola, descrito no presente trabalho reflete
desde logo uma grande predisposição de todos os professores para o apoio do
meu percurso enquanto estagiária e assim se verificou. Fui sempre bem
recebida por todos os professores, funcionários, alunos e colegas de estágio,
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não havendo qualquer problema ao longo de todo o ano. Passo agora à
apresentação detalhada da comunidade educativa por quem fui tão bem
acolhida.

3.4.1. Os Professores de Edução Física

O primeiro contato com o grupo disciplinar de Educação Física deu-se
na primeira reunião do Departamento de Expressões. Todo o grupo desde
cedo se disponibilizou a ajudar todos os elementos do núcleo de estágio. O
ambiente vivido neste grupo de professores mostrou ser de verdadeira
cumplicidade e cooperação. Ao longo do ano assistiram às nossas aulas, foram
dando sugestões, opiniões e felicitando o nosso desempenho. Sempre que
necessitei de alguma ajuda predispunham-se de imediato ajudando-me sempre
a realizar com sucesso os meus objetivos. O companheirismo foi-se fincando,
desde a sala dos professores, ao bar e ao pavilhão. Sempre me
disponibilizaram todo o material e espaços nos momentos de maior “aperto”.
Senti-me sempre privilegiada, como se tivesse prioridade, o trato de todos os
professores fez-me a cada dia perceber que estava a realizar um bom
caminho, a evoluir de dia para dia com mais confiança, mais coragem e mais
valor próprio. Posso afirmar que no final do ano me sentia “uma deles”, a
completa integração fez-me sentir que lhes pertencia e prova disso é o
sentimento atual (agosto, 2012) em que inconscientemente me passam ideias
como a de “como irá ser o próximo ano naquela Escola”, revendo-me com eles
e com a minha turma em mais um ciclo. Todavia são só imagens sonhadas que
provavelmente não irão ser realizáveis.
Com isto certifico que me senti bem acompanhada ao longo do ano, que
revi em alguns dos professores características das quais tentei assemelhar o
meu desempenho. Este ano foi a minha vez de dar o meu contributo a esta
Escola e a estes professores que outrora me formaram, alegraram e me
tornaram a jovem responsável, dinâmica e aventureira que hoje sou.
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3.4.2. A professora cooperante

Em primeiro lugar, recordo enquanto aluna as suas aulas como
rigorosas e organizadas. Esta professora era caracterizada por ex-alunos
estagiários como sendo bastante exigente e rigorosa, conhecedora de todas as
competências e requisitos que o professor deve conter. Iniciei o ano com algum
receio, medo de falhar ou mesmo de desiludir esta docente, ainda assim este
facto trouxe-me muitas vantagens. Visto que o nível de exigência foi sempre
elevado, este obrigou a que possuísse desde cedo uma postura responsável e
profissional,

não

havendo

assim

possibilidade

(ou

deixando

poucas

possibilidades) das minhas capacidades e da minha ação não refletirem um
bom resultado.
Ao longo de todo o ano a Professora Adriana teve um trato especial
connosco, sabia manter a sua autoridade fazendo sempre perceber que o
nosso trabalho estava à sua responsabilidade e que deveríamos manter uma
ação responsável e por ela guiada. Nunca nos negou qualquer iniciativa,
aplicação de uma nova ideia ou mesmo de uma nova forma de lecionar as
nossas aulas. Afirmava sempre que nada é errado, que tudo pode resultar
desde que haja um processo de planeamento organizado, ajustado e refletido
para que as consequências não possam influenciar de forma negativa o
processo de ensino-aprendizagem. Sendo o nosso percurso de estudantes
estagiários é um percurso de reflexão sobre a nossa ação, onde temos a
oportunidade de avaliar as nossas atitudes, restruturando-as de aula para aula
em busca de uma estratégia de ensino mais eficiente, mais direcionada e com
bons resultados. No entanto, nem sempre ao longo deste ano tive momentos
felizes, foi com as pequenas imperfeições que fui crescendo e melhorando a
minha prestação, entre lágrimas e gargalhadas construi um “eu” mais seguro,
este “eu” que não teria atingido tal sucesso sem toda a atenção, persistência,
rigor e exigência desta professora que tão bem nos acompanhou ao longo do
ano letivo. No último período de aulas, a professora Adriana deu a sua opinião
acerca da minha ação, considerando-a nesta fase final como autónoma, sendo
este um momento marcante deste estágio. Penso que marcou uma transição,
orientada para o meu futuro enquanto docente, onde terei de assumir uma
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ação não guiada mas responsável, onde deverei acarretar um vasto número de
funções sem haver alguém a quem perguntar como o devo fazer. Para finalizar
ressalvo a ideia de que apesar de toda a minha satisfação final com esta etapa,
irei poder contar sempre com esta professora não só para esclarecimento de
dúvidas como também como uma amiga. O ano de trabalho não teria sido o
mesmo sem toda a convivência, partilha e interajuda.
3.4.3. Os colegas de estágio
Passo agora a descrever um pouco o Núcleo de Estágio no qual me
inseri durante este ano. Ao início a expectativa relativamente ao núcleo era
elevada, esperava um ano de trabalho árduo, de trabalho em equipa e de
companheirismo, no entanto este caminho nem sempre foi vivenciado com
estas características. Constituído por três elementos, o núcleo de estágio foi-se
tornando como um grupo ao longo do ano, num processo lento. Provavelmente,
deveu-se a não nos conhecermos e termos de iniciar uma relação de alguma
afetividade e amizade desde a base. Somos três jovens que perseguem o
mesmo objetivo, no entanto com formas de atuação e pensar muito diferentes.
Tentei sempre manter uma ligação forte com os dois membros, mantendo
sempre as minhas ideias e planeamentos à disposição dos dois esperando a
retribuição dos seus trabalhos e dos seus feedbacks. Ao longo do ano senti-me
quase como a líder do grupo, o pilar de um trabalho contínuo do desafio de
sermos Professores. Estive sempre disponível para ajudar os meus colegas,
dei sempre o meu contributo enquanto colega, posso afirmar que até com esta
ação me superei pessoalmente, sentindo muitas vezes que a minha
cooperação para com eles era uma mais-valia para as suas atuações. De um
modo geral o ambiente de trabalho vivido foi bastante positivo, criamos laços
de amizade e conseguimos terminar o estágio com bastantes recordações
felizes deste percurso. O sentimento de partilha de sentimentos, de trabalhos e
de ideias face à nossa função fez deste grupo um grande lugar de conforto no
meu dia-a-dia no estágio. Mesmo com alguns desânimos afirmo que sem eles
não teria chegado tão longe (como acredito que cheguei).
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3.5 Contexto Legal, Institucional e Funcional
Resumidamente, o presente Estágio Profissional integra uma prática de
ensino supervisionado e o correspondente relatório, rege-se pelas normas da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) (contexto
institucional - regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e pelo
regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos
básicos e secundário da FADEUP).
No que diz respeito ao contexto legal, o decreto-lei nº74/2006 de 24 de
Março regulamenta este estágio com a inserção do Processo de Bolonha e a
reorganização do ensino superior. Este decreto-lei tem como fundamento a
mudança do paradigma de ensino em modelo passivo que contempla como
base a aquisição de conhecimentos, fazendo a passagem para um ensino que
dá primazia ao desenvolvimento de competências. Este processo adota um
sistema de graus académicos facilmente legíveis e comparáveis, adota um
sistema assente em dois ciclos principais, promove a mobilidade intra e extra
comunitária de estudantes, docentes e investigadores, fomenta a cooperação
europeia em matéria de garantia de qualidade e incrementa a dimensão
europeia do ensino superior.
O Estágio é também regulamentado pelo decreto-lei nº43/2007 de 22 de
fevereiro que define as condições necessárias à obtenção da habilitação
profissional para a docência. Este documento valoriza o mestrado como um
esforço para a elevação do nível de qualificação, garantindo assim um ensino
com qualidade de preparação para o desempenho da função de docente. Ainda
neste decreto é destacada a valorização ao estágio profissional como a
iniciação à prática profissional na qual para além do conhecimento disciplinar
se alicerça a iniciação da prática profissional e a investigação na área.
Atendendo às normas orientadoras do estágio profissional, o estudante
estagiário suporta uma imensidão de funções as quais deve aprender a cumprir
com o máximo de rigor, responsabilidade e profissionalismo. É nesta fase que
temos o privilégio de reconhecer as nossas capacidades e fazer uso dos
nossos conhecimentos de forma a tomar uma ação que neste momento é
“guiada” por um professor experiente que saberá reconhecer o nosso sucesso
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e nos ajudará a ultrapassar o fracasso mostrando-nos o caminho para a
realização se um trabalho eficaz.
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4. PRÁTICA PROFISSIONAL

O presente capítulo tem como propósito espelhar de forma clara toda a
minha vivência neste “curto” percurso. Não se trata de descrever apenas
acontecimentos mas sim sentimentos, pensamentos e sensações que foram
por mim vividos ao longo deste caminho. Não se trata de contar os fenómenos
individualizados, mas sim uma cadeia de acontecimentos interligáveis que
constituíram um caminho contínuo, progressivo e reflexivo (e sentido como
infindável). Afirmo então que este capítulo irá sustentar a prova de, ao longo
deste ano letivo, ter adquirido os conhecimentos, a responsabilidade e o
carisma necessário enquanto ser humano para tomar uma ação o mais
exemplar possível enquanto docente na área que me apaixona, a Educação
Física.
Inicio este capítulo apresentando a minha caraterização face à profissão
à qual me sujeito. Sustentarei o meu ponto de vista em bibliografia específica,
mas pretendo também tornar este capítulo algo próprio que espelhe o meu “Eu”
e a minha conceção face à educação e à missão do Professor de Educação
Física.
Outro dos temas que irei apresentar é a associação do ser
profissionalizante com a árdua tarefa de ser pessoa. Este tema revelou-se para
mim uma batalha ao longo deste ano, o esforço da organização do meu dia a
dia, o tempo para a família, para o trabalho, o esforço de sentimentos menos
bons e a capacidade de extinguir pensamentos quando colocada a “máscara”
de professora, nem sempre foi uma tarefa fácil.
Após a apresentação destes temas irei então passar à apresentação
detalhada das áreas que contemplam o Estágio Profissional, esperando com
esta, transmitir toda a emoção e alegria com que me deixei apaixonar ao longo
do ano pela Escola, pelo ato de ensinar, pelos meus alunos e pela ansia de um
dia conseguir poder exercer esta profissão.

4.1 Ser Professor

O que caracteriza o distintivo do docente é a ação de ensinar. Esta
definição mantém-se relativamente permanente ao longo do tempo, porém até
finais da primeira metade do séc. XX a ideia de ensinar era associada à ideia
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de

passagem
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conhecimento.

Nas

sociedades

atuais configura-se

essencialmente como o ato de fazer aprender algo a alguém. Não podemos
satisfazer-nos com estes conceitos e tomá-los como definitivos, apenas
podemos levá-los como hipóteses, pontos de partida.
Ser professor recai numa profissão ambígua e de contínua formação ora
vejamos os seguintes parágrafos:
Todas as profissões se afirmam e são distinguidas na sociedade pela
posse de um saber próprio, no caso dos professores quer a função quer o
conhecimento não se podem especificar, existindo uma “tecnização” específica
da atividade. Tem de haver consciência do saber obtido e do utilizado, assim
como é imprescindível a necessidade de saber como transmitir esse
conhecimento, ajustando a cada situação e contexto (Roldão, 2007).
Cunha (1989), refere que o professor não ensina no vazio e em
situações semelhantes, mas sim com alunos reais e situações definitivamente
distintas. É a estas situações que interferem os factores internos da Escola
assim como situações sociais mais amplas que identificam uma cultura e o
momento histórico-politico.
Com estas afirmações é possível associar a profissão de docente a uma
profissão que não se restringe a um função previsível e consistente. Nesta
profissão existe um saber científico específico que caracteriza a área de cada
docente, mas não é desse conhecimento apenas que se fazem professores.
Saber reproduzir a mediação de ensinar não é um dom, não é uma técnica,
nem uma vocação, é ter um conhecimento específico, exigente e complexo. É
saber afirmar e reforçar um saber profissional mais analítico, consistente e em
permanente atualização, fazendo com que este seja significativo para a
“plateia” a que se dirige, seja adaptado ao contexto e ministrado de forma
eficiente, mediante a resposta que nos é dada pelos respetivos alunos da
“plateia”.
Como é possível verificar para ser professor é necessário estar munido
de um conhecimento próprio, que transcende os conteúdos de ensino. É
necessário dominar todo um processo complexo de ensino que diverge de
Escola para Escola, de turma para turma e de aluno para aluno. O docente
deve ser ágil e flexível adaptando-se em qualquer circunstância às situações
com que se vai deparando ao longo da sua carreira conseguindo para além de
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ensinar, educar os jovens a ser futuros cidadãos civilizados, responsáveis e
conhecedores.
Passo agora a uma reflexão sobre a ação de Educar, função essa
inerente à profissão de ser professor, à qual atribuo um grande valor pessoal.
No meu ponto de vista, esta função é tão ou mais importante que o ato de
transmitir conhecimentos, no entanto, estas duas ações devem ser equilibradas
de forma a criar um ambiente de ensino completo e saudável à vida em
sociedade.
Na minha opinião, educar reflete-se no ato de ensinar, preparar e
responsabilizar o ser humano jovem, para a sua intervenção na sociedade no
futuro. Isto é, criar modificações no caráter do indivíduo, que lhe permitam
adquirir traços na sua personalidade de modo a responderem com o seu
comportamento perante a sociedade de uma forma correta, civilizada,
exemplar, valorativa, contextualizada e bem-sucedida. Em suma, educar é
promover o desenvolvimento de habilidades e competências no ser humano
para atingirem uma finalidade relacional positiva em sociedade.
Toda esta concetualização por mim descrita, criou-se nos últimos
meses, antes de enveredar no estágio profissional. Imaginava que ser docente
de Educação Física era apenas ensinar tudo aquilo que fui aprendendo em
contexto físico e desportivo. Porém esta ideia foi posta de parte com toda a
aprendizagem que abarquei durante e primeiro e segundo semestre deste ciclo
de estudos que integro. Começaram a aparecer dúvidas, receios e medos
quanto à minha função como docente e ao meu desempenho como educadora
da futura Sociedade, pois as minhas responsabilidades não se baseiam em
garantir que os alunos saibam fazer, mas também que saibam agir, sentir e ser.
À luz de Savater, em O Valor de Educar (1997), os critérios
fundamentais do desenvolvimento humano de uma sociedade reservam-se no
tratamento dado pelos professores primários, sendo que no passado estes
eram protagonistas da regeneração social. Atualmente o papel social dos
professores tem sido desvalorizado, vivemos numa sociedade que considera o
Professor primário como um “falhado”, todavia é a estes que devemos os
excelentes professores universitários, os jornalistas, os artistas, escritores, etc.
que hoje se erguem na nossa sociedade. Visto isto, a minha conceção do valor
de educar vai de encontro à perspetiva de Savater (1997), tendo em conta o
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papel fulcral que é o do professor como agente de uma regeneração social
positiva. Savater (1997), refere ainda, que a crise atual da educação não
resulta desta assegurar em termos deficientes os objetivos sociais que lhe são
fixados, mas sim, de não haver conhecimento por parte dos professores das
finalidades que têm de cumprir nem em que sentido, devem orientar as suas
ações. Com a nova perspetiva do conceito de educar com que me deparei ao
ingressar no mestrado do Ensino da Educação Física, consegui reter a correta
ideia do que é ser Professor, tendo deste modo uma melhor perceção das
metas que terei de atingir enquanto Educador da sociedade. Assim, ao longo
do meu caminho enquanto estagiária procurei assegurar uma ação completa,
não fazendo parte desta crise educacional. Fiz questão de assegurar um papel
completo onde a transmissão de conhecimentos e valores se fez sentir ao
longo do ano letivo.
Educar pode parecer simples, no entanto, para além do contexto Escolar
e do meio envolvente eu apercebi-me bem cedo que afinal eu não ia ter uma
turma, eu ia ser sim, responsável pelo grande desafio de educar/ensinar 24
jovens, com diferentes comportamentos, pensamentos, valores e ideais face à
Escola. Cada aluno é um ser único, individualizado, diferente e com
necessidades e capacidades distintas. Como iria eu conseguir, com uma
mesma atitude, conseguir alcançar um objetivo comum para seres tão
distintos? Pois é, ao longo do ano aprendi que uma mesma ação não basta,
que para cada aluno há uma forma de tratamento diferente e que o seu
conjunto deve ser valorizado, para que o ensino seja significativo para todos.
Todos têm o dever de aprender mas mais importante que isso, todos
têm o direito a uma educação profissional, favorável e valorativa.
Este tema parte ao encontro de uma das problemáticas do ato de
educar, respetivamente a primeira antinomia determinada por Cabanas (2002),
sendo ela a educação entre o determinismo da hereditariedade e as influências
do meio ambiente. Esta surge dos seus condicionamentos biológicos, isto é,
aquilo que determina as características do indivíduo, as que consigo nascem e
permanecem e as que vão-se transformando derivado à influência do meio.
Esta antinomia refere a existência de condicionalismos, sendo eles a
base biológica e os resultados do ambiente. Sendo que, o primeiro deriva de
fatores biológicos, refere-se à constituição física do individuo à base da
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psicologia do mesmo, a fonte primária do seu comportamento. Neste contexto
a ação educativa não deve fazer o que pretende, pois irá de encontro com a
rigidez dos dados naturais do indivíduo (Cabanas, 2002). O segundo
condicionalismo, acredita que a educação não só pode fazer o que quer, como
inclusivamente, pode tudo, pois a sua ação depende unicamente das pressões
e condicionalismos ambientais. Por fim, ainda se destaca um meio-termo
destes dois condicionalismos, sendo ele apoiado pela maior parte dos autores,
este refere que a personalidade é determinada ao mesmo tempo por fatores
naturais e sociais. A partir desta ideia Cabanas (2002) afirma que é possível
desenvolver capacidades, porém dentro de certos limites.
Esta antinomia vem então direcionada para o facto de cada homem ser
singular e distinto nas formas de agir, pensar e sentir mediante os seus
determinismos biológicos e ambientais. De uma forma geral, estas duas
questões éticas referem-se ao facto de ter de agir perante um grupo, de forma
que consiga promover e desenvolver os mesmos objetivos a todos, mesmo
sabendo que todos são diferentes.
Cada pessoa é portadora de diferentes capacidades, interesses e
contextos da realidade social, deste modo não podemos esperar o mesmo
resultado de todos os alunos, nem que a mesma estratégia de ensino seja
eficaz para desenvolver determinada competência.
Desta forma tive de me mentalizar que o culminar da formação da
Faculdade não irá colocar uma barreira no meu papel como aprendiz, pelo
contrário, irá sim abrir portas a uma nova etapa em que cada aula se
transformará num terreno de jogo, o qual tenho que conhecer, invadir, explorar
e atuar de forma a atingir a vitória, a superar as dificuldades que são as de
impulsionar o desenvolvimento humano de jovens diferentes, com capacidades
e vontades distintas. Tudo isto se resume em superar mais e mais o
conhecimento, que agora se transforma do teórico para o prático, enfrentando
experiências reais.
Para findar esta reflexão transcrevo uma frase presente no livro O Valor
de Educar de Savater (1997), a qual levo comigo para a vida: “…a educação é
valiosa e válida, mas também que é um ato de coragem, um passo em frente
da valentia humana. Os cobardes e os timoratos, é favor de absterem-se” (pag.
25). Apesar de todas os receios, obstáculos que terei de transpor, problemas
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que terei de resolver e lágrimas que terei de evitar, não me embaraço, mas sim
afirmo com otimismo: Eu valho, eu tenho coragem, eu sou valente e não me
abstenho!
Em suma, é possível concluir que realizei o meu estágio procurando o
papel bem completo da “personagem” que encarnei, fazendo assim deste ano,
um ano exemplar que tomarei para a o meu futuro profissional. Desta forma
cresci enquanto professora, enquanto educadora e enquanto aprendiz,
aceitando cada vez mais as aprendizagens de dia para dia e criando em mim,
cada vez mais, particularidades que os alunos podem apreender quando me
“usarem” como “modelo”. Passo agora à transcrição de mais um ponto fulcral
desta passagem, de pessoa para professora.

4.2 Ser Professor vs. Ser Pessoa

Este meu último ano de formação académica, fez-me tornar uma pessoa
diferente, mais resistente, mais organizada, mais forte e mais entendida sobre
a função do ser professor.
Sou trabalhadora estudante, retomei a minha prática desportiva no clube
de andebol local e para além de tudo isto tenho o encargo de ser filha, irmã,
neta, amiga e namorada.
O início do ano letivo começara e questionava-me, com um sentimento
de incerteza muito forte, como é que iria conseguir organizar a minha vida,
como poderia eu ser alguém bem-sucedida em todos os meus afazeres, como
iria conseguir provar à Escola de Estágio que eu nascera para ser Professora.
Não podia desistir de nada, o que tiver de ser, será, e eu tinha de
conseguir. Posso confessar que nem sempre foi fácil. Ao início vivia numa
verdadeira euforia, uma correria infernal, saia de casa bem preparada para o
dia na Escola, porém saía da Escola bem atrapalhada para o trabalho, a
pensar na organização das aulas que ainda teria que dar no ginásio, sem saber
onde encontrar a farda do trabalho e sempre a chegar em cima da hora, mas
que correria, saia muitas noites do trabalho e chorava, as coisas não estavam a
correr da melhor forma e eu tinha de conseguir dar a volta. Raramente me
sentei à mesa com os meus pais para uma refeição, chegava a casa à noite e
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já estavam a dormir, e tinha de ficar até tarde a trabalhar para o estágio. Mas
que vida é esta? Como irá ser daqui a uns anos? Pensava eu...
A verdade é que para além de toda a aprendizagem conseguida com a
iniciação da prática profissional na Escola eu cresci como pessoa. Nada me
restava se não superar-me, ser mais forte, ultrapassar alguns limites, exceder
as horas que passava acordada, e assim julgo que consegui. Consegui
organizar melhor o meu dia-a-dia e tomar consciência de que na vida de
professor as responsabilidades se redobram. Não dá para deixar para amanhã
os afazeres de hoje, não dá para ir menos preparada hoje e compensar depois,
não dá para desperdiçar um minuto de cada momento em que colocam à
nossa frente um grupo de crianças que têm o direito de aprender, de serem
educados e assim crescer preparados para a vida em adulto.
Os professores são mais do que meros “ensinadores” e cada vez mais
se pretende que sejam mais generalistas, especialistas, firmes, flexíveis,
rigorosos, compreensivos, imunes às pressões mas atentos ao que os envolve,
disciplinados mas estimuladores da crítica e da criatividade e tudo isto em
períodos de 45 e 90 minutos (Guinote, 2011). Estas e outras características
são de caráter obrigatório no temperamento de um professor. Este ser humano
tem de ser forte, com “poderes” que ultrapassam as suas próprias expectativas
sobre as suas capacidades. Somos um ser em diária reconstrução, formação e
adaptação, correndo a cada esquina o risco de alterar a nossa visão sobre algo
ou alguém ou não fosse a nossa função, formar jovens ensinando-lhes o
caminho para o sucesso, para uma vida com qualidade, alegria, satisfação e
superação pessoal.

Está nas nossas mãos integrar os alunos num meio envolvente de
desenvolvimento orientado. A instituição Escolar desempenha um papel muito
importante fornecendo aos alunos condições de estabilidade e segurança
indispensáveis à sua evolução (Mialaret, 1977). E os “operários” desta
instituição somos “nós” (futuros professores), é nosso dever portanto servir de
guias, ensinando o melhor caminho servindo de exemplo para estes jovens em
formação, sabendo que a nossa matéria-prima não é homogénea nem
previsível. Encontramos aqui o grande desafio de ser professor. Não existe
uma fórmula objetiva de realizarmos a nossa função, e é desta “instabilidade”,
35

da irregularidade desse caminho que irei passar a falar neste capítulo. Ser
professor é antecipar, prever, realizar, adaptar, improvisar e refletir sobre cada
dia vivido em busca de um resultado final com êxito, o ensino e a educação dos
nossos alunos.
Tal como refere Januário (1996), são os pensamentos e decisões
antecedentes, que guiam uma intervenção neste caso educativa dando-lhe um
sentido, e estas decisões irão posteriormente avaliar as decisões de
intervenção, processo que por sua vez irá influenciar as primeiras decisões.
Encontramos portanto um ciclo de tomadas de decisão que se influenciam
mutuamente.
O comportamento do professor é iniciado com o seu processo de
pensar, isto é, começa tendo em conta as suas teorias implícitas, conceções e
crenças. De seguida, passa para o planeamento da sua ação, onde se irá
fundamentar nos seus pensamentos para organizar o processo de ensino
aprendizagem. Depois deste momento chega o momento da realização onde o
professor coloca em prática os seus processos mentais planeados e servindose ainda das tomadas de decisão imediatas para responder a tudo aquilo que
não foi previsto ou pensado na fase de planeamento. Após esta última fase o
professor reflete sobre a sua ação e tomadas de decisão através dos seus
pensamentos, criando ou mesmo refinando suas crenças, conhecimentos e
estratégias de ensino. Estamos então perante um processo de aprendizagem
autónoma (mas interminável) do qual o professor não pode prescindir na sua
ação. Se tais etapas não forem executadas, apenas estaremos a assistir a um
ensino incongruente, não adequado, não refletido, e possivelmente sem
resultados, isto é, não eficaz.
O dia a dia de um professor não pode ser subdividido em fases, não
podemos ser só professores de manha e à tarde ser “simplesmente pessoa”.
Temos de ser um “ser alerta” de tudo e todos, mantendo-se atualizado,
formado e devidamente preparado para imprevistos. Desprovidos de um
conhecimento rigoroso mas em plena mutação, temos de aceitar as
perspetivas dos nossos jovens, adaptarmo-nos ao “moderno” e às suas ideias,
todavia lutando por valores que não se alteram com o tempo e dos quais a vida
em sociedade não poderá viver sem. Falo de valores como o respeito, a
cidadania, a cooperação e a humildade.
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Parti para este estágio sem qualquer experiência neste campo, com
medo do que poderia enfrentar mas de uma coisa eu estava segura: todos os
dias na Escola iriam ser vividos com o máximo de rigor e antecipação.
Januário (1996, p.7) refere, “os docentes mais preocupados com o
impacto da sua ação revelam maior especificidade na fase prévia e melhores
indicadores de comportamento na fase interativa”. Completamente de acordo
com este autor percorri o meu caminho enquanto estagiária seguindo a ideia
que teria de viver um dia de cada vez. As fazes de antecipação, de
planeamento eram preparadas com muito cuidado, rigor e antecedência. Nada
podia falhar e de dia para dia consegui aperfeiçoar esta conduta de
preparação. Esta preparação não depende de uma hora de trabalho diário, mas
sim de um constante pensamento sobre a nossa ação, sobre a sociedade,
sobre os acontecimentos atuais e principalmente sobre os jovens com quem
lidamos. Ser professor é adquirir uma conduta e uma postura constante de
ações exemplares e de benefício para nosso crescimento, enquanto seres
humanos que regem o modelo da sociedade que nos rodeia.
Revejo assim este estágio como a oportunidade, o momento, a época da
minha vida, onde tive oportunidade de absorver dos outros sempre algo
passível de completar a minha ação, de pôr em prática tudo aquilo que
conheço, os saberes, as estratégias de educação que trago comigo e que
quero transmitir aos outros.
Reflito agora sobre as fases de organização, gestão do ensino e
aprendizagem, da participação na Escola e com a comunidade e do meu
desenvolvimento profissional.

