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Resumo 
 

 

O presente Relatório de Estágio tem como propósito analisar a minha 

experiência enquanto professora estagiária através de uma aprofundada 

reflexão. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Abel Salazar, 

num núcleo de estágio constituído por três elementos, tendo sido orientado por 

uma Professora Orientadora da Faculdade e uma Professora Cooperante. 

O presente relatório organiza-se em cinco capítulos. O primeiro é 

referente à “Introdução”. O segundo intitula-se “Enquadramento pessoal” onde 

faço uma breve reflexão acerca do meu percurso académico e desportivo, e 

exponho as minhas expectativas iniciais relativas ao estágio. No terceiro 

capítulo, “Enquadramento da prática profissional”, como o nome indica, 

enquadro a prática no contexto legal, institucional, conceptual e funcional, bem 

como dou a conhecer o contexto em que esta se desenrolou. No seguimento, o 

quarto capítulo intitulado “Realização da Prática Profissional”, faço uma 

“viagem” ao passado, revivendo a minha actuação e desenvolvimento 

profissional através das reflexões realizadas. Neste capitulo abordo de um 

modo geral a dança no currículo da educação física. Abordo ainda a 

importância do “Professor Reflexivo”. Por último, no quinto capítulo, “Conclusão 

e Perspectivas Futuras”, analiso a importância que o estágio teve na minha 

formação e percorro algumas das minhas perspectivas relativas ao meu futuro 

profissional e pessoa. 

 

 

 

 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL; PROFESSOR; REFLEXÃO; 

EDUCAÇÃO FÍSICA; DANÇA 



 

 
 

 



 

XIII 
 

Abstract 
 

 

This Report has the purpose analyze my experience as a teacher trainee 

through a profound reflection. 

The Professional Training School took place at Abel Salazar, in a 

nucleus of traineeship consists of three elements, having been guided by a 

Professor of the Faculty Advisor and a Cooperating Teacher.  

This report is organized into five chapters. The first is related to the 

"Introduction". The second is entitled "Framework personnel" where I do a short 

reflection on my academic and sports route, and expose my initial expectations 

for the internship. In the third chapter, "A framework for professional practice", 

as the name implies, frame the practice in the legal context, institutional, 

conceptual and functional, as weel as give know the context in which it 

unfolded. Following the fourth chapter entitled "Implementation of Professional 

Practice," do a "trip" to the past, reliving my performance and professional 

development through the reflections made. In this chapter I discuss in general 

the dance curriculum in physical education. I discuss the importance of 

"Reflective Teacher." Finally, in the fifth chapter, "Conclusion and Future 

Perspectives", analyze the importance that the internship had on my training 

and go around some of my views on my future, as a person and professional. 
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O presente relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional 

(EP), unidade curricular inserida no plano de estudos do segundo ano do 

segundo ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

O Estágio Profissional (EP) define-se como sendo a componente prática 

dos cursos de formação de professores (Freire, 2001). A mesma autora 

defende que no estágio é feita uma aproximação à prática profissional e 

pretende promover a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber 

julgar as acções didácticas e pedagógicas pelo profissional. Costa et al. (2011) 

acrescentam que o estágio pretende compreender, mobilizar conhecimentos, 

habilidades e disposições que são essenciais nos processos de ensino-

aprendizagem, em diferentes níveis, contextos e modalidades de ensino. 

Através das várias experiências e aprendizagens, que são promovidas ao 

longo do EP, pretende-se a formação de professores que analisem a prática 

docente, refletindo e justificando as suas ações, de acordo com os critérios de 

profissionalismo docente (Matos, 2011a).  

Espera-se então que o aluno, ao longo do estágio, “adquira e aplique 

correctamente os conhecimentos que foi aprendendo ao longo do seu percurso 

académico e que sejam relevantes sob o ponto de vista profissional” (Caires, 

2001, p. 21). 

O presente documento foi redigido tendo em conta o sucedido ao longo 

do ano, onde realço as experiências mais significativas em termos de 

aprendizagens e desenvolvimento profissional. Neste, dou particular ênfase à 

forma como ultrapassei receios, dificuldades e vivi os sucessos alcançados. 

Não obstante, reconheço as dificuldades em relatar experiências e confirmar 

mudanças no ser professor de forma objetiva e suficientemente sustentada, em 

particular no campo da Educação Física. Assim, o recurso à reflexão para 

analisar as minhas vivências e desenvolvimento de competências e saberes 

será constante. 

O Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária Abel Salazar, 

situada na cidade de São Mamede Infesta, concelho de Matosinhos, onde 
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integrei um núcleo de estágio composto por três elementos, sendo orientado 

por uma Professora Cooperante – Manuela Reina, docente da escola referida, 

e por uma Professora Orientadora – Professora Doutora Luísa Estriga, docente 

da FADEUP. À minha responsabilidade esteve a turma B do 11º ano, do curso 

de Ciências e Tecnologias.  

O presente relatório está organizado em cinco capítulos. O primeiro 

refere-se à “Introdução”, onde o Estágio Profissional é caracterizado e são 

apresentados os seus objetivos, bem como a finalidade da realização do 

Relatório de Estágio. No segundo capítulo, “Enquadramento Pessoal”, faço 

uma breve reflexão sobre a minha história de vida e de como o meu gosto pelo 

desporto me levou a seguir a via do ensino. Revelo ainda as minhas 

expectativas iniciais relativas ao EP. No terceiro capítulo, “Enquadramento da 

prática profissional”, como o nome indica, enquadro a prática no contexto legal, 

institucional, conceptual e funcional. Dou a conhecer o contexto em que prática 

profissional se desenrolou, caracterizando a escola, a turma que ficou a meu 

encargo e também o meu núcleo de estágio. No seguimento, o quarto capítulo 

intitulado “Realização da Prática Profissional”, faço uma “viagem” ao passado, 

revivendo a minha actuação e desenvolvimento profissional através das 

reflexões realizadas. Este capítulo divide-se em quatro áreas de desempenho: 

Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem, Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade, e Desenvolvimento Profissional. Abordo ainda a 

importância do “Professor Reflexivo”. Por último, no quinto capítulo, “Conclusão 

e Perspectivas Futuras”, analiso a importância que o estágio teve na minha 

formação e no meu desenvolvimento pessoal. Percorro algumas das minhas 

perspectivas relativas ao meu futuro profissional e pessoal. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento Pessoal 



 

 
 



____________________________________________Enquadramento Pessoal 

7 
 

2.1. Eu: o que fui, o que sou e o que quero ser 

 

 “Era uma vez uma menina com 10 anos que tinha um sonho: tirar o 

curso de desporto no Porto, de preferência professora de educação física. 

Agora com 23 anos este sonho está quase cumprido. Falta uma parte 

fundamental: o estágio” (PFI, p.4)1. 

Desde cedo que a atividade física e o desporto entraram na minha vida. 

Com apenas seis anos iniciei-me na dança, mais especificamente na dança 

jazz. Mais tarde, ingressei no sapateado. Aos doze anos, ao deixar a dança, 

pratiquei natação durante dois anos e ao mesmo tempo dei início à minha 

prática no voleibol, tendo sido federada durante cinco anos. 

 Para além desta minha vocação e motivação pela prática desportiva é a 

da convivência com um professor de educação física em particular que nasce o 

meu interesse por esta via profissional. A este propósito recordo a forma 

contagiante, empenhada e dedicada com que este professor leccionava as 

aulas de Educação Física. 

Por outro lado, os meus pais sempre me proporcionaram uma educação 

baseada em valores éticos, acompanhando de muito perto todo o meu 

percurso académico e a formação enquanto indivíduo. Transmitiram-me 

valores pessoais e da vida que entendo terem sido decisivos para a construção 

da pessoa que sou hoje que pretendo ser.  

O meu percurso académico iniciou-se na cidade de Pombal, de onde sou 

natural. No ensino secundário optei por frequentar o curso Ciências e 

Tecnologias, ingressando posteriormente no ensino superior na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no curso Ciências do Desporto 

– Opção Treino Desportivo). Após terminar a licenciatura, segui para o 2º ciclo 

de Estudos em Ensino da Edução Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Hoje sou licenciada em Ciências do Desporto – Ramo Desportivo - Ginástica e 

                                            
1
 PFI – Projeto de Formação Individual elaborado no âmbito do estágio profissional, 

apresentado dia 30 de janeiro de 2012, na FADEUP. 
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encontro-me a terminar o 2º ano do 2º ciclo de estudos em Ensino da 

Educação Física nos ensinos Básico e Secundário.  

Reconheço também a importância formativa de outras vivências 

desportivas, nomeadamente o desempenho de funções de treinadora de 

ginástica artística feminina no Ginásio Clube da Maia. Com efeito, esta 

experiência foi importante no desenvolvimento de competências de liderança, 

prescrição e controlo de exercício físico-desportivo. Na verdade, penso que 

este contexto desportivo me permitiu, por um lado, ter responsabilidade de 

orientar um grupo e, por outro, observar e reflectir acerca de outros métodos de 

trabalho e de liderança adoptados por treinadores mais experientes.  

Não obstante o reconhecimento que atribui a estas instituições na minha 

formação inevitavelmente muitas foram as pessoas (treinadores, colegas, 

amigos, desconhecidos, etc.) e situações que exerceram sobre uma importante 

influência, difícil de distinguir e de medir. 

 Termino mais uma etapa da minha vida, com a mesma convicção da 

menina que era aos 10 anos de idade - quero ser professora de Educação 

Física. Hoje sei que a concretização do meu sonho está ameaçada por razões 

sociais, políticas e económicas que não controlo. 

 



____________________________________________Enquadramento Pessoal 

9 
 

2.2. Expectativas em relação ao Estágio 
 

No decurso das primeiras tarefas do estágio escrevia: “É no estágio 

profissional que o estagiário aplica aquilo que aprendeu durante o curso, mas 

também onde aprende muito com a realidade da escola e com as experiências 

dos professores mais experientes.” (PFI, p. 5) 

Inicialmente, as minhas expectativas centravam-se em ensinar as 

matérias aos meus alunos e de contribuir para que se tornassem cidadãos com 

hábitos de vida mais saudáveis. Mas rapidamente percebi que não basta 

ensinar as matérias mais pertinentes e utilizar os métodos de ensino mais 

adequados, é importante “seduzir” os alunos para a aula, para as tarefas que 

lhes coloco. A motivação que se consegue despertar nos alunos e o clima de 

aprendizagem revelaram-se, do meu ponto de vista e no contexto da minha 

experiência, absolutamente essências para o sucesso na aprendizagem. 

Outras expectativas que tinha decorriam do desafio que é ser um professor 

competente, explorando e potenciando as minhas competências e 

capacidades. Acrescia alguma ansiedade em verificar se verdadeiramente me 

identificava com a profissão que havia escolhido, o que é ilustrado na seguinte 

reflexão: “O estágio profissional é onde vou conseguir perceber se realmente é 

isto que gostava de fazer como profissão” (PFI, p.6). Por fim, ainda que tivesse 

a percepção de que o core as minhas tarefas no estágio fosse ensinar, 

entendia que esta era a oportunidade para aprender a ensinar.  

Relativamente a toda comunidade escolar, as minhas expectativas eram 

que fosse bem integrada, de atualizar e aprofundar o meu conhecimento sobre 

a escola numa perspectiva abrangente e integrada. Integrei o núcleo de estágio 

com a perspectiva de colaborar de forma dedicada nas tarefas exigidas e na 

resolução de problemas e desafios, de forma construtiva, desenvolver 

competências essências ao trabalho em grupo e partilhar experiências e 

aprendizagens.  
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3.1. Enquadramento 
 

3.1.1. Legal 

 

A nível legal, o Estágio Profissional (EP) rege-se pelas Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional (Matos, 2011a), pelo Regulamento da 

Unidade Curricular (Matos, 2011b) e pelo Documento de Avaliação da Prática 

Supervisionada (Matos, 2010). O EP integra a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e o Relatório de Estágio (RE) correspondente. 

O EP “visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão” (Matos, Z. 2010, p.2). 

O EP está interligado ao Processo de Bolonha, que de acordo com a 

Direção Geral Ensino Superior (2008), tem o intuito de permitir a um estudante 

de qualquer estabelecimento de ensino superior, iniciar a sua formação 

académica, continuar os seus estudos, concluir a sua formação superior e 

obter um diploma europeu reconhecido em qualquer universidade de qualquer 

Estado-membro da Europa. Tal pressupõe que as instituições de ensino 

superior passem a funcionar de modo integrado, num espaço aberto 

antecipadamente delineado, e regido por mecanismos de formação e 

reconhecimento de graus académicos homogeneizados à partida, situação que 

se verifica na FADEUP. 

 

3.1.2. Institucional  

 

O EP é uma unidade curricular superiormente enquadrada pela 

Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
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Secundário. Esta unidade curricular está subdividida em dois semestres 

(terceiro e quarto semestres do 2º ciclo de estudos referido acima). Representa 

um ano lectivo, sendo que as atividades de EP iniciaram-se no dia 1 de 

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

secundárias, onde o EP se realiza.  

Lecionar as aulas de uma turma e a elaboração do RE são as tarefas 

centrais do EP. A orientação da PES está ao encargo de um docente da 

FADEUP, professor orientador e de um professor cooperante. 