4.3 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem

Esta área visa englobar a conceção, planeamento, realização e
avaliação do ensino, tendo como objetivo expor a minha intervenção e
orientação pedagógica que conduziram à minha atuação pedagógica ao longo
do ano letivo.
Desde o início do estágio que reconheci que as tarefas diárias que nos
eram incumbidas não faziam parte apenas de afazeres, antes pelo contrário.
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Toda a nossa ação incluiu tarefas que nos fizeram completar este ciclo de
estudo com uma visão completa, profissional e real do ser professor. Coube a
nós alunos estagiários aproveitarmos esta etapa para garantir a aquisição, o
domínio e o conhecimento de toda essa mesma ação, que gere a ambígua e
árdua tarefa de ser professor.
Quem mais vivenciar, quem mais se empenhar e quem mais mostrar a
sua vontade interior irá ser quem mais irá atingir o sucesso pensava eu.
Baseada neste pensamento este ano tornei-me uma “esponja” na Escola,
absorvendo de tudo e de todos um pouco mais de saber, de experiência, de
ideias, de estratégias, de ações e soluções conseguindo no final atingir um
patamar de autonomia satisfatório, porém jamais saciada com a meta
alcançada, mas sim mais e mais ansiosa por um dia poder percorrer este
caminho na Escola aprendendo cada vez mais.
Passo então a descrever os passos pelos quais me guiei desde o início
do ano letivo até ao seu final, com vista em fazer das minhas aulas momentos
ricos em aprendizagem, em significado para o crescimento pessoal dos meus
alunos e ainda para a conquista de boas sensações e emoções que
guardassem para as suas vidas.
Começo por falar da minha forma de pensar, da minha base de
conhecimento e experiência que me fizeram iniciar o ano com pouca, mas
alguma confiança própria sobre as minhas capacidades.
4.3.1 Conhecimento e Experiência - Uma viagem no tempo…

Segundo Batista et al. (s.d.) a Educação Física passa pela possibilidade
de desenvolver nos alunos competências ao nível da ação, do conhecimento e
das atitudes. Estava portanto nas minhas mãos aplicar uma ação favorável
nestas três áreas.
Para ir de encontro a uma ação responsável e contextualizada usufruí
dos saberes próprios da Educação Física. Saberes estes adquiridos ao longo
da minha formação universitária. Saliento o primeiro e segundo semestre do
presente ciclo de estudos como pilares fundamentais da minha ação atual.
Sem os saberes e as experiências adquiridas nestes momentos jamais teria a
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perceção correta face à profissão a que me proponho, às responsabilidades
que vão para além do ensino de habilidades motoras e das regras de jogo. Isto
é, não teria noção das competências a que se propõe a Educação Física.
Descrevo algumas das aprendizagens mais significativas no meu
percurso académico que constituíram para mim as bases fundamentais da
minha ação. No primeiro ano da Licenciatura adquiri conhecimentos
específicos que fazem parte de um conjunto de conhecimento base,
imprescindíveis para a nossa profissão. Unidades curriculares como anatomia,
fisiologia e biomecânica deram-me um conhecimento abrangente e fulcral para
o reconhecimento do corpo e do seu funcionamento. A nossa ação tem como
referência o movimento humano e o combate ao “analfabetismo motor”, parte
portanto, destes conhecimentos a prescrição de exercício físico de forma
cuidada, detalhada e consciente. Ainda neste ano letivo valorizo outras duas
unidades curriculares, respetivamente a de Desportos Individuais e Desportos
colectivos. Nestas unidades curriculares vincamos conhecimentos teóricopráticos sobre várias modalidades e ainda tivemos a oportunidade de iniciar a
aprendizagem pedagógica de algumas dessas modalidades. Iniciamos
aprendizagens sobre a estruturação de uma aula conhecendo as diferentes
fases a seguir tendo mesmo a oportunidade de iniciar pequenas práticas
pedagógicas, lecionando aos colegas pequenas aulas por nós planeadas.
Iniciando-se aqui o primeiro contato com a lecionação, com a experimentação
de uma ação complexa que no momento se mostrava assustadora, temida e de
difícil realização.
No segundo e terceiro ano académico as unidades curriculares de
metodologia de treino, avaliação e prescrição do exercício físico e pedagogia
do

desporto

dotaram-me

de

conhecimento

específicos,

conseguindo

aperceber-me da importância e da especificidade com que nós, profissionais da
área do exercício e da atividade física, devemos realizar o nosso trabalho. Não
estaremos a partir de hoje diante de livros, cadernos e canetas mas sim de
seres humanos, com capacidades e necessidades destintas. Todo o exercício
deve ser ajustado ao nível de desempenho dos nossos alunos garantido
primordialmente a sua segurança, a sua evolução levando-os a percorrer um
caminho certo para atingir determinado objetivo. A intervenção pedagógica
envolve a utilização de diversas técnicas de ensino, identificadas e
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relacionadas com as técnicas de instrução, gestão, clima relacional e controlo
disciplinar, estas devem ser aplicadas conforme o contexto local, o momento
histórico-social, as características dos nossos alunos e ainda seguindo os
objetivos estipulados pela respetiva instituição de ensino.
Ainda no último ano deste curso, na realização da unidade curricular de
estágio profissional, ainda que não tenha sido realizado na área da docência,
tive a oportunidade de aprimorar algumas capacidades que me foram
imprescindíveis para a iniciação da prática docente durante este ano. O ato
reflexivo sobre a minha ação, a antecipação/previsão de ocorrências, a
planificação e aplicação de exercício, a destreza para lidar com situações
imprevisíveis e o aperfeiçoamento da comunicação, instrução e feedback
garantiram-me uma grande evolução pessoal e profissional.
Não menosprezando as restantes unidade curriculares, neste três anos
de formação superior consegui recolher saberes que irão servir de base para a
minha ação como docente. No entanto, tais conhecimentos não se tornaram
suficientes, tanto ao nível de habilitação como ao nível de conhecimento.
A integração no ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre foi o
momento chave para a aquisição de conhecimentos específicos e essenciais
para a aprendizagem e o reconhecimento da ação de ser Professor. Apenas
neste ciclo de estudos compreendi a essência da ação do Professor, as suas
responsabilidades, as suas funções. O entendimento da Escola, a sua
organização e funcionamento. As várias formas, estratégias e modelos a seguir
para a condução de um processo de ensino congruente e eficaz. Com a
realização das unidades curriculares didáticas especificas tive a oportunidade
de ter um primeiro impacto com a experiência pedagógica nas diferentes
modalidades e é a essa experiência, dos momentos de observação, de partilha
com os colegas e docentes desta faculdade e da intervenção nas aulas em que
tivera a oportunidade de interagir com a realidade da lecionação que consegui
dar um grande passo de preparação de conscialização da realidade de ser
Professor.
A minha personalidade estava vincada, os conhecimentos tinham sido
adquiridos e o grande passo deu-se. Passava agora da teoria para a prática,
para o início de uma intervenção guiada, porém de enorme responsabilidade, a
que intitulam a profissão de Professor.
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Consciente do meu papel e de que um ano de muito trabalho e
dedicação me esperava coloquei mãos ao trabalho, desde o primeiro momento
do Estágio Profissional.
Depois de obter conhecimento sobre a instituição de ensino e da turma
pela qual iria estar responsável tive a preocupação de analisar alguns
documentos importantes para o exercício da docência.
Apesar de ser conhecedora da Escola e do meio envolvente, através do
Projeto Educativo da Escola (PEE) obtive informações específicas sobre a
informação socio cultural, o desenvolvimento económico, a fundação e história
da instituição. Apresenta também as deficiências da comunidade, a oferta
formativa, os projetos a nível nacional, a estrutura organizacional da Escola, as
prioridades educativas entre outros aspetos. Os parâmetros mais relevantes
deste documento, no meu ponto de vista foram os valores da Escola e o perfil
desejado do professor. Ora, se este ano era meu objetivo conseguir atingir a
autonomia competente de Professora de Educação Física, um dos aspetos
pelos quais devia de zelar era pelo encontro dos objetivos a que a Escola se
propõe, fazendo assim com que o meu caminho seja de encontro a um objetivo
comum desta comunidade. E assim foi, zelei pela organização e estimulação
da aprendizagem dos meus alunos, adequei a progressão de aprendizagens,
envolvi os alunos, trabalhei em equipa com o grupo disciplinar e o núcleo de
estágio e zelei pela busca do valor primordial desta Escola o encontro de “mais
competência, mais cidadania”.
A pouco e pouco, fui especificando os conhecimentos, partindo agora
para o conhecimento do Projeto Curricular de Educação Física (PCEF). Tomei
então conhecimento que no primeiro período iria leccionar o Andebol, o
Atletismo e o Badminton. Já no segundo período estava estipulada a
lecionação de Futebol e Voleibol. Por fim no terceiro e último período as
modalidade de Ginástica e Basquetebol iriam culminar este grande ano letivo
da minha carreira profissional. Na extensão dos três períodos era também
definido que o trabalho de condição física e de Dança deveria ser realizado.
O primeiro impacto desta informação fez-me rever um pouco das minhas
vivências anteriores, de forma a refletir sobre os meus conhecimentos teórico
práticos sobre as respetivas modalidades. A primeira modalidade referida diz
respeito à minha modalidade desportiva de eleição, o Andebol. Foi nesta
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modalidade que realizei o meu pequeno percurso desportivo, tendo uma boa
bagagem de conhecimento sobre esta, tanto a nível teórico como experiencial.
Foi uma das modalidades no qual estive mais confortável a nível de
conhecimento. Sendo que foi uma das primeiras, pude focar as minhas
preocupações noutros parâmetros que não o de conhecimento, iniciando assim
uma prática pedagógica segura e confiante. No que toca ao atletismo, o
mesmo já não se passou, nunca tive contato com esta modalidade a não ser
nas aulas de Educação Física enquanto aluna e no primeiro ano de Mestrado,
no entanto este último deu-me uma grande bagagem de conhecimentos. Com
a unidade curricular de didática do atletismo, sustentada com o Modelo de
Educação Desportiva consegui aprender de uma forma bem divertida muito à
cerca desta modalidade e como realizar uma lecionação da mesma de uma
forma de autêntica competitividade. Baseada nessas experiências dessa
unidade curricular inspirei-me e enfrentei com boas bases o desafio de colorir o
atletismo na Escola. Já no que toca ao badminton nada foi tão simples, não
existiam bases, experiências ou mesmo boas recordações com esta
modalidade havia muito trabalho pela frente, para que o défice de
conhecimentos fosse limado e a lecionação desta modalidade não fosse
prejudicar a aprendizagem dos meus alunos e por outro lado o meu
desempenho. Nas restantes modalidades sentia-me bastante confiante, com
boas bases e boas experiências anteriores tendo sem dúvida de salientar o
papel das didáticas especificas inerentes ao segundo semestre deste ciclo de
estudos como primordiais para o desenvolvimento dos meus conhecimentos
sobre as matérias e as diferentes formas de ensino.
No que toca ao trabalho de condição física e à lecionação de dança
senti-me, à partida, perfeitamente capaz. A minha experiência profissional
adquirida no trabalho no mundo do fitness trouxe uma boa preparação e
conhecimentos próprios que me iriam então facilitar nos momentos de atuação
na Escola. As matérias estavam portanto revistas e sabia, sob este ponto
específico, o que me iria esperar.
Ainda neste documento (PCEF), o grupo de Educação Física desta
Escola define os princípios gerais da Avaliação. Nestes define-se o objetivo dos
critérios de avaliação, sendo esse a perseguição de uma Escola inclusiva,
sendo que devem contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino42

aprendizagem e para apoiar o aluno na procura e alcance do sucesso na
Educação Física e no Desporto. Os comportamentos definidos devem ser
encarados como linhas orientadoras, pelo que, se considera que o processo de
avaliação não se esgota na aplicação dos mesmos. As contingências da
avaliação são fatores conscientes deste Subdepartamento, pelo que os
critérios devem contribuir para a procura da individualização do ensino. Estes
pontos são, portanto, pontos conhecidos e seguidos pelos docentes do grupo
disciplinar. Verificamos aqui que o grupo trabalha todo num mesmo sentindo
existindo congruência sobre os pontos de vista acerca dos critérios de
Avaliação e seus objetivos.
Assim, existe mais uma vez um caminho traçado, uma perspetiva
definida e um objetivo eminente. Após a leitura de todas estas definições
coloquei na minha “mala” mais uma “tonelada” de responsabilidade, de deveres
e de ações das quais me iria ter de fazer prover para a realização de um ciclo
satisfatório, bem sucedido e com finalidades estabelecidas. Ainda neste
documento revi os princípios específicos sobre a avaliação em Educação
Física para cada uma das suas fases, isto é, os três momentos de avaliação
(diagnóstica, formativa e sumativa).
Porque o grupo tem as suas tarefas bem delineadas, salvaguarda o
trabalho em equipa e a homogeneidade do seu trabalho. Existia então um
caminho demarcado e que me competia agora segui-lo, como diz o velho
ditado “à terra que fores ter, faz como vires fazer” e assim foi. Não havia nada a
inventar apenas muitas tarefas a cumprir conforme o que já se encontra
padronizado pela Escola, assim segui o meu caminho.
Neste momento, já me sentia mais enquadrada sobre os saberes
próprios da Escola, mas ainda mais havia a saber. Chegara o momento de
analisar

detalhadamente

o

Programa

Nacional

de

Educação

Física,

nomeadamente o correspondente ao 7º ano de Escolaridade. Com este
apercebi-me que o projeto curricular de Educação Física se encontra
plenamente enquadrado com o que neste é regulamentado.
No planeamento anual do 7ºano definido pelo Subdepartamento de
Educação Física conheci detalhadamente os conteúdos a lecionar dentro de
cada modalidade, as competências a explorar, alguns exemplos para a nossa
operacionalização e ainda os recursos materiais existentes na Escola. Com
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este documento consegui iniciar um planeamento congruente para todas as
modalidades.
Os conhecimentos bases estavam assimilados.
Após tomar consciência das condições de trabalho na Escola, das bases
fundamentais sobre a educação e o ensino, das matérias de ensino e da turma
com quem iria trabalhar senti-me melhor preparada para iniciar um processo
pedagógico para o alcance do desenvolvimento e de aprendizagens
desejáveis.
Terminada esta fase de conceção, restava iniciar a minha intervenção de
uma forma responsável, não deixando de me sustentar nos saberes dos meus
guias, professora cooperante e restantes professores de Educação Física.
Procurando assim atingir um maior patamar de conhecimentos, construindo
uma intervenção autónoma, notória e exemplar, nas três áreas de intervenção,
garantindo não só ensinar ações como também fazer com que os meus alunos
adquiram conhecimento e atitudes favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal.
Passo então agora para fase de planeamento, fase esta que levei
durante todo o ano como a fase primordial para uma intervenção bem
sucedida…

4.3.2 Planeamento - Noites sem dormir…

Planear revelou-se para mim, e desde muito cedo, uma das tarefas mais
importantes da profissão. No meu ponto de vista, o sucesso de uma aula não
se destaca no poder de a realizar, mas sim na sua antecipação, isto é, no
momento de planear e prever os acontecimentos.
“Mais uma vez, foco a importância da fase de planeamento como ponto fulcral
para o sucesso de uma aula. Todos os detalhes de organização, sequência de
exercícios, disposição da turma nos diferentes momentos e tempos estipulados para a
tarefa são questões que, sendo bem planeadas trazem uma maior probabilidade de
sucesso. São pequenas estratégias que fazem a diferença para conseguirmos, ou não,
a atenção e organização rápida dos alunos.” Reflexão aula nº2 e 3
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Obviamente que esta pequena reflexão não transcreve todos os
benefícios do planeamento, porém revela o valor por mim imposto a essa
tarefa. Jamais deixaria a mesa de trabalho sem ter visto e revisto o meu
planeamento, tinha de idealizar uma imagem provisória de todas as ocorrência
da aula: como iria organizar a turma? Em que momentos iria colocar o
material? Em que local iria fazer a instrução para rentabilizar o tempo de aula?
Por onde me deslocar neste e no outro exercício? Como explicar de forma
simples as tarefas? como criar uma linha condutora de explicação de forma a
que os alunos conseguissem interligar as situações de aprendizagem de uma
forma continua a progressiva? Estas e outras questões passavam-me pela
cabeça antes de me deitar, ainda assim, quando acordava os meus
pensamentos voltavam e ir de encontro à aula, nada podia falhar, tinha de
saber as minhas funções na ponta da língua não tendo de recorrer ao papel em
nenhum momento. Com esta atitude, de uma forma geral, iniciava todas as
aulas, com alguma confiança, calma e rigor, estando portanto mais predisposta
à resolução de possíveis imprevistos. Obviamente que tal confiança não foi de
imediato adquirida no início do ano letivo, pelo contrário. Nesse momento,
sentimentos como o medo, ansiedade e receio de falhar transbordavam no
tremer dos meus olhos. Felizmente foram sentimentos que se foram afastando
de aula para aula. Afirmo que no início do segundo período já pouco ou nada
me assustava. Desenvolvi o meu estado de ação, sabia como e o que fazer
para ir de encontro a um bom desempenho e a confiança na minha capacidade
e na minha vontade de ser professora superaram todas aquelas limitações.
Quanto a planear, não se rege apenas pela preparação das aulas.
Existem três níveis de planeamento e que se complementam entre si, formando
uma espécie de funil que embarcam desde perspetivas mais densas até aos
pormenores mais específicos. Falo portanto do planeamento anual, do
planeamento das unidades temáticas e finalmente do plano de aula.
Segundo Bento (2003), os níveis de planeamento são elaborados
seguindo uma lógica de continuidade e interdependência entre si, constituindose assim como etapas que possibilitam uma maior qualidade de conceção e
realização do ensino.
No início de cada período todos os documentos eram analisados em
conjunto com a professora cooperante e o núcleo de estágio, eram discutidas
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ideias e realizadas algumas alterações necessárias. Realizando portanto um
trabalho respeitador no que toca ao três níveis, os quais passo a definir.

4.3.2.1 Planeamento Anual

O primeiro nível de planeamento refere-se ao planeamento anual.
Este é o nível de planeamento mais global, que tem como base os programas
nacionais de Educação Física e a adaptação à realidade contextual de ensino,
respetivamente à Escola e ao seu funcionamento. Em busca de perceber a sua
aplicabilidade recorri aos saberes da professora cooperante questionando-a
sobre o caminho mais correto a seguir para a construção de um bom
planeamento. Mais uma vez a professora Adriana sugere-me que tome as
minhas opções, que crie uma linha de raciocínio e que parta à descoberta de
uma forma exequível de planear. E foi assim que ao longo do ano tomei as
minhas decisões sobre o planeamento anual, beneficiando sempre a
contextualização da modalidade ao espaço e ao material disponível no local.
Muitas vezes senti necessidade de adaptar algumas escolhas, procurando um
planeamento justo e benéfico ao processo de ensino aprendizagem de todas
as modalidades programadas.
Após a realização do meu planeamento anual provisório, fiz uma revisão
da matéria sobre este nível de planeamento verificando então se estava a
seguir o caminho certo. A sequência das tarefas de elaboração do plano anual
passa, segundo Bento (1987), por 7 fases. A primeira refere-se aos trabalhos
preparatórios,

onde

tomamos

conhecimento

das

matérias

didático

metodológicas e do programa, temos em conta a caracterização e o nível dos
alunos, e a análise das condições materiais necessárias. Até aqui o
planeamento estaria então realizado, visto que tive em conta os espaços, o
nível de preparação dos meus alunos face às diferentes modalidades, conhecia
o programa de Educação Física e o planeamento específico do grupo de
Educação Física para o 7º Ano. A tarefa 2 refere-se à determinação e
concretização dos objetivos anuais, com a existência de um planeamento
estruturado pelo grupo de Educação Física desta Escola, tudo estava bem
delineado e tomei este documento como referência central da minha ação. A

46

tarefa três refere-se à distribuição e ordenamento de horas e matérias, esta
refere-se à contagem das horas disponíveis e à sequência cronológica das
diferentes unidades temáticas. Esta tarefa também foi por mim realizada, assim
encontrava-me no caminho certo. A quarta tarefa refere-se à coordenação das
tarefas de formação e educação, tendo em vista as três áreas de intervenção
do professor, respectivamente a formação de habilidades e capacidades
motoras, a ação educativa e a transmissão de conhecimentos. Tomei então
consciência mais uma vez das três áreas de intervenção a que deveria
responder em cada unidade temática. A quinta tarefa refere-se à indicação de
controlos para a avaliação do nível de formação e educação alcançados. Para
tal acrescentei no meu planeamento uma referência aos três momentos de
avaliação por unidade temática, às aulas onde iria ser realizada a avaliação da
condição física e ainda às aulas de auto-avaliação. Para responder à sexta
tarefa, respetivamente a marcação de pontos altos ao longo do ano letivo,
neste planeamento inseri, tendo em conta o planeamento anual de atividades
do grupo disciplinar de Educação Física datas importantes tais como, cortamato, torneios, aulas lúdicas (como exemplo a aula de carnaval) e ainda os
Eventos Culminantes realizados no 2º Período com a imposição do Modelo de
Educação Desportiva. Ao longo do ano foram projetados novos eventos
desportivos e assim iam sendo acrescentados neste planeamento. Por fim, a
sétima tarefa refere-se aos trabalhos finais onde em conjunto com os colegas
de estágio refletimos e discutimos e enquadramento do nosso planeamento.
Concluindo que seguimos um bom caminho e que adquirimos boas
aprendizagens no que toca a este primeiro nível de planeamento.
Concluo que este planeamento é fundamental para a estruturação e um
ano de trabalho guiado, é como a construção de um esqueleto que sustenta um
corpo, repleto de estratégias, processos e saberes que nos guiam do mais
complexo para a especificidade dos objetivos a alcançar. Sem este esqueleto
estaremos a sujeitar-nos a um ensino não guiado, sem um pilar de sustentação
e justificação coerentes. Passo agora á explicação do segundo nível de
planeamento.
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4.3.2.2 Planeamento da Unidade Temática

O segundo nível de planeamento refere-se ao planeamento da unidade
temática. Segundo Bento (1987), este planeamento refere-se à subdivisão do
planeamento anual em períodos com diferentes unidades de matéria. O
objetivo deste planeamento é estruturar o plano de ação de cada unidade de
matéria, definindo os objetivos a alcançar nas várias áreas de ação. Bento
(1987) refere que a matéria não se deve focar apenas em si própria mas sim
numa

perspetiva

de

desenvolvimento

das

capacidades,

habilidades,

conhecimentos e atitudes. Segundo as normas orientadoras do estágio
profissional neste nível de planeamento deve ser realizado utilizando o Modelo
de Estrutura do Conhecimento (Vickers, 1987).
O Modelo de Estrutura do Conhecimento de Vickes (1987), composto
por sete módulos, subdivididos em três fases, é um documento no qual os
professores de Educação Física se podem basear para organizar e planificar o
processo de ensino-aprendizagem de uma determinada modalidade. Tem
como finalidade a construção de um plano de ação que busca um ensino
estruturado, controlado e mais eficaz. Reflete um pensamento transdisciplinar
identificando as habilidades técnicas e táticas de uma modalidade e como os
conceitos das ciências do desporto podem influenciar o processo de ensino.
Pretende ligar o conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as
estratégias a utilizar, buscado assim o sucesso no processo de ensino do
Professor de Educação Física.
Estes documentos permitiram-me manter uma linha condutora da minha
ação, tendo conhecimento dos objetivos a atingir, sendo que os conteúdos são
estruturados em função do contexto, dos recursos e das características
especificas da turma. Desta forma incumbi a este nível de planeamento a
função de “livro de instruções”, sendo que tornou a minha ação objetiva e
direcionada ajudando-me a não desviar a minha ação da linha de atuação
demarcada.
Pelas unidades temáticas conseguia ter um rápido acesso aos
conteúdos a lecionar de aula para aula, não só respetivamente às habilidades
motoras como também ao trabalho da condição física, a valorização de atitudes
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e valores e ainda dos conhecimentos a lecionar. Ainda neste documento eram
estipulados os três momentos de avaliação havendo assim uma procura
consistente face aos objetivos a atingir em cada matéria. A elaboração destes
trabalhos mostrou-se uma árdua tarefa, no entanto, ao longo da lecionação das
aulas a sua consulta foi imprescindível para a realização de um processo de
ensino encadeado, progressivo e significativo para os alunos. Sendo então
assim comprovada a sua importância para uma ação bem-sucedida por parte
do docente e Educação Física.

4.3.2.3 Plano de Aula

Por fim, o terceiro e último nível de planeamento, o plano de aula. Este
plano serve de imposição da ação estruturada nos planeamentos anteriores,
existindo portando um afunilamento. Partimos da distribuição das matérias, à
estruturação pedagógica de cada uma delas e por fim chegamos ao momento
de preparar a nossa ação pedagógica para conseguir dar resposta aos seus
objetivos específicos.
Para ir de encontro à idealização das minhas aulas tomei como foque
prioritário um objetivo pessoal que também é referido por Bento (1987):
“Devem estimular os alunos, no seu desenvolvimento. Devem também
ser horas felizes para o professor, proporcionando-lhe sempre alegria e
satisfação renovadas na sua profissão.” (Bento, 1987, p.88).
Ser professor não é só ensinar, é prever, organizar, gerir, educar,
desenvolver capacidades, atitudes e valores. E tudo isto num pequeno espaço,
num curto intervalo de tempo, desprovido de uma ação previsível e constante.
Arrisco-me mesmo a afirmar que somos o docente com mais afazeres, ora não
seja a aula de Educação Física um momento chave de sociabilização,
interacção, exposição do corpo e libertação de energia e movimento. E somos
nós, professores que temos de gerir não só os comportamentos, mas também
valores, conhecimentos, atitudes, formas de interagir, movimentos, habilidades
e tarefas em busca de um ensino recatado, completo e objetivado.
E para que toda a nossa ação seja assegurada ainda antes do início da
mesma, temos de a idealizar, traçar uma imagem visual sobre as ocorrências e
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os possíveis acontecimentos, encadear as tarefas de forma a providenciar
formas de responder rapidamente a acontecimentos menos previsíveis. É desta
capacidade, desta atitude perante a educação, o ensino e o desenvolvimento
pessoal dos nossos alunos que honro o poder do professor.
Ser Professora não é idealizar meros momentos de entretenimento, mas
sim sequenciar tarefas que promovam aos nossos alunos tempo de
potencialização das suas aprendizagens motoras, tempo para adquirirem um
desenvolvimento da sua condição física e de adquirirem o conhecimento face à
sua importância para a aquisição de qualidade de vida, saúde e bem estar
assim como para a garantia do seu desenvolvimento pessoal e cognitivo.
Com o planeamento da unidade temática os objetivos em cada área de
intervenção foram traçados, cabe neste momento (plano de aula) espelhar a
forma para que estes sejam alcançados de uma forma exequível,
contextualizada e adaptada aos alunos em questão.
Ao longo de todo o ano a professora cooperante travou uma luta
constante com o nosso núcleo de estágio, centrada na busca da perfeição na
realização deste nível de planeamento. Munida da sua experiencia profissional,
tomou uma atitude autoritária e imparcial à realização dos planos de aula, não
deixando escapar o mínimo pormenor. O primeiro ponto pelo qual a professora
nos fez questão de chamar à atenção foi a adaptação do plano à respetiva
turma, isto é, ao nível de desempenho dos alunos, devendo portanto criar
situações de aprendizagem que guiem a ação de todos os alunos ao alcance
do sucesso individual. Recordo com alguma saudade alguns dos exemplos que
a docente mostrava para explicar de forma clara tal situação “se eu vou ensinar
alguém a escrever, tenho de começar por ensinar a pessoa a pegar na caneta,
ora se a pessoa ainda não consegue pegar na caneta não a posso ensinar a
escrever uma frase. Assim como, se for ensinar a escrever uma pessoa que já
sabe desenhar as letras, não vou começar por ensinar a pegar na caneta ”.
Com grandes exemplos e com uma atitude ativa a professora cooperante fazianos aos poucos e poucos perceber a seriedade e o benefício que um bom
planeamento de aula pode trazer aos resultados obtidos pelos nossos alunos.
Estávamos portanto munidos do conhecimento que um plano de aula não só
deve encadear objetivos de possível alcance por parte dos alunos, como
também os deve apropriar de forma eficaz para o alcance do sucesso.
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Uma outra chamada de atenção predominante da professora cooperante
era a construção/esquematização da aula. Servindo-nos do modelo fornecido
pela Faculdade, conduzimos o nosso planeamento. No entanto, no início do
ano letivo o planeamento era muitas vezes criticado pela professora. A
imposição dos tempos verbais, a direção das tarefas, a falta de objetividade da
organização da turma e a escolha dos exercícios como resposta aos objetivos
gerais da aula nem sempre pareciam estar bem adequados e vez após vez
eramos chamados a atenção até que por fim o nosso desempenho melhorou.
Isto quando conseguimos realmente perceber o pressuposto de cada
componente do plano de aula e a função primordial dele, guiar a aula num
único sentido, o alcance dos objetivos gerais previstos anteriormente pelo
segundo nível de planeamento, respetivamente a Unidade Temática.
Na ilustração 3 observamos o cabeçalho e estrutura de um plano de aula
por mim utilizado. Neste é possível verificar algumas informações que apesar
de parecerem desnecessárias se tornam imprescindíveis para o encadeamento
e organização do processo de ensino.

Ilustração 3 - Cabeçalho do Plano de Aula

Uma das partes fundamentais do plano é o objetivo geral. Aqui se
descreve o ponto de situação a que todos os alunos devem responder no final
desta aula, e é a partir destes objetivos, divididos nas quatro áreas de
intervenção do docente que tomamos um ponto de partida para a estruturação
da aula e seleção de tarefas. A professora cooperante recalcou por várias
vezes o facto de o plano dever ser construído de cima para baixo e da
esquerda para a direita. No início do ano letivo conseguia-se aperceber várias
vezes que primeiro estipulávamos a situação de aprendizagem e a sua
organização e só depois expúnhamos o objetivo comportamental, não
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apresentando assim um seguimento lógico e eficaz, face ao objetivo geral da
aula. Mais uma vez fomos chamados a atenção e obrigados a aumentar a
nossa atenção no cumprimento desta tarefa. Após definidos os objetivos
gerais, estipulados na unidade temática devemos fragmentar esse objetivo em
metas mais pequenas. Metas estas que após alcançadas nos garantam
portanto o alcance do grande objetivo. Só aqui, após a definição dos objetivos
comportamentais é que passávamos à seleção das tarefas, adequando
portanto a situação de aprendizagem ao objetivo e não o contrário.
E assim corremos um longo caminho de aperfeiçoamento desta nossa
ambígua tarefa… Mais uma vez reconhecemos a importância deste nível de
planeamento percebendo a influência e o complemento que o primeiro e
segundo nível trazem a este. Assisti, portanto, a um ano completo no que toca
à planificação das aulas. Um bom planeamento é o segredo para uma ação
pedagógica bem-sucedida. É necessário para tal ter conhecimento sobre as
suas matérias de ensino, sobre quem temos à nossa frente para lecionar, as
necessidades comportamentais e ainda as suas capacidades motoras, não
esquecendo a condições de trabalho e os recursos matérias existentes.
Incidi a minha ação aos diferentes momentos do ano, zelando por uma
iniciação à prática completa, progressiva e inovadora e é dessa ação que
passo a falar no próximo ponto do trabalho.
4.3.3 Realização - Ao encontro da felicidade…

Sendo este um ano de iniciação à prática profissional, um ano em que
ensinamos mas também aprendemos, tendo uma ação orientada e conduzida
por quem mais sabe sobre o ensino, aproveitei-me dessas características em
prol da descoberta de uma ação competente e entusiasmante. Queria descobrir
qual a forma com que mais me identificava, a forma com que conseguia trazer
mais resultados e benefícios para o processo de ensino-aprendizagem e o
desenvolvimento pessoal dos meus alunos. E assim foi. Com o acordo da
professora cooperante pus pés ao caminho, experimentando de período para
período uma forma nova de ensinar e de intervir na formação humana de cada
aluno. Neste irei expor os três modelos de ensino utilizados nas aulas, as três
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estratégias impostas para o alcance do desenvolvimento de atitudes e valores
dos meus alunos, e ainda as três etapas do meu processo de desenvolvimento
enquanto professora.

4.3.3.1 Mecanismos de Diferenciação Pedagógica

Com um conhecimento prévio sobre os modelos de ensino no Desporto,
comecei por procurar um justo equilibro entre estratégias e necessidades. A
escolha de diferentes modelos não foi realizada de forma aleatória mas sim
mediante a minha predisposição, a minha confiança e capacidade atual indo de
encontro a uma estratégia justamente adequada às necessidades da turma nos
diferentes períodos.
Era meu objetivo criar um ambiente propício à aprendizagem, criando
estruturas que prepararem os alunos para o seu desenvolvimento pessoal, pelo
encontro à satisfação e os benefícios da atividade física, pelo melhoramento da
sua condição física, pelo convívio, pela diversão e pela saúde. Mesquita et al.
(2009), refere que os professores eficazes criam um ambiente para a
aprendizagem e que para assegurar um bom funcionamento de aula é
necessário cuidar eficazmente dos problemas de disciplina e da ordem da aula,
garantindo a cooperação dos alunos e mantendo o fluxo de atividades da aula.
Referem

ainda

que

estratégias

de

ensino

inovadoras

podem

ficar

completamente comprometidas se os professores não criarem estruturas que
suportem a preparação dos alunos para trabalharem autonomamente e em
grupo de forma responsável e produtiva (Mesquita et al. 2009). Isto é, não
devemos implementar um modelo que exija dos alunos atitudes e
comportamentos que não se encontram consolidados não pondo assim em
causa a nossa ação enquanto docentes. E foi através desta visão, de
construção progressiva e de preparação dos meus alunos que fui adotando
novos modelos de ensino. Passo então agora a definir cada um dos modelos
de ensino utilizados, expondo a adaptação dos alunos ao mesmo, a minha
intervenção e a mudança realizada em cada período em busca da
consolidação de atitudes, rotinas e comportamentos adequados para que um
passo em frente pudesse ser dado.
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Modelo de Instrução Direta

O primeiro modelo de instrução por mim utilizado foi o Modelo de
Instrução Direta. Como forma de prevenção e de proteção escolhi um modelo
que me garantisse descobrir a turma, as atitudes e os comportamentos, os
limites e as metas possíveis. Um dos meus maiores receios no início do ano
letivo era o de não conseguir tomar uma atitude autoritária e ceder aos
encantos das crianças que me iriam ser colocadas à frente. Sou uma pessoa
muito meiga, muito dada e benevolente. Não podia ceder neste primeiro
período, tinha de consolidar a minha autoridade a minha imposição de líder.
Para facilitar esse processo de construção tive de tomar uma atitude mais
fechada, demarcar bem o limite professor-aluno e fazer com que os alunos se
apercebessem que mesmo sendo eu uma professora estagiária me deviam
respeito e obediência.
O modelo de instrução direta caracteriza-se por centrar no professor a
tomada de decisão acerca do processo de ensino aprendizagem. Segundo
Mesquita et al. (2009) o professor realiza o controlo administrativo, determina
regras e rotinas de gestão e ação dos alunos de forma a obter a máxima
eficácia nas atividades desenvolvidas.
Na aplicação deste modelo destacam-se três tarefas que o professor
tem que realizar obrigatoriamente. Sendo elas a revisão da matéria aprendida,
a apresentação da nova habilidade ou conteúdo geral e a monotorização
elevada da atividade geral dos alunos. Concretamente, sobre a primeira função
imposta consegue-se um encadeamento da matéria bastante favorável. Com a
revisão da matéria da aula anterior não só é possível rever conceito como
também as habilidades realizadas. Com este os alunos conseguem perceber o
ponto da situação, isto é, iniciar a aula com conhecimento prévio do ponto de
partida, revendo tudo aquilo que já devem ter conhecimento sobre as matérias
e as habilidades que já realizam. Desta forma o aluno parte para a
aprendizagem da nova matéria fazendo ligação com a anterior procedendo-se
assim a uma aprendizagem continuada e consistente.
Mesquita et al. (2009) refere mesmo que o planeamento sistematizado
garante o estabelecimento do ciclo matéria antiga – matéria nova. Para ir de
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encontro a esta função, no início de cada aula um grupo de alunos
alternadamente realizava a exposição à turma sobre o que foi realizado e
aprendido na aula anterior, nesta pequena exposição toda a turma podia
participar de forma oportuna, acrescentando ou corrigindo a apresentação do
grupo que se encontra a apresentar. No final de cada apresentação eu
(professora) voltava a rever todos os conteúdos e exercícios de uma forma
organizada fazendo a ultima revisão dos conteúdos, recalcando assim as
matérias dadas. Ainda neste momento da aula, eram recordados todos os
conhecimentos já lecionados sobre a respetiva modalidade, tais como regras,
habilidades técnicas, táticas, sinaléticas da arbitragem, demarcações dos
terrenos do jogo, entre outros conhecimentos. A ilustração 4 apresenta a parte
de um plano de aula, onde apresento toda a matéria a expor/rever sobre as
aulas anteriores. Desta forma tinha sempre assegurado que os conteúdos eram
todos revistos.

Ilustração 4 - Descrição da matéria a rever, num Plano de Aula

A seguinte tarefa, refere-se à apresentação da nova habilidade ou
conteúdo geral. Esta pressupõe que o professor exponha a explicação e
demonstração das tarefas antes da sua realização. Pretende-se então que
neste momento o aluno tenha noção do que vai realizar, porquê e como, dando
assim significado à tarefa. Portanto, o aluno toma consciência da tarefa e dos
objetivos práticos que deve atingir, conhece a razão pela qual a está a realizar,
isto é, percebe a raciocínio pelo qual o exercício é importante e por fim percebe
a organização do mesmo. Mesquita et al. (2009) refere que com esta tarefa os
alunos conseguem obter uma descrição visual e verbal da tarefa, não nos
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podendo esquecer de adaptar a estratégia de passagem de informação à idade
e nível de proficiência cognitiva dos alunos.
Na minha atuação, fiz dos momentos de instrução momentos ricos em
passagem de conhecimento. Não me limitava a explicar a tarefa, expunha a
sua contextualização em jogo, as componentes técnicas específicas da
habilidade e por fim realizava a sua demonstração expondo aqui a forma de
organização dos alunos. Visto que uma grande maioria da turma apresenta
elevados níveis de infantilidade e desconcentração estes momentos eram
sempre realizados com a turma sentada, onde apenas eu poderia falar.
Utilizava muitas vezes alunos para realizar uma melhor demonstração dos
exercícios conseguindo aqui cativar de melhor forma a atenção dos alunos.
Portanto, tal como refere mesquita, adaptei esta fase de apresentação da
habilidade de uma forma contextualizada e direcionada aos alunos em questão.
Assegurei que os momentos de instrução não eram apenas transição de
exercício para exercício mas sim um momento rico em aprendizagem para os
alunos. De aula para aula fui aperfeiçoando a minha atuação relativamente à
instrução, no início do ano os momentos eram ricos e proveitosos no entanto
com o passar do tempo descobri novas estratégias, consegui ganhar tempo de
aula com o encurtamento destes momentos, não deixando que a quantidade e
qualidade de ensino fossem prejudicadas.
Por último, a monitorização elevada da atividade motora dos alunos
refere-se ao papel do professor no acompanhamento da tarefa, garantindo que
os alunos possuam as competências básicas monitorizando constantemente a
habilidade e emitindo feedbacks predominantemente corretivos em busca do
sucesso do sucesso na tarefa (Mesquita et al. 2009). Visto isto, assim estipulei
a minha ação, com um grande papel interventivo durante os momentos de
prática. Nestes optei por primordialmente indicar aos alunos formas de ajustar
as habilidades para a aproximação de uma execução perfeita das habilidades
fazendo-os perceber dos erros cometidos e da forma como os poderiam
corrigir. Para que pormenores técnicos fossem aprendidos por parte dos
alunos, tanto no momento de instrução como no encerramento de cada tarefa
referia as componentes técnicas especificas dos exercícios fazendo-os
perceber porque se executa de uma forma e não de outra. Para que a minha
ação fosse garantidamente eficiente, na fase de planeamento tive o cuidado de
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dar uma grande importância à estipulação dos critérios de êxito, componente
esta essencial para a transmissão de informação técnica clara, direta e
concisa. Na ilustração 5 é possível verificar um exemplo das componentes
criticas por mim utilizadas durante a monitorização dos exercícios.

Ilustração 5 - Componentes Críticas

Assim foi realizado o primeiro período, existia uma consolidação da
matéria de aula para aula, os exercícios eram estipulados de forma a verificarse um encadeamento progressivo das habilidades, do mais fácil ao mais difícil,
do

mais

específico

ao

mais

complexo.

Toda

a

minha

ação

era

planeada/treinada, desde o momento de instrução, às transições e colocação
de material à atribuição de feedback e posicionamento na aula. Foram
atribuídas rotinas na aula, que fincavam o perfil deste modelo direcionado para
a liderança e controlo total do professor. Passo agora a listar algumas das
rotinas por mim utilizadas neste período: (i) a aula inicia 5 minutos após toque
de entrada; (ii) Inicia com toda a turma sentada na bancada, devidamente
equipada; (iii) a chamada é realizada pelos alunos, cada um, por ordem,
enuncia o seu número. Promovia uma chamada rápida e atenta por parte de
todos, evitando conversas ou qualquer tipo de distúrbio; (iv) no final dos
exercícios os alunos tinham de responder ao sinal de dois apitos, deslocandose rapidamente para o pé da professora e sentar no chão; (v) o final da aula
era assinalado com o sinal de três apitos. Os alunos sentavam na bancada
aguardando que a professora faça o desfecho da aula, dando algumas
informações pertinentes sobre a próxima aula.
Estas foram algumas das rotinas impostas neste primeiro período. Mais
à frente irei apresentar algumas outras que completaram a minha ação. Nesta
primeira fase de intervenção.
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Com esta primeira etapa do ano letivo consegui atingir objetivos ao nível
do meu desenvolvimento profissional e garantir a minha posição enquanto líder
sendo que o controlo da turma foi consolidado. No final deste período senti-me
pronta a avançar, isto é, a dar mais de mim, a dar-me um pouco mais dando
um pouco mais de liberdade e autonomia aos meus alunos. As características
dos alunos mantiveram-se, no entanto, as brincadeiras infantis e a falta de
concentração deixaram de se fazer sentir com tanta pontualidade. O respeito, o
saber escutar, a atenção e o empenhamento dos alunos nas tarefas eram
sentidos ao longo das aulas. Estava portanto perante uma pequena grande
evolução. Senti que conquistei o bom ambiente de aula, que os alunos “estão
na minha mão” e que daqui em diante algo deve ser feito com vista na
mudança, numa maior evolução pessoal destes alunos.
Devo referir que nas últimas aulas deste último período fui impondo com
pequenos passos algumas formas de criar nos alunos autonomia e
responsabilidade nas aulas. Consegui perceber que os alunos estavam aptos e
predispostos à aquisição de tarefas responsáveis e de alguma independência.
É exemplo o seguinte exercício (ilustração 6) realizado durante a lecionação do
salto em comprimento.

Ilustração 6 - Organização da divisão de tarefas

Nesta aula tive o privilégio de observar o empenho e entusiasmo com
que os alunos se esforçavam no cumprimento das tarefas. Foi impressionante
ouvir alunos preocupados com a segurança dos colegas, ressalvando sempre a
ideia que deveriam sair da caixa de areia logo após do salto para então
puderem fazer a medição e alisar a areia. Pediam-me mesmo para realizar a
minha função de partida ao aluno “saltador” apenas quando o aluno que alisava
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areia tinha concluído a tarefa e o avaliador do “salto nulo” estivesse atento.
“Bem, mas que evolução, que faço eu aqui, estes alunos precisam de mais”
pensava eu…
E assim foi, o próximo período foi pensado, refletido e programado para
que um novo estimulo fosse dado a esta turma e para que desta forma à sua
evolução fosse estimulada. Com este modelo consegui criar bases sólidas de
respeito e de atenção da turma face á minha função. No final do ano, os alunos
descreveram que ao início pensavam que eu iria ser má, no entanto, felizmente
a opinião deles mudou ao longo do ano. E tudo graças e uma ação pensada,
refletida, progressiva e bem objetivada.

Modelo de Educação Desportiva

A mudança chegara, arregacei as mangas, respirei fundo e, é caso para
dizer, arrisquei tudo. Estava ainda perplexa com os meus resultados obtidos ao
longo do primeiro período e queria mais, não queria ficar pelo ponto de
conforto, estagnar a minha ação numa ação que sabia ser eficaz. Tive de tomar
uma atitude, ou era agora ou nunca, ou aprendia, experimentava e incutia as
minhas capacidades ou talvez nunca mais o pudesse vivenciar. No primeiro
ano do presente ciclo de estudos tive o prazer de vivenciar nas aulas de
didática do atletismo um novo modelo, pelo qual me deixei levar, me apaixonei
e identifiquei. E então deparei-me com o momento exato para lhe dar uso.
Passo então a caracterizar de forma breve o modelo a que me refiro, intitulado
Modelo de Educação Desportiva (MED).
“O modelo define-se como uma forma de Educação lúdica e crítica, as
abordagens descontextualizadas. Procurando estabelecer um ambiente
propício de uma experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de
um contexto desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver
alguns equívocos e mal-entendidos na relação da Escola com o Desporto e a
competição” (Mesquita, 2009, p.59). Trata-se portanto de um modelo de ensino
evolutivo que condensa vivências desportivas para um ensino que explore mais
do que aprendizagem de habilidades técnico-tácticas e regras de jogo. Este
modelo inclui três eixos fundamentais: o da competência desportiva, o da
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literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto sendo o seu propósito
criar jovens desportivamente competentes, cultos e entusiastas (Mesquita et
al., 2009).
Falando agora especificamente destes três objetivos, referem-se por
competência desportiva a capacidade que os alunos adquirem para dominar as
habilidades de forma a poder participar na competição de um modo satisfatório,
tratando-se portanto do domínio de ações motoras e cognitivas ajustadas às
situações de aplicação (Siedentop,1994). Já no que toca ao segundo objetivo,
a aquisição da literacia desportiva, refere-se à aquisição de valores, tradições e
rituais associados ao desporto que o distinguem. E por fim promover o
entusiasmo, referindo-se aos níveis de motivação, e às componentes efetivas e
sociais conseguidas com a criação de todo o envolvimento desportivo.
Aplicando este modelo, criei três fases: a fase de pré-epoca, a fase
competitiva e, por último, a realização o desfecho de época com o “Evento
Culminante”. É pressuposto que sejam criadas equipas e que se alcance o
desenvolvimento de sentimento e pertença pelo grupo. Este Modelo garante
também que os alunos não vivenciem apenas o papel de atletas mas também o
papel de árbitros, treinadores, claques, etc. As equipas devem ser realizadas
de forma heterogenia de forma a criar um ambiente de rivalidade justa e que
todas as equipas consigam ter possibilidade de vencer. Cada equipa teve de
escolher uma cor, um nome, uma mascote, um símbolo e um capitão. Para
fazer perceber aos meus alunos, especificamente como iriam funcionar as
aulas ao longo deste segundo período, realizei uma apresentação em
PowerPoint (ver anexo 2). Essa apresentação mostrou-lhes todas as
indicações referentes ao funcionamento, rotinas, tarefas e demais novidades
sobre este modelo de ensino.
Segundo Siedentop (citado por Mesquita, 2009), o objetivo do MED é
também a formação de grupos, o desenvolvimento de relações de cooperação
e entreajuda. A turma é caracterizada, de modo geral, por falta de hábitos de
trabalho e o reflexo do primeiro período revelou isso mesmo, nomeadamente
na falta de entendimento dos alunos quando colocados em tarefas em
conjunto. Desta forma tinha direcionada a minha missão. A aplicação deste
modelo iria de encontro aos meus objetivos deste momento, nomeadamente:
atribui responsabilidades aos alunos, garantir um pouco de autonomia, iniciar o
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desenvolvimento de características que potenciem o trabalho em grupo,
promover mais competição, aulas mais dinâmicas, mais desafiantes a nível de
construção para mim mesma e por último criar e momentos de alegria e
diversão. E assim foi…
Todas as aulas foram realizadas com enfoque na competição, na
passagem por diferentes tarefas e no enfoque à coesão grupal. Os alunos
adquiriram t-shirts de identificação da equipa, as quais usaram ao longo de
todas as aulas de forma a encontrarem-se constantemente identificados. Todos
os exercícios eram pontuáveis, e todas as equipas adquiriam pontos mediante
o seu desempenho das tarefas propostas. Era também pontuável a
assiduidade,

pontualidade,

o

equipamento,

o

comportamento

e

os

conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. As rotinas estipuladas para este
período foram as seguintes: (i) Todas as equipas se apresentam no respetivo
espaço da aula após 5 minutos do toque de entrada; (ii) Todas as equipas
realizam o grito; (iii) O capitão das equipas é responsabilizado de indicar à
professora se a equipa se encontra completa e devidamente equipada; (iv) Ao
sinal dos dois apitos a turma reúne-se ao pé da professora para transição de
tarefas; (v) No final da aula, ao sinal dos três apitos a turma reúne-se no centro
do campo para realizar o grito da turma.
O entusiasmo vivido ao longo das aulas apaixonou os alunos, o prazer
por competir, a capacidade de puxar pela equipa e a cooperação com os
colegas para o alcance do sucesso espelhou o desenvolvimento das atitudes
dos alunos.
Outro dos fatores enfatizado por este modelo é o fair-play. Tendo em
conta o elevado nível de infantilidade da turma alguns problemas começaram a
aparecer. A rivalidade, o facto de não saberem lidar com a derrota a o facto de
muitas das vezes estarem a ser ajuizados pelos colegas da turma fez com que
aparecessem alguns desentendimentos.
“Tenho tentado mostrar aos alunos que podem resolver os problemas de jogo de uma
forma simples e sem “brigas” e que desta forma, não só irão aprender a lidar com as
falhas uns dos outros como também irão conseguir aproveitar o tempo de jogo em cada
aula. É objetivo do Modelo de Educação Desportiva a criação de um contexto desportivo
significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns equívocos e malentendidos. A pouco e pouco pretendo intervir cada vez menos nestas situações
pontuais, dando autonomia e responsabilização aos alunos para que consigam encontrar

61

as soluções e contornar os problemas. Com esta aposta estarei a ajudar os meus alunos
a crescerem a tornarem-se competentes e a saberem viver a competição a aceitarem a
vitória e os bons desempenhos mas também as derrotas e as más acções.” Reflexão da
aula nº63.