O professor orientador também tem como responsabilidade a orientação da 

elaboração do RE. 

 

3.1.3. Funcional  

 

Quando o estagiário é colocado numa situação real de ensino, com 

alunos “verdadeiros” e programas para cumprir, assume a total 

responsabilidade das suas ações nesse mesmo contexto. A cada estagiário foi 

atribuída uma escola e uma turma para lecionar. É ainda co-responsável por 

todo o processo de ensino durante um ano lectivo. O professor estagiário é 

convidado a acompanhar todas as funções administrativo-burocráticas a que 

um professor está sujeito. Deste modo, o professor estagiário contacta com as 

várias e diferentes funções que um professor de Educação Física pode/deve 

desempenhar numa escola. 

No meu caso, fui professora estagiária na Escola Secundária Abel 

Salazar (ESAS) durante o ano lectivo 2011/2012. Mais à frente será feita uma 

breve caracterização da referida escola. A prática docente do estagiário é 

acompanhada por dois professores, o Professor Orientador e o Professor 

Cooperante. A professora cooperante teve um papel decisivo na minha 

integração na escola, nas questões do planeamento, organização do ensino-

aprendizagem e em todo o meu envolvimento na escola. Foi uma pessoa que 

nos provocou de forma sistemática com o objectivo de desenvolvermos a 

nossa criatividade, sem nunca descurar a essência de cada aula. Foi portanto 

determinante no meu desenvolvimento enquanto profissional de educação 



________________________________Enquadramento da Prática Profissional 

15 
 

física. Aprendi muito ao trabalhar com uma professora muito experimente no 

domínio do ensino e da orientação de estágios (é orientadora à cerca de 10 

anos).  

 Em cada escola são constituídos um ou mais Núcleos de Estágio. O 

meu núcleo foi constituído por mais três pessoas: dois colegas do sexo 

masculino e pela professora cooperante. Durante o ano lectivo, uma das 

tarefas que realizei foi a observação de aulas dos meus colegas. Essas 

observações permitiram-me perceber que alguns erros que os meus colegas 

cometiam, tanto a nível de planeamento como em gestão do tempo de aula, 

eram também os meus. Através destas observações, a minha forma de 

observar tornou-se mais crítica e perspicaz, capaz de identificar mais 

rapidamente os problemas existentes na aula. Mais à frente irei falar mais 

pormenorizadamente acerca do meu núcleo de estágio. 

 Outro elemento que foi bastante importante para a minha formação 

enquanto docente de educação física foi o grupo da disciplina. Evidenciou ser 

um grupo bastante heterogéneo, com professores que já têm alguns anos de 

experiência. Durante o ano letivo, fui também observar algumas aulas dos 

meus colegas professores. Através das mesmas pude observar outras 

metodologias de ensino, estratégias de controlo de turma, novas formas de 

motivar os alunos e o relacionamento entre aluno e professor. 

 

3.1.4 - Conceptual 

 

A imagem do professor foi-se alterando ao longo da história. Inicialmente 

a educação ficava ao encargo da igreja. Com a intervenção e enquadramento 

do Estado ser professor tornou-se uma profissão (Nóvoa, 1992). De acordo 

com o mesmo autor, a partir do século XIX, o ensino normal tornou-se 

fundamental na configuração da profissão docente. As escolas ditas normais 

centram-se na difusão e transmissão de conhecimentos, onde os professores 

são profissionais que produzem o seu próprio saber e saber-fazer, através da 

reflexão sobre as práticas defende ainda Nóvoa (1992). 
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A formação dos professores não passa apenas por uma formação 

profissional, mas também uma formação didática e psicossocial. Este tipo de 

formação é característico da profissão docente. Segundo Ferry (1987), a 

formação de professores possui três características que a distingue da 

formação das restantes profissões. É uma formação dupla, profissional e uma 

formação de formadores. Formação dupla pois inclui uma componente 

académica e científica e uma componente profissional-pedagógica. É uma 

formação de profissional uma vez que tem como finalidade formar pessoas que 

têm como objetivo exercer a atividade de ensino. E por último, uma formação 

de formadores, como o nome indica, são pessoas que vão formar outras 

pessoas. Ser professor é também uma profissão que necessita de uma 

reciclagem constante de conhecimentos. Portanto, deve ser uma formação 

contínua e reflexiva.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo, para além de ser uma lei que 

estabelece o quadro geral do sistema educativo, abrange também os princípios 

gerais da formação de professores (Pacheco & Flores, 1999). 

 

3.2 - A Escola Secundária Abel Salazar 

 

 A Escola Secundária Abel Salazar está situada na cidade de São 

Mamede de Infesta, do concelho de Matosinhos, no distrito do Porto. Esta 

escola pertence ao agrupamento de escolas de São Mamede de Infesta.  

Para perceber melhor o contexto socio-económico e socio-cultural do 

local onde iria estagiar todo o ano, a recolha de informação foi fundamental.  

No âmbito desportivo, esta freguesia tem vários clubes e associações 

desportivas, passando pelas modalidades de futebol, futsal, andebol, entre 

outros. Esta freguesia também possui as Piscinas de São Mamede de Infesta e 

o Parque Urbano localizado em Pedra Verde.  

  O concelho de Matosinhos assume-se como um concelho importante na 

região Norte do país e está inserido na área metropolitana do Porto, fazendo 

parte da grande região exportadora de Portugal.   
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A cidade em que a escola se encontra inserida é, de todas as que constituem o 

concelho de Matosinhos, a que tem, depois da sede do concelho, a maior 

população, apresentando um enorme crescimento demográfico. Esta cidade 

tem uma boa rede de transportes, apresentando, no entanto, problemas de 

sobrecarga nos itinerários e linhas de autocarros, consequência do tráfego 

muito intenso.  

 

3.3 - Caracterização da turma 11ºB 

  

 A turma que ficou a meu cargo e da professora cooperante é constituída 

por treze alunos, sendo seis raparigas e sete rapazes. A minha turma era 

reduzida em comparação com as restantes turmas do 11º ano, porque no ano 

anterior muitos alunos reprovaram. Cada um dos meus alunos tem 

características próprias, mas quase todos têm em comum o gosto pela 

disciplina de educação física. Digo quase todos, uma vez apenas uma das 

alunas durante todo o ano demonstrou o seu desagrado pela disciplina. Raros 

foram os momentos em que se apresentou motivada. Inicialmente eram duas 

alunas que tinham essa atitude, mas com o passar das aulas, e recorrendo às 

estratégias que se entenderam mais eficazes, consegui converter uma aluna 

desinteressada numa “aliada nas aulas”. 

 A escolha da turma ficou totalmente ao nosso critério e eu fui das 

primeiras a escolher. Optei por esta turma por razões de conveniência de 

horário, no caso tinham aulas de Educação Física ao primeiro tempo da 

manhã. Fui muito bem recebida pelos meus alunos. Já no ano anterior estes 

alunos tinham tido um professor estagiário, portanto já estavam familiarizados 

com alguns procedimentos que iriam acontecer durante todo o ano, 

nomeadamente as aulas assistidas por outros professores. A reunião inicial 

com todo o conselho de turma foi, para mim, essencial para perceber que tipo 

de alunos iria encontrar. Mesmo depois de ter informações gerais sobre cada 

um dos alunos, tentei que o primeiro contacto fosse o mais genuíno possível. 

Foram alunos empenhados, que aceitaram os desafios que lhes fui colocando 
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ao longo do ano. Inicialmente tive algum confronto com uma aluna em 

particular. A esta aluna foi-lhe diagnosticada anorexia no ano anterior e 

manteve-se sob vigilância médica e tratamento durante todo ano lectivo. Da 

convivência com esta aluna, percebi que tinha muitas dificuldades em aceitar o 

seu corpo. Com calma e persistência fui conseguido conversa com ela de 

modo a melhorar a nossa relação, que inicialmente foi conflituosa, sendo que 

não mostrava qualquer interesse pela aula chegando sempre atrasada.  

 Apesar de a turma ser pequena, colocaram-me desafios e obstáculos 

que tive de resolver da maneira que achei mais adequada. Mas também me 

deram alegrias e momentos de orgulho. Adorei assistir ao crescimento deles, 

às suas mudanças de comportamento e às suas relações com os pares. 

Revelaram ser uma turma unida, em que uns influenciam os outros. São alunos 

alegres, em que houve sempre espaço durante as aulas para as suas 

brincadeiras, sem nunca descorar o objetivo principal da aula. Consegui criar a 

cumplicidade necessária para que muitas vezes bastasse um olhar para 

perceberem o que eu queria. Foram estes alunos que me “obrigaram” e 

aprofundar o meu conhecimento acerca de algumas matérias e que me faziam 

ir para as aulas com um “sorriso da cara”. 
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3.4 - Núcleo de estágio 

 

 Em relação ao meu núcleo de estágio já conhecia os meus colegas 

desde a licenciatura, mas nunca fomos da mesma turma nem do mesmo grupo 

de trabalho. Desde o primeiro contacto que eles se mostraram disponíveis para 

trabalharmos em conjunto. Fazia todo o sentido que o grupo fosse coeso uma 

vez que íamos trabalhar juntos durante todo o ano. Documentos como os 

MEC’s (modelo de estrutura de conhecimento) ou planeamento anual foram 

elaborados em conjunto e posteriormente cada um procedeu às necessárias 

adaptações em função da sua turma.  

 Apesar de as três turmas serem do 11º ano, cada qual tem as suas 

particularidades. A turma do Pedro era constituída maioritariamente por 

raparigas que, inicialmente, não gostavam da disciplina de educação física. O 

Pedro fez um óptimo trabalho em termos de motivação dos seus alunos. A 

diferença foi bastante notória. Quanto à turma do Nuno era uma turma muito 

empenhada em todas as disciplinas, inclusive em educação física. Eram 

bastante unidos e exigiram bastante do professor, querendo sempre aprender 

mais. O Nuno soube ser professor deles, dando-lhes sempre novos desafios. 

Apesar de as turmas não se relacionarem, nós fomos bem recebidos em todas 

elas.  

 Quanto à professora cooperante foi uma pessoa que se mostrou sempre 

disponível para nos ensinar e ajudar. É uma professora que procura estar 

atualizada na forma de ensinar e que transmite uma enorme paixão pela 

profissão. Deu-nos liberdade para, de acordo com os programas nacionais de 

educação física, escolhermos as modalidades que pretendíamos abordar com 

a nossa turma. Sempre nos aconselhou sobre opções que poderíamos tomar, 

mas sempre respeitando a nossa opinião. A sua dedicação e disponibilidade 

asseguraram que os três tivéssemos sucesso.  
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“O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade” 

Bento (2003, p.16) 

  

 O estágio profissional engloba 4 áreas de atuação, em que cada uma 

tem os seus objetivos específicos, contribuindo todas para um objetivo comum, 

formar profissionais de educação física competentes. De seguida, irei 

apresentar cada uma das áreas mais aprofundadamente, e de acordo com a 

experiência que passei, as dificuldades, as estratégias e as atividades em que 

participei. Apesar de serem apresentadas separadamente, têm de ser vista 

como um todo, porque são complementares umas às outras e só fazem sentido 

quando vistas em conjunto. 

 

4.1. Organização e gestão do ensino aprendizagem 
 

Esta área é constituída por 4 fases: concepção, planeamento, realização 

e avaliação. É o momento em que somos colocados à prova, onde é 

necessário trabalhar a informação que nos foi facultada durante quatro anos de 

formação académica específica, e adequá-la com as especificidades da escola 

e da turma em que estagiei. A realização do estágio pedagógico revelou-se um 

autêntico desafio, pelos seus objetivos e características. Através desta 

experiência, a minha visão sobre o ensino, a escola e todas as interacções 

adjacentes, nomeadamente, a relação professor-aluno, tornou-se mais 

profunda. Situações que no meu tempo de aluna me pareciam “injustas”, tal 

como colegas meus terem notas que eu achava que não correspondiam à 

realidade, agora fazem mais sentido e percebo o porquê.  

De seguida, irei falar sobre cada uma das áreas mais detalhadamente, e 

cruzá-las com problemas, situações, estratégias e avaliação de todo o trabalho 

desenvolvido por mim ao longo deste ano lectivo. 
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4.1.1. Concepção 

 

O conceito “concepção” significa “acto ou efeito de conceber ou de ser 

concebido (…) faculdade de entender…” 2. 

A definição acima transcrita clarifica uma das etapas do professor na 

fase inicial. A concepção é a primeira tarefa do professor, onde este projecta e 

organiza toda a sua actuação, tendo por base os projetos curriculares, o 

programa nacional de educação física, bem como entender o contexto cultural 

e social da escola onde se insere. 

Senti a necessidade de rever novamente todo o programa de educação 

física do 11º ano e dar uma vista de olhos no programa do 10º ano. 

Naturalmente que a atribuição de uma turma do 11º ano impelia a necessidade 

de aprofundar e dominar a matéria e objectivos previstos para o ano em causa. 

A revisão realizada ao programa do 10º ano visava perceber o patamar 

imediatamente antes daquele em que supostamente iria leccionar, numa 

perspectiva de continuidade e desenvolvimento de matérias, conhecimentos e 

competências. O programa nacional de educação física (PNEF) é um dos 

documentos que orienta e baliza o planeamento da disciplina. Nele estão 

contemplados os objetivos a atingir em cada ano de escolaridade. Outros 

documentos como o Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Escola e o 

Regulamento Interno também se mostraram essências para o planeamento. 

Apoiei-me neles para fazer uma breve caracterização da escola. Outro 

documento que contribuiu para uma adequada integração no grupo de 

educação física foi o regulamento interno de educação física.  

Para o professor adequar plenamente o ensino aos seus alunos 

necessita de perceber o contexto e a cultura onde a sua atuação se insere. Ao 

ser feita uma análise do perfil de cada aluno, bem como do seu contexto 

familiar, dá-nos uma percepção do seu desenvolvimento. Para perceber que 

alunos seriam os meus, pude contar com a directora de turma que fez a ponte 

entre mim e os meus alunos nesta primeira fase.   

                                            
2
 Concepção in Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição, Porto Editora 
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Todas estas informações acima descritas serviram de base para as 

etapas seguintes, como o planeamento, mas também para adequar o ensino-

aprendizagem à realidade da escola. 

 

4.1.2. Planeamento 

 

“Para se chegar a uma meta, a primeira coisa a fazer é estabelecer a maneira 

de chegar lá” 

(Gonçalves et al, 2010, p.75) 

 

O planeamento significa planificar “as componentes do processo ensino 

aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização” (Bento, 2003, p.15), 

nomeadamente a nível do plano anual, plano da unidade didática e plano de 

aula. De acordo com o mesmo autor, o planeamento é uma reflexão mais 

profunda sobre que controlo do processo de ensino e que direção se pretende 

dar numa matéria específica. 

Após ter analisado o programa nacional de educação física do ensino 

secundário, em particular do 11º ano, chegou a altura de discutir o mesmo com 

o núcleo de estágio. Verificámos que, com a carga horária actual, se tornava 

um pouco complicado lecionar todas as matérias de ensino. O tempo que iria 

ser destinado a cada modalidade não seria o suficiente para proporcionar uma 

boa aprendizagem e consolidação das mesmas. Na nossa opinião, só era 

possível cumprir na totalidade se os nossos alunos tivessem as matérias dos 

anos anteriores completamente consolidadas, o que não se verificava.  

Esta análise do programa nacional de educação física permitiu ao grupo de 

educação física fazer o planeamento das actividades anuais de educação 

física, tanto no ensino básico como no secundário. Permitiu, também, aos 

professores de cada ano escolar definir quais as modalidades a lecionar em 

cada período do ano lectivo e como se iria proceder à avaliação das suas 
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componentes. Nós, núcleo de estágio, juntamente com mais um professor que 

lecionou o 11º ano, definimos então a ordem das modalidades, o número de 

aulas destinadas a cada uma e que matéria seria alvo de avaliada. Esta 

planificação ajudou-nos a planear todo o ano lectivo para cada turma, isto é, 

distribuir as modalidades pelo ano lectivo de acordo com os espaços 

disponíveis para lecionar. Esta pequena reunião foi importante para que 

houvesse uma similaridade do ensino em todas as turmas. Desta forma, todos 

os professores ensinaram as mesmas matérias de ensino e a avaliação foi 

igual para todas as turmas. Não obstante, cada professor é responsável por 

guiar a educação dos seus alunos, organizando todo o processo da educação, 

logo tem uma participação decisiva na planificação (Bento, 2003).  

A planificação realizada teve que ser ajustada em função dos espaços 

disponíveis para cada turma, em consequência do roulement realizado. O 

roulement foi elaborado pelo grupo de educação física e determinava qual dos 

três espaços disponíveis (sendo que um dos espaços dava a possibilidade de 

utilizar o campo exterior) estava destinado a uma turma em particular. A 

rotação pelos espaços foi realizada de semana a semana, de modo a que 

todos os professores tivessem a oportunidade de passar por todos os espaços, 

todos os meses. 

A escolha das modalidades em cada período do ano lectivo não foi feita 

ao acaso. Assim, optámos por lecionar as modalidades nucleares no primeiro e 

segundo períodos. Escolhemos o voleibol como primeira modalidade a abordar 

por razões climatéricas, isto é, no início do ano temperaturas são tipicamente 

amenas o que facilita um rápido e favorável aquecimento, em particular das 

mãos e dos dedos, e predisposição para a prática da modalidade em causa. As 

modalidades de atletismo e de futsal foram lecionadas nas mesmas aulas 

sendo que as aulas foram divididas em duas partes.  

Depois de serem estipulados as modalidades, chegou a altura de fazer 

uma caracterização da cada uma delas, isto é, realizar os MEC’s (Modelo de 

Estrutura de Conhecimento), proposto por Vickers (1990). Estes documentos 

contemplam todos os conteúdos necessários para planear a modalidade e 
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prevê como será feita a avaliação da mesma. Apesar de ser um documento, na 

minha opinião, que requer algum tempo para o construir, guia todo 

planeamento da modalidade. Ao construí-los, tive a oportunidade de alargar o 

meu conhecimento acerca de algumas modalidades, como o futsal. Algumas 

modalidades sofreram alterações nos seus regulamentos, como é o caso do 

voleibol e do basquetebol, pelo que a elaboração dos MEC's correspondentes 

permitiram-me atualizar os meus conhecimentos neste particular. Uma parte 

essencial do planeamento de uma disciplina são as unidades didáticas. É onde 

o professor tem a oportunidade de ser criativo e decidir como pretende 

desenvolver todo o processo de ensino (Bento, 1987).  

As unidades didáticas (UD) foram feitas a partir da avaliação diagnóstica 

realizada nas primeiras aulas de cada modalidade. A construção de cada 

unidade didática teve em conta a prestação dos alunos. Através da construção 

destas, consegui prever e organizar as aulas de modo a atingir os objetivos. 

Algumas unidades didáticas sofreram alterações com o decorrer das aulas. As 

razões foram várias, ou porque os alunos evoluíram mais depressa do que 

tinha previsto, ou porque evidenciaram mais dificuldade do que previa, ou ainda 

por uma má avaliação da minha parte. Mas algumas das alterações foram 

realizadas por motivos externos ao planeamento, como atividades escolares 

que foram marcadas depois do calendário de atividades ter sido aprovado. Ao 

elaborar as UD fui-me deparando com um problema: tinha menos aulas que os 

meus colegas para atingir os mesmos objetivos. As UD também me ajudaram a 

focar-me no essencial quando da elaboração dos planos de aula, e como 

sugere Bento (2003) a concentração no essencial, nos objetivos de cada aula é 

fundamental. 

Para cada aula houve a necessidade de ser construído um plano de 

aula. Foram uma preocupação constante e requer um trabalho diário durante 

todo o ano letivo. Os planos de aula são o último nível de planeamento. 

Inicialmente, a construção dos planos de aula era uma tarefa mais demorada. 

Não raras vezes após a elaborar a sequência de exercícios para cada aula 

após uma breve revisão e reflexão procedia a sistemáticas alterações. Penso 

que este procedimento decorria de alguma insegurança e dúvidas da minha 
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parte em relação ao resultado final. Verifiquei que, numa primeira fase, estava 

preocupada em dar muitos exercícios aos alunos. Por outro lado, fui-me 

apercebendo que quando os alunos começavam a atingir os critérios de êxito 

numa determinada tarefa o tempo estipulado para o exercício terminava. 

Assim, optei por reduzir o número de exercícios por aula aumentando o tempo 

de exercitação por tarefa. Com o decorrer das aulas, as minhas inseguranças 

relativas aos planos de aula foram-se dissipando. Outra dificuldade que senti 

durante a elaboração dos planos de aula foi transcrever para o papel o objetivo 

específico de cada exercício. Apesar de eu saber o que queria que os alunos 

atingissem com cada exercício, não o conseguia exprimir/enunciar. Essa 

dificuldade foi superada com a ajuda da professora cooperante e da professora 

orientadora. A elaboração do plano de aula comporta uma série de factores 

que tive de ter sempre presentes, tais como, número de alunos a participar na 

aula, condições meteorológicas, espaço, material, tempo útil de aula. Mesmo 

planeando tudo ao pormenor, é quase impossível ter todo o ambiente 

controlado. A qualquer momento o decorrer normal da aula pode ser 

interrompido ou afectado. Nesses momentos, a capacidade de adaptação e de 

improviso é essencial. Ao início, ficava um pouco “aflita”, ansiosa, sem saber o 

que fazer quando isso acontecia, mas ao longo do tempo fui ficando mais 

calma e tornei-me mais capaz de encontrar uma rápida solução. 

Todo este processo ajudou-me a crescer enquanto profissional da área 

da docência, consegui ultrapassar as minhas dificuldades em ajustar o 

planeamento à realidade vivenciada e atuar de forma adequada em função das 

situações problema com que me ia confrontado aula a aula. Penso que neste 

processo de aprendizagem e evolução pessoal as intervenções da professora 

cooperante e reflexões partilhadas pelos meus colegas no âmbito do núcleo de 

estágio foram bastante enriquecedoras, em particular no momento 

imediatamente a seguir a cada aula.  
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4.1.3 - Realização 

 

“A aula é um trabalho duro para o professor” 

(Bento, 1987, p. 88) 

 

 

Depois rever toda a informação a que tive acesso e findo o processo 

inicial de planeamento chegou o momento da realização das aulas. É nesta 

fase que todo o planeamento ganha vida e sentido. Chegou o grande dia: o 

primeiro dia de aulas. 

Dia vinte de Setembro leccionei a minha primeira aula na condição de 

professora. Apesar de me sentir ainda uma aluna, para aqueles alunos eu ia 

ser a sua professora, eles esperavam que eu controlasse tudo. Confesso que 

estava um pouco nervosa, procurei mostrar segurança e assumir o meu papel 

com naturalidade. Não obstante, a intencionalidade dos meus atos e atitudes 

no sentido de controlar a turma desde o primeiro momento, procurando ser 

coerente e assertiva na aplicação das regras e normas de conduta, a turma 

apresentava-se muito cumpridora e de fácil trato. Esta circunstância foi alvo de 

reflexão com a professora cooperante e segundo a mesma, e passo a citar, 

“nas suas turmas o controlo da mesma nunca é um problema”. O número 

reduzido de alunos (13) foi outro factor que certamente concorreu para a 

facilidade com que conquistei o controlo da turma. Acrescia uma evidente 

motivação e o gosto pela educação física que era comum à maioria dos alunos.  

Ultrapassado processo inicial de adaptação e dado que não tive 

qualquer tipo de problemas de controlo da turma estavam criadas as condições 

para que o meu trabalho se centrasse nas tarefas de leccionação, no processo 

de ensino–aprendizagem. 
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Programa vs realidade da turma 

 
Logo na primeira modalidade (voleibol) que leccionei deparei-me com o 

facto que não conseguir atingir todos os objetivos propostos pelo programa, e 

definidos na unidade didática. O programa apontava para o jogo 6x6 mas, 

depois de realizada a avaliação diagnóstica, conclui que nem todos os meus 

alunos possuíam os requisitos mínimos para avançar. Com ajuda da professora 

cooperante delineamos então as estratégias a seguir, tanto a nível do 

planeamento da unidade didática como dos planos de aula. As reflexões que 

se seguem são referentes aos episódios acima descritos: 

Reflexão da aula nº 2 

“Apesar do programa de 11º ano apontar para o jogo formal 6x6, numa fase 

inicial vou optar por realizar o 4x4 pois a turma ainda não está preparada para 

avançar.”  

Alguns alunos ainda não dominavam os gestos técnicos base, como 

passe ou manchete, o que condicionaria o avanço para um sistema de jogo 

mais complexo. A utilização dos três toques por equipa era escassa, o que se 

traduz num jogo individual e não em equipa. O raciocínio tático ainda não 

estava desenvolvido. Como solução ao problema surgido, optei por recuar nos 

conteúdos a ensinar, isto é, em vez de avançar para na forma de jogo 6x6, 

continuar numa menos complexo, 4x4. Desta forma, é mais fácil desenvolver o 

raciocínio tático devido às suas características (menos especificidade de 

papéis, menos elementos em campo). Mas, há medida que as aulas 

avançavam, detectei que o nível da turma não era homogéneo. Para promover 

a evolução dos alunos com mais dificuldades, optei por elaborar exercícios 

mais simples, onde os alunos podiam trabalhar em grupos mais pequenos. 

Esta solução encontrada resultou numa desmotivação por parte dos alunos 

mais evoluídos, não só pelo facto de serem de natureza simples, mas também 

pelo tempo permanecido em cada exercício. Visto que a técnica era uma 

componente a melhorar na turma, era necessário que o tempo destinado a 

cada exercício fosse o suficiente para promover a repetição do gesto técnico. 

Para não deixar que a desmotivação se instala-se na minha turma, a estratégia 
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encontrada para puder atingir os objetivos nos dois grupos foi elaborar 

exercícios de acordo com os diferentes níveis de desempenho da turma. 

Reflexão da aula nº3 

“Em reunião com a professora cooperante, chegámos à conclusão que a turma 

precisava de uma divisão por níveis para que possa evoluir, pois torna-se 

desmotivante para os alunos num nível superior jogarem com alunos que não 

permitem que o jogo avance, e os alunos num nível mais baixo também não 

conseguem corrigir os erros e acompanhar o resto da turma. Para a próxima 

aula, então irei ter em conta o planeamento de exercícios diferenciados para 

que todos os alunos possam evoluir e não desmotivem.” A unidade didática 

sofreu alterações e também as próprias aulas. 