Esta pequena reflexão reflete a minha visão perante esses problemas.
Inicialmente via-me obrigada e intervir, em colocar as minhas regras e tomas
as decisões necessárias para a rápida e justa resolução dos problemas, porém
tentando sempre mostram a minha forma de pensar e o quão inevitável era
essas ocorrências. A pouco e pouco fui-me “afastando”, vendo-se estes
obrigados então a agir com alguma autonomia.
Os desfechos de cada período competitivo, nomeadamente na
modalidade de voleibol e futebol, foram realizados com a existência de um
“Evento Culminante”. Neste, as três turmas dos professores estagiários
encontravam-se para esse momento final de competição e festividade. Nos
dois momentos, foi preparado um quadro competitivo específico para a
competição entre as três turmas, atividades lúdicas com mais cor e animação
para dar início ao evento, música, prémios, desde diplomas a medalhas,
claques, cerimónia de entrega de prémios, bancada VIP, árbitros, oficiais de
mesa, etc. Nestes momentos a bancada do pavilhão/campo exterior fazia-se
movimentar com outros alunos da Escola. Estes estavam surpresos porque
algo se estava a passar e eles não conseguiam perceber o que era. Vinham
mesmo ter connosco e perguntavam, porque não foram avisados deste
“torneio”, porque não podiam participar, e o porque das suas aulas não serem
assim. Conseguimos com isto comprovar o elevado grau de festividade que os
eventos conseguiram criar. Com estes dois momentos os nossos alunos
conseguiram transpirar entusiasmo, alegria e o prazer de competir. Deparei-me
com gritos de glória, com o esforço estampado na cara de todos os alunos que
se empenhavam e dedicavam à equipa com unhas e dentes para alcançar a
vitória. Deparei-me também com lágrimas, com o descontentamento daqueles
que ficaram para trás e foi a estes a quem dediquei mais da minha atenção,
pois, eles não tinham sido os perdedores, porque neste momento o perdedor
seria apenas aquele aluno que não se dedicou, que não viveu o entusiasmo de
competir, que não se focou e que não de divertiu ou sentiu toda a envolvência

62

criada. Fiz questão de abraçar e satisfazer com palavras de encorajamento os
alunos derrotados, fazendo-os perceber que não iriam ser penalizados na sua
nota por o que ocorreu numa das aulas. Muitas emoções, muitos sentimentos à
flor da pele, o encarar a derrota, o entusiasmo da vitória o prazer de jogar e de
querer um bom resultado fez movimentar a Escola nestes dias.
Foi um período rico em vivências para os nossos alunos e rico para nós,
professores estagiários. A aplicação deste modelo torna-se um desafio para a
ação do professor. A tarefa de gestão e organização da aula é redobrada de
encargos. Para além da gestão de material, espaço e do tempo de aula temos
de ter em conta a pontuação, a distribuição de papéis de forma equilibrada a
todos os alunos, o registo dos resultados, a atualização constante do quadro
competitivo e a promoção de entusiasmo constante nos alunos é desafiadora.
Em termos gerais, tudo correu “sobre rodas”. O envolvimento foi-se
criando de aula para aula, as rotinas consolidadas, e as atitudes dos alunos
foram mostrando ser cada vez mais atitudes de seriedade face ao desporto,
cooperação face à equipa, responsabilidade face às funções desempenhadas e
de um verdadeiro entusiasmo face à vontade de competir, de vivenciar o jogo
na sua essência e de atingir um bom resultado.

Aprendizagem Cooperativa

O terceiro período aproximava-se e eu queria mais uma vez diferencialo, objetivar a minha atuação de forma específica e contextualizada às
necessidades da turma. Ora, neste momento já tinha assegurado o controlo
dos alunos, tinha a motivação deles para a aulas afirmada, era notória a
evolução de valores como o de cooperação, espírito desportivo, empenho e
responsabilidade, ganharam competências face ao trabalho de grupo e ao fairplay. Não sabia bem por onde seguir. Os alunos, no final do segundo período
pediram-me para que o próximo período, as aulas continuassem a ser como as
aulas realizadas no segundo período, respetivamente com a utilização do
Modelo de Educação Desportiva, no entanto, eu queria continuar a minha
transformação da ação.
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Um dos meus objetivos deste período era potenciar nos meus alunos o
gosto pela ginástica, logo tinha mesmo de ir de encontro à utilização de um
sistema de aula de que os alunos gostassem. Decidi então manter de certa
forma o modelo utilizado no segundo período no entanto com alguns ajustes.
Porque a ginástica é uma modalidade bastante rigorosa, com um teor técnico
muito elevado, promover a competição não iria ser tarefa fácil, nem a figurava
como solução viável para o alcance do sucesso e do gosto pela modalidade
por parte da turma. Decidi então continuar apenas a manter o trabalho em
grupo, utilizando as mesmas equipas, mas agora tinha de acrescentar algo.
Mediante o fio condutor de pensamento levado até aqui, eu deveria
continuar a “puxar” pelos meus alunos. Numa perspetiva de desenvolvimento
das atitudes dos alunos e em parceria do querer alcançar um grau satisfatório
de êxito na prática desta modalidade decidi então optar por outra estratégia de
ensino, esta cativada por mim numa das sessões de ação de formação para
todos os estudantes estagiários na FADEUP sobre o respetivo modelo de
ensino, a Aprendizagem Cooperativa. Este modelo, incumbe os alunos de se
ensinarem uns aos outros, fazendo portanto que os alunos mais capacitados
consigam tomar uma atitude de cooperação com os colegas com maiores
dificuldades.
Com a realização da avaliação diagnóstica da presente modalidade,
consegui verificar que a utilização dos mesmos grupos me iria permitir a
heterogeneidade. Numa fase inicial tive de adaptar os exercícios mediante o
nível de desempenho de cada aluno, tendo portanto que realizar grupos
distintos. Nesta fase os alunos tomaram consciência dos exercícios, das suas
componentes técnicas e formas de progredirem nos respetivos exercícios. Com
o decorrer das aulas os alunos sabiam o seu nível e ajustavam a exercitação
das habilidades gímnicas nas estações mais adequadas à sua aprendizagem.
Nesta etapa voltei a trabalhar em equipas.
Para que o ensino fosse guiado, fiz questão de realizar documentos de
auxílio dos alunos. Estes documentos definiam todas as determinantes
técnicas dos exercícios, as ajudas e ainda possíveis sequências de trabalho. O
ensino estava guiado, era com entusiasmo que assistia à vontade dos alunos
se superarem a si mesmo, treinando para conseguirem fazer melhor e ainda
com atitudes de pura cumplicidade para com os colegas, ajudando,
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incentivando e corrigindo os mesmos. Os “meus meninos” estavam crescidos,
algo mudou, a minha ação estava a ser bem-sucedida.
Sem querer parar por aqui decidi dar um pouco mais de enfase à
modalidade. Antes duas semanas da avaliação sumativa, ponto onde deveria
ser iniciada a preparação individual das sequências para avaliação final, decidi
que estas deveriam ser feitas de outra forma. Isto é, cada grupo, mediante tudo
que aprendera ao longo das aulas desta unidade temática teria de construir
uma pequena sequencia gímnica grupal, onde todos participassem realizando
todos os exercícios que aprenderam. Desta forma estavam a ser mais uma vez
predispostos ao trabalho em grupo, ao entendimento, à cooperação e à
responsabilização de um trabalho que dependeria de todos.
“Nesta aula comecei a preparação dos esquemas para avaliação final de ginástica de
solo. Inicialmente tinha pensado em realizar esta avaliação de forma individual, onde os
alunos eram sujeitos à realização de uma sequência gímnica por mim estruturada, no
entanto tal fora alterado. Com o decorrer das aulas, e com a implementação do sistema
de aprendizagem cooperativa, na última aula, consegui perceber algo inédito. Os
alunos já compreendem o significado de trabalhar em grupo, de cooperar e assumir
responsabilidades para com o grupo o que não era minimamente observável no início
do ano letivo. Neste momento encontro-me a refletir sobre a reflexão efetuada da
última aula, senti esta necessidade antes de arrancar com a planificação da aula.
Porque querer só um pouco quando podemos conseguir muito mais? O nível de
empenhamento dos alunos não se encontra num nível excelente, mas consigo
observar que já dominam e percebem a base desta modalidade individual e que com
um pouco mais de trabalho de minha parte, irei conseguir apelar à criatividade, à
originalidade, à expressão corporal e ainda ao espírito de equipa, à cooperação e ao
espírito competitivo dos meus alunos, marcando assim a sua vivência nesta
modalidade mais rica, mais marcante e mais satisfatória.” Reflexão aula nº82.

E assim foi tomada essa decisão, que após ter sido dada a conhecer aos
alunos foi de imediato colocada em prática. Nas primeiras aulas existiram
alguns conflitos grupais, ora porque uns tinham ideias a mais ora porque
alguns não queriam aceitar as ideias dos colegas e recusavam-se a trabalhar.
Fui obrigada a reagir, não resolvendo as situações, mas sim explicando-lhes a
forma mais eficaz para a resolução de tais problemas. Expliquei que o segredo
para um bom trabalho de grupo é o respeito e a cooperação. Que deviam saber
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ouvir, aceitar as ideias dos colegas, e que só com um bom ambiente de
trabalho, só com a vontade de todos iriam conseguir realizar esta tarefa. Dei
também o conselho de definirem um líder do grupo. Este não iria tomar
decisões pelo grupo, apenas iria orientar o trabalho em prol de um bom clima
de cooperação de empenho por parte de todos. E assim com alguma
autonomia, aprenderam a entender-se e a trabalhar em conjunto.
Foi bom assistir ao trabalho e toda a dedicação que mostraram nestas
aulas. Fui mesmo levada a marcar algumas aulas extra para que eles
pudessem aprimorar as suas coreografias gímnicas.
O dia da avaliação chegou. Ao longo das aulas incentivei ao culto dos
vestuários adequados, da beleza do movimento, da estética que a ginástica
pode trazer. Esta aula não foi exceção, os alunos combinaram o vestuário,
penteados e mesmo alguma maquiagem. A ansiedade pairava nos rostos dos
alunos e o silêncio fazia-se sentir. O meu coração de gelo não resistiu, eu
própria fiquei com medo do que estava a acontecer. E pensei… “os meus
alunos estão a passar por uma situação que a mim apenas me foi aplicada
durante a faculdade”. Mantive a minha postura, sabia que o trabalho
preparatório tinha sido bem feito e acreditava nos meus alunos. E assim se
sucedeu um grande espetáculo de ginástica. Sem risos ou brincadeiras, todos
os alunos observavam atentamente os colegas em avaliação aplaudindo no
final de cada apresentação. Durante a execução das sequências olhavam de
forma amedrontada uns para os outros, transmitindo sinais para a execução
dos trabalhos preparados. Foi com muita satisfação que terminei esta aula. No
final desta aula vi-me encorajada para fazer “all-in” e questionei os meus
alunos “Querem participar no sarau de Educação Física com uma
apresentação de ginástica e dança?”. Para meu espanto todos os alunos se
mostraram interessados, afirmando que queriam participar. Para que tal fosse
possível a Unidade Temática de Basquetebol teve de ser encurtada, algumas
aulas extras foram conseguidas e o apoio dos restantes professores de
Educação Física em me deixarem utilizar o pavilhão e o material gímnico fora
imprescindível para conseguir tal processo. Mais uma vez consegui cumprir
com o meu objetivo, consegui que este período tal como os outros refletisse o
brilho do êxito dos meus alunos em harmonização com o meu sucesso
enquanto professora.
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4.3.3.2 Desenvolvimento de Competência Comportamentais

Através do capítulo anterior, referente aos mecanismos de diferenciação
pedagógica consegui mostrar quais as estratégias utilizadas para a conceção
de um processo de ensino aprendizagem direcionado, pensado e progressivo.
Com essas estratégias busquei não só o desenvolvimento de habilidades
motoras, como também de conhecimentos e atitudes.
Face ao meu ponto de vista, relativamente ao ser professor, aprimorei
ao longo do meu percurso enquanto professora estagiária a preocupação por
prevalecer a desenvolvimento pessoal dos meus alunos, face às suas atitudes
e valores. Neste capítulo irei expor de forma clara a minha linha de
pensamento face a esse desenvolvimento em cada período.

As tarefas individuais no primeiro período

No primeiro período, zelei por uma atitude simples e eficaz, tal
conseguida através da aplicação do modelo de instrução direta. Neste período,
recorri à aplicação de uma estratégia que garantisse a atenção dos meus
alunos face às suas atitudes. Atitudes essas, que nesta fase inicial,
consolidaram as regras fundamentais face à disciplina de Educação Física.
Para tal criei grupos de trabalho e defini tarefas distintas. Essas tarefas eram
trocadas de semana para semana, sendo que todos os alunos passaram pela
sua realização. De seguida listo as tarefas por mim definidas para a turma:

Tarefa 1
 Verificar as condições em que o balneário se encontra antes da entrada da
turma.
 Zelar pelo bom comportamento e organização dos alunos dentro do
balneário.
 Fazer o levantamento de todos os valores no respetivo saco e entregar ao
funcionário.
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 No final da aula o grupo deverá novamente zelar pelo bom comportamento e
organização dentro dos balneários e fazer a entrega dos valores.
 Verificar se o balneário é deixado nas condições em que foi encontrado (sem
lixo no chão ou algum material/equipamento perdido).
As tarefas eram cumpridas no balneário dos rapazes e das raparigas sendo
que os grupos tinham elementos dos dois géneros.

Tarefa 2
 Verificar que todos os colegas se encontram a horas e devidamente
equipados no local estipulado para início da aula.
 Verificar que nenhum aluno possui pulseiras, anéis, colares, chicletes e que
as raparigas trazem o cabelo devidamente apanhado.
 Caso alguma destas situações não se verifique, chamar à atenção dos
colegas.

Tarefa 3
 Ajudar a professora a arrumar o material no final da aula.
 Verificar se o espaço da aula é deixado nas condições em que foi
encontrado (sem lixo no chão ou algum material/equipamento perdido).

Tarefa 4
• No início de cada aula (blocos de 90’) fazer um breve resumo das aulas
realizadas na semana anterior.
• Nesta

revisão

devem:

indicar

qual

a

modalidade

aprendizagens adquiridas, as regras da modalidade,

abordada,

as

os exercícios

realizados, o exercício que mais gostaram, o exercício que menos gostaram.
• Colocar uma questão à turma sobre a matéria.
Nesta tarefa todos os alunos do grupo eram obrigados a participar.
Estas tarefas aparentemente pareciam insuficientes. Nunca era fácil
para mim verificar se estas eram realizadas verdadeiramente por todos os
elementos do grupo. No entanto, era notório que alguns alunos levaram estas
funções a sério e que incansavelmente as cumpriam e faziam notar.
Rapidamente comecei a perceber quais os alunos que levavam este trabalho a
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sério e em todas as aulas comecei a fazer o levantamento dos nomes dos
alunos mais aplicados, fazendo com que os restantes de apercebessem. Mal
ou bem esta estratégia resultou e de aula para aula observava que os alunos
estavam mais atentos e mais interessados em fazer cumprir as regras da aula.
Para que esta tarefa fosse valorizada, para além dos meus registos
individuais existia uma avaliação grupal. Todas as aulas, atribuía um sinal a
cada grupo. Na ilustração 7 apresento o modelo de quadro por mim
preenchido.

Ilustração 7 - Quadro da avaliação das tarefas em grupo

Ora para o grupo que realizava a tarefa de forma responsável e
completa era atribuído um sinal verde, para o grupo que apresentava alguma
falha na realização da tarefa ou quando verificado que nem todos os elementos
participavam, era atribuído o sinal amarelo e por fim no caso da tarefa não ser
realizada seria atribuído o sinal vermelho.
Esta estratégia mostrou-se muito benéfica para a consolidação de
algumas das normas da aula. Para verificar se realmente estas estratégias
foram proveitosas e para deixar de ter de despender algum tempo da aula para
a realização da análise e avaliação das tarefas no segundo período elas
deixaram de existir. Apesar disso, foram informados que não iria ser por não
existir o quadro de tarefas que não as deveriam fazer cumprir. No entanto,

69

deveriam tomar uma ação autónoma e para bom funcionamento da aula e não
apenas porque estavam a ser diretamente avaliados.

As tarefas em grupo para o grupo no segundo período

No segundo período as tarefas centravam-se na aplicação do modelo de
Educação Desportiva. Visto que classificação de cada equipa não dependia
apenas do seu desempenho nos exercícios propostos ao longo das aulas mas
também em algumas atitudes. Nomeadamente na assiduidade, pontualidade,
equipamento e comportamento.
Todos os alunos se preocupavam no início das aulas em garantir que os
colegas do grupo chegavam a tempo e se tal não era verificado eram “punidos”
pelos restantes elementos do grupo. Tal acontecia também quando algum dos
elementos se esquecia da camisola de identificação da equipa, não trazia o
material para a aula ou no caso das meninas quanto não traziam o cabelo
apanhado. O facto mais repreendido pelos grupos era o comportamento.
Quando a equipa, ou meramente um dos elementos apresentava algum
comportamento menos apropriado na aula, esta era penalizada cerca de 5
pontos. Era mesmo engraçado verificar como se motivavam uns aos outros a
estarem concentrados e bem comportados e quando tal não aconteciam os
olhos de quem não tivera culpa fervilhavam de “raiva” por terem sido
penalizados. Apesar de tudo não existiram mal entendidos dentro das equipas
e de aula para aula foram se apercebendo da responsabilidade que cada um
tinha para com o grupo. E assim se processou neste segundo período.

A

responsabilização

pelas

tarefas,

pelo

empenho

individual

e

cooperativo no terceiro período…

No terceiro período a minha atitude zelou pela busca da certeza que o
empenho e interesse nas aulas mostrado pelos alunos, era verdadeiro. Que
eram capazes de agir civicamente de forma autónoma. Consegui neste
momento focar-me noutros fatores como a cooperação, a interajuda, a
criatividade. Os alunos assumiram-se jovens responsáveis, autónomos e
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focados no trabalho com seriedade. Sem atribuição de uma cor, sem
penalizações em jogo e sem haver necessidade da minha intervenção
consegui descobrir o que tanto desejava e o que ao mesmo tempo tanto temia.
Os alunos estavam realmente entregues à aula, estavam “nas minhas mãos”, e
esforçavam-se apenas em busca da superação dos objetivos propostos da
disciplina pela qual mostram paixão, entusiasmo e alegria. Foi bom conquistar
os alunos aos poucos e poucos. Tomara a mim saber que para o ano iria poder
voltar a trabalhar com estes jovens em permanente formação (para a vida).
4.3.3.3 As metas estipuladas…

Até agora falei primordialmente dos processos aplicados para o
desenvolvimento das competências dos meus alunos. Isto é, da minha ação
face à aprendizagem deles. Chegou agora a vez de mostrar as etapas pelas
quais passei enquanto docente, as minhas aprendizagens e as minhas
conquistas. Estas serão baseadas nas reflexões das aulas realizadas,
processo

este

imprescindível

para

a

realização

de

um

processo

progressivamente de desenvolvimento, construção pessoal e profissional.
Passo agora a descrever detalhadamente as três etapas que fui
conquistando de período para período.

Controlo da Turma e clima de aula

“Ao contrário do que por mim era esperado, o bom comportamento e pontualidade por
parte dos alunos, a turma apresentou-se excessivamente agitada, desorganizada,
desatenta e com muitos atrasos. Os rapazes foram mesmo chamados à atenção por
um docente que se encontrava no pavilhão devido à desorganização em que deixaram
os balneários, não deixando espaço para que as restantes turmas se equipassem.
Assim, tive de despender um pouco mais do tempo da aula para que os alunos fossem
recompor a organização do balneário.” Reflexão aula nº4

O parágrafo acima descrito transcreve a agitação observada numas das
primeiras aulas do primeiro período. Nesta aula o meu descontentamento fezse sentir. Felizmente tais comportamentos não refletem um panorama
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constante. Rapidamente, tomei uma posição face a esta situação e nada
continuara a ser como o que fora assistido nesta aula.
Tive de voltar à postura adquirida na primeira sessão, não podia mostrar
os dentes e mostrar o meu jeito de ser mais benevolente. Mantinha-me mais
atenta e autoritária ao longo da aula, sem deixar que o mínimo barulho
pudesse pôr em causa a minha ação. A professora cooperante dizia mesmo
que eu estava a ter uma atitude exageradamente séria. Porém era a forma com
que conseguia o que queria, manter o controlo da turma a 100%, a única pela
qual me sentia segura e confortável naquele momento do ano.
Com o passar das aulas a minha rigidez foi-se desfazendo. Ganhando
um pouco de confiança na turma. E foi apenas a partir desse ponto, que me
apercebi que podia começar a retirar um pouco da minha postura autoritária, e
comprovar os resultados face ao controlo da turma.
Mais a frente verifiquei que o controlo da turma e o clima da aula não
eram necessariamente apenas dependentes da postura do professor. Tal como
refere Sarmento et al. (1998), a disciplina não é só resultado de técnicas de
controlo disciplinar, é também resultado da organização e gestão da atividade,
da competência com que é aplicada e do clima em vigor. Desde cedo foquei a
minha ação para uma fase de planeamento muito detalhada e rigorosa, no que
toca à organização e gestão da turma. Este fator pode também ter influenciado
o meu forte alcance do controlo da turma e a minha imposição rigorosa face à
aula e aos alunos.
Não foi um período fácil. A falta de confiança em mim mesma, a falta de
liberdade e de alegria existente em mim não refletiu um período de superação,
mas sim de pequenos passos que me fizeram apenas ter força para continuar.
Ora não só porque o primeiro objetivo estava cumprido como também o
segundo se estava a preparar. Ora vejamos o seguinte parágrafo.
“Mais uma vez, consegui verificar que os alunos respeitam a professora,
mantêm-se maioritariamente atentos e encontram-se sempre dentro tarefa. Este fator
comprova a consolidação do controlo da turma, sendo que a minha preocupação neste
momento se foca em aspetos ligados com à gestão e organização do tempo de aula.”
Reflexão aula nº35
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Os resultados estavam à vista mas eu precisava de mais, mais provas
que confirmassem a minha competência e me permitissem respirar de alívio e
confiar que realmente era capaz.
“…neste término de período sinto-me muito satisfeita com o meu desempenho, não
porque tive um ação verdadeiramente perfeita mas sim porque aprendi muito com os
meus erros e dificuldades…” Reflexão aula nº38

E foi através do erro, das dificuldades deste primeiro caminho, dos
momentos de reflexão e dos ajustes tomados para uma ação mais eficaz e
vantajosa que consegui realizar este primeiro período.

Otimização do tempo potencial de aprendizagem, gestão do tempo e do
espaço

Este período foi a porta para a liberdade. Neste vi-me quase obrigada a
acreditar em mim. Já não dava para ter medo do que quer que fosse, eu tinha
mesmo de ser capaz. Já não dava para dar um passo tão pequenino todos os
dias, não dava para estar todos os dias a dar um nó de segurança. Atirei-me de
cabeça, mesmo sem saber se o pára-quedas estava a funcionar.
Força da ironia, ou não, mas este último parágrafo transcreve mesmo o
meu estado atual. Chegou o momento em que eu tinha de confiar em mim,
tinha de ser audaz para conseguir chegar mais além, tinha de fazer vingar o
meu espírito de aventureira e lutadora face aquilo por que eu tantos anos
sonhei, ser professora e assim foi.
No final do primeiro período a minha visão face otimização do tempo
potencial de aprendizagem, gestão do tempo e do espaço era a seguinte.
“Entende-se por gestão, o conjunto de comportamentos que regulam o comportamento
dos jovens, os tempos, as tarefas a relizar, os espaços e os materiais. Sabendo que os
ganhos de aprendizagem estão diretamente dependentes do tempo passado na tarefa,
é meu foco neste momento aprender a utilizar de forma criteriosa e racional os tempos
disponíveis para que as atividades planeadas sejam realizadas com o máximo de
proveito. No que diz respeito aos tempos dedicados à arrumação de material e
organização da turma para o início das tarefas, penso que já me encontro num bom
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nível de desempenho, todavia, os tempos de instrução estão a ser um aspeto negativo
nas minhas aulas, visto que despendo muito tempo para captar a atenção dos alunos e
para que estes percebam alguns exercícios. Terei portanto de melhorar não só a minha
organização como também a minha forma de comunicar. Para tal deverei preparar
previamente a minha forma de explicação dos exercícios, para que esta seja mais clara
e concisa e assim consiga ganhar mais tempo de aula para a exercitação das
habilidades motoras.” Reflexão aula nº35

Continuando a assumir uma postura responsável e muito rigorosa parti
para um período desafiante. O MED necessita por parte do professor de uma
boa gestão e organização. Não me podia socorrer à experiência profissional, foi
o meu primeiro ano, a minha primeira oportunidade de mostrar do que era
capaz.
Entende-se por gestão o conjunto de comportamentos que regulam o
comportamento dos jovens, os tempos, as tarefas a realizar, os espaços e os
materiais. Os ganhos de aprendizagem estão intimamente dependentes do
tempo passado na tarefa (Pieron, 1988), bem como da quantidade máxima de
tempo de atividade motora passada em atividades específicas (Siedentop,
1983). Logo, faz sentido que se aproveite judiciosa e racionalmente os tempos
disponíveis para as atividades planeadas, de tal modo que se retire delas o
máximo de proveito. Os tempos dedicados a deslocações, a arrumação de
materiais, a fornecer informação, a controlar presenças, entre outras ações,
constituem uma parte importante de tempo da sessão, no entanto é nestas que
devemos garantir um processo rápido, claro, eficaz e facilitador para a
construção de transições rápidas na aula. Deste modo, interessa que o tempo
disponível para a atividade seja o maior possível, diminuindo o tempo em que
estamos a falar com os praticantes, que estes se encontram a montar
materiais, a mudar de atividades, etc.
Há que reduzir o número e a duração dos episódios de gestão, reduzir
os discursos e a quantidade de informação verbal, planear e treinar as rotinas
de aula, mantendo o dinamismo da sessão de forma a conseguir elevados
níveis de envolvimento e participação (Sarmento et al., 1998).
Para conseguir alcançar o presente objetivo tive de me focar
redobradamente no ato de planear. Todos os dias, após realizar o plano de
aula relia o mesmo, visualizando toda a usa ocorrência, desde o início da aula,
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à instrução dos exercícios, à demonstração, colocação e arrumação do
material, organização dos alunos, entre outras ocorrências. Tinha de haver
uma continuidade na aula, para que os momentos de organização e colocação
de material quase não se fizessem sentir e o tempo propício para a realização
das situações de aprendizagem englobassem a maioria da aula. Tal reflete o
seguinte excerto.
“Continuando a centrar a minha atenção para a rentabilização do espaço e do
tempo, preparei esta aula tentando diminuir os tempos de transição, seja em episódios
de organização seja na colocação e arrumação do material, momentos estes que
quebram a fluidez da sessão. Na fase de planeamento prevejo a sequência dos
exercícios fazendo assim com que na hora da sua aplicação estes se demonstrem
mais rentáveis. Tenho vindo a utilizar o mesmo exercício na parte inicial da aula. Para
além de conseguir que o início da sessão seja rápido e proveitoso, através desta rotina
os alunos adquiriram autonomia e assimilaram o conhecimento das diferentes partes
da aula.” Reflexão da aula nº 61 e 62.

Neste período mostrei saber prever, antecipar e tomar decisões
marcantes para a fluidez da aula. Estava no bom caminho no entanto continuei
a escutar os conselhos de todos que me rodeavam em especial da professora
cooperante.
Ao longo do período a professora cooperante foi-me dando sugestões,
relativamente à aplicação deste novo modelo de ensino. Ela achava que eu
estava no bom caminho, no entanto, deveria ter melhor noção sobre o
aproveitamento do espaço, fazendo algumas vezes, mesmo durante a aula que
alterasse pequenas coisas, como por exemplo, realizando uns pequenos
ajustes na formação dos campos de voleibol. Apelava também muitas vezes à
perda de tempo na realização das anotações das pontuações dos exercícios,
sugerindo que fosse arranjada uma estratégia que impedisse tal ocorrência na
aula.
As sugestões eram escutadas com muita atenção e de aula para aula
eram por mim aplicadas formas para que a minha ação fosse então melhorada
em todos esses aspetos. Neste período consegui libertar-me, vivendo cada dia
na Escola com mais entusiasmo, mais alegria e credibilidade face à minha
atuação. Tal como a professora cooperante dizia, não nos devemos nunca
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sentir satisfeitos com o nosso desempenho, pois só com a necessidade de ser
melhor o iremos conseguir.
E assim passou a ser, vivendo um dia de cada vez, cada aula, cada
aprendizagem, cada momento (de sucesso).