Mas nem sempre as soluções/estratégias que encontrei foram bem 

aceites pelos alunos: 

Reflexão da aula nº 4 

“Após o aquecimento, procedi então à divisão da turma por níveis em que havia 

2 níveis distintos. Esta divisão foi bem aceite pela maioria dos alunos, exceto 

uma aluna que amuou durante o resto da aula. Essa falta de vontade em 

participar na aula foi mais evidente no jogo, pois essa aluna estava inserida no 

grupo de jogo 2x2 e não 4x4 como ela queria. A aluna não reagiu bem à 

separação e então ao chamá-la a atenção mostrou o ser desagrado perante a 

aula.” 

Perante a reacção desta aluna, ponderei em encontrar outra solução 

para o problema, que agora era dois: o facto de ter níveis de desempenho 

diferentes na turma e outro de motivar a aluna em questão. 

Reflexão da aula nº 4 

“Para a próxima aula vou ter de repensar numa estratégia para que os alunos 

continuem a evoluir, sem que haja más disposições durante a aula. Uma 

solução apontada em conjunto com a professora cooperante seria realizar na 

mesma a divisão, jogo 3x3 e 4x4, mas durante o jogo pretendo trocar alguns 

alunos para que percebam que esta divisão não serve para os rotular de bons 
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ou maus, mas sim para que percebam que não é num grupo muito avançado 

para o seu nível que conseguem melhor a sua prestação. Vou ter de insistir 

bastante nos alunos com mais dificuldades para que rapidamente consigam 

acompanhar o resto da turma.” Para tentar perceber qual seria a origem da sua 

má disposição na aula, conversei com a professora cooperante. A mesma 

informou-me que a atitude relacionou-se ao facto de a aluna não reagir bem 

quando é confrontada com a realidade que a mesma não quis admitir: tinha um 

desempenho mais fraco que os restantes elementos da turma. Quando sentia 

que era colocada num grupo de nível inferior, a aluna tinha comportamentos 

fora da tarefa, tais como fugir da bola, virar as costas à mesma, responder mal 

aos colegas. 

Um outro desafio me foi colocado logo no início do ano, participar com 

minha turma no sarau comemorativo dos 25 anos da ESAS. A professora 

cooperante deu-me liberdade para decidir como melhor entendesse dado que 

já tinha poucas aulas para lecionar a modalidade de voleibol. Como o 

pretendido era adaptar um esquema executado em anos anteriores pelos 

alunos, aceitei o desafio. Esta situação não prevista na fase inicial do 

planeamento teve implicações na leccionação da UD de voleibol, tendo a 

mesma sido reestruturada. Alguns conteúdos foram leccionados uma ou duas 

aulas mais à frente do que inicialmente foi previsto, uma vez que houve a 

necessidade de existir um tempo destinado para a execução do referido 

esquema de ginástica. 

Não obstante a importância do exercício de planeamento, quer seja aos 

mais variados níveis (anual, UD, planos de aula) não raras vezes me vi 

confrontada com a necessidade de adaptar, alterar, restruturar o que havia 

planeado. Este processo revelou ser um importante exercício de reflexão e de 

aprendizagem, coadjuvado pela professora cooperante e colegas de estágio.  

 



____________________________________Realização da Prática Profissional 

33 
 

Clima de Aprendizagem 

 
Para além do controlo da turma, há outros factores essenciais para que 

as aulas decorram no seu melhor tais como: ritmo de aula, a motivação dos 

alunos, organização entre outros. Estas foram algumas dificuldades com que 

me deparei ao longo do ano. Umas mais fáceis de superar, outras nem tanto.  

Inicialmente, a organização da aula, isto é, a disposição dos alunos pelo 

espaço, era um aspecto ao qual não dava muita importância. Eu estava tão 

preocupada em transmitir-lhes o exercício que queria e que o executassem 

bem que me fui esquecendo desse aspecto. Apesar de no início do exercício 

os alunos estarem organizados, com o decorrer do mesmo essa organização 

desfazia-se e eu não me apercebia. Para quem observava de fora, como os 

meus colegas de estágio, dava a ideia de confusão. Durante algumas aulas tive 

mesmo de ser autoritária com eles para que percebessem como eu queria que 

se organizassem e que as coisas só funcionavam quando todos estavam nos 

respectivos lugares. Quando este aspecto ficou interiorizado pelos alunos, as 

aulas passaram a decorrer com maior fluidez. Outra situação que acontecia 

inicialmente e ao longo das aulas fui melhorando foi a questão do ritmo da aula. 

Não consegui perceber logo o porquê das minhas aulas terem pouca “vida”, 

tentando procurar o erro nos alunos. Ao observar as aulas dos meus colegas, 

percebi que eles eram mais interventivos na aulas que eu, dando vários 

feedbacks com intuito de motivar a turma. Comecei então a prestar mais 

atenção ao tipo de feedbacks que utilizava. Percebi que emitia apenas 

feedbacks corretivos. Em exercício de reflexão sobre o assunto, conclui que 

reagia desta forma por ter “medo” de errar, de intervir tanto no exercício que ele 

perdesse significado para os alunos. Para imprimir dinamismo nas aulas, fui, 

aos poucos, deixar-me levar pela emoção do jogo e das matérias e não pensar 

tanto se estava a fazer bem ou se estava a errar. Com a libertação dessa 

preocupação, as dicas de motivação foram saindo naturalmente e consegui 

envolver-me mais com a aula e com os alunos. Desta forma, as minhas aulas 

ganharam “vida”. Percebi que, nem sempre o que projectamos para uma aula é 

o que acontece na realidade. Eu queria que a minha aula fosse envolvente e 
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dinâmica, mas as minhas preocupações e receios não me permitiram desfrutar 

das mesmas.  

Durante o ano letivo, uma das minhas preocupações foi a criação de 

aulas interessantes e cativantes. E, de certa forma, esse objetivo foi 

conseguido. A motivação tanto do professor como da turma é meio caminho 

para o sucesso das aulas. Um professor motivado tende a contagiar a turma. 

Uma turma motivada é mais fácil trabalhar que uma turma que vai à aula só por 

ser obrigatória. Voli (1998, p.147) afirma que “a projeção que o professor envia 

de si mesmo à classe é recebida por seus alunos, que por sua vez vão se 

sentindo seguros, reforçados em seu próprio autoconceito, partes integrantes 

do grupo, motivados a aprender e conscientes de sua capacidade de faze-lo. 

Sua projeção motiva seus alunos a entrar por si mesmos em uma situação de 

auto-estima e, portanto, de autodisciplina, auto-responsabilidade e auto-

realização”. A motivação dos alunos, ou a falta dela, foi um dos problemas que 

enfrentei durante o estágio. Todo o tipo de comportamentos é influenciado pela 

motivação e, consequentemente permite ou não um maior envolvimento nas 

atividades propostas para a aula que se relacionem com o desempenho ou 

aprendizagem. Como todos os professores, queria que as minhas aulas fossem 

motivantes. Nem sempre consegui criar aulas com essas características, mas a 

maioria da turma sempre se mostrou motivada. Na minha turma tive que lidar 

com duas alunas que se revelavam claramente desmotivados nas aulas. O 

facto de a turma ser constituída por poucos alunos (13), fez com que essa 

desmotivação se traduzisse num desconforto geral da turma, uma vez que o 

bom funcionamento da aula dependia do envolvimento de todos. A turma 

mostrava-se desagradada com o desempenho das alunas referidas, que não 

mostravam qualquer respeito pelos colegas, desequilibrando o bem-estar da 

aula. Um desses casos foi constante ao longo de todo o ano letivo. Posso dizer 

que se tornaram no meu grande desafio. Essa falta de empenho não me 

transtornava apenas a mim, mas a minha turma também sentiu, sendo que 

alguns alunos vinham ter comigo a mostrar o seu desagrado do desempenho 

das colegas. A turma começou a colocar de parte as colegas. Nos intervalos 

das aulas verifiquei que a turma andava um pouco afasta das alunas referidas, 
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durante as minhas aulas elas andavam sempre sozinhas e o relacionamento 

com a turma só existia quando os exercícios assim o exigiam. De seguida vou 

transcrever algumas das minhas reflexões sobre essa desmotivação. 

Reflexão da aula nº10 

“A Maria3 continua a vir com pouco disposição para realizar a aula. Esta aluna 

vai ser um enorme desafio para este ano letivo. Se a confronto, ela vai-se 

abaixo e prejudica-me a aula, mas também não pode continuar assim, pois não 

contribui para um bom clima de aprendizagem. Os alunos já começam a 

demonstrar o seu desagrado perante o comportamento dela.” 

Diário de Bordo – Reflexão aula nº38 

“No jogo 5x5 a Susana mais uma vez mostrou a sua apatia. Até a Maria 

começou a discutir com ela e a dizer-lhe que não fazia nada e que estava a 

prejudicar a equipa…” 

Estas são apenas algumas reflexões de muitas que fui escrevendo ao 

longo do ano. Em conversas com alguns professores, tais como a minha 

professora cooperante e a directora de turma, fui percebendo o porquê destas 

duas alunas terem aqueles comportamentos. A “Susana” é mesmo 

desinteressada e não gosta nada de educação física. Quanto à “Maria”, a 

questão é outra. Esta aluna teve problemas de saúde, no ano transacto sofreu 

de anorexia e ainda está em recuperação. Não gosta da sua aparência física, 

não se sente à vontade com os seus colegas e detesta ser conotado como 

mais fraca que o resto da turma. Para ilustrar a minha percepção relativamente 

a esta aluna, relato um episódio que aconteceu durante a realização da 

medição do peso dos alunos, referente ao protocolo do Fitnessgram. 

Reflexão da aula nº15 

“Nesta parte final da aula aconteceu algo que eu não estava a espera, a 

Maria primeiro pediu-me para não se pesar em frente a toda a turma, mas 

depois quando a chamei para se pesar, recusou-se mesmo estando sozinha 

junto à balança. Como começou a chorar, a professora cooperante ficou a falar 

com ela. No final da aula falei com ela e expliquei-lhe que eu não queria saber 

                                            
3
 Nome fictício. Todos os alunos serão referenciados através de um nome fictício. 
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o peso, uma vez que já me tinham dito, mas sim a percentagem de massa 

gorda de cada aluno. Mesmo assim mostrou-se incomodada em pesar-se a 

minha frente. Então fiz-lhe uma proposta: a balança ficava virada só para ela, 

quando o valor da percentagem de massa gorda aparecesse no ecrã, ela 

indicava-me e desligava a balança. A Maria aceitou a proposta e foi desta 

maneira que eu consegui obter o valor dela.” 

Ao lidar com a “Maria”, fui descobrindo como envolve-la na aula. Para 

perceber melhor onde Ao analisar o seu comportamento durante algumas 

aulas, tentando perceber as suas reacções perante situações normais da aula, 

comecei a definir algumas estratégias para cativar a aluna. Ao perceber que a 

aluna gostava de música e de dançar, propôs-lhe que durante algumas aulas 

fosse ela a dar o aquecimento com pequenas coreografias já ensinadas por 

mim. O resultado foi que em vez de chegar 20 minutos atrasada à aula, 

chegava 10 minutos antes da hora prevista. Outra estratégia por mim utilizada 

foi coloca-la no mesmo grupo de trabalho que determinados alunos com quem 

ela tentava aproximar-se durante as aulas. Após ter um conversa prévia com 

esses alunos, onde lhes pedi para ajudarem a “Maria” a evoluir e que 

tentassem não criticar as suas ações, os alunos aceitaram o desafio e 

mostraram-se dispostos a contribuir para o sucesso da aluna. 

Diário de Bordo – Reflexão da aula nº31 

“Na aula anterior, foi proposto um desafio à Maria: dinamizar o aquecimento. 

Ela abraçou o desafio e hoje chegou 15 minutos mais cedo para ver os últimos 

pormenores do mesmo. Via-se a alegria dela a dançar e a dar o aquecimento 

aos colegas. Esta parte inicial correu bastante bem, os alunos ficaram 

motivados. (…) Durante o torneio, a “Maria” voltou à sua má disposição por 

estar a perder os jogos todos, falei com ela de modo a explicar-lhe que é 

normal uma vez que durante 2 aulas ela não jogou. Para ver se ela se animava 

propôs-lhe que no final da aula a turma volta-se a fazer a coreografia treinada 

por ela e ela aceitou. Voltou novamente a ficar bem-disposta. Este vai ser o 

meu grande desafio ao longo deste ano de estágio. Penso que aos pouco vou 

conseguindo conquistar esta aluna.” 
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Modelos de Instrução 

 

Ao longo do ano, não me cingi apenas a um modelo de instrução para 

lecionar as várias matérias de ensino. Desde o Modelo de Instrução Direta 

(MID), até ao Modelo de Educação Desportiva (MED) de Siedentop, passando 

pelo Modelo Desenvolvimental (MD) de Rink. O MID, segundo (Mesquita & 

Graça, 2009) caracteriza-se por o professor ser o centro de todas as decisões 

no processo de ensino-aprendizagem. Este modelo implica a realização de 

algumas tarefas destacadas por Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009, 

p.48): a revisão da matéria, a apresentação dos conteúdos, controlo e 

avaliação dos mesmos. A par deste modelo de ensino, utilizei o MD. Este 

baseou-se no MID e acredita que “a matéria de ensino exige um tratamento 

didático) (Mesquita & Graça, 2009, p.51). Este modelo baliza três conceitos: a 

progressão, o refinamento e a aplicação. 

Por ser um modelo inovador no ensino português, vou relatar a minha 

experiência da utilização do Modelo de Educação Desportiva na modalidade de 

basquetebol. O Modelo de Educação Desportiva, proposto por Siedentop em 

1987, refere a importância não só ao jogo, mas também ao papel activo do 

praticante na organização e tarefas adjacentes ao mesmo. Este modelo inclui 

três eixos fundamentais: competência desportiva, literacia desportiva e do 

entusiasmo pelo desporto, tendo como propósito “formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta” (Mesquita & Graça, 2009, p. 59). 

O MED foi aplicado pelo núcleo de estágio na mesma modalidade. Na minha 

turma este modelo de instrução já tinha sido aplicado no ano transacto. Apesar 

de eu já lidar ter trabalho com o MED no 1º ano de mestrado, para mim, não foi 

fácil a sua aplicação. O meu problema inicial esteve relacionado com o número 

reduzido de alunos. O facto de o programa apontar como objetivo para o 11º 

ano na modalidade de basquetebol o jogo 5x5, fez com que na minha turma se 

criassem apenas duas equipas. A turma ao ser constituída por apenas treze 

alunos fez com que ficasse limitada no desempenho dos papéis adjacentes ao 



____________________________________Realização da Prática Profissional 

38 
 

jogo, como jogadores suplentes, repórteres, claque, etc, que o MED comporta. 

Esta temática foi alvo de uma reflexão profunda e continua tanto da minha 

parte como da professora cooperante. Ao tentar procurar respostas para 

solucionar o meu problema, a professora recorreu a documentos de anos 

anteriores em que o caso era idêntico. A partir da solução encontrada pelo 

estagiário anterior, fui elaborando a minha solução. Para que a competição não 

perdesse importância, foram criadas duas subequipas de 3 jogadores dentro de 

cada equipa. Desta forma, enquanto decorria o jogo de duas equipas, as 

restantes desempenhavam os restantes papéis. A abordagem ao basquetebol 

foi então feita da seguinte forma: numa fase inicial deu-se importância à forma 

de jogo básica 3x3 e num segundo momento, avançou-se para o jogo 5x5, 

objetivo estipulado pelo programa (ver Anexo I)  

A aplicação do MED na minha turma não correu da forma que esperava. 

Esperava que os alunos fossem mais motivados e empenhados nas tarefas, o 

que não se sucedeu. Nem o facto de ter sido criado um site dedicado 

exclusivamente ao modelo também não os motivou. Questionei os alunos 

acerca da desmotivação, colocando a hipótese de a falha ser minha, à qual os 

alunos responderam que não, apenas devia-se ao facto de ser poucas equipas, 

como mostra a reflexão realizada no dia 22 de março: “Em conversa com os 

alunos percebi que isto (a falta de motivação) deveu-se ao facto de apenas 

estarem duas equipas em jogo, os jogos são sempre contra os mesmos. Faltou 

uma equipa para que haja maior competitividade.” 

No final, a reflexão que faço acerca da utilização do MED na minha 

turma, é que devia ter optado por ter aplicado noutra modalidade, uma onde 

existissem mais do que duas equipas. O facto de a modalidade escolhida para 

a sua aplicação ser a mesma que a do ano anterior pode também ter 

contribuído para a desmotivação. Senti que os capitães de equipa não tiveram 

um papel dominante. A “época desportiva” ao estar dividida em duas fases, fez 

com que eu tivesse um papel mais interventivo e activo, retirando-lhes um 

pouco a autonomia enquanto equipa. 
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4.1.4. Avaliação 

 

Umas das tarefas mais importante, mas também mais difícil que o 

professor tem é a de avaliar. Pelo menos, foi assim que ela se revelou para 

mim ao longo do ano letivo. 

A avaliação foi um processo continuo que desenvolvi ao longo do ano, 

quer sejam avaliações diagnósticas, formativas ou sumativas. Ketele (2002) 

entende que os objetivos da avaliação diferem de acordo com o momento em 

que é realizada: antes (diagnóstica) do processo ensino-aprendizagem tem 

como intuito orientar, durante (formativa) o processo serve como regulador do 

mesmo e após (sumativa) pretende fazer um balanço. 

Um dos meus principais focos dentro desta temática foi o que avaliar e como 

avaliar. Quando planei a avaliação, a minha primeira preocupação foi 

seleccionar os conteúdos a avaliar. A escolha dos conteúdos a avaliar foi 

facilitada uma vez que, como já foi referido neste documento, foi acordada 

entre os professores que leccionavam o 11º ano. A definição dos critérios de 

êxito dos conteúdos a avaliar foi também alvo de reflexão conjunta. A primeira 

necessidade foi então, seleccionar um número de critérios de êxito passível de 

serem avaliados sem descurar nenhum. A definição dos critérios de êxito 

demonstrou-se essencial para uma avaliação eficaz, sendo que orientam todo 

o processo ensino-aprendizagem (Gonçalves et al., 2010). Essa definição 

difere consoante a modalidade. Senti algumas dificuldades na definição dos 

critérios de avaliação nas modalidades de futsal e de basquetebol, por serem 

modalidades onde o meu conhecimento não é tão aprofundado 

comparativamente com a dança, por exemplo. 

A primeira avaliação diagnóstica foi realizada logo na primeira aula 

prática. Nesse dia, recordo-me que me sentia um pouco nervosa e só pensava 

como é que ia conseguir avaliar todos os alunos. A professora cooperante deu-

me alguns conselhos que me ajudaram. Um deles foi em observar a “mancha 
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geral” da turma e perceber em que níveis se encontravam os meus alunos. 

Realizada esta primeira avaliação, senti-me ainda um pouco insegura nas 

percepções retiradas. Era muita informação de um momento só, que tinha de 

ser rapidamente tratada uma vez que nas aulas seguintes já começava a 

lecionar os conteúdos da modalidade. Com o tempo e a experiência fui 

adquirindo capacidades que me deram mais segurança no momento de avaliar 

o desempenho dos alunos. Com efeito, fui confrontada com a necessidade de 

observar e traduzir o desempenho dos alunos em informação útil para planear 

e definir estratégias e metodologias de ensino, intervir em tempo real e também 

proceder à sua classificação. Por muito bem planeada que a avaliação seja, a 

capacidade de observar uma qualquer actividade desportiva e daí extrair a 

informação pertinente revelou ser uma tarefa de elevada complexidade, em 

particular no contexto dos jogos desportivos colectivos. Por outro lado, a 

repetição sistemática destas tarefas revelaram ser um exercício essencial para 

a melhoria das minhas capacidades de observação. 

Uma adequada construção das unidades didáticas e dos planos de aula, 

advêm de uma avaliação adequada. A minha inexperiência no campo da 

observação e nomeadamente da avaliação, fez com que me precipitasse na 

construção das unidades didáticas, nomeadamente a unidade didática de 

voleibol: após a avaliação diagnóstica planeei ensinar o jogo 6x6, mas com o 

decorrer das aulas percebi que fui ambiciosa e que a turma ainda não estava 

preparada para avançar. A minha avaliação mal feita resultou na construção de 

uma unidade didática desadequada à minha turma. Neste caso concreto, a 

minha unidade didática sofreu alterações ao nível dos conteúdos. A avaliação 

diagnóstica permitiu-me perceber as capacidades dos meus alunos e, por 

conseguinte, adequar o processo de ensino e aprendizagem em cada 

modalidade.  

Por outro lado, a avaliação formativa permitiu-me perceber a evolução 

dos alunos ao longo da unidade didática. Mas, permitiu-me também retirar 

informações acerca do trabalho desenvolvido por mim nas aulas. Este tipo de 

avaliação foi feito durante todas as aulas, tornando-se intuitivo com a 

experiência. A avaliação formativa torna o ensino mais eficaz “porque consiste 
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na observação e interpretação dos seus efeitos permitindo orientar todo o 

processo ensino-aprendizagem” (Gonçalves et al, 2010, p.49).  

A avaliação sumativa é o último nível de avaliação de uma modalidade. 

Este tipo de avaliação pretende aferir se o aluno adquiriu as competências 

ensinadas ao longo da unidade didática. A avaliação sumativa teve um carácter 

qualitativo e quantitativo, visto que no fim do período é necessário quantificar a 

prestação de cada aluno. A avaliação mais imediata, isto é, realizada na aula, 

foi qualitativa, sendo que numa segunda fase, foi quantificada. Tal como 

aconteceu na definição de critérios de êxito, senti que existiram modalidades 

“mais fáceis de avaliar” que outras. O meu conhecimento aprofundado ou não 

da matéria e a natureza da mesma determinaram a dificuldade da tarefa. 

Modalidades como futsal ou basquetebol, foram as que me deixaram mais 

receosa. Por não dominar plenamente a modalidade, senti obviamente 

dificuldades em focar-me no essencial e nos critérios da avaliação. O medo de 

errar fez com que repensasse no modo de avaliar. Nestas situações, o auxílio 

da avaliação mais experiente da professora cooperante foi essencial. Um caso 

inverso foi, por exemplo, a dança, onde não senti qualquer dificuldade em 

perceber em que nível se encontravam os alunos, e de que forma os poderia 

avaliar mais corretamente. A avaliação sumativa da modalidade em causa 

diferiu das outas no sentido em que utilizei a filmagem como instrumento 

auxiliar de avaliação. Isto porque, durante a avaliação, os alunos realizaram a 

coreografia em conjunto, logo, em cinco minutos, eu não conseguiria avaliar 

corretamente treze alunos.  

Em todas as avaliações tentei ser sempre o mais justa possível com 

todos os alunos. Para além de colocar cada aluno num determinado patamar, 

também recorri à comparação entre alunos para diferenciar as suas 

prestações. 

Ao longo do estágio compreendi que a avaliação não tem apenas como 

finalidade a atribuição de uma classificação. Desta forma, o professor 

consegue retirar informações acerca do seu processo de ensino, se este se 
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revelou eficaz ou se necessita de ajustes ou melhoramentos no futuro de forma 

a adequar os objetivos aos alunos. 

Como forma de avaliar a cultura desportiva dos alunos recorri aos testes 

escritos. Ao longo das aulas do primeiro e do segundo período, para além de 

fazer uma breve revisão de conteúdos no final de cada aula, também foi 

disponibilizado os “guia do aluno” para que estes pudessem complementar o 

estudo. Verifiquei que os alunos que demonstravam mais dificuldades a nível 

das habilidades motoras na aula, foram os que obtiveram melhores resultados 

nos testes. Isto demonstra que houve um esforço de perceber os conteúdos, 

apesar de a sua aplicação na aula não ter sido tão bem sucedida. Demonstra 

ainda que o facto de se ser um bom executante na prática, não significa que 

não precise de perceber a teoria da modalidade para tornar um aluno completo. 

Em conversa com os alunos acerca deste facto, percebi que alguns não tinham 

visto os documentos por mim facultados. 

Todo este processo, desde o início até ao fim do ano letivo, permitiu a 

minha evolução dentro do capítulo da avaliação. Possibilitou-me ainda 

experimentar várias estratégias e adequar cada uma aos objetivos pretendidos, 

sendo que desta forma foi descobrindo a(s) estratégia(s) mais confortáveis 

para mim e para cada uma das modalidades 

 

4.2. Participação na escola e Relação com a Comunidade 

 

Ao longo do ano letivo foram várias as atividades em que participei. 

Todas elas contribuíram para o meu crescimento profissional e pessoal. De 

seguida, irei discorrer sobre essas mesmas atividade, desde reuniões, desporto 

escolar, até acampamentos, passando por participações em vários eventos. 

A participação nas reuniões de conselho de turma, de departamento 

curricular e de grupo disciplinar são também uma tarefa integrante do estágio 

profissional. Nestas reuniões, percebi que lecionar aulas eram, sem dúvida, a 

tarefa onde me sentia mais à vontade. Nas reuniões de Conselho de Turma, 
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era onde eu sentia mais à-vontade para expressar a minha opinião. Gostava 

essencialmente de perceber como os meus alunos se comportavam nas aulas 

dos colegas das outras disciplinas, ainda que as nossas opiniões divergissem. 

Nas minhas aulas, os alunos eram empenhados e aplicados, escutando com 

atenção a minha instrução. Situação completamente distinta do que se passava 

nas restantes disciplinas. Percebi então que, como era uma professora que 

eles escutavam, pelo menos assim acreditava, que podia conversar com eles e 

tentar encaminhá-los no caminho correto. Fi-lo algumas vezes pois, na minha 

opinião, o professor não se deve preocupar apenas com a sua disciplina mas 

com o desenvolvimento global do aluno. 

Foi nas reunião de grupo disciplinar que compreendi muitas das tarefas de um 

professor de educação física, para além da leccionação das aulas. Cada 

professor com a sua personalidade traz uma mais-valia para o grupo em geral: 

uns são mais predispostos para a organização de eventos, outros para tarefas 

de responsabilidade ou ainda para coordenar pessoas. Tentei absorver o 

máximo de informações que de me disponibilizavam para potenciar a minha 

passagem pela escola. 