Qualidade de instrução, feedback e demonstração

As técnicas de instrução em Educação Física e no Desporto,
apresentam os aspectos mais relevantes aquando de uma sessão no que
respeita à apresentação da tarefa, ou seja, quanto às explicações detalhadas
sobre os princípios motores da sua realização. Segundo indica a literatura da
especialidade esta é determinante para se obterem melhores resultados na
aquisição de tarefas motoras. O ato de comunicar, não pode ser deixado ao
improviso do momento por parte do professor/treinador, sendo importante que
este planeie e treine as suas preleções antes de as levar à prática, apesar de
reconhecermos que as muitas situações de transmissão de informação serem
de difícil previsão e planeamento. Em cada um dos momentos de sessão, o
gestor da prática deve preocupar-se com a qualidade de conteúdo e com o
momento de transmissão da informação, isto é, deve, por num lado, atingir um
conjunto de objetivos relativamente àquilo que efetivamente diz aos praticantes
e por outro deve atender à forma ou condições em que efetua a preleção.
Tendo isto presente, interessa conhecer os fatores relevantes da transmissão
da informação: quanto ao conteúdo, quanto à promoção e aprendizagem e
quanto ao encerramento da sessão (Sarmento, et al.,1998).
O Feedback é um dos instrumentos que o treinador utiliza para
comunicar com o Atleta no processo de relação pedagógica (Sequeira &
Rodrigues 2004). O Feedback diz respeito a uma informação de retorno em
função de um comportamento observado. Podemos descriminar vários tipos de
feedback, tais como os que traduzem elogio (salienta os aspectos corretos e
desenvolve a motivação da aprendizagem), apreciação (positiva ou negativa),
negação ou desaprovação (realça os erros demonstrados e podem criar
situações emocionais pouco próprias à aprendizagem). Os feedback podem ser
divididos relativamente aos seus objetivos, à sua forma, direcção, momento de
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emissão, conteúdo, valor, etc. O valor pedagógico destes diferentes aspectos
tem vindo a ser estudado e o seu contributo na eficácia do ensino (ainda não
completamente esclarecido) tem vindo a ser sublinhado. A frequência e a
especificidade das intervenções do professor/treinador parecem ser um critério
de sucesso: uma informação frequente acerca do estado do aluno, uma
reacção

prescritiva

e

descritiva

com

um

caráter

auditivo-visual

são

aconselháveis na intervenção pedagógica (Sarmento, et al.,1998).
A transmissão de informação durante a sessão é conveniente, quando
efetuada de modo a que reste tempo necessário para a própria atividade
motora. Os cuidados pedagógicos no que diz respeito à transmissão de
informação devem centrar-se nos princípios gerais da comunicação, ou seja,
devem apresentar cuidados de acessibilidade, exatidão e brevidade (Sarmento,
et al., 1998).
E foi através destes saberes que fui especificando a minha ação. O
seguinte excerto reflete uma das minhas ações.
“Sendo um dos objetivos a ser observados nesta aula a instrução, empenhei-me
afincadamente na preparação de toda a informação a ser dada ao longo da aula. Não
tive a extrema necessidade de fazer com que os momentos de instrução fossem
momentos apressados mas sim benéficos para o processo de ensino-aprendizagem.
Sendo que nesta aula a função didáctica faz referência à introdução dos conteúdos
programáticos do Basquetebol tive o cuidado de estudar/rever a matéria de ensino para
que no momento da transmissão não houvessem dúvidas. Antes de cada exercício
aproveitei para dar a conhecer/rever a essência desta modalidade, iniciando logo de
seguida a explicação técnica das habilidades que irão ser aplicadas nas seguintes
situações. Após estas explicações passava a exposição do exercício, fazendo a sua
demonstração com o auxílio dos alunos. Após questionar a turma se havia dúvidas
sobre o exercício em questão passava rapidamente para a organização e início da
actividade. As instruções foram eficientes visto que os alunos passavam rapidamente à
execução dos exercícios.” Reflexão da aula nº89 e 90.

Nesta situação, revemos um momento de instrução em que garanti o
máximo cuidado para que este fosse não só refletido como eficaz. Estava a
iniciar a lecionação de uma unidade temática, introduzi a essência da
modalidade, respetivamente o objetivo, o número de jogadores e as
demarcações do terreno de jogo, expliquei as habilidades técnicas que iriam
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ser

realizadas

na

aula

e

após

essa

introdução

passava

à

instrução/demonstração do exercício. Ainda antes de passar à realização dos
exercícios questionava os alunos sobre dúvidas que pudessem existir. Com
este procedimento aprendi a seguir uma ordem de ideias coerente e proceder à
realização de momentos de instrução construtivos não deixando que
passassem a ser apenas explicações descontextualizadas dos exercícios. Com
o treino das preleções consegui de aula para aula assegurar a brevidade e
eficácia deste processo pedagógico.
Relativamente à utilização dos feedbacks, faz parte da minha forma de
ser o privilégio aos bons desempenhos. Fiz por isso um uso privilegiado dos
elogios e do feedback positivo. Com este tipo de informação sabia que os
alunos iria ficar satisfeitos e motivados para continuar o seu empenhamento
nas tarefas. Ainda assim completava esse ciclo de informação com a atribuição
de alguns aspectos corretivos, nunca salientando que a execução estava
errada mas sim mostrando uma forma de a melhorar.
Foi um processo contínuo de reflexão sobre a minha ação, de ajuste ao
planeamento e por sua vez com ajuste na ação. O próximo excerto reflete a
alegria com que consegui chegar no final do ano letivo.
“Neste momento do meu percurso de estágio, sinto-me muito satisfeita com a minha
evolução enquanto professora de Educação Física. Com o decorrer das aulas consegui
ultrapassar as minhas maiores dificuldades e libertar-me de todos os meus medos.
Ganhei confiança, um maior entusiasmo e criei em mim um maior desejo de um dia
conseguir ingressar no mercado de trabalho como professora de Educação Física.
Esta evolução não apareceu de um dia para outro mas sim, transportando-se
lentamente de aula para aula. Tomei os objetivos definidos para cada período como
metas a alcançar e hoje sinto-me satisfeita por conseguir perceber a necessidade de
cada etapa e a forma complexa com que os professores de Educação Física devem de
“jogar” em cada aula, para que não existam “faltas” de aprendizagem mas sim “golos”
de sucesso dos seus alunos.” Reflexão da aula 89 e 90.
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4.3.4 Avaliação - O coração não entra…

O processo de avaliação constitui para mim um grande desafio pessoal.
Ao longo deste ano letivo considerei este processo como o ponto de partida e o
ponto de chegada. Ora sem este processo nunca iria saber por onde começar
e, por sua vez, sem perceber quais as metas alcançadas. É necessário
conhecermos o ponto de partida de cada aluno, as suas capacidades,
dificuldades e comportamentos face a cada modalidade. O seu resultado final
irá refletir o seu processo de desenvolvimento desde o ponto de partida até ao
alcance ou não dos objetivos estipulados. Ora, mas como referi inicialmente,
nenhum destes processos se mostrou simples, avaliar pressupõe saber
observar, saber comparar, saber ser justa e imparcial, não deixando que
nenhum comportamento desviante possa influenciar a nossa função de avaliar.
Avaliar não é simplesmente atribuir uma classificação final aos alunos.
Avaliar passa portanto por vários processos que para além de se mostrar uma
ferramenta de análise do rendimento dos alunos é também um instrumento de
controlo e de análise do processo de ensino. Este processo necessita de uma
postura reflexiva, responsável e preponderante por parte do professor. Bento
(2003) refere que se o processo de avaliação não for um processo reflexivo,
compromete-se ao risco de regressão das restantes tarefas centrais,
respetivamente no planeamento e realização. Desta forma comprovamos a
interdependência das três tarefas do processo de ensino aprendizagem. Não
podemos partir para o processo de planeamento sem termos avaliado as
condições inicias, não podemos partir para uma realização qualitativa se o
processo de planeamento não se encontrar realizado de uma forma ajustada
às necessidades e ao contexto envolvente, não podemos tomar consciência da
valorização do nosso processo de ensino sem uma análise intermédia do
processo de realização e por fim, não podemos realizar uma avaliação final
sem

que

tenhamos garantido

uma

ação,

respetivamente de

ensino

aprendizagem coerente, direcionada e intencional. Verificamos portanto um
ciclo de processos que se influenciam, garantem continuidade, especificidade e
por fim permitam o alcance de resultados.
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A avaliação é também um processo que se encontra definido pelo grupo
disciplinar de Educação Física desta Escola, tal como referido anteriormente.
Existem portanto, escalas, critérios e instrumentos definidos para a realização
de uma avaliação justa e imparcial para todos os alunos. Passo agora a definir
os três momentos de avaliação realizados, sendo que fora utilizada a forma de
avaliação criterial.

4.3.4.1 Avaliação Diagnóstica, Formativa e Sumativa

A

avaliação

criterial verifica-se

quando esta

descreve

a

competência de um aluno num campo determinado de tarefas, analisando-se
em função de objetivos previamente estipulados. Este tipo de avaliação faz-se
em função das ações de cada aluno, considerando-se o individual (Gonçalves
et al., s.d.).
Tendo em conta este tipo de avaliação posso dizer que desde o primeiro
período realizei uma avaliação coerente e contínua. Existia uma construção
base dos critérios de avaliação. Iniciava o processo de avaliação utilizando os
critérios definidos no documento “Avaliação Diagnóstica” do grupo de
Educação Física. Construí uma grelha de observação de fácil e rápido
preenchimento. Através desta grelha, eram avaliados os níveis de desempenho
de cada aluno e assim existiu a possibilidade de ajustar em cada modalidade,
as situações de aprendizagem aos respetivos níveis de desempenho. Ainda
através deste momento de avaliação conseguia prever os objetivos
programáticos gerais, ajustado sempre que necessário os critérios de avaliação
para o segundo momento, respetivamente a avaliação formativa. Nesta
avaliação, era utilizado o mesmo instrumento da avaliação inicial com as suas
devidas alterações. Conseguia fazer um balanço da situação, comparando os
resultados obtidos no momento de avaliação diagnóstica com a respetiva
avaliação formativa. Através desta, tinha noção da evolução processual dos
meus alunos e também conseguia classificar a minha intervenção pedagógica,
verificando com isto se estava a realizar uma ação bem sucedida e direcionada
para a obtenção de aprendizagens significativas por parte da turma. No final de
cada unidade temática, era novamente realizado um momento de avaliação
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formalizado com o devido preenchimento das grelhas de observação. Através
dos resultados deste momento avaliativo eram definidos os resultados
processuais finais de cada aluno nas diferentes matérias de ensino.
Estava desta forma a ir de encontro à realização dos três momentos de
avaliação estipulados para a realização de um processo completo. De seguida
apresento a definição/objetivo de cada etapa, definido pelo projeto curricular do
grupo de Educação Física da Escola:
•

Avaliação Diagnóstica - A avaliação diagnóstica conduz à adopção de

estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e
reformular o projeto curricular de turma, facilitando a integração Escolar do
aluno, apoiando a orientação Escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer
momento do ano letivo quando articulada com a avaliação formativa.
•

Avaliação Formativa - A avaliação formativa é a principal modalidade

de avaliação do ensino básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a
regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das
aprendizagens e dos contextos em que ocorrem.
•

Avaliação Sumativa - A avaliação sumativa consiste na formulação de

um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e
das competências adquiridas.
Desde início que o ato de avaliar se destacou como uma grande
dificuldade para mim, apesar da simplicidade dos instrumentos utilizados não
era fácil definir um valor exato de classificação. Nestes momentos recorria à
experiência da professora cooperante tentando aprimorar esta minha ação, não
me predispondo assim a uma ação que poderia resultar numa ação
desmerecida para os alunos. De período para período fui aprimorando o ato de
observar e ter capacidade de verificar as capacidades de cada aluno. Para tal
tive de “preparar” esta ação ao longo de todas as aulas, melhorando assim não
só a minha capacidade de observadora como também fincando o meu
conhecimento face às potencialidades da cada aluno.
A avaliação em Educação Física é realizada por um processo contínuo.
A decisão final tomada não se baseia apenas no momento de realização da
avaliação sumativa. À vista da professora cooperante, esta deveria apenas ser
utilizada como o recalque de uma ideia pré construída ao longo das aulas.
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Todo

o

empenho,

esforço

e

dedicação,

comportamento,

atitudes

e

conhecimentos revelados deveriam ser contabilizados.
Apesar de não se mostrar uma ação simples, sinto que adequei as
formas de avaliação, seguindo os documentos definidos pelo grupo de
Educação Física desta Escola. Procurei perceber a fundamentação destes e a
forma de os utilizar, procurando assim uma avaliação clara, objetiva e
imparcial. No final do ano, sinto que domino estes instrumentos de avaliação,
conseguindo facilmente detetar o nível de desempenho dos alunos, nos
diferentes momentos avaliativos, no que toca obviamente às modalidades
abordadas durante o ano. Outros desafios virão, quando lecionar modalidades
novas e diferentes, como luta, patinagem, ténis, natação...

4.3.4.2 Avaliação das Atitudes e dos Conhecimentos

A avaliação processual do desempenho dos meus alunos fora realizada
de uma forma sistemática. Não poderia arriscar-me ao insucesso desta função,
daí a opção tomada, de utilizar um mesmo processo ao longo de todas as
unidades temáticas. Com isto consolidei os conhecimentos necessários para a
realização de uma avaliação eficaz no meu futuro profissional.
Já no que toca às atitudes aaos conhecimentos, foram utilizadas
diferentes formas ao longo do ano letivo. Relativamente às atitudes, estas
foram analisadas ao longo de todas as aulas. Ocorrências de maus
comportamentos, desrespeito ou descumprimento das regras estipuladas eram
por mim registadas na folha de assiduidade (ver anexo 3). Estas folhas tinham
um pequeno espaço guardado para a realização desses registos. Também os
bons comportamentos, atitudes exemplares de respeito e cooperação com a
professora ou mesmo com os colegas, eram assinaladas. No final de cada
período era possível fazer um balanço as atitudes de toda a turma. Também as
estratégias utilizadas em cada período serviam de base para a classificação
comportamental de cada aluno.
No que toca à avaliação dos conhecimentos, também as diferentes
estratégias utilizadas em cada período me garantiram alguma informação. No
entanto, no final de cada período realizei o questionamento dos meus alunos
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de forma oral e individual sobre as respetivas matérias lecionadas. Este
questionamento era realizado durante uma das aulas de encerramento das
unidades temáticas. Neste momento consegui averiguar quais os alunos que
se sentiam à vontade sobre informações

relevantes, nomeadamente,

descrições técnicas, nomenclatura utilizada em cada modalidade, história ou
mesmo regras de jogo. Assim consegui realizar um processo avaliativo
congruente e responder às normas de avaliação estipuladas pelo grupo de
Educação Física.
Sendo este um ponto de maior dificuldade e responsabilidade, não me
deixei de sustentar no auxílio da professora cooperante. O facto de ter
observado muitas das suas aulas ajudou-me bastante a adquirir novas ideias e
estratégias para a realização deste processo.
No final de cada período cada elemento do núcleo de estágio tinha de
apresentar à professora cooperante o seu trabalho relativamente à avaliação,
justificando através das metodologias utilizadas os valores de classificação por
nós propostos para todos os alunos. Nas minhas reuniões, num modo geral as
notas eram acordadas pela professora cooperante, que assistira ao meu
trabalho ao longo de todas as aulas conhecendo os alunos e as suas atitudes
face à disciplina.

4.4 Participação na Escola e relações com a comunidade
Tal como referem as Normas Orientadoras do Estágio Profissional, esta
área engloba todas as atividades não letivas por nós, professores estagiários
realizadas. Esta envolvência visa uma integração na comunidade Escolar e
que, simultaneamente contribua para o conhecimento da Escola e a relação
com o meio. Tendo como objetivo a promoção do sucesso educativo e o
reforço do papel do professor de Educação Física através de uma intervenção
contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora.
Esta foi para mim uma das áreas mais importantes do estágio. Foi
através desta intervenção que comecei a sentir as minhas capacidades, a
minha alegria e o meu reconhecimento na Escola. Não desperdicei um único
momento da minha disponibilidade diária para garantir a minha presença na
Escola. Ora na biblioteca, ora na sala dos professores, ora no pavilhão a
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assistir às aulas dos colegas de estágio ou dos professores do grupo de
Educação Física. Certo que partira em vantagem desde o primeiro dia, pelo
facto de ter sido cá aluna a minha presença não se passara despercebida em
nenhum momento, porém não me deixei acomodar a esse facto, não queria ser
apenas reconhecida por esse motivo, mas sim pelo facto do meu trabalho se
fazer sentir em toda a comunidade educativa.

Criei uma boa relação com todos os professores do grupo, com muitos
alunos da Escola e mesmo com os funcionários. Sou reconhecida por toda a
comunidade Escolar. Sempre que necessitei da atenção da Diretora da Escola
ou mesmo do porteiro fui recebida com todo apreço. Souberam-me ouvir,
souberam-me explicar variados procedimentos na vida docente enriquecendo o
meu percurso enquanto estagiária. Também os professores de Educação
Física, os colegas de estágio e restantes professores se mostraram sempre
disponíveis para mim. Devo agora a esta comunidade um ano rico em
aprendizagem, companheirismos e afeto. Ficam recordações de um ano de
trabalho árduo, do cansaço, das noites sem dormir, mas primordialmente, de
um ano cheio de momentos felizes, bem-sucedidos de reconhecimento da
minha intervenção em prol da educação dos alunos desta Escola.
Passo agora a relatar de forma breve um pouco da minha intervenção
numa área apaixonante de movimentação da Escola, de implementação de
alegria, movimento e paixão pelo desporto.

4.4.1 Participação nas Atividades Extra Curriculares

Neste subcapítulo irei descrever, de forma resumida, a minha
participação nas atividades contempladas no plano educativo do departamento
curricular e do núcleo de estágio.
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4.4.1.1 Corta-Mato

Esta atividade interna, estipulada pelo planeamento anual de atividades
do departamento de Expressões visa a realização de uma prova de corrida
para todos os alunos da Escola. Este ano quem assumiu a organização deste
evento foi um dos alunos do núcleo de estágio. A atividade realizou-se no dia
18 de Novembro da parte da manhã.

Ilustração 8 – Cartaz Corta-Mato

Ilustração 9 - Dinamização Corta-Mato

Sendo que era nosso dever a colaboração com os colegas do núcleo e
sendo que o colega em questão apresentava algumas dificuldades ao nível do
planeamento e organização de eventos fiz questão de aprimorar a minha
intervenção, não só em prol da minha ação como também de forma a ajudar o
meu colega na execução do seu trabalho, dado que existia ainda muito
trabalho pela frente. Tomei uma atitude muito interventiva, tanto ao nível do
planeamento como também durante a minha intervenção na sua realização.
Destaco algumas das tarefas que desempenhei: gestão dos recursos humanos
(iriamos necessitar de responsáveis pela entrega dos dorsais, pela realização
do reconhecimento da prova, para a partida, para o controle de voltas, para o
controlo do funil de chegada, para recolha dos dorsais, para o secretariado, de
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pelo menos um fotógrafo e de alguém para a entrega de lanches e controlo da
utilização dos balneários), elaborei uma lista de tarefas dos professores (anexo
4). Uma lista de distribuição das funções para a turma 10ºQ (anexo 5),
reformulei as fichas de inscrição, criei cartões de identificação do staff, ajudei
na angariação de garrafas de água e canetas, na criação do sistema de
controlo de voltas, na marcação do percurso com a fita sinalizadora, na
colocação da mesa de chegada e receção dos dorsais, da mesa de entrega de
água e lanche, da mesa de secretariado e de chamada e ainda preparei o
sistema de som, dinamização do aquecimento com uma coreografia de
aeróbica.
Foram dias de muito trabalho, apesar do evento não estar à minha
responsabilidade tive uma ação muito interventiva sendo glorificada por todos
os professores e colegas. Tenho alguma experiencia em organização de
eventos e neste consegui demonstrá-lo. Foi com prazer que ajudei o meu
colega fazendo com que o evento tivesse sucesso. Foi este o primeiro
momento em que “apareci” na Escola, em que alunos e professores tiveram a
primeira perceção do meu dinamismo e das minhas capacidades.
Era um dos objetivo deste evento, a promoção do convívio, o
estreitamento de relações com a comunidade Escolar, sem dúvida que
consegui alcançar o objetivo, envolvi-me com alunos, professores e
funcionários de uma forma muito interativa, saudável e entusiasmante. Todos
colaboraram com o meu trabalho e souberam reconhecê-lo no final.

4.4.1.2 Compal-Air

Este evento foi organizado pela responsabilidade de uma das
professoras de Educação Física. Realizado no dia 25 de Novembro. Desde
logo me coloquei à sua disposição para qualquer função ou apoio à
organização do mesmo. No entanto tal não foi necessário, esta professor é a
responsável pelo Desporto Escolar, a sua capacidade de dinamização e
planeamento é surpreendente. Ela estava responsável por este torneio há
muitos anos na Escola e desta forma tinha tudo já muito bem definido. Apenas
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aguardava as inscrições dos alunos para atempadamente lançar o quadro
competitivo. Mesmo não havendo muito a fazer acompanhei a professora e
acabei por ajudar na preparação dos cartões de staff e na preparação dos
lanches.
No dia do evento, antecipei a minha chegada à Escola, ajudei os
professores de Educação Física a preparar os campos, a colocar mesas e
cadeiras de forma a estar tudo pronto para o início do torneio à hora estipulada.
Durante o evento, realizei a função de oficial de mesa, comprovava que os
boletins de jogo de todos os campos eram entregues ao secretariado no final
de cada ronda de jogos, distribui águas e ainda tirei algumas fotos. Mais uma
vez fiz, com que a minha presença se sentisse, intervindo de forma autónoma e
proactiva para com a dinamização do torneio de basquetebol.

4.4.1.3 Mega Sprint

No dia 16 de Fevereiro de manhã, realizou-se o mega-sprint na Escola.
Mais uma vez, este foi realizado com a organização da professora responsável
pelo Desporto Escolar. A prova era de organização fácil sendo que apenas nos
foi solicitado que comparecêssemos à mesma no caso da eventual
necessidade de apoio à sua realização.
No dia da prova, foi-me atribuída a função de registo dos tempos, na mesa de
chegada. Ainda, no final de cada prova, nomeadamente por género e escalão,
preparava a ficha de autorização de participação na prova distrital para os
primeiros classificados. Esta, após assinada pela professora responsável, era
entregue aos respectivos alunos e avisando que a deveriam trazer
devidamente preenchida e assinada pelo encarregado de educação.
Acompanhei a Professora na prova Distrital desta modalidade, ajudando
a docente na vigilância dos alunos, no acompanhamento dos alunos à mesa de
chamada e de controlar que todos se iam alimentando e bebendo água. Foi um
dia diferente para os alunos e de grande envolvência desportiva. Tive a
possibilidade de perceber a dimensão do Desporto Escolar e a forma como os
alunos vivem esta competição.
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4.4.1.4 Torneio Badminton

Este evento foi mais uma
das atividades projetadas pelo meu
colega de estágio. Neste, e por
sugestão da professora cooperante,
não intervimos de forma tão ativa,
para que o colega conseguisse
mostrar as suas capacidades e
brilhar. Não deixei no entanto de
contribuir com as minhas opiniões,
algumas sugestões e

retirei-lhe

algumas dúvidas. Fiquei de certa
forma

atenta

ao

seu

trabalho,

observando-o “de fora”. As minhas
funções para este evento tinham
Ilustração 10 - Cartaz Torneio de Badminton

sido bem definidas pelo meu colega.

Fiquei responsável pelo desenrolar do quadro competitivo estabelecido para o
7º ano. Fiz o controlo da chegada dos participantes, garantia que todos se
encontravam no campo definido à hora estabelecida para o início dos jogos.
Após o termino da competição do 7º ano, voluntariei-me para assumir outra
função, e fui então, desta vez, colocada na gestão dos jogos do ensino
secundário.
O evento foi bem-sucedido, mais uma vez fiz com que a minha ação
fosse significativa e que se desenrolasse em prol do sucesso do evento e
consequentemente do trabalho do meu colega de estágio.

4.4.1.5 Torneio Voleibol …

O torneio de Voleibol foi a atividade projetada pela minha colega de
estágio. Este foi realizado no final do ano letivo no momento em que a Escola
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se preparava para o grande acontecimento do ano o Sarau de Educação
Física. Para além dessa ocorrência estávamos em época de realização de
avaliações finais, portanto um momento do ano com muitos afazeres.
O evento desportivo estava a ser muito bem preparado pela minha
colega, esta recorreu muitas vezes ao meu conhecimento, experiência e ao
facto de já ter realizado o meu evento para esclarecer dúvidas e pedir opiniões.
Apesar de muito ocupada auxiliei a minha colega, desde a divulgação do
evento, à solicitação de patrocínios, à estruturação do quadro competitivo,
estipulação da organização do espaço e dos recursos humanos entre outras
tarefas. Estive presente nos dois dias do evento, respetivamente dia 6 e 7 de
junho. Tinha como função a chamada das equipas, o início dos jogos e
cumprimento dos horários estipulados assim como o controlo da entrada e
saída das equipas do campo de forma a manter o bom comportamento no local
do evento. Estive sempre pronta a ajudar a colega, sempre que necessário
cobria a função de árbitra ou mesmo de oficial de mesa, atualizava o quadro
dos resultados e recolhia os boletins de jogo.
Foi um evento bastante bem organizado, espelhou o bom desempenho
da minha colega de estágio, no entanto, o segundo dia do torneio foi um dia
emocionalmente forte para toda a comunidade educativa. Existia um sufoco
que pairava entre todos e o brilho deste dia teve de ser superado pela força e
superação de todos os professores e alunos da Escola. Mais a frente irei
descrever a causa destes sentimentos.