Durante o ano letivo, acompanhei o desporto escolar na modalidade de 

natação. Para além de ser uma modalidade que me desperta interesse, na 

minha área de residência existe um clube de natação e vi aqui a possibilidade 

de aprofundar os meus conhecimentos acerca da modalidade. Por outro lado, o 

facto de acompanhar uma equipa da escola, permitiu-me criar ligações com 

outros alunos. Entendo que estes pequenos clubes existentes nas escolas 

pretendem desenvolver o gosto pela prática de exercício físico e tem como 

intuito que este se prolongue na idade adulta. Como prova disso, dois dos 

alunos que pertenciam ao clube de natação, já não frequentavam a ESAS, mas 

continuavam a ir a todos os treinos. Neste caso particular, penso que este 

gosto e interesse que estes alunos revelaram não se restringe apenas à 

modalidade, mas também à professora que a orientava as aulas. O entusiasmo 

e motivação com que “veste” a pele de professora, educadora, treinadora, 

amiga é absolutamente cativante e reveladora do impacto que um professor de 

educação física pode ter na vida de um aluno e de uma comunidade escolar 
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em particular. O seu espírito empreendedor e participativo nas actividades e 

eventos da escola foi também um verdeiro exemplo de profissionalismo para 

mim. Para além da Natação esta professora acumulava ainda a actividade de 

dança. Assim, acompanhar esta professora foi para mim uma verdadeira lição 

de vida.  

Para além de ser uma pessoa dinâmica e com características de líder, 

esta professora consegue seduzir os alunos no sentido de se aliarem a causas 

solidárias, extravasando em muito o domínio estrito das actividades desportiva 

dentro da escola. Assim, no âmbito da minha convivência com esta professora 

tive a oportunidade de conhecer outras instituições do concelho de Matosinhos, 

tais como a Escola de segundas oportunidades de Matosinhos e um lar de 

idosos, situado na Senhora da Hora. Nessas instituições, a minha turma 

apresentou um esquema de ginástica acrobática, já apresentado nos festejos 

natalícios das escolas primárias de São Mamede de Infesta e no Sarau dos 25 

anos da ESAS. Com as atividades referidas, para além de conhecer novos 

lugares, aprendi um pouco mais acerca das funções das instituições e o que 

fazem pela comunidade. Tive contacto com uma realidade completamente 

diferente da minha. Apesar de lidar com todo o tipo de indivíduos no meu dia-a-

dia, a minha formação não me preparou (nem é esse o objetivo) para trabalhar 

com alunos adultos ou com idosos, em vez de crianças e jovens.  

Fui também convidada pela mesma professora para acompanhar a sua 

direção de turma juntamente com algumas professoras num acampamento 

realizado no Bioparque, São Pedro do Sul. Outras atividades em que tive um 

papel ativo foram nos “Jogos sem Idade”, o Corta-mato, Street Basket e no 

Torneio de Abertura de Badminton. Em todas estas atividades, auxiliei na 

organização das atividades. Este envolvimento permitiu-me perceber toda a 

dinâmica da organização de eventos realizados numa escola, mas 

essencialmente, promoveram a aproximação aos alunos, fora do ambiente 

formal que a aula adquire. Participei ainda na divulgação do desporto escolar – 

dança, onde foi feita uma mega aula de dança. Foi com muita pena minha, que 

por motivos profissionais, não consegui acompanhar esta modalidade ao longo 

do ano.  
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Durante este ano letivo foi desenvolvido o projeto intitulado “Em Forma” 

na escola. Este programa pretendeu promover a atividade física em alunos que 

se encontravam fora da zona saudável do protocolo Fitnessgram. Acompanhei 

o trabalho desenvolvido pela professora responsável. Este trabalho envolveu a 

elaboração de planos de treino, o acompanhamento e a supervisão desses 

mesmos treinos. Apesar de terem sido seleccionados cerca de quarenta 

alunos, apenas seis aderiram ao programa, numa fase inicial, sendo que mais 

tarde, o grupo aumentou para dez alunos. A justificação dada pelos alunos que 

recusaram aderir ao projecto foi a falta de tempo para participarem no 

programa. Contudo ficamos com a sensação de têm outros motivos, dado que 

a hora das sessões foi determinada tendo em consideração o horário livre dos 

alunos em causa. Talvez não se sintam motivados para o exercício físico em 

geral ou para o que lhes foi proposto, ou ainda existam problemas do foro 

psicológico e social que importa resolver Os alunos que aderiram ao projecto 

participaram de forma assídua e empenhada, tendo conseguido reduzir o seu 

peso de forma significativa, sendo que um dos alunos conseguiu uma perda de 

7kg. Para mim foi um desafio preparar estas “aulas especiais”. Tinham de ser 

motivadoras e desafiantes do início ao fim, mas sem esquecer o seu principal 

objetivo. Inicialmente, os alunos demonstraram-se tímidos mas trabalhadores. 

Não era perceptível qual era a sua opinião acerca das aulas nem dos  

exercícios, e quando questionados diziam sempre que para eles estava sempre 

tudo bem. Entendia estas respostas de forma ambígua e questionava-me sobre 

o verdadeiro impacto das actividades que com eles desenvolvia, porque não 

era só de perder peso que se tratava, pretendia também que houve-se um 

envolvimento afectivo com a actividade, facilitador do desenvolvimento de 

hábitos de prática física-desportiva. Por outro lado, sentia um certo 

distanciamento que não havia sentido com a minha turma o que era para mim 

confuso e pouco confortável. Tentava entender o porquê desta minha 

percepção e questionava-me se eventualmente eu não teria algum tipo de 

comportamento inconsciente que levasse os alunos a pensar que eu estava ali 

a julga-los ou a cataloga-los. Assim, de forma tornar a relação mais próxima 

comecei também a fazer os mesmos exercícios e a participar nas atividades 
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propostas por mim ou pela professora responsável. Esta estratégia revelou-se 

adequada uma vez que os alunos começaram então a ganhar mais à vontade 

comigo e a expressarem de forma desinibida a sua opinião acerca de algumas 

atividades que gostariam de fazer. De forma a complementar a informação 

acerca deste assunto, encontra-se disponível, em anexo II, o relatório 

elaborado pela professora responsável pelo programa. Em suma, penso que 

esta foi uma experiência formativa muito interessante e desafiadora. 

No contexto das actividades de responsabilidade do núcleo de estágio, 

participei na organização do IV Meeting de Atletismo. Por norma este evento é 

organizado pelo núcleo de estágio, com a colaboração dos restantes 

professores de Ed. Física da escola, e tem como propósito apurar os melhores 

alunos da escola nas várias disciplinas do atletismo para competirem nos 

Torneios concelhios, onde todas as escolas secundárias do concelho 

participam. A organização do meeting de atletismo permitiu-me explorar as 

funções do professor numa vertente mais organizativa e adquirir competências 

da organização de eventos. A organização do meeting arrastou consigo um 

conjunto de outras tarefas que até então não havia experimentado, desde 

inscrições, autorizações, justificações de faltas, até à aquisição de medalhas. 

Naturalmente que todo este processo foi guiado pela professora cooperante em 

face de experiências anteriores, o que favoreceu a agilização e adequação de 

todo o processo de planeamento, organização e realização do evento. 

Organizámos ainda uma visita de estudo ao Clube de Canoagem do 

Gramido, para as turmas que ficaram ao encargo do núcleo de estágio. Ao 

organizar esta atividade, fiquei ciente das muitas burocracias necessárias, 

desde autorizações dos pais, da escola ao planeamento do roteiro (ir visitar os 

locais antes da visita). Esta visita teve como intuito promover hábitos de vida 

saudável, alargar o conhecimento de modalidades desportivas e dar-lhes a 

conhecer uma parte do património sócio-cultural da cidade do Porto. No clube 

de canoagem, tivemos a oportunidade de perceber como todo o trabalho do 

atleta é preparado e desenvolvido. Esta experiência foi enriquecedora não só 

para os alunos, mas também para mim. Não sendo natural da cidade do Porto 



____________________________________Realização da Prática Profissional 

47 
 

e desconhecendo uma parte da história da mesma, permitiu-me aprender um 

pouco mais acerca da cidade que me acolheu durante cinco anos. 

 

4.3. Desenvolvimento profissional 

 

Esta área refere-se a todas as atividades importantes no 

desenvolvimento da prática profissional.  

A primeira tarefa executada foi o Projeto de Formação Individual (PFI) 

onde, numa primeira fase, tentei perceber quais eram as minhas dificuldades e 

facilidades, e a partir daí, estabelecer objetivos para o ano lectivo. Logo, foi um 

documento auxiliar para o começo da minha prática docente.  

A elaboração de todos os planeamentos (unidades didáticas, aula...), 

reflexões e observações revelaram ser documentos essenciais para o meu 

desenvolvimento, assim como as reuniões em que participei. 

A elaboração de um portfólio digital permitiu-me dar a conhecer, ao meu 

núcleo de estágio, à professora orientadora e cooperante uma parte 

significativa do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, facilitando o seu 

acompanhamento. 

 Ao longo do ano letivo, a minha atuação não se restringiu apenas às 

minhas aulas. Por exemplo, para além de observar e reflectir regularmente 

acerca das aulas leccionadas pelos meus colegas, participei de forma efectiva 

em algumas aulas por eles leccionadas, em particular nas de dança. Também 

fui convidada, por colegas de outros núcleos de estágio, a auxiliar no ensino da 

mesma modalidade. Esta foi uma experiência foi interessante porque deu-me a 

conhecer outros contextos de aulas. O contato com outras turmas e outras 

escolas permitiu-me observar a forma como lidam com os seus alunos e retirar 

algumas dicas úteis que utilizei, mais tarde, na minha turma quando leccionei 

dança. Esta experiência veio, também, confirmar que, no ensino não existe 

uma receita para ensinar. Um dos meus colegas utilizou um exercício que 

resultou muito bem na turma dele sendo que os alunos mostraram-se 
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empenhados e motivados. Pelo resultado obtido, decidi utilizar o mesmo 

exercício na minha turma, esperando obter os mesmos resultados. Mas o 

resultado não foi o mesmo. Os meus alunos, principalmente os rapazes, 

mantiveram-se nos seus lugares à espera que algum tomasse a iniciativa. Na 

tentativa de motivar os alunos, integrei o grupo em causa, sendo que nem 

desta forma fui bem sucedida. Este exemplo serve para ilustrar a importância 

de adequar o ensino à turma. 

 Como última etapa saliento a realização do presente documento, 

Relatório de Estágio Profissional, como culminar de toda a minha prática de 

atividade docente.  

 

4.3.1. O ensino da dança nas escolas 
 

“Dançar é humano. É uma actividade mágica, baseada na beleza da energia humana, 

enquanto movimento produzido pelo corpo.” 

(ME, 2001,p. 183) 

 

A dança integra os Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) na 

qualidade de matéria nuclear e obrigatória, e também como matéria alternativa, 

no que se incluem a dança social, as danças tradicionais portuguesas e a 

aeróbica. A dança está inserida nas atividades físicas expressivas e deve 

acompanhar o aluno desde que este entra na escola. Não obstante, a sua 

abordagem em contexto escolar não raras vezes é relegada para segundo 

plano. Por exemplo, eu apenas tive contacto com a modalidade no 9º ano de 

escolaridade. Na escola ESAS verifiquei também que nem todos os 

professores de Educação Física abordavam esta modalidade. Assim, ia-me 

questionando acerca das razões subjacentes à frequente supressão desta 

matéria. Também foi motivo de reflexão as dificuldades e receios dos meus 

colegas na lecionação da dança, em particular porque não dominavam 

qualquer passo de dança ou revelavam qualquer sentido de ritmo ou 

coordenação que a modalidade exige. Sou da opinião de que estas 
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dificuldades prendem-se com o facto do contacto com a modalidade ser 

diminuto, acrescido de uma experiência didáctica na FADEUP exclusivamente 

direccionada para o ensino do conteúdos, sendo desprovida de um saber fazer 

prévio. Na minha opinião, neste caso concreto é bastante útil vivenciar, ainda 

que de forma incipiente, as exigências práticas específicas da modalidade, 

porquanto isso nos habilita a demonstrar o pretendido, ajustar planeamentos e 

corrigir os erros de execução.  

 Assim pretendia explorar esta problemática, aprofundando a abordagem 

desta modalidade na escola, em particular na ESAS, tentando aprofundar as 

dificuldades na sua lecionação, os valores e/ou preconceitos atribuídos por 

professores e alunos. Por razões de saúde (tendo sido obrigada a interromper 

o trabalho do estágio por um período de 10 semanas) este trabalho foi 

orientado para o desenvolvimento de uma proposta metodológica e sua 

aplicação no contexto da minha turma. Assim, o trabalho que aqui se apresenta 

está estruturado da seguinte forma: a) análise à dança nos programas de 

educação física, b) porque se deve ensinar dança nas escolas e c) a dança na 

minha turma. 

 

Dança nos Programas Nacionais de Educação Física 

Na argumentação do projeto dos PNEF, Bom et al (1990, p.248) 

defendem o ensino da dança como “sendo uma modalidade ou área física de 

tão grande valor educativo pelo seu modo de execução e combinação das 

habilidades e pela atitude mental que suscita: de abertura aos outros, de 

experimentação e apreciação das possibilidades plásticas da movimentação 

individual e em grupo, da estruturação da sensibilidade rítmica, em síntese, de 

disponibilidade motora e psicológica à expressão pessoal”.  

Analisando os programas, verifica-se que a dança acompanha todo o percurso 

académico do aluno, desde o 1º ciclo ao secundário. No 3º ciclo, a dança 

aparece, para além de matéria nuclear, como matéria alternativa, abordando as 

danças sociais, danças tradicionais portuguesas e ainda a Aeróbica. O PNEF 

refere a importância do ensino da dança: “A Dança surge ao longo do curso de 
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Educação Física, pois o tratamento desta área, tão importante, deve permitir 

uma progressão da qualidade de prática e dos seus efeitos, de acordo com as 

possibilidades dos alunos na composição, na interpretação (técnica) e na 

apreciação. Essas possibilidades são suscitadas pelo desenvolvimento global 

do aluno, para o qual a Dança deve também contribuir, pois inclui uma 

variedade de actividades acessíveis, quanto aos recursos necessários, e de 

amplo significado para a sensibilidade dos alunos” (Ministério da Educação, 

2001b, p.18). 

De acordo com o quadro seguinte (quadro nº 1) verifica-se que a partir 

do 3º ciclo é realizada uma divisão do ensino da dança em 4 sub-áreas, onde a 

Matéria Nuclear corresponde à Dança Moderna e as Matérias Alternativas 

correspondem às danças sociais, danças tradicionais portuguesas e aeróbica.  

 

 

 

O Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) (Ministério da Educação, 

2001a) define como competências específicas da disciplina da dança quatro 

temas referenciais: Corpo, Espaço, Energia e Relação. Estes temas são 

desenvolvidos ao longo dos três ciclos, aumentando progressivamente os 

conteúdos em função dos anos e ciclos de escolaridade. É com base neles que 

deve ser construído o processo ensino-aprendizagem da modalidade.  

 

 

Quadro 1 – Dança dividida por ciclos de ensino 

Ciclo 1ºCiclo 2º Ciclo 

3º Ciclo Secundário 

Matéria 

Nuclear 

Matérias 

Alternativas 

Matéria 

Nuclear 

Matérias 

Alternativas 

Nível Introdução 
Parte 

elementar 
Elementar 

Introdutório 

Elementar 

Avançado 

Elementar 

Introdutório 

Elementar 

Avançado 
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Estudos sobre o ensino da dança no currículo da educação física 

Apesar dos programas nacionais já integrarem o ensino da dança nas 

escolas, esta parece ainda ser uma matéria pouco abordada pelos professores 

de Educação Física. O problema do ensino da dança na escola parece também 

ser marginalizado nas investigações acerca do ensino da educação física nas 

escolas. Assim, centrei-me num único estudo que persegue os mesmos 

objetivos subjacentes às minhas intenções de estudo iniciais. 

Cardoso (2011) realizou um estudo acerca desta problemática, tendo concluído 

que a principal razão pela qual a dança é pouco abordada reside na ausência 

formação específica por parte do professores e mesmo tendo formação, muitos 

deles referem que não se sentem aptos/confortáveis na sua abordagem. Para a 

realização deste estudo, Cardoso (2011) aplicou um questionário a dezassete 

professores licenciados em Educação Física de diferentes escolas. Os 

docentes foram divididos em dois grupos: especialistas em dança (oito 

docentes) e não especialistas em dança (nove docentes). Com efeito, os 

problemas mais identificados foram: a formação de professores, conseguir 

incutir o gosto de dançar nos alunos, conseguir perceber a estrutura rítmica, 

falta de coordenação e desequilíbrio entre os sexos. Como possíveis soluções 

para os referidos problemas, os professores apontaram: procurar formação 

específica para ensinar esta matéria, ensinar como aprender a estrutura 

rítmica, elaborar planos plurianuais e criar jogos rítmicos de desinibição. 

Subsequentemente o mesmo autor realizou um estudo de caso numa 

escola da sua conveniência, dado que apesar de não ter docentes 

especialistas em dança, os mesmo parecem ter resolvido de forma eficaz o 

problema da lecionação desta matéria, dado que a abordam de forma regular e 

contínua. Assim, procurou perceber as estratégias utilizadas pela escola para o 

sucesso do ensino da dança. Para tal, Cardoso (2011) entrevistou a professora 

responsável pelo avançado do ensino da dança na escola. Como forma de 

solucionar os problemas encontrados pelos professores, a referida escola 

adoptou algumas estratégias que a entrevistada reconhece serem o motivo dos 

bons resultados alcançados. A dança é então abordada desde o 7º ano, por 
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todos os professores. A professora sublinhou que a disponibilidade de todo o 

grupo de educação física faz toda a diferença quando se pretende cativar os 

alunos. Relatou ainda que os professores em causa dão bastante ênfase à 

modalidade de dança e referem que os alunos devem dar-lhe a mesma 

importância que dão às restantes modalidade e que contribui para subir a nota 

da disciplina. Por outro lado, realizam com a necessária regularidade 

formações internas acerca do ensino da dança de forma a colmatar a falta ou 

aperfeiçoamento de formação dos docentes. Desta forma os professores 

podem aperfeiçoar as coreografias e danças lecionadas. As formações podem 

ser dadas por colegas do grupo de educação física ou professores convidados 

especializado em Dança. Acresce que os professores de educação física da 

referida escola juntam-se de modo a treinarem a capacidade de observação e 

uniformização de critérios de avaliação do desempenho dos alunos.  

Em resumo Cardoso (2011) realça a necessidade de todos os 

professores atribuírem a devida importância à Dança na escola nas aulas de 

educação física, dado a sua importância no desenvolvimento motor, social e 

psicológico dos alunos. 

 

 

Porquê ensinar dança na escola 

Nanni (1995) defende que a dança auxilia na formação corporal, 

desenvolve a capacidade de socialização e a criatividade. Estes aspetos são 

desenvolvidos nas aulas de educação física, logo a dança pode/deve ser 

utilizada para educar os nossos alunos. Serre (1982, cit. Santos, 1997) vai mais 

longe dizendo que a Dança é uma atividade universal (pelo facto de qualquer 

povo da terra, independentemente da idade, dançarem), polivalente (por ter 

diferentes funções, tais como rituais, culturais…), polissémica (adquire vários 

significados), polimorfa (reveste um infinidade de formas, como Clássica, 

Moderna) e psicossomática (por ser expressar através do corpo). Vários 

autores têm definido objetivos para o ensino da dança na escola. Gray (cit. por 

Correia, 2008, p.18) estipula como objetivos a transmissão social de cultura, o 
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desenvolvimento da condição física e recreação e a aquisição de habilidades 

motoras. Por outro lado, Santos (1997) estabelece quatro objetivos 

fundamentais: cognitivos (pois visam a aprendizagem de novos conhecimentos 

pela percepção do movimento), sociais (visto que os objetivos podem ser 

alcançados por meio de formas de relacionamento), afetivos (pelas formas 

expressivas que são exercitadas) e físicos (pelo desenvolvimento das 

capacidades coordenativas e condicionais). 

 

A minha turma 

Para lecionar a modalidade de dança, tal como nas outras modalidades, 

houve a necessidade de construir uma unidade didática. Após uma conversa 

informal com os alunos, percebi que a maior parte dos mesmos não tinha 

abordado dança na escola. O único contacto que tiveram com a modalidade foi 

no ano anterior onde o objetivo foi trabalhar uma coreografia para ser 

apresentada na escola. Mas não foram trabalhados os conteúdos da 

modalidade. Como tal, parti do princípio que não possuíam conhecimentos 

suficientes para puderem seguir o programa referente ao 11º ano na 

modalidade de dança.  

A escolha dos temas/conteúdos a abordar nas aulas foi feita com base nos 

conhecimentos adquiridos nas aulas de Didática de Dança no ano transato, 

indo de encontro aos temas referenciados pelo CNEB. Os temas/conteúdos 

foram os seguintes: (Noção) Corpo(ral), (Noção de) Tempo, (Noção de) 

Espaço, Criatividade, Expressão, Energia e Coreografia. Não inclui o tema 

Relação uma vez que, no meu entender, é uma característica de todo o ser 

humano. Este relaciona-se inevitavelmente com o meio ou consigo mesmo.  

Partindo do princípio que a minha turma nunca teve dança como 

modalidade inserida no seu currículo, adaptei os conteúdos de Ávila-Carvalho 

& Lebre (2011) (ver quadro nº 2) e desenvolvi a unidade didática que abaixo se 

apresenta (quadro nº 3). 
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Ávila-Carvalho & Lebre (2011) propõem os seguintes temas/conteúdos 

para o ensino da dança para o 2º ciclo de ensino básico: 

 

Quadro 2 - Temas/conteúdos para o ensino da dança 

Temas Descrição 

Noção 

corporal 

Conhecer o seu Mapa e descobrir as potencialidades do seu 

corpo. Atividades de locomoção, gestuais, de transposição de 

peso. Inclui ações (saltar), partes (cabeça) e formas (dobradas, 

alongadas) 

Noção de 

tempo 

Desenvolver as qualidades temporais e dinâmicas. Movimentos 

de aceleração ou desaceleração. Inclui o ritmo/cadência e 

ritmo/estrutura 

Noção de 

espaço 

Conseguir distinguir as direcções do movimento (cima, frente), 

níveis (alto, baixo) e percursos (curvas). Explorar os movimentos 

simétricos e assimétricos. 

Energia 
Explorar as situações de fluência livre e controlada, temporais e 

dinâmicas. Inclui o tempo, o peso e a fluência 

Relação 
Saber estabelecer e criar sistemas de conexões com partes do 

corpo, materiais e comunicação com os colegas. 

Criatividade  
Criar movimentos espontâneos, capacidade de se expressar 

através do movimento 

Coreografia 
Adequar o movimento à música, trabalho de memória e criação 

de movimentos 
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A unidade didáctica segue o princípio geral de uma abordagem dos 

conteúdos do mais simples para os mais complexos. Não contempla a 

avaliação diagnóstica, uma vez que os alunos não tiveram contacto com a 

modalidade anteriormente.  

Na abordagem específica dos conteúdos seccionados recorri a exercícios 

tendo por base a minha experiência pessoal na modalidade, conhecimentos 

adquiridos na aulas de Didática de Dança na FADEUP e alguma literatura da 

especialidade: assim, para desenvolver a noção de corpo, recorri a exercícios 

que exploram diferentes partes dos corpo e formas para que os alunos 

tomassem conhecimento das potencialidades do corpo. Uns dos exercícios que 

utilizei para desenvolver a noção de corpo foi o exercício do espelho, onde um 

aluno tem de reproduzir os movimentos do colega. 

Quanto à noção de tempo. Os exercícios utilizados foram de encontro com 

cadência do ritmo das músicas com diferentes compassos. É essencial que o 

aluno perceba o compasso da música para que depois a consiga acompanhar 

através da dança. Na minha turma, o exercício de bater palmas ao compasso 

da música resultou bastante bem, uma vez que os alunos conseguiram 

perceber os diferentes ritmos.  

Relativamente à noção de espaço, pretendi explorar o espaço da aula, bem 

como diferentes níveis (pé/sentado) e direções (frente/trás). O jogo dos arcos, 

Nº da aula 1 2 3 4 5 6 

Conteúdos 

Corpo I E E/C    

Tempo I E E E/C   

Espaço I E E E/C   

Criatividade I E E E E/C  

Expressão  I/E E E E/C  

Energia  I/E E E E/C  

Coreografia  I/E E E E/C AS 

Quadro 3- Unidade didática de dança do 11ºB 

AD – Avaliação Diagnóstica 
I – Introdução  
E – Exercitação 
I/E - Introdução/Exercitação 
E/C – 
Exercitação/Consolidação 
C – Consolidação  
AS – Avaliação Sumativa 
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onde estão espalhados arcos pelo espaço e os alunos têm de os ocupar 

quando a música pára, havendo menos arcos que alunos, foi um dos exercícios 

utilizados durante as aulas de modo a explorar o espaço. 

A criatividade foi desenvolvida em grupo, de modo a promover a interação e a 

discussão de ideias entre os alunos. A expressão e energia foram trabalhadas 

em conjunto com a criatividade, dando destaque aos exercícios de mímica, 

onde o aluno tem de ser capaz de transmitir informação através do seu corpo. 

Um exercício que resultou bastante bem, e que os alunos aderiram bem, foi o 

de interpretar uma história ou uma situação do dia-a-dia. Apela à criatividade, 

expressão e energia. 

 Por último, a coreografia foi desenvolvida por mim. Ao longo das aulas fui 

passando partes da coreografia até esta ficar completa.  

De modo a preparar os alunos para esta modalidade, ao longo do ano, alguns 

aquecimentos de aulas foram dados com música e uma simples coreografia. 

Inicialmente os alunos mostraram-se reticentes mas à medida que iam 

decorando os passos começaram a ficar mais à vontade. 