4.4.1.6 Sarau de Educação Física

O último grande evento desportivo da Escola aproximava-se. Este
evento é um acontecimento anual de grande tradição. Neste evento toda a
comunidade educativa é convidada, desde alunos, pais, professores,
funcionários a amigos podem comparecer a contemplar os trabalhos
preparados pelos nossos alunos ao longo do ano nas aulas de Educação
Física. Neste são apresentados números de dança, ginástica, ginástica
acrobática entre outros momentos de contemplação do movimento do corpo.
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Mais uma vez quis mostrar empenho, quis intervir de forma ativa e fazer
com que a minha ação fosse notada. Era um dia em que podia comprovar, não
só à professora cooperante mas a toda a Escola, o meu dinamismo e a minha
intervenção bem sucedida ao longo deste ano letivo. Para tal fiz questão de
preparar um esquema gímnico com os alunos da minha turma. Todos os
alunos aceitaram o desafio e através de um trabalho cooperativo conseguimos
estruturar

uma

boa

encenação.

Para

além

desta intervenção consegui
recrutar

um

grupo

de

dança externo à Escola a
participar

no

enriquecendo

evento,
assim

o

programa do evento.
Saliento,

ainda

a

minha colaboração com a
maioria dos professores de
Educação

Ilustração 11 - Aula de Dança lecionada a cerca de 60 alunos.

Física,

auxiliando na lecionação da dança composta por uma coreografia para a
apresentação no dia do por quase todas as turmas da Escola. Tive portanto de
“enfrentar” outras turmas e por em prática os meus conhecimentos. Nestes
momentos não só tinha de enfrentar diferentes alunos como a presença de um
professor que observava atentamente o meu desempenho. Sentia-me de certa
forma enaltecida pelos professores que confiavam no meu trabalho. Foram
momentos de desafio e superação (ver ilustração 11).
O grande dia chegou. Pavilhão com as bancadas cheias, o meu coração
palpitava, nada podia correr mal. O meu sorriso espelhava felicidade e
confiança no meu trabalho. Chegou a hora da minha turma atuar, os nervos
fizeram-se sentir em todos os alunos mas rapidamente se deixaram levar pela
adrenalina. Foi com entusiasmo que realizaram a apresentação da coreografia,
sempre acompanhada com muita euforia por mim, não deixando que em
nenhum momento algo pudesse falhar.
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Ilustração 12 - Apresentação Coreográfica 7ºB

Também na apresentação da coreografia conjunta a minha intervenção
se fez notar, ajudei na organização da entrada dos alunos, e acompanhei os
alunos realizando a coreografia a seu lado. Também neste momento contei
com a participação dos meus alunos. Verificando o entusiasmo com que
participaram de forma tão ativa neste evento.

4.4.2 Acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas
Especiais

No início do ano fomos desafiados pela professora cooperante a auxiliar a
lecionação das aulas à turma de necessidades educativas especiais da Escola.
Com alguma insegurança mas muita vontade aceitei o desafio. Nunca tivera
tido oportunidade de trabalhar com este tipo de população. Assim desta forma
e sabendo que a professora cooperante era experiente neste campo, resolvi
receber esta proposta de forma a não só ter uma maior intervenção ao longo
do estágio como também adquirindo mais conhecimentos e experiências não
antes vividas.
Fui assídua e pontual em todas as aulas. Mostrei-me sempre pró-ativa
ora intervindo nas tarefas estipuladas pela professora cooperante ora
suscitando ideias e criando tarefas de forma autónoma. A partir de um certo
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ponto, a professora cooperante deixou que eu e o meu colega de estágio
realizássemos uma intervenção individual, sendo que nos deixava sozinhos
com a turma. Eram momentos de grande responsabilidade, mas com
entusiasmo e dedicação conseguimos sempre criar tarefas apelativas às
crianças, fazendo com que se divertissem, exercitassem e se sentissem
especiais. Não por serem diferentes mas por terem tal como os restantes
alunos da Escola, tempo para “brincarem” no pavilhão com bolas, colchões e
arcos.
Consegui criar uma grande afinidade com estes alunos, nos intervalos
sempre que nos viam corriam para nós, abraçando-nos de uma forma bem
acarinhada.
Aprendi as diferentes formas de intervir e quando o devemos fazer,
estes alunos precisam de uma atenção e educação redobrada. No entanto
cada ser é individual, aprendi a lidar especificamente com estas crianças no
entanto as mesmas estratégias, as mesmas formas de motivar os alunos irão
variar de alunos para alunos.
Para além de acompanhar a aula, fiz questão de auxiliar a funcionária da
Escola responsável pela turma, no balneário das meninas. Ajudando-as
durante o banho, na troca de roupa e na arrumação do equipamento da aula.
Apesar de não ser uma função do professor consegui com isto ganhar mais
tempo de contato com as alunas e assim fincar uma maior proximidade e
confianças delas.
Esta oportunidade foi acolhida por mim com muita dedicação e afeto.
Sem dúvida que esta vivência enriqueceu o meu percurso no estágio. Foi uma
nova experiência na minha vida, que me despertou a atenção para um “novo
mundo” de intervenção no meu futuro profissional na área da actividade física.

4.4.3 Participação no Desporto Escolar – Badminton

No início do ano foi-nos proposto o acompanhamento do Desporto
Escolar. Desde logo optamos pela nossa modalidade de intervenção sendo que
eu optei por “trabalhar” acompanhada por um dos meus ídolos desta Escola o
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Professor Mário Rui, que outrora fora meu professor no clube de desporto
Escolar referente ao desporto ao ar livre. Foi bom saber que iria assistir de
perto e também cooperar com este docente. Sabia que iria ter a oportunidade
de aprender com ele e de perceber quais as suas características fundamentais
que o fazem ser tão bem reconhecido na Escola.
No início do ano a minha intervenção foi muito passiva, intervinha
apenas para auxílio na colocação de material, participava nos exercícios e nos
jogos realizados para melhor perceção do objetivo de cada situação de
aprendizagem definida pelo docente, entre outras funções pouco ativas. Com o
desenrolar dos treinos fui-me destacando mais, iniciava de forma autónoma o
aquecimento, propunha exercícios e geria os jogos no final do treino. Consegui
criar uma boa ligação com a equipa tornando-me capaz de entusiasmar os
alunos para um melhor desempenho das suas práticas.
No entanto sei que a minha ação está longe de chegar à ação deste
professor. Este, é capaz de analisar detalhadamente as falhas técnicas de
cada aluno conseguindo mesmo perceber de que forma deve interagir para
conseguir fazer com que o aluno se empenhe no treino de forma motivada e
alegre e alcance melhores resultados. Sabe manter um clima de aula
sensacional e uma grande afetividade com os alunos. A turma gosta dos
treinos, gosta da modalidade e gosta do professor. Nos momentos de
competição dos treinos o professor também participa, é gerado um grande
clima de rivalidade, os alunos não gostam de perder, querem mostrar que são
os melhores. Torna-se um momento de desafio para os alunos e para o
professor.
Com o acompanhamento destes treino tive uma melhor percepção sobre
o papel do Desporto Escolar na Escola e a sua estruturação.
Existiram três encontros regionais ao longo do ano letivo, nos quais fiz
questão de estar presente, sendo algumas vezes solicitada pelo professor para
me responsabilizar pelo grupo na sua ausência. Os alunos respeitam a minha
presença, no entanto reparei que tentavam gerar um clima de maior
proximidade visto que sou praticamente da idade de alguns deles. Consegui
sempre manter uma postura firme criando sempre a distância professor aluno,
no entanto deixei que se sentissem à vontade comigo.
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O último encontro foi realizado na nossa Escola, em Arcozelo. Também
aqui participei ativamente em parceria com o professor Mário e organizamos
um torneio que promovesse, não só a competição como um clima de
festividade, integração e envolvimento entre todos os participantes, desde
jogadores, treinadores a familiares. Ultrapassamos desafios, como realizar as
marcações de 6 campos de badminton (inexistente no nosso pavilhão).
Foi um dia gratificante, preparado com muita empenho e dedicação por
este professor que é exigente para com os seus alunos mas que retribui com
trabalho, dedicação e esforço para que os alunos sejam recompensados em
momentos de entusiasmo, alegria e diversão.

Desta forma, se num futuro profissional me aparecer a oportunidade de
assumir o controlo de alguma equipa, saberei tomar uma ação responsável e
conhecedora de todo o contexto que esta atividade abrange. Devendo zelar
pela

envolvência

dos

alunos,

proporcionando,

momentos

ricos

em

aprendizagem e desenvolvimento dos atletas em prol do sucesso dos mesmos,
quando colocados à prova nos momentos de competição.

4.4.4 As reuniões assistidas e o acompanhamento da Diretora de Turma

Como já dei a entender, ao longo deste ano tornei-me quase como uma
“mobília da Escola”, estando constantemente presente, fazendo-me sentir,
agindo e interagindo com os outros.
Fiz questão de presenciar todas as reuniões, desde a reunião geral dos
professores, às reuniões do departamento de expressões, às reuniões do
grupo disciplinar de Educação Física, às reuniões com a professora cooperante
e o núcleo de estágio.
Com esta intervenção consegui perceber um pouco mais sobre o
funcionamento da Escola, e a importância de cada um destes momentos no
desenrolar da prática letiva e não letiva. Em algumas das reuniões fiz-me sentir
presente, participando ativamente. Sou uma pessoa muito observadora e boa
ouvinte, mostrando-me sempre muito atenta e cooperante. Dei uso dos meus
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conhecimentos e das minhas opiniões fundamentadas em prol destes
momentos, no entanto na maioria das vezes fiquei-me por mera assistente
atenta.
No que toca ao acompanhamento da diretora de turma, conheci a
Diretora da minha Turma com a minha participação no primeiro conselho de
turma. Desde esse momento mantive um contato permanente com ela. Sempre
que surgia algum percalço mantinha a Diretora de turma informada sobre o
desempenho dos alunos nas dimensões pedagógicas e disciplinares.
Tomei uma ação muito completa no estágio, tudo que “mexia” era alvo
da minha atenção. As funções do professor não se baseiam no momento da
aula e estas foram algumas das minhas preocupações. Consegui com esta
ação tornar-me mais conhecedora, mais responsável e atenta.

4.4.5 Um dia diferente… Torneio de Andebol

A atividade por mim realizada no âmbito da atividade física para
complemento curricular da Escola, com o objetivo geral de promover a
integração e socialização dos alunos assim como sinergias com a comunidade,
foi o Torneio de Andebol Inter-turmas 2012. Este evento foi proposto pelo
clube de Andebol de S. Félix da Marinha onde sou atleta. Sabendo da proposta
do clube, solicitei ao grupo disciplinar ficar responsável pela organização. O
evento estava previsto para Março, porém foi um projeto pensado desde o
início do ano letivo. No dia 22 de Dezembro, apresentei-o ao grupo disciplinar
numa reunião do departamento de Educação Física. A apresentação foi
realizada através da apresentação de um PowerPoint (anexo 6). Nesta
apresentação expus o projecto do evento, dando a conhecer o enquadramento
disciplinar do evento, o seu objetivo, os participantes alvo, os recursos
humanos e materiais necessários, a estruturação e regulamento do torneio, o
modo como iria ser realizada a divulgação do mesmo, e os apoios de que iria
necessitar.
Foram meses de trabalho em busca do alcance de um dia cheio de cor,
dinamismo e competitividade. Trabalho este que dependeu só de mim, da
minha dedicação e esforço em prol da minha ação enquanto estagiária.
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A “divulgação” do evento foi realizada desde o dia 2 de Janeiro, numa
vertente “enigma”, criando suspense para que os alunos ficassem a pensar o
que iria acontecer afinal. De cartaz para cartaz, era divulgada uma pequena
pista até ao dia 6 de Fevereiro com a apresentação o cartaz final.
Diferente do método habitual, decidi ser eu a captar todas as inscrições.
Pedi à diretora da Escola autorização para circular pelas salas de aula para
fazer circular a divulgação do evento e proceder à inscrição das turmas.
Também neste momento registava o aluno que iria desempenhar o papel de
treinador, de capitão de equipa, oficial de mesa e possíveis interessados em
desempenhar a função de árbitro. Sendo que os alunos que, quisessem
garantir a realização desta última função, teriam de comparecer na ação de
formação de árbitros que foi realizada no dia 8 de Março. Nesta ação de
formação, dirigida pelo presidente de arbitragem da Associação de Andebol do
Porto, os alunos tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre a
função que iriam desempenhar, vendo regras do jogo, sinalética utilizada e o
regulamento estipulado para o presente torneio.
Após todas as inscrições, garanti a presença de 38 equipas, cerca de
84% das turmas da Escola para o evento. Os dias que antecederam o dia do
torneio foram dias de agitação na Escola. Estava a ficar ansiosa, tinha toda a
Escola a preparar-se para o evento, nada podia falhar, os alunos estavam a
fazer o seu trabalho e eu tinha de garantir o meu. Até as aulas de Educação
Física de todos os professores me espantaram, de um momento para o outro
todas as aulas passaram a ser palco de treino para o torneio.
Para a realização do calendários dos jogos, disponível a partir de 28 de
Fevereiro, tive em conta os testes marcados para todas as turmas. Assim os
alunos estavam assegurados que iriam sempre estar dispensados das aulas
sem nunca serem prejudicados.

Uns meses antes do evento iniciei a realização de pedidos de patrocínio
de forma a tornar a atividade mais apelativa e com mais qualidade.
Os pedidos foram todos realizados pessoalmente e formalizados com
uma carta certificada pela Escola. Desta forma o pedido era efectuado não por
uma professora estagiária mas sim pela instituição Escolar, tendo maior peso
para a tomada de decisão das entidades. Foi um trabalho árduo, muitas
96

empresas nem responderam ao pedido do apoio, todavia outras confirmaram o
seu apoio, e apesar da época de crise em que nos encontramos todos os
pequenos apoios foram uma mais-valia. Contamos com a colaboração de
várias empresas, nomeadamente no fornecimento de àgua, lanches, brindes,
dinheiro, entre outros. Ainda contamos com a oferta dos trofeus (realizados
pelo meu Pai, ilustração 13).

Ilustração 13 - Trofeus torneio de Andebol

Também o apoio da Federação Portuguesa de Andebol com a
disponibilização de dois formadores para a realização da ação de formação
para árbitros e para a arbitragem dos jogos no dia do evento foi fundamental.
Tal como fora prometido o presidente de Andebol do Clube de S. Félix da
Marinha também apoiou o evento estando presente ao longo de todo o evento
como responsável de um dos campos do torneio. O clube disponibilizou ainda a
sua aparelhagem de som para dinamização do campo interior nos tempos de
transição dos jogos, de bolas oficiais para a realização dos jogos e de
braçadeiras de capitão e treinador para os respectivos alunos.
Para além de todos estes apoios com o apoio dos colegas de estágio
conseguimos angariar cerca de 140€ com a venda de rifas aos nossos
familiares e amigos.
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Com tudo isto tinha assegurado praticamente todos os recursos
materiais para o evento, assim como, prémios e lanche a todos os alunos.
A semana antecedente do torneio foi para mim uma semana de tortura
física e psicológica, andava eufórica, ansiosa e incansável. Pensava em todos
os pormenores, nada, mas nada, podia falhar. Todas as ideias viáveis que me
vinham à cabeça eram por mim registadas e sempre que possível levadas a
cabo. Nesta semana foquei-me em diferentes pormenores, como por exemplo
na realização de um livro com todas as listas de participantes, na construção
de uma faixa de alerta para a realização do torneio, para evitar eventuais casos
de esquecimento de equipamentos (ver ilustração 14), etc. Garanti também a
existência de prémios para premiar a turma com melhor claque, o melhor
equipamento e a melhor fotografia. Os intervalos entre aulas tiveram animação
extra, sendo que preparei algumas coreografias de aeróbica para animar todos
os

alunos

envolvidos

nesta

atividade.

Tornaram-se

momentos

muito

engraçados e alegres onde não só alunos participaram como também
professores e funcionários.

Ilustração 14 - Faixa do Torneio de Andebol

E finalmente o dia do torneio chegou. Estava completamente eufórica,
corria de lado para lado mesmo antes do início dos jogos. Foi criado um grande
envolvimento desportivo, de festividade, competição e entusiasmo. Muitas
equipas estavam devidamente identificadas com equipamentos realizados
propositadamente para o evento.
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Foi fenomenal verificar tanto envolvimento, tanto entusiasmo e tanta cor
na Escola. Durante a manhã senti-me como se estivesse num sonho e dava
graças a Deus por ter conseguido alcançar um resultado tão entusiasmador.
Foram muitas noites sem dormir, muito suor, muita garra e fé que me
conseguiram trazer até aqui. A meio da tarde as forças já não existiam em mim,
tinha perdido a noção do quão importante o dia estava a ser para mim mas
nem a cabeça nem o corpo estavam a dar frutos. Tudo estava controlado,
sabia que se por alguma eventualidade eu tivesse de sair da Escola a qualquer
momento, tudo iria correr com normalidade. Todos sabiam o que estava
projetado, as suas funções e os horários estabelecidos. No fim dos jogos
estava tudo pronto para a grande cerimónia de encerramento. Nesta contamos
com a presença da directora da Escola que procedeu à entrega dos prémios às
equipas vencedoras. Existiu também uma sessão de fotografias às equipas
premiadas. Todos os brindes foram entregues e no final a todos os elementos
do staff, nomeadamente professores e a turma do 10ºQ ofereci um convite
diário para a utilização do ginásio Virgin Active com SPA.
Todavia quem necessitava de relaxar era eu. A semana que sucedeu ao
torneio foi uma semana infernal. Dores musculares, dores de cabeça, febre,
falta de concentração, enfim um mal-estar geral. Eu sabia que não ia ser fácil,
mas sabia que iria valer a pena e após o término deste grandioso dia tive a
certeza de que o meu trabalho foi bem-sucedido e reconhecido por toda a
comunidade educativa, sendo valorizada com a nota de 20 valores pela
professora cooperante.
E assim foram gratificados meses de trabalho que com muita alegria irão
ser recordados por mim e por todos os alunos e professores desta Escola.

4.4.6 Visitas de Estudo

4.4.6.1 Visita de Estudo 10ºQ

Tendo o Professor responsável pelo Desporto Escolar que tenho
acompanhado, conhecimento que sou uma apaixonada pelo desporto de
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natureza convidou-me para o acompanhar na presente atividade, esta consistia
na realização de um pequeno passeio pedestre na serra da Freita e uma prova
de orientação para a turma do curso profissional técnico de Apoio à Gestão
Desportiva. Aceitei de imediato a proposta ficando muito grata pela atenção do
professor. A turma apesar de se ter enquadrado a longo do ano em algumas
das atividades dirigidas pelo núcleo de estágio, apresenta alguns elementos
com comportamento desapropriados, sendo alguns alunos caracterizados por
serem mal-educados, completamente irresponsáveis e mesmo agressivos.
Apesar de tudo, o professor achou que visto ser uma atividade do agrado de
todos não iria haver problemas.
Partimos cedo, não houve qualquer problema ao longo da viagem. A
turma manteve-se atenta e bem comportada. Orientei os percursos pedestres
de alguns grupos, mantendo-se unidos, com um óptimo ambiente, tiramos
algumas fotografias e admiramos as paisagens (ver ilustração 15).

Ilustração 15 - Visita à Serra da Freita

Depois do almoço e alguns jogos didácticos onde se exploraram os pontos
cardiais e o sentido de orientação dos alunos, visitamos uma cascata onde os
alunos tiveram oportunidade de tomar um banho.
Foi um dia relaxante e divertido para os alunos. Eu, o professor e a
diretora de turma que acompanhara também a visita de estudos estávamos
contentes com o comportamento da turma e com o desenrolar de toda a
atividade. Quando regressamos à camioneta as coisas mudaram de figura. O
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mau comportamento dos alunos surgiu criando constrangimentos e mal estar
entre

todos.

O

clima

estava

completamente

insuportável,

sentia-me

envergonhada para com o motorista. Como é possível após um dia de tanta
dedicação empregues por estes jovens sermos recompensados com este tipo
de comportamentos incontornáveis. O dia que tinha sido tão agradável tornouse um pesadelo para mim. Como iria eu um dia saber reagir? como seria
possível travar ou mesmo impedir que tais ocorrências se verificassem? É
necessário ter frieza, não agir por impulso e pensar nas nossas acções
enquanto responsáveis dos jovens.
Esta viagem foi para mim uma grande experiência, incluindo o deparo
com situações que anteriormente não tinha, felizmente, vivenciado. Ao
contrário das vivências ao longo deste ano, nem todas as turmas refletem os
comportamentos “manipuláveis” da minha turma, nem de todos os alunos
conseguimos o que queremos, nem da mesma forma. No meu futuro poderei
ter de lidar diretamente com este tipo de jovens e ai terei de depender só de
mim. Tal como esta visita, o cenário de uma aula nunca é o mesmo, a “peça
encenada” não é algo que seja previsível ou garantidamente aquilo que
pretendemos,

as

pessoas

incluem

ações,

são

comportamentos

e

envolvimentos reais, não há lugar a repetições ou de fazer “delet” e recomeçar.
Ser professor é então viver o presente, para que não se torne um trágico
passado, mas sim predominantemente formativo e educativo para o
desenvolvimento futuro dos nossos alunos.

4.4.6.2 Visita de Estudo 7ºB

Após o acompanhamento da visita acima descrita fiquei com curiosidade
em saber como era possível organizar algo deste género. Questões como, a
quem recorrer, a quem pedir autorização, como solicitar transporte, como
justificar os locais, começavam a “mexer” comigo. Todas estas questões
começaram a deixar-me impaciente e com nenhuma vontade de sair da Escola
sem saber tais coisas. E então pensei, a melhor forma de aprender isto era
pondo isso em prática. Falei com alguns professores sobre os procedimentos a
seguir e no mesmo dia já sabia quais os papéis a preencher, como fazer a
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requisição do transporte e a quem apresentar o projeto da atividade. A
atividade inclui a visita ao Virgin Active Health Clubs, o ginásio do qual integro
a equipa de staff, neste local a minha turma teve oportunidade de conhecer as
instalações, perceber o funcionamento e o objetivo de cada departamento e
ainda teve a oportunidade de utilizar a piscina (ilustração 16). O propósito desta
visita foi sensibilizar para a prática de atividade física, dar a conhecer aos
alunos o “conceito” de um ginásio e quais os seus benefícios para o corpo em
prol da saúde. Para além do momento de diversão que proporcionamos aos
alunos na piscina, trazendo-lhes boas sensações na utilização do ginásio,
todos ficaram a conhecer a sala de musculação as diferentes aulas de grupo e
seus objetivos assim como os diferentes profissionais necessários para que
esta instituição funcione no seu melhor.

Ilustração 16 - Visita à Piscina do Virgin Active Health Clubs

Outro dos objetivos da visita era o de promover a FADEUP. Enquanto
aluna desta Escola, respetivamente no decorrer do meu 7º ano de
Escolaridade tive a oportunidade de realizar tal visita e confesso que me
fascinou, criando uma imensa vontade de um dia a vir a frequentar. Com o
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objetivo de criar o mesmo sentimento nos meus alunos seguimos caminho para
a FADEUP (ilustração 17). Nesta tivemos a oportunidade de ter uma visita
guiada pelos guias do departamento de relações externas da faculdade. Os
alunos ficaram a conhecer todas as instalações desportivas, a biblioteca, a
cantina, as salas de aula e ainda a sala de motores da piscina. Ficaram
completamente fascinados e eu consequentemente fascinada com a alegria
percebida no rosto dos meus alunos.

Ilustração 17 - Visita à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

O facto de toda a turma ter aderido à visita deixou-me deveras contente.
Este facto prova que estão motivados pela disciplina e pela professora
intrinsecamente.
De salientar que a visita não foi acompanhada por nenhum professor da
Escola, mas sim apenas por mim e os colegas de estágio. Fiquei muito
contente pelo voto de confiança, mas ainda mais pelo facto de ter conseguido
garantir que a viagem corresse bem, tivesse qualidade e sem qualquer
acidente ou inconveniente a apontar.
Consegui perceber todo o procedimento para a realização de uma visita
a importância da sua contextualização e do valor educativos que essa trás aos
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alunos. Neste caso referimo-nos à promoção da atividade física, da aquisição
de uma vida ativa e um estilo de vida com qualidade. Ser professor é ser
criador de momentos que marquem a nossa vida em momentos de prazer e de
valor para a nossa construção pessoal.

4.4.7 O desfeche trágico … a Escola em lágrimas e sufoco!

Neste ponto vou falar sobre um momento menos bom, passado por mim
ao longo do estágio. Este não intervém diretamente com a minha
aprendizagem pedagógica no entanto é destas situações que também se faz o
dia-a-dia na vida de um professor. Paço a descrever a ocorrência apresentando
a notícia revelada pelo Jorna de Noticias:
Três adolescentes morrem em despiste ao fugir da GNR num carro furtado
em Gaia

Os cinco amigos (três rapazes e duas raparigas, com idades entre os 13 e os 15
anos) terão estado juntos num sarau na Escola Secundária Arquiteto Oliveira
Ferreira, em Arcozelo. De onde saíram, aparentemente com outros jovens.
A

noite

fatídica

começou

a

desenhar-se na Rua do Fojo, na
fronteira entre S. Félix da Marinha e
Espinho, quando as autoridades
foram informadas que tinha sido
furtado um Toyota Corolla, modelo
antigo.
Desconhece-se a hora do furto; o
dono apresentou queixa, na GNR
de Arcozelo, pelas 2.15 horas.
Foi difundido de imediato um alerta
a todas as patrulhas policiais que
andavam na rua. Às 3.45 horas, o
carro, com os cinco adolescentes,
foi avistado perto da Rua de S.
Félix.

A

patrulha

acionou

os
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Ilustração 18 - Acidente Fatal

rotativos para dar ordem de paragem. O condutor do Toyota, Bruno Silva, de 14
anos, acelerou e fugiu a alta velocidade.
Como a rua é em paralelo e o piso estava molhado e muito escorregadio, os
militares optaram por não mover perseguição, precisamente para evitar um
possível acidente.
Vítimas encarceradas
Os guardas perderam a viatura de vista e, momentos depois, em frente à igreja de
S. Félix da Marinha, depararam--se com um cenário "devastador". O condutor não
conseguiu desfazer uma curva apertada para a esquerda e o carro embateu com
grande violência num poste de iluminação pública e num muro.

O choque desfez o automóvel, prendendo os ocupantes no seu interior. Os
bombeiros tiveram de desencarcerá-los, mas, apesar dos esforços das equipas
médicas, os dois jovens que seguiam à frente (Bruno Silva e Miguel Ângelo, este
de 15 anos) morreram no local.
Rafaela Silva, de 15 anos, morreu no Hospital de S. João. Nesta unidade
encontram-se internados José Guilherme Fernandes, 14 anos, (politraumatizado,
com prognóstico reservado) e Raquel Costa, 13 anos, em estado considerado
menos grave.
Os jovens, todos estudantes, de Gaia, não eram referenciados por atividades
ilícitas, segundo fontes da GNR.
No local estiveram INEM, Sapadores de Gaia, bombeiros da Aguda e de Espinho.

Este trágico acidente ocorreu após o sarau de Educação Física da
Escola em que realizo o estágio. No dia seguinte na Escola pairavam emoções
fortes, lágrimas e uma assombrada cor que escureceu todos os espaços. Estes
jovens eram desta Escola e a informação correu rapidamente por toda a
comunidade educativa. As lágrimas de desespero dos amigos destes jovens
faziam-se sentir, todos questionam os professores sobre o acidente não
acreditando ainda no que tinha acontecido. Eu fui uma das professoras muitas
vezes questionada. Na sala dos professores o assunto também se fazia sentir.
Muitos professores faziam transmitir um sentimento de tristeza porque também
eles eram pais e saberiam o que significava perder um filho e da forma cruel
que fora. Muitos outros mostravam revolta face à educação que estes tiveram e
diziam mesmo que só foi a “paga” pelas asneiras que fizeram e que ainda
poderiam fazer. Na verdade foram muitas opiniões e eu fiquei sufocada com
tantas opiniões, sem saber o que fazer como reagir. Não conhecia os aluno
105

directamente mas estava impossível passar imparcial à situação. Neste diz
choveu, recordo este dia como se a Escola tivesse chorado, a dor fazia-se
sentir em cada esquina com o choro e os gritos da namorada de um dos
meninos, com as amigas da menina que lias as últimas mensagens que
receberam no telemóvel de uma das vítimas. Questionava-me sobre o assunto,
como era possível os alunos tão novos apresentarem este tipo de
comportamentos, como se deixaram levar, como viam eles a vida. E foi então
que me apercebi junto dos seus professores das situações reais destas
crianças. Todos eles apresentavam um historial familiar problemático, de
violência e maus tratos por parte dos encarregados de educação, de uma
infância imparcial ao crime e aos maus comportamentos humanos. Agora muito
se explicava, no entanto não deixam de ser crianças que perderam a vida e
que destroçaram hoje o coração dos seus amigos e familiares.
Mantive-me forte e tentei consolar muitas das lágrimas derramadas
explicando que o ciclo da vida é incontornável e que deveriam ver este caso
como um exemplo a não seguir. Custa-me recordar este dia, não é justo que
jovens tenham que lidar tão cedo com este tipo de situações que
aparentemente só acontecem nos filmes.
Foi um dia cruel, diferente, mas não deixou de ser um dia para o
professor e a sua tomada de atitude.
Ser professor é ser também amigo, é ensinar, fazer crescer, fazer sorrir
mas também saber ouvir, saber aconselhar, saber explicar mais do que aquilo
que está no programa. É agora para mim, preparar para a vida mas também
saber enfrentar a morte.
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5. UM ESTUDO, NA VONTADE DE SER
PROFESSORA…

AUMENTAR A ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS: UMA
IMPORTANTE ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Resumo
Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar o nível de Atividade Física
(AF) de um grupo de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico.
Métodos: A amostra foi constituída por 66 alunos (21 raparigas e 45 rapazes)
do 7º ano de Escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e 16 anos.
A AF diária foi avaliada através da aplicação de um questionário.
Resultados: As crianças apresentaram uma prática de 54,2 minutos diários de
AF. Através da análise estatística verificamos que 53% da amostra realiza
menos de 60 minutos de AF diária. Quando comparados os valores por género,
certificamos que apenas 33,3% das raparigas atingem os 60 minutos de AF
(tempo mínimo recomendado pela Organização mundial de Saúde), enquanto
52,8% dos rapazes praticam pelo menos 60 minutos de AF diária. A presente
amostra apresentou em média 4 horas diárias de tempo sedentário,
nomeadamente a ver televisão, jogar computador e ao telemóvel. Não se
verificaram resultados estaticamente significativos entre a prática de atividade
física e o estatuto socioeconómico. Os alunos com melhor classificação final da
disciplina de Educação Física no presente ano letivo (2011/2012) apresentaram
também maior nível de prática de AF. Não se verificou qualquer relação entre o
tempo de prática de AF e o Índice de Massa Corporal dos alunos. O futebol, a
corrida, caminhada e os passeios em bicicleta foram as modalidades mais
referidas. Observamos que apenas 34,8% dos jovens optam por um
deslocamento ativo de casa para a Escola.
Conclusão: Os resultados obtidos mostraram que a maioria das crianças não
atinge os níveis de AF internacionalmente recomendados. Percebe-se assim a
necessidade de alertar os jovens para a aquisição de um estilo de vida
saudável. Claramente o Professor de Educação Física deve assumir um papel
de destaque como “construtor” de saúde, bem-estar e qualidade de vida dos
seus jovens alunos.
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1. Introdução
A atual reestruturação do ensino público Português aponta para a
diminuição da carga horária da disciplina de Educação Física no 3º ciclo do
Ensino Básico e Secundário, divulgada pela Direção Geral de Educação tem
provocado uma geral e justificada contestação. Bento (2012) enuncia em
defesa do estatuto da disciplina “(…) tudo sugere que estamos a caminhar em
todo o mundo em direção à obesidade como epidemia do século XXI (…) para
aumentar a possibilidade de sucesso da intervenção nos terrenos da obesidade
e inactividade, da ética indolor e do relativismo, é crucial investir no capital e no
território da vontade. E esta tem um polo de excelência, dotado de singular
potencial formativo: a Educação Física e o Desporto Escolar.” Com este tipo de
imposições não estamos a construir uma sociedade saudável mas sim o
contrário, uma sociedade que privilegia o sedentarismo, a diminuição de
qualidade de vida através do aumento do risco de doenças crónicas, de
doenças cardiovasculares, entre outras. Este fator não só irá continuar a fazer
com que a inatividade física seja causa de elevados gastos para a saúde
pública como também continuar a ser responsável por milhões de mortes no
mundo (Thorp et al. 2011).
Neste contexto, importa lembrar que a Educação Física e o Desporto
Escolar têm um significado “majestoso” como intervenção pedagógica para a
vida das jovens (Bento, 2012). Se esta intervenção for reduzida, para além de
estarmos a limitar o tempo que os alunos estão em atividade física (AF),
estamos a limitar os momentos em que o Professor de Educação Física tem
oportunidade de atuar e de alguma forma, modelar a educação desportiva dos
jovens. Assim, há uma dupla perda de potencial educativo.
Um outro e também recente desafio surge do enorme desenvolvimento
tecnológico que a diferentes níveis veio reduzir de forma significativa a
necessidade de movimento.
A recomendação recente da Organização Mundial de Saúde sobre AF
diária para a saúde de crianças e jovens entre os 5 e os 17 anos é participar
pelo menos em 60 minutos de AF moderada a vigorosa todos os dias (WHO,
2010) e recentes revisões da literatura também apontam para recomendações
idênticas (Strong et al. 2005; Janssen et al. 2010). No entanto, diferentes
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estudos apontam que as crianças são cada vez menos ativas e esta redução
dos níveis de AF diária traduzem-se nos diferentes domínios/contextos:
transporte ativo, prática desportiva, e atividades físicas de lazer (Mota, 1993).
A caracterização dos níveis de AF das crianças permitirá ao Professor
de Educação Física intervir de um modo informado sobre as maiores
necessidades e quais contextos da AF a privilegiar. Porque as crianças
fisicamente ativas são aquelas que irão mais seguramente manter esse hábito
na vida adulta (Lopes et al. 2003), as fases da infância e adolescência são
portanto os momentos chave de intervenção.
Também os benefícios que maiores níveis de AF proporcionam para a
saúde devem ser considerados, e estes servem de estímulo para a criação de
estratégias que visem o aumento da AF das crianças. Alguns exemplos desses
benefícios são: formação e desenvolvimento do tecido ósseo, aumento da força
muscular melhor desenvolvimento articular, o controlo do peso, aumento da
massa magra, a redução de massa gorda, prevenção e o retardamento do
desenvolvimento da hipertensão arterial e ainda a redução de sentimentos de
depressão e ansiedade (Delgado, 2005).
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivos: (i) caracterizar o
nível de AF de um grupo de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico; (ii) comparar
os resultados encontrados em raparigas e rapazes; (iii) identificar a proporção
que atinge a recomendação de 60 minutos de AF diária; (iv) verificar se existe
uma correlação entre a prática de AF e o estatuto socioeconómico, o Índice de
Massa Corporal (IMC) e a nota de final de ano letivo de Educação Física; e
finalmente (v) identificar quais as atividades desportivas com maior adesão.
Consequentemente serão apresentadas propostas de intervenção do
Professor de Educação Física em prol de um estilo de vida saudável, através
do aumento do tempo em atividade física, de crianças e adolescentes entre os
12 e os 16 anos.

2. Material e Métodos
2.1 Amostra
A amostra do estudo foi constituída por 21 raparigas e 45 rapazes,
estudantes da Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira em Arcozelo, Vila Nova de
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Gaia. Todos os estudantes encontraram-se no presente ano letivo (2011/2012)
no 7ºano de Escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e 16 anos
(idade = 13,1 ± 0,9 anos; peso = 54,4 ± 12,6 kg; estatura = 161,7 ± 0,07 cm;
IMC = 20,7 ± 3,6 kg/m2).
A amostra selecionada incluiu três turmas lecionadas no decorrer do
presente ano letivo pelos estudantes estagiários da FADEUP. Todas as
crianças eram aparentemente saudáveis.

2.2 Instrumento
O presente estudo foi desenvolvido com base na aplicação de um
questionário simples e objetivo adaptado para crianças (Anexo 7). Este foi
proposto por Silva (2009) a partir de algumas modificações e adaptações dos
questionários desenvolvidos anteriormente por Aaron et al. (1993), Booth et al.
(2001), e as duas versões da escala PAQ (Physical Activity Questionnaire),
uma para crianças (C), para idades entre 8 e os 14 anos (Crocker et al. 1997),
e uma para adolescentes, com idades entre os 14 e os 20 anos (Kowalski et al.
1997).

Este

questionário

incluiu

questões

relativas

ao

meio

de

transporte/deslocamento para a Escola, AF e desportiva realizada na Escola e
fora da Escola, e tempo sedentário (traduzido pelo tempo a assistir televisão, a
jogar computador e ao telemóvel). Somando o tempo em AF em cada um dos
contextos da sua prática foi possível identificar e classificar o nível diário de AF
dos alunos e adicionalmente o tempo em atividades sedentárias.

2.3 Análise estatística
Os dados obtidos foram analisados através do programa estatístico
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ® Inc., Chicago, IL), versão
20, tendo sido estabelecido um grau de significância estatística de 0,05.
Para análise dos dados recolhidos, foi utilizada a estatística descritiva
(média e desvio-padrão), frequência (%), teste da normalidade (Shapiro-wilk), ttest

para

grupos

independentes

(paramétricos)

e

Man-whitney

(não

paramétricos), Kruskal-wallis (teste para testar a diferença entre mais de 2
grupos não paramétricos) e correlação de Spearman. O teste qui-quadrado (2)
foi utilizado para testar a hipótese de homogeneidade de proporções.
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3. Resultados
A análise descritiva das variáveis em estudo e a respetiva comparação
entre géneros é apresentada no quadro 1. Verificou-se que o tempo total em
AF semanal foi de 379,6 minutos, correspondendo a 54,2 minutos diários por
semana. No entanto, é de salientar que se verificou uma elevada amplitude de
variação desta variável (± 409,4 minutos semanais). Fazendo a diferenciação
por géneros, verificamos que as raparigas apresentaram uma média de 446,6
minutos de AF por semana enquanto os rapazes realizaram em média 348,3
minutos de AF por semana, apesar de as diferenças encontradas não serem
estatisticamente significativas. Apenas no tempo de utilização do computador
(tempo sedentário) se observaram diferenças significativas (p=0,039) entre
rapazes e raparigas, onde o valor mais elevado foi alcançado pelos rapazes.

Quadro 1 – Análise descritiva da amostra (n=66).
Amostra Total

Raparigas

(n=66)

(n=21)

Idade (anos)

13,1 ± 0,9

Peso (kg)

Variável

Altura (cm)

a

Rapazes (n=45)

p

13,0 ± 0,7

13,2 ± 1,0

0,517

54,4 ± 12,6

53,5 ± 9,6

54,8 ± 13,8

0,984

161,7 ± 8,0

159,5 ± 5,6

162,6 ± 8,7

0,086*

2

20,7 ± 3,6

21,0 ± 3,0

20,5 ± 3,9

0,283

AF intensa (min/sem)

241,0 ± 315,2

254,2 ± 456,2

234,7 ± 228,2

0,134

AF moderada (min/sem)

87,6 ± 166,4

165,7 ± 267,7

51,1 ± 63,7

0,333

TA (min/sem)

50,0 ± 112,6

25,4 ± 53,5

61,6 ± 130,4

0,386

Total AF (min/sem)

379,6 ± 409,4

446,6 ± 624,9

348,3 ± 258,7

0,328

TV (min/sem)

574,4 ± 501,1

492,4 ± 511,5

613,5 ± 497,2

0,109

Computador (min/sem)

653,8 ± 612,7

436,6 ± 529,4

757,5 ± 627,9

0,039

Telemóvel (min/sem)

408,2 ± 612,3

457,3 ± 452,1

384,8 ± 679,2

0,094

1636,4 ± 1049,7

1386,2 ± 947,8

1755,8 ± 1084,9

0,202

IMC (kg/m )

AS (min/sem)

AF= atividade física, AS= tempo em atividade sedentária, IMC= índice de massa corporal,
a
min=minutos, sem= semana, TA= tempo em transporte ativo; Teste Man-Whitney * T-test para
amostras independentes; Qui-Quadrado para frequências

O quadro 2 apresenta os resultados (em frequência) de acordo com o
escalão social dos alunos, o meio de transporte casa-Escola e o IMC. O
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escalão A refere-se aos alunos que se inserem no 1º escalão do abono de
família e que recebem apoio a nível de transporte, alimentação e material
Escolar. Os alunos com escalão B inserem no 2º escalão do abono de família,
recebendo 50% do apoio que é dado aos alunos com o escalão A. Por último o
escalão C, refere-se aos alunos que não possuem qualquer tipo de apoio.
Quanto ao tipo de transporte, é apresentada a frequência de alunos que
se deslocam de forma ativa (a pé) para a Escola e os alunos que se deslocam
de carro ou através de outro meio de transporte motorizado.
Quanto ao IMC, são distinguidos os alunos com peso normal, com
excesso de peso e com obesidade de acordo com os pontos de corte
específicos para a idade e sexo (Cole et al. 2000).
Metade dos alunos (50%) não possui qualquer escalão de abono de
família, apesar de a grande parte destes serem rapazes (55,6%). Não se
verificou nenhuma associação significativa entre a distribuição dos diferentes
escalões e o género. A proporção de alunos a utilizarem um meio de transporte
passivo no percurso casa-Escola foi superior (65,2%) comparativamente ao
uso de transporte ativo (34,8%), no entanto também não se verificou nenhuma
associação entre o tipo de transporte e o género. A maioria dos alunos (75,8%)
apresenta um peso normal (para a idade e género), e uma minoria (6,1%)
apresenta obesidade, que curiosamente só inclui rapazes. Não se verificou
nenhuma associação entre as variáveis dependentes (níveis de IMC) e
independentes (género).
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Quadro 2 – Análise descritiva da amostra (n=66), face ao escalão social dos alunos, tipo de
transporte para a Escola e IMC.

Escalão, n (%)
A
B
C
Transporte n (%)
Ativo
Passivo
Classificação IMC, n (%)
Peso normal
Excesso de peso
Obesidade

Amostra Total
(n=66)
16 (24,2)
17 (25,8)
33 (50,0)

Raparigas
(n=21)
7 (33,3)
6 (28,6)
8 (38,1)

Rapazes
(n=45)
9 (20,0)
11 (24,0)
25 (55,6)

Amostra Total
(n=66)
23 (34,8)
43 (65,2)
Amostra Total
(n=66)
50 (75,8)
12 (18,2)
4 (6,1)

Raparigas
(n=21)
6 (28,6)
15 (71,4)
Raparigas
(n=21)
16 (76,2)
5 (23,8)
0

Rapazes
(n=45)
17 (37,8)
28 (62,2)
Rapazes
(n=45)
34 (75,6)
7 (15,6)
4 (8,9)

P*
0,365

p
0,465
p
0,301

*Teste do qui-quadrado

No quadro 3 apresentamos a frequência (%) de alunos por nível de
tempo em AF, de acordo com a seguinte escala: <149 minutos de AF por
semana (equivale a 29 minutos médios diários), entre 150 minutos a 299
minutos por semana (equivale ao intervalo diário de 30 a 59 minutos), entre
300 a 449 minutos (equivale ao intervalo diário de 60 a 89 minutos) e ≥450
minutos por semana (mais de 90 minutos diários). Verificamos que a maioria
(53%) dos alunos despende até 299 minutos semanais de AF. Apesar de a
distribuição pelos intervalos de tempo de AF ser ligeiramente diferente entre
raparigas e rapazes, (a maior proporção de raparigas encontra-se no menor
intervalo de tempo de AF total, enquanto nos rapazes é o inverso) as amostras
não diferem significativamente quanto às respetivas proporções.
Quadro 3 – Análise descritiva e comparativa da amostra (n=66), face ao tempo total
por intervalo de AF.
Tempo Total Ativo
(min/sem)
<149
150 – 299
300 – 449
≥ 450

Amostra Total
(n=66)
20 (30,3)
15 (22,7)
13 (19,7)
18 (27,3)

Raparigas
(n=21)
8 (38,1)
6 (28,6)
2 (9,5)
5 (23,8)

Rapazes
(n=45)
12 (26,7)
9 (20,0)
11 (24,4)
13 (28,9)

p*

0,418

*Teste do qui-quadrado; os valores são n (%)

O quadro 4 apresenta a distribuição de prática das diferentes
modalidades desportivas, através dos valores de frequência absoluta e relativa.
Como é possível verificar as modalidades mais praticadas são o futebol
115

(28,8%), corrida (40,9%) e ciclismo (71,2%). Rapazes e raparigas diferem
significativamente quanto às proporções observadas de prática de dança
(p=0,029) e futebol (p=0,018).
Quadro 4 – Distribuição das frequências absolutas (n) e relativas (%) de prática para
cada uma das modalidades desportivas.

Dança

Amostra Total
(n=66)
3 (4,5)

Futebol

19 (28,8)

2 (9,5)

17 (37,8)

0,018

Corrida

27 (40,9)

10 (47,6)

17 (37,8)

0,449

Bicicleta

47 (71,2)

4 (19,0)

15 (33,3)

0,233

Natação

5 (7,6)

2 (9,5)

3 (3,7)

0,650*

Karaté

2 (3,0)

0

2 (4,4)

1,00*

Skate

2 (3,0)

1 (4,8)

1 (2,2)

0,538*

Ginásio

1 (1,5)

0 (0)

1 (2,2)

1,00*

Badminton

1 (1,5)

0 (0)

1 (2,2)

1,00*

Patins

1 (1,5)

1 (4,8)

0 (0)

0,318*

Caminhada

42 (63,4)

13 (61,9)

29 (64,4)

0,842

Modalidade

a

Raparigas (n=21)

Rapazes (n=45)

pa

3 (14,3)

0

0,029*

teste do qui-quadrado; * Fisher's exact test

No quadro 5 são indicados os valores das variáveis independentes nos
três grupos (escalão A, B e C). Através da análise da variância observou-se
não existirem diferenças significativas (p > 0,05) em todas as variáveis.
Quadro 5 – Análise da variância das variáveis independentes nos diferentes escalões
socias.
Variável

Escalão A

Escalão B

Escalão C

p*

TA (min/sem)

88,8 ± 154,3

51,8 ± 137,3

30,4 ± 63,5

0,438

AF Moderada (min/sem)

134,6 ± 257,0

82,4 ± 108,7

67,5 ± 133,5

0,191

AF Intensa (min/sem)

194,7 ± 193,6

118,8 ± 106,3

326,4 ± 402,7

0,416

AF total (min/sem)

419,0 ± 331,1

253,9 ± 207,4

425,2 ± 506,1

0,319

1472,4 ± 1031,7

1805,0 ± 1285,5

1628,9 ± 936,6

0,771

AS (min/sem)

AS= tempo em atividade sedentária; TA= tempo em transporte ativo; * Kruskal-Wallis Test

As correlações entre as variáveis de AF (tempo em transporte ativo, AF
moderada, AF intensa, AF total) e tempo de comportamento sedentário e a
nota à disciplina de Educação Física estão descritas no quadro 6. Verificaram116

se correlações significativas entre as variáveis minutos por semana em
transporte ativo, em AF intensa e em AF total e a nota da disciplina.
Quadro 6 – Correlações bivariadas entre o tempo em AF e da nota de final do ano
letivo à disciplina de Educação Física.
Nota de Educação Física
R (p)

Variável
Transporte ativo (min/sem)
Total AF Moderada (min/sem)
Total AF Intensa (min/sem)
Total Ativo (min/sem)
Total Passivo (min/sem)

0,308 (0,012)
-0,106 (0,398)
0,324 (0,008)
0,352 (0,004)
-0,056 (0,657)

Finalmente, a utilização do teste qui-quadrado permitiu observar
nenhuma ausência de correlação (p>0,05) entre o IMC e as variáveis de AF
(transporte ativo, AF moderada, AF intensa, AF total) e tempo de
comportamento sedentário, quer para a amostra total, quer para cada um dos
géneros.

4. Discussão
O Professor na sua função pode moldar o carácter dos jovens e portanto,
deixar marcas de grande valor nos alunos em formação (Machado, 1995). Para
além de transmitir conhecimentos, consegue de forma consistente transmitir
normas, maneiras de pensar, padrões comportamentais e valores para se viver
em sociedade (Cunha, 1996). Se nós, (futuros) Professores de Educação
Física, somos portadores de tal poder, devemos usá-lo em prol da construção
de uma sociedade saudável, ativa e predisposta à aquisição de uma vida com
mais qualidade.
Os resultados do presente trabalho mostraram que o tempo médio em
AF foi de 379,6 minutos por semana, correspondendo a 54,2 minutos diários,
sendo que raparigas apresentam uma média de 446,6 minutos de AF por
semana enquanto os rapazes realizam em média 348,3 minutos de AF por
semana. Nesta amostra 53% dos alunos não realizam pelo menos 60 minutos
de AF diária.
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Pelo conhecimento da Escola de Arcozelo, e do meio envolvente, os
resultados encontrados não são surpreendentes, uma vez que se aproximam
(apesar de ficarem aquém) do nível ótimo recomendado (60 minutos de AF
moderada a vigorosa). Existem várias entidades desportivas locais assim como
espaços amplos de gratuita utilização para prática desportiva. O espaço amplo
da Escola proporciona aos alunos com possibilidade de correr, saltar e brincar
livremente quer nos intervalos quer nos períodos sem aulas. Tendo em conta a
maior oferta de atividades desportivas locais para rapazes, esperávamos que
estes apresentassem maior nível de prática de AF. No entanto, os resultados
não apontaram para diferenças significativas entre géneros. Porque a maioria
das instituições desportivas da zona local, têm uma cota mensal a ser
suportada por cada atleta/praticante, esperávamos que os alunos com maior
estatuto socioeconómico apresentassem maior nível a prática de AF, no
entanto não se verificaram diferenças significativas no presente estudo.
Finalmente, baseado no conhecimento de associação entre IMC e prática de
AF descrita na literatura, eram expectáveis correlações negativas entre ambas
as variáveis, no entanto tais associações não foram encontradas na nossa
amostra. Como esperado, os nossos resultados mostraram a existência de
correlação positiva entre a maior prática de atividade física e o desempenho
Escolar na disciplina de Educação Física.
Não existem dúvidas quanto ao facto da AF trazer benefícios para a
saúde e para a qualidade de vida, independentemente da idade (Warburton et
al. 2006). No entanto, estas vantagens apenas podem ser observadas aquando
de uma aquisição e manutenção comportamental quotidiana. Para tal, é
necessário “educar” a sociedade, e intervir nos escalões etários mais jovens
aumenta o potencial dos benefícios citados, uma vez que a manutenção de um
estilo de vida ativo desde idades jovens é mais vantajoso que uma aquisição
de comportamento tardia (idade adulta e idosos) (Janssen et al. 2010).

Passamos agora à discussão específica dos resultados encontrados
para cada objectivo do presente estudo.

118

A) Nível de AF
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, jovens e crianças
devem realizar atividade durante pelo menos 60 minutos por dia. Num estudo
anterior em crianças Portuguesas, os rapazes apresentaram uma média de
prática de AF diária de 71 minutos, enquanto raparigas obtiveram 48 minutos
(Ribeiro, 2009). No presente trabalho constatamos que as raparigas
alcançaram uma média aproximada de 64 minutos e rapazes de 50 minutos.
Outros estudos estimam valores aproximados, respetivamente Santos et al.
(2005), chegaram à conclusão que jovens com idades compreendidas entre os
11 e os 16 anos apresentam uma prática de AF média entre 50 a 70 minutos.
Nilson et al. (2008) constatou que os rapazes, em dias da semana
apresentavam em média uma prática de AF de 80 minutos e as raparigas de 55
minutos diários. Neste contexto, consideramos que os valores por nós
encontrados são ligeiramente discordantes. O nível de prática de AF
encontrada nos resultados da nossa amostra masculina fica abaixo cerca de 20
a 30 minutos do que outros estudos nos mostram, já no que toca à amostra
feminina, esta excede cerca de 15 minutos desses valores.

B) Rapazes vs. Raparigas e Recomendação de AF Diária
Vários estudos têm evidenciado diferenças significativas entre géneros
na prática de AF. Ainda assim tem-se verificado uma melhoria dos resultados
relativos ao sexo feminino (Mota & Sallis, 2002). Neste estudo os rapazes
apresentam em média a prática de 348,3 (± 258,7) minutos de AF por semana
e as raparigas cerca de 446,6 (± 624,9) minutos. No entanto, quando
analisados os resultados sobre a frequência (%) de alunos que praticam menos
de 30 minutos de exercício, entre 30 e 59 minutos, entre 59 e 89 minutos e
mais de 90 verificamos que apenas 33,3% da população do sexo feminino
pratica o tempo de AF médio recomendado (60 minutos) e nos rapazes
verificaram-se valore superiores (52,8%). Desta forma 66,7% das raparigas não
se encontra dentro do intervalo médio de tempo diário de AF recomendada
enquanto apenas 47.2% dos rapazes se encontram neste sector. Com esta
análise é possível afirmar que os rapazes se encontram mais perto dos hábitos
de AF sugeridos pelas recentes recomendações, potenciando uma vida ativa e
saudável.
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Num estudo anterior, realizado num grupo de alunos entre os 12 e 16
anos de idade, a frequentar uma Escola situada na mesma freguesia que a
Escola do nosso estudo, Ribeiro (2009) verificou que 16.8% da sua amostra,
cumpria com 60 minutos de AF diária. Pizarro (2009), num estudo efectuado
com jovens do concelho de Vila Nova de Gaia observou que cerca de 66% da
amostra atingiu os níveis de AF recomendados. Importa referir que os métodos
de avaliação da AF utilizados nos estudos citados foram diferentes do
instrumento que usamos, sendo que as diferenças encontradas poderão refletir
diferenças metodológicas.
A AF Escolar na forma de jogos, danças e ginástica surgiu na Europa no
início do século XIX (Pitanga, 2002). No entanto, com o desenvolvimento atual
das tecnologias, movimentarmo-nos torna-se cada vez menos necessário.
Automóveis, elevadores, internet, telemóveis levaram as atividades motoras a
ceder ao imobilismo (Carollo, 2008). Contudo, para muitos indivíduos, o único
contato com o exercício físico ao longo da vida ocorreu na Escola, justificandose assim a importância da intervenção do Professor de Educação Física.
Torna-se assim evidente a necessidade de ir mais além da transmissão das
matérias (modalidade desportivas), importa mostrar os benefícios da prática de
AF em prol da saúde.
Segundo recomendações internacionais (Nahas, 2010), o tempo gasto
em atividades sedentárias como ver televisão ou jogar computador, não deve
exceder as 3 horas diárias. Os nossos resultados mostraram uma média de 4
horas diárias em atividades como ver televisão, jogar computador e/ou ao
telemóvel. Tempo que poderia ser aproveitado para brincadeiras ao ar livre ou
aplicado na prática desportiva.
Desta forma, pode-se responsabilizar a atitude da família e da sua
influência para a aquisição de bons hábitos de vida. Mota e Sallis (2002)
defendem que o apoio parental é importante para a escolha da vida dos seus
filhos, não só pelo encorajamento direto como também pelo apoio material e
disponibilidade pessoal para facilitar a acessibilidade às práticas de AF.
Existem

três

clubes

desportivos

locais,

com

diferentes

modalidades,

respetivamente o Futebol, Voleibol, Andebol e Futsal. Existem também piscinas
e ginásios preparados para receber estes escalões etários, no entanto, todos
estes agrupamentos para serem frequentados, acarretam uma cota mensal.
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Este poderá ser um motivo para que muitos destes jovens não estejam
inseridos neste tipo de atividades. Mais uma vez o Professor de Educação
Física deve também ser responsabilizado. Segundo Nahas (2010), os
Professores de Educação Física devem informar os seus alunos sobre a
associação entre AF, aptidão física, saúde, alimentação saudável e as formas
de prevenção de doenças, em suma, justificar a adoção de um estilo de vida
ativo. Se as informações forem significativas, se o professor realizar um apoio
ativo e mostrar formas de conseguir adquirir esta mudança do estilo de vida,
podemos considerar que estamos a gerar condições para que realmente estas
mudanças ocorram e que os jovens tomem uma atitude face à sua vida.

C) Relação da AF e:
- O Estatuto Socioeconómico
Mota e Sallis (2002) referem que são os adolescentes de estatutos
socioeconómicos mais elevados que apresentam um maior nível de prática de
AF. Pizarro (2009) conclui que são os alunos de estatuto social mais baixo que
apresentam menores níveis de prática de AF. Como já foi referido
anteriormente, a participação em diferentes tipos de AF e desportiva, depende
do interesse e disponibilidade dos pais, ora para a aquisição dos
equipamentos, para o deslocamento, para o seguro desportivo e muitas vezes
também para a cota mensal solicitada pelos clubes/entidades. No nosso estudo
verificamos que os alunos sem apoio social apresentaram maior tempo médio
de

AF

praticado

por

semana

(apesar

das

diferenças

não

serem

estatisticamente significativas). Este resultado vai de encontro com evidência
científica.

- IMC
Mota e Sallis (2002) afirmam que a AF parece ser um elemento
fundamental no controlo do peso corporal. Desta forma, parece evidente referir
que jovens com maiores níveis de AF são aqueles de despendem mais energia
corporal, o que garante, em conjunto com uma alimentação saudável uma
manutenção equilibrada do peso corporal. Morgado (2011) evidenciou uma
relação entre a AF e o IMC, sendo que crianças mais ativas apresentavam
menores valores de IMC. No entanto, e contrariamente ao esperado, neste
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estudo não encontramos uma relação significativa entre a prática de AF e o
IMC dos alunos. Este resultado poderá estar associado à dimensão reduzida
da amostra e ao método de avaliação da AF (subjetivo).

- Nota de Educação Física
A relação significativa entre o nível de AF e a nota de Educação Física
observada era esperada. Provavelmente os alunos com maior predisposição
para a prática de exercício fora da Escola conseguem ter um melhor
rendimento nas aulas de Educação Física. Este facto pode ser justificado pelos
alunos gostarem desta atividade, estarem intrinsecamente motivados, realizam
as tarefas com empenho e dedicação, e possuírem uma capacidade e
habilidade para a pratica desportiva superior. Estudos anteriores examinaram a
relação entre a AF e o sucesso académico, sendo que os resultados de uma
meta-análise dos estudos publicados até 2002 concluíram que: (1) estes
factores se associavam positiva e significativamente em crianças; (2) o efeito
era independente da intensidade da AF; e (3) a magnitude do efeito (0.40) se
revelava maior em crianças pertencentes ao 1º ciclo do ensino básico (Sibley &
Etnier, 2003). Mais recentemente, Tomporowski Davis, Miller, e Naglieri (2008),
numa revisão mais recente, concluem que: (1) crianças fisicamente mais aptas
são mais rápidas no desempenho de tarefas cognitivas e demonstram padrões
de atividade neurofisiológica indicativos de maior mobilização cerebral; (2)
apesar de crianças sujeitas a maior AF apresentarem geralmente melhores
índices de SA, os resultados não são totalmente esclarecedores desta relação
devido às limitações e possíveis enviesamentos dos estudos.

D) Atividades com maior adesão
Quanto à modalidade mais praticada pelos alunos desta Escola,
destacaram-se as seguintes: o Futebol, Corrida, Bicicleta e a Caminhada.
Destacamos que três destas modalidades não envolvem grandes gastos
económicos. Todas as modalidades desportivas, ginásios e mesmo piscinas,
são instituições pagas, o que não acontece com os espaços públicos da
freguesia, nomeadamente os extensos passeios próprios para andar de
bicicleta, correr e caminhar. Esta freguesia situa-se na costa litoral do distrito
de Vila Nova de Gaia. Recentes transformações feitas na faixa costeira da
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cidade, criaram um extenso passadiço à beira mar, que percorre uma distância
de mais de 15km. A cidade está em desenvolvimento e as condições para a
prática de AF estão a “embelezar” a cidade. Esta poderá ser uma das razões
da opção pela realização desta AF moderada, os espaços belos atraem a
população arcozelense para passeios perto do mar. Quanto à modalidade
desportiva mais praticada, não existe dúvida, que é o futebol, a modalidade
mais reconhecida em Portugal, muito procurada por crianças e jovens.

Outros resultados:
Relativamente ao deslocamento de casa para a Escola, conseguimos
verificar que apenas 34,8% da amostra opta pelo deslocamento a pé.
Verificando a tabela relativa à correlação entre o estatuto social e a AF
verificamos que o maior tempo gasto no percurso casa – Escola é verificado
nos alunos com apoio social A, que correspondem ao estatuto social mais
baixo. Com estes dados verificamos que estes resultados podem ser
consequência do nível de vida dos alunos e da impossibilidade dos pais
pagarem um transporte publico ou mesmo levar os seus educandos à Escola
com transporte próprio, devido aos gastos monetários necessários para esses
deslocamentos.
A literatura indica que a maior parte das pessoas que praticam AF
regular acredita nos efeitos positivos que esta trás para a sua vida. No entanto,
também refere que esta crença não é suficiente para manter as pessoas com
esta rotina, ou seja, não salvaguarda a atitude positiva das pessoas face à AF
e ao exercício (Mota & Sallis, 2002). Assim, os Professores de Educação Física
têm um papel primordial para educar e incutir o gosto e interesse pela prática
continuada de exercício, através, por exemplo, do divertimento e do bem-estar
nas nossas aulas, e pelo aumento da consciência desta realidade.
Sabemos que os benefícios da AF são também indiretos, uma vez que os
comportamentos tendem a agregar-se a outros comportamentos similares, por
exemplo, estudos evidenciam comportamentos contrários à saúde que se
agrupam, a alimentação incorrecta, agressividade, consumo de drogas, de
álcool e de tabaco (Pate et al. 2000). Pelo contrário é perceptível que
comportamentos

favoráveis

à

saúde

comportamentos saudáveis.
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também

desencadeiam

outros

5. Conclusões
Os “hábitos de AF, adquiridos durante a infância e a adolescência,
tendem a manter-se durante toda a vida.” Alves et al. (2005).

Para que tal aconteça é necessário que todos os agentes educativos
estejam em consenso sobre os benefícios, a importância e os ganhos na saúde
que a prática de AF oferece. Há que louvar o contributo da disciplina de
Educação Física Escolar. Infelizmente, para muitos alunos é a única etapa da
vida onde têm contato com esta atividade.
Com o nosso estudo verificamos que apenas 47% dos alunos
apresentam uma prática de AF diária recomendada. Foi possível verificar que
os rapazes apresentam melhores resultados que as raparigas e que o estatuto
socioeconómico influencia a prática de AF.
As modalidades praticadas refletem o tipo de oferta de atividades
desportivas do meio envolvente. A caminhada, corrida e ciclismo também são
atividades muito referenciadas pelos alunos. Os valores associados a
atividades sedentárias são elevados, lançando um alerta para a necessidade
de intervenção. O Professor de Educação Física surge aqui com uma
responsabilidade acrescida, mas também a nível governamental, o Ministério
de Educação deve tomar medidas de incentivo à prática de AF. Infelizmente
essa não é o trajeto que as notícias recentemente divulgadas sugerem.
As Escolas proporcionam oportunidades para a prática de AF através da
obrigatoriedade curricular da Educação Física. Há que dar valor à disciplina e
reconhecer o mérito dos docentes desta disciplina. Os Professores de
Educação Física devem dar a conhecer aos seus alunos a importância da AF
na nossa vida, o impacto que tem na nossa saúde, no bem-estar e na
qualidade de vida. Nestas idades, não será fácil nem conveniente convencer
uma criança a correr para mais tarde apresentar por exemplo níveis mais
reduzidos de colesterol. Encontramos aqui um desafio, conseguir que as
crianças contemplem a AF de forma autónoma, motivados intrinsecamente. Isto
é, gostarem da prática pelo prazer que esta lhes proporciona e provavelmente
menos pelos resultados que esta prática parece garantir.
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Temos de continuar a fazer com que a aula de Educação Física seja a
mais apelativa aos nossos jovens e fazer com que cada aula valha a pena,
sendo singular e original. Os alunos devem vivenciar experiências únicas,
produtivas e principalmente divertidas. Se eles encontrarem boas sensações
nestas aulas, irão autonomamente continuar a procurar estas sensações ao
longo da sua vida. Tudo isto parece simples, mas na realidade esta parece ser
uma árdua tarefa do Professor de Educação Física. Não basta proporcionar
aos alunos meros momentos de jogo, é necessário desafiar, motivar, estimular
os alunos de aula para aula e fazer com que anseiem a próxima aula. Assim,
este estudo proporcionou uma pequena reflexão sobre os níveis de AF das
nossas crianças e a importância de uma intervenção informada e assertiva por
parte do Professor de Educação Física.

6. Limitações do estudo
Neste estudo não foram encontradas correlações significativas entre a
prática de AF e o IMC. A AF é um elemento fundamental para o controlo do
peso corporal. Na amostra deste estudo é possível identificar doze casos de
sobrepeso e 4 jovens com níveis de obesidade. Tendo em conta que a
correlação não foi verificada, concluímos que os alunos podem não ter
realizado um preenchimento adequado do questionário, não indo de encontro à
realidade, ou então que possam ter uma alimentação inadequada (variável não
incluída neste estudo). O uso de questionário também é um método com
algumas limitações importantes, nomeadamente é uma técnica de avaliação
indirecta.
Não foi fácil motivar os inquiridos a responder ao questionário de forma
atenta e rigorosa. Demos a perceber a importância destes questionários e
ainda a necessidade das respostas corresponderem à realidade. Ainda assim,
muitos alunos podem ter respondido às questões de forma tendenciosa de
modo a ir de encontro às nossas expectativas (bons níveis de prática de AF).
Também a ilegibilidade da caligrafia de alguns alunos não facilitou a leitura de
algumas respostas.
O tempo sedentário resultou apenas da soma das atividades ver TV,
usar o computador e telemóvel. No entanto, existem outras situações como por
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exemplo estudar e tempo dentro da sala de aulas, onde as crianças não
realizam qualquer AF (tempo maioritariamente sentado). Portanto, o tempo em
análise não representa todo o tempo diário em comportamento sedentário.
A dimensão da amostra é reduzida, o que reduz o poder estatístico para
que se observem diferenças significativas entre os grupos em análise.
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6.CONCLUSÕES E O FUTURO

Com a realização do Estágio Profissional findo mais uma etapa da minha
formação, e posso afirmar que a termino com um enorme sabor de vitória. Para
além do êxito alcançado, consegui encontrar o ponto mais importante desta
passagem: a certeza de que percorri um caminho valioso que me trouxe ao
encontro daquilo que realmente amo fazer profissionalmente. Realizei a meu
percurso, de professora estagiária, com um grande sorriso nos lábios, retirando
prazer ao longo da minha intervenção diária na Escola, tanto durante as aulas
como nos restantes afazeres da árdua tarefa de ser professor.
O estágio profissional assume-se portanto como uma fase inegável para
a formação dos professores. É neste momento que podemos desenvolver
estratégias, adaptar os nossos conhecimentos, usufruindo da capacidade
reflexiva constante em busca de um atuação dedicada, que permite um
desenvolvimento progressivo e sustentado ao estudante estagiário. Não digo
com isto que o nosso desenvolvimento estagne no seu culminar. Apenas se
elevam as ações, se aprendem formas de visualizar e se apetrecham formas
de pensar que irão então posteriormente elevar a nossa capacidade de
evolução continua ao longo da nossa futura carreira profissional.
Comprovei que a disciplina de Educação Física possui muito, se não o
maior, potencial para o desenvolvimento dos alunos. Um processo de ensinoaprendizagem consciente, guiado e significativo promove mais que simples
aquisições relativas às habilidades motoras, mas também um elevado nível de
conhecimentos e do vital desenvolvimento psicossocial. Este último dirigido à
promoção de atitudes como o respeito, a cooperação e a responsabilidade. Por
outro lado, se esta ação for tomada de forma inconsciente, sem um fio
condutor, sem valores significativamente imprescindíveis à formação pessoal
destas crianças arriscamo-nos apenas à construção de seres humanos sem
responsabilidades, sem objetivos e sem cidadania. A aula de Educação Física
não é um simples momento de “recreio guiado”, mas um momento de grande
envolvência social, de geração de emoções, de conflitos e sentimentos que
buscam o desenvolvimento comportamental correto, respeitador e empenhado
dos nossos jovens.
Não sei quando irei voltar a poder desempenhar as funções de
professora, já que o presente panorama do ensino não se revela muito
animador. No entanto não irei ficar de braços cruzados, apenas irei percorrer
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outros caminhos até que a tal porta se abra e que tenha a grande oportunidade
de mostrar aquilo que valho enquanto docente. E quando a porta se abrir irei
abraçar essa oportunidade com muito carinho, muito trabalho e dedicação.
Poder contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos jovens, que
irão constituir a nossa futura sociedade, é um grande privilégio, um grande
desafio e uma grande obra. Obra esta que não é fácil de moldar, no entanto,
ninguém disse que iria ser fácil, apenas que iria valer a pena...
Termino assim este documento, agradecendo uma vez mais a todos
aqueles que partilharam comigo e contribuíram, direta ou indiretamente, para a
realização desta etapa.
Espero agora bem sossegada no banco da estação por uma
oportunidade. Incansavelmente, irei observar todas as restantes oportunidades
e aproveitar o melhor delas para me manter viva, para continuar aprendendo e
desenvolvendo a minha capacidade de “modelo” desta imensa sociedade.
Irei esperar o tempo necessário, só espero é que essa espera não seja
em vão...

134

7. BIBLIOGRAFIA

Barros, J. (s.d.). Considerações sobre o Estágio Profissional de Educação
Física.

Obtido

em

20

de

Maio

de

2012,

de

http://www.confef.org.br/RevistasWeb/n8/12%20
%20artigo%2008%20Jos%E9%20Maria%20Est%E1gio.pdf
Batista, P., Rêgo, L., & Azevedo, A. Em Movimento. ASA.
Bento, J. (1987). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Lisboa: Livros
Horizonte.
Bento, J. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Lisboa: Livros
Horizonte.
Cabanas, J. Teoria da Educação - Conceção Antinómica da Educação. ASA.
Castro, R., & Nascimento, J. (2012). Educação Física formação e
regulamentação profissional. Argos.
Costa, F. (1996). Formação de Professores: Objetivos, Conteúdos e
Estratégias. In F. Costa, L. O. Carvalho, & J. P. Diniz, Formação de
Professores em Educação Física. Concepções, investigação, prática (pp. 9-36).
Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Costa, F., Carvalho, L., Onofre, M., Diniz, J., & C, P. (1996). Formação de
Professores em Educação Física Concepções, Investigação e Prática . Lisboa:
Edições Faculdade de Motricidade Humana.
Cunha, M. (1989). O Bom Professor e s sua Prática. Brasil: PAPIRUS.
Dantas, I. (s.d.). Citador. Acesso em 15 de Maio de 2012, disponível em
http://www.citador.pt
Day, C. (2001). Desenvolvimento Profissional de Professores. Porto: Porto
Edutora.
Escola Secundária/3 Arquiteto Oliveira Ferreira (2011). Projeto Educativo
Escola. Arcozelo.
137

Escola Secundária/3 Arquiteto OliveiraFerreira, (2011). Projeto Curricular de
Educação Física. Arcozelo.
Gonçalves, A., Piéron, M., Sarmento, P., Pedro, S., & al, e. (2004). Formação
Desportiva Perspectivas de Estudo nos Contextos Escolar e Desportivo.
Lisboa: Edições FMH.
Januário, C. (1996). Do pensamento do professor à sala de aula. Edições
Almedina.
Leila, P., & Teixeira, I. (2000). Formação Reflexiva e Qualidade - Formação
Inicial de Educadores e Professores.
Matos, Z. (2011-2011). Normas Orientadores do Estágio Profissional do Ciclo
de Estudos conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos
Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP . Porto.
Matos,

Z.

(2011-2012).

Regulamento

da

Unidade

Curricular

Estágio

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em Ensino de
Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário na FADEUP. Porto.
Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos Instrucionais no Ensino do Desporto.
In A. Rosado, & I. Mesquita, Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). Cruz
Quebrada: FMH.
Mialaret, G. (1997). Introdução à Pedagogia. São Paulo: Atlas.
Piéron, M., Cloes, M., & Dewart, F. (1985). Variabilité intra-individuelle des
comportements d’enseignement des activités physiques : les variables de
temps. Revue de léducation Physique , 25-29.
Roldão, M. (2007). Função docente: natureza e construção do conhecimento
profissional. Revista Brasileira da Educação.
Sarmento, P., Rodrigues, J., Ferreira, V., Rosado, A., Veiga, A., & Ferreira, J.
(1995). Pedagogia do Desporto - Estudos nº3. Lisboa: Edições FMH.

138

Sarmento, P., Semedo, J., Colaço, C., Rosado, A., Campos, J., Aparício, J., et
al. (1996). Pedagogia do Desporto Estudos 4. Lisboa: Edições Faculdade de
Motricidade Humana.
Sarmento, P., Ferreira, V., Santos, A., Rodrigues, J., Costa, A., Almeida, R., et
al. (1997). Pedagogia do Desporto Estudos 1-2-3. Lisboa: Edições Faculdade
de Motricidade Humana.
Sarmento, P., Mendes, F., Rosado, A., Pereira, A., Colaço, C., Pina, R., et al.
(1997). Pedagogia do Desporto Estudos 5. Lisboa: Edições Faculdade de
Motricidade Humana.
Sarmento, P., Veiga, A., Rosado, A., Rodrigues, J., & Ferreira, V. (1998).
Pedagogia do Desporto Instrumentos de Observação Sistemática da Educação
Física e Desporto. Lisboa: Edições FMH.
Savater, F. (1997). O Valor de Educar. Barcelona: Publicações Dom Quixote
Seidentop, D. (1994). Sport education: Quality PE through positive sport
experiences. Champaign: Human Kinetics.
Sousa, M. Avaliação Um caminho para o sucesso no processo de Ensino
Aprendizagem. Maia: ISMAI.
Wong, B. (2011). A minha sala de aula é uma Trincheira. Lisboa: A Esfera dos
Livros.

139

8. ANEXOS

Anexo 1 – Ficha de Caraterização Individual do Aluno

FICHA INDIVIDUAL DE CARACTERIZAÇÃO DO ALUN
Nome Completo
Data de Nascimento
Morada
Nacionalidade
Nome do Pai
Profissão
Nome da Mãe
Profissão
Nº de Irmãos
Com quem vives?
Encarregado de
Educação
Grau de Parentesco
Morada

Nº de Aluno
/

/

Telemóvel

Telefone
E-mail
Idade

Habilitações Literárias

Idade
Idades

Habilitações Literárias

Telefone
Sim

Não

Observações

Vês bem?
Ouves bem?
Tens alguma deficiência física?
Tomas algum medicamento regular?
És alérgico a alguma coisa?
Já foste hospitalizado?
Já tiveste alguma doença grave?
És portador de alguma destas
doenças?
(asma, diabetes, epilepsia, doenças
cardíacas)
Qual a tua disciplina preferida?
Qual a disciplina que menos gostas?

Gostas de Educação Física? Porquê?

Qual a modalidade que mais gostas?
Qual a modalidade que menos gostas?
Praticas algum desporto?
Se não praticas gostavas de praticar?

Qual?
Sim

XVII

Não

Qual?

Anexo 2 – Apresentação do Modelo de Educação Desportiva

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Anexo 3 – Folha de Registo da Assiduidade, Pontualidade e Atitudes

XXIII

Anexo 4 – Lista de Tarefas de Professores – Corta-Mato

Escola S/3 Arqº Oliv. Ferreira de Arcozelo
CORTA-MATO ESCOLAR
18 de Novembro de 2011
STAFF PROFESSORES
Solicita-se aos Professores de Educação Física o apoio no controlo da atividade em
causa, na tentativa de melhorar a dinamização do Corta-Mato Escolar.
Nome
Anabela Santos
António Carrito
Bruno Fonseca
Cândida Melo
Filipa Teixeira
Mafalda Portugal
Manuela Fonseca
Mário Rui
Paulo Rodrigues
Vitor Araújo
Sr. José

Função
Secretariado
Controlo logístico e funil de chegada
Entrega de dorsais e controlo de voltas
Controlo de voltas
Entrega e recolha de dorsais, speaker e fotos
Controlo de voltas e reconhecimento do percurso
Pivot
Partida, controlo de voltas e reconhecimento do
percurso
Juiz de chegada
Juiz de chegada
Controlo logistico

Assinatura

Agradecemos a vossa colaboração,
Núcleo de Estágio 2011/12

XXIV

Anexo 5 – Lista de Tarefas 10ºQ – Corta-Mato

STAFF ORGANIZATIVO 10ºQ
Nome

Funções

Assinatura

Antes da Prova

Durante a Prova

Depois da Prova

Marcar percurso

Posto controlo 3

Palco e mesas

Posto controlo 2

Palco e mesas

Alinhamento
meta

Tirar a marcação
Arrumar
material
Arrumar
material

Aparelhagem

Alinhamento
meta

Aparelhagem

Marcar percurso

Posto controlo 4

Tirar a marcação

Marcar percurso
Palco e mesas

Controlo de
voltas
Posto controlo 5
+ Indicar meta

Lanche

Entregar senhas

Palco e mesas

Posto controlo 1

Palco e mesas
Aparelhagem
Aparelhagem

Controlo de
voltas
Controlo de
voltas
Posto controlo 6

Tirar percurso
Arrumar
material
Arrumar
material
Arrumar
material
Arrumar
material
Aparelhagem
Aparelhagem

Palco e mesas

Controlo de
voltas

Arrumar
material

Palco e mesas

Pivot

Arrumar
material

Lanche

Entregar água

Palco e mesas
Marcar percurso

Posto controlo 5
+ Indicar meta
Controlo de
voltas

Início

Arrumar
material
Arrumar
material
Tirar percurso

Anexo 6 – Apresentação do Projeto Torneio de Andebol
XXV

Fim

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Anexo 7 - Questionário – Nível de Atividade Física
Nome
Data
Sexo
M
F
Escola
Para responder a estas perguntas vais procurar lembrar-te das atividades físicas ou horas
sem fazer atividade física durante o último mês:
1. Deslocamento para a Escola
A pé
Bicicleta
Carro ou outro transporte
Se vais a pé ou de bicicleta para a Escola, quanto tempo gastas por dia somando a ida e a volta?
____minutos por dia____ vezes por semana.
2. Aulas de Educação Física na Escola
Não Faz
1 vez por semana
2 vezes por semana
Tempo gasto a fazer exercício: ___ minutos ___ vezes por semana.
3. Outras Atividades Física
A) Fazes Atividade Física regular ou praticas algum desporto?
Nunca ou quase nunca
As vezes
Sempre
B) Praticas actividade física intensa, que te deixa cansado, com a respiração difícil ou o coração
acelerado (correr, andar de bicicleta, algum desporto – descreve)?
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
TOTAL: ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
C) Praticas Atividade Física leve, que não te deixa muito cansado, nem com a respiração difícil, ou
o coração muito acelerado (caminhar, outra actividade – descreve)?
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Tipo de exercício _____________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
TOTAL: ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
4. Período sem fazer Atividade Física
(indica o tempo que passas a ver televisão, no computador, com o telemóvel, vídeo jogos, etc)
A ver TV, DVD ou Vídeo ________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
No computador ou vídeo jogos __________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
Ao telemóvel ________________________________ ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
TOTAL: ___ minutos por dia ___ vezes por semana.
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