 

Reflexão final 

Esta forma de abordar a modalidade permitiu desenvolver nos alunos a 

autonomia corporal, cooperação e responsabilidade, sendo que o desempenho 

de cada um é essencial para o grupo. No caso da minha turma, perceberam 

também que a dança não tem de ser uma modalidade exclusiva das raparigas 

e que pode ser divertido aprender a dançar. Com exercícios simples de 

relacionamento e confiança, se constrói a base da dança. Nesta modalidade a 

competição dá lugar à cooperação e a um objetivo comum, desenvolvendo 

desta forma o espírito de companheirismo. 

Foi assim que abordei a modalidade de dança na minha turma. Mas a mesma 

modalidade foi abordada de uma forma bastante distinta pelos meus colegas 

do núcleo de estágio. Nas suas turmas, as coreografias foram elaboradas nas 

aulas e pelos alunos que tinham alguma formação em dança. Apesar de os 
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meus colegas não dominarem a modalidade, não foi impedimento para o 

sucesso da mesma. 

Como estratégia para o sucesso do ensino da dança nas escolas aconselho a 

“ouvir” os alunos. Muitas vezes é-lhes ensinado estilos de dança dos quais os 

mesmos não se identificam, como danças sociais., mas se constam no 

programa é fundamental abordar. Mas é provável que o entusiasmo dos 

mesmos seja diminuto. Existe então a necessidade de equilibrar o ensino, 

ensinado por exemplo uma coreografia de danças sociais e outra indo ao 

encontro do estilo que mais gostam. Se o professor não se sente à vontade 

para ensinar dança, pode recorrer a vídeos e pedir aos alunos que criem as 

suas coreografias. Desta forma, está a salvaguardar a sua credibilidade 

enquanto professor e também a desafiar os seus alunos. Mas não deixa de ser 

necessário haver um esforço por parte dos professores para procurarem 

formação acerca desta temática de modo a sentirem mais segurança na altura 

de abordar a mesma. 

Finalmente talvez a estratégia encontrada pelo grupo de educação física da 

Escola Secundária José Gomes Ferreira deve ser adotada por outros grupo 

escolas e se possível avaliados os resultados. 
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complexas que requerem, no imediato, escolhas e decisões sobre as ações a 

desenvolver as quais acarretam consequências para o futuro” (Freire, 2001).  

 

Durante todo o seu percurso formativo o futuro professor é estimulado 

no sentido de desenvolver um espírito crítico e reflexivo relativamente aos 

conhecimentos e experiências de ensino vivenciadas. Como afirma Batista 

(2008), é fundamental que a formação inicial prepare os futuros professores, 

dando-lhes estratégias que lhes permitam desenvolver comportamentos 

intencionais e conscientes. Em conformidade, Nóvoa (1992) defende que a 

formação deve fornecer aos professores meios que lhe permitam construir um 

pensamento autónomo. O mesmo autor sublinha ainda a importância da 

reflexão crítica na formação profissional em detrimento de cursos ou outros 

momentos de formação de cariz muito teórico e expositivo. A reflexão permite 

ao professor crescer e desenvolver-se enquanto profissional.  

 A reflexão tem por base todo o conhecimento adquirido pelo professor 

ao longo da sua formação, de experiências passadas similares ou não à 

situação reflectida. São esses fundamentos que tornam a sua actuação mais 

assertiva. Mas, este exercício reflexivo só faz sentido se o docente tiver uma 

postura de questionamento do saber para se compreender a si mesmo e ao 

meio que o rodeia (Alarcão et al., 1996).  

A capacidade de refletir contribuiu imenso para o meu desenvolvimento 

profissional ao longo deste ano letivo, uma vez que pude testar diferentes 

estratégias e averiguar a sua eficácia. Não apenas a minha reflexão sobre a 

minha prática mas também a reflexão feita pelos meus colegas de estágio e 

pela minha professora cooperante, pois permitiram-me ter outras visões da 

mesma situação. 

A construção de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, 

teve como base os conhecimentos e formação adquirida. Mas, nesta fase 

inicial, muitas das minhas ações precisaram de ser repensadas e 

reconstruidas, tendo como exemplo planos de unidades temáticas.  
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Inicialmente não foi fácil refletir acerca da minha prática. Tendia para ser 

mais descritiva e menos reflexiva. Mas à medida que as aulas iam decorrendo 

e com alguns feedbacks da professora cooperante, fui reproduzindo todas as 

ideias e pensamentos que sustentavam as minhas escolhas. A capacidade de 

refletir foi melhorando à medida que a minha capacidade de observação foi 

evoluindo. Depois de ultrapassados os receios iniciais desta nova aventura, fui 

conseguindo observar com “olhos de ver” todos os aspectos que ocorriam na 

aula. À medida que as minhas reflexões se tornaram mais consistentes, 

também as minhas decisões tornaram-se mais conscientes e corretas, pois, 

com a experiência, a capacidade de refletir e tomar decisões tornou-se mais 

aprimorada.  

À medida que a reflexão se tornou uma prática natural da minha 

atividade, percebi, mais concretamente, os três tipos de reflexão defendidos 

por Schön (1992): a reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre 

reflexão na ação.  

A primeira, reflexão na ação, ocorre aquando a ação pedagógica. O 

professor é confrontado com uma situação real onde ocorre uma ação não 

planeada e naquele momento tem de ser capaz de a resolver. É importante que 

este tipo de reflexão seja intuitivo e rápido, para que não haja uma quebra de 

ritmo na aula. Recordo uma aula em que a reflexão na ação foi evidente: numa 

aula de futsal em que tinha planeado a introdução do drible e da finta em “V”, 

percebi que os alunos ainda não possuíam o controlo da bola necessário para 

realizarem as tarefas planeada de acordo com o pretendido. Nesse mesmo 

instante, tomei a decisão de excluir o referido exercício para a aula seguinte e 

desenvolver um exercício que promove-se a exercitação do controlo da bola.  

A segunda, reflexão sobre a ação, ocorre num ambiente mais 

controlado, depois da ação, onde o professor volta a “reviver” a situação por 

que passou. Essa reflexão foi feita no final das aulas, conjuntamente com os 

meus colegas de estágio e a professora cooperante e em casa, à medida que 

confrontava o que tinha planeado com o que tinha acontecido durante a aula. 

Na verdade, foi neste tipo de reflexão (sobre a acção) em que senti mais 
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dificuldades, mas com a prática recorrente deste exercício, a descrição da ação 

deu lugar à reflexão. Este exercício permitia-me rever a adequação do 

planeamento, estratégias e decisões tomadas nas aulas o que lentamente se 

foi traduzindo em conhecimento e capacidade de relacionar esse mesmo 

conhecimento no sentido de antecipar resultados e assim fazer melhores 

escolhas. 

O terceiro tipo de reflexão proposto por Schön (1992), a reflexão sobre a 

reflexão na ação promove o desenvolvimento do professor, sendo que este 

recua à ação e reflecte sobre o que reflectiu e como. Esta reflexão pretende 

conferir uma interpretação ao que aconteceu, o porquê da decisão que tomou 

no momento da ação. Quase sempre recorri a esta reflexão (sobre a reflexão 

na ação), quando realizei a reflexão sobre a ação. Primeiro tentava perceber o 

que me levou a tomar determinada decisão, e depois as implicações que essa 

mesma decisão gerou. Para melhor concretizar esta ideia, relato algumas 

situações sucedidas durante o estágio. Numa das primeiras aulas de voleibol, 

uma das minhas alunas tinha um comportamento desadequado na aula, 

mostrando um total desinteresse pelo jogo. Decidi ir ter com a aluna e 

confrontá-la com a situação, questionando se era preciso ser eu a ir à bola à 

qual ela me respondeu, com arrogância, “se quiser pode ir lá”. Nesse momento 

reagi por impulso e convidei a aluna a sentar-se. Fui, imediatamente, chamada 

à atenção pela professora cooperante para não utilizar essa estratégia. No final 

da aula, conversei com a professora cooperante acerca do sucedido. Uma vez 

que a professora já a tinha acompanhado no ano transacto, já tinha percebi 

qual a melhor estratégia a utilizar com a aluna. Em casa, com mais calma, 

tentei perceber o que afinal se passou naquela aula. No momento em que 

aluna foi mal educada comigo, reagi por impulso e não reflectidamente. Na 

altura, pareceu-me ser a opção mais acertada retirá-la do jogo, uma vez que 

estava a atrapalhar todo o desenvolvimento da aula. Mas não analisei as 

implicações que essa minha reação poderia ter. A professora explicou-me que 

aluna era desinteressada e manda-la sentar era compactuar com esse mesmo 

desinteresse. Por outro lado, a atuação da professora cooperante, teve o intuito 

de evitar um descontrolo do comportamento da aluna. Percebi que, numa 
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próxima vez, teria de reagir de acordo com a razão e não com a emoção. A 

minha primeira estratégia baseou-se na “amizade”: se conseguisse criar 

empatia com a aluna, talvez ela começasse a mostrar algum interesse pela 

disciplina. A minha aproximação começou por tentar descobrir que 

modalidades despertavam interesse, mas a única resposta obtida foi a 

equitação (modalidade que não estava ao meu alcance). Visto que a primeira 

abordagem não resultou, e de forma a conseguir envolve-la na aula, dei-lhe 

alguns trabalhos mais teóricos, como pesquisa de regras ou da história de uma 

certa modalidade, mas a aluna também não aproveitou a oportunidade. 

Durante todo o ano a aluna foi mal-educada comigo, sendo raras as vezes em 

que demonstrou algum interesse pela aula. Sempre que eu a confrontava com 

alguma situação que eu não tinha gostado, a arrogância nas suas respostas 

irritavam-me ainda mais. Mas depois daquele primeiro episódio, a minha 

atitude passou por mostrar-lhe que eu não fui mal-educada com ela, e que os 

seus atos só a prejudicavam a ela. Ao fim de várias tentativas falhadas de 

melhorar a minha relação com a aluna, a opção que tomei foi de não insistir 

muito com ela, aproveitando os momentos em que aceitava cooperar nas 

atividades de bom agrado.  

O estágio profissional deu a oportunidade de errar, mas essencialmente 

de aprender com os meus erros. Permitiu-me encontrar várias soluções para os 

desafios colocados, umas vezes mais acertadas, outras nem tanto. E nesses 

momentos, mais uma vez a reflexão fez todo o sentido. 

 

“O pensamento reflexivo é uma capacidade. Como tal, não desabrocha 

espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Para isso, tem de ser cultivado e 

requer condições favoráveis para o seu desabrochar” (Alarcão et al, 1996, p.181)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

5. Conclusão e Perspetivas Futuras 



 

 
 

 
 



 

65 
 

O Estágio Profissional foi para mim uma experiência bastante 

enriquecedora, não só do ponto de vista profissional mas também pessoal. 

Deu-me a perceber que o foco do trabalho do professor extravasa em muito 

espaço da aula, sendo chamado a desempenhar um vasto número de outras 

tarefas nomeadamente organizativas e directivas.  

Vejo o estágio como uma fonte de aquisição e reconstrução de 

conhecimento, onde todos os dias “bebi” um pouco da sabedoria de cada 

agente educativo com que coabitei, incluindo professores, colegas de núcleo, 

pessoal não docente e essencialmente com os meus alunos. Os problemas, 

desafios e as tarefas com que fui confrontada foram o mote principal de 

aprendizagem e de mudança no “ser professora de Educação Física”. 

Quando cheguei à escola, sentia-me mais aluna do que professora. 

Lembro-me das primeiras aulas em que quando os meus alunos chamavam 

pela professora eu não respondia imediatamente porque, inconscientemente, 

achava que não era comigo que estavam a falar. Com o passar do tempo em 

cada aula que leccionava, a confiança e a segurança iam crescendo e sentia-

me cada vez mais professora. Muito do crescimento e evolução que fui 

percepcionando é em parte explicado pela reflexão que fui desenvolvendo na 

acção e sobre acção, mais ou menos orientada pelos outros elementos do NE, 

que me permitiam aferir da adequação do que havia planeado e realizando, 

sendo um meio por excelência de encontrar novas estratégias, soluções e 

evitar o insucesso. 

Hoje tenho uma melhor consciência dos erros iniciais, sinto-me capaz de 

antecipar resultados e aferir decisões, estratégia em face de diferentes 

contextos. Mas foi a relação com os alunos que mais me seduziu no papel do 

professor. Na verdade é como se cada aluno representa-se um desafio em si 

mesmo, uma aprendizagem particular. Foi com satisfação que procurei cativar 

cada aluno, perceber as diferenças e descobrir como lidar com cada um. 

Mas o meu sentimento é de tristeza, muita insegurança e indefinição 

relativamente ao futuro. Não só por ter terminado esta aventura, que foi o 

estágio, mas por ter a noção que tão depressa não vou passar pela experiência 

de dar aulas de educação física no contexto da escola. Não obstante, a 
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realização do estágio veio confirmar esta minha vocação o de ser professora 

de educação física. Mas sei que o meu futuro não irá passar apenas pelas 

escolas, tendo como alternativa os clubes desportivos e os ginásios. 

Este relatório é o culminar não só de um ano de aprendizagem, mas 

também de cinco anos de formação. Neste documento tentei relatar 

experiências e emoções vividas ao longo ano, sendo que é impossível 

transcrever para o papel emoções tão profundas. Sinto que é necessário 

continuar investir na minha formação e acima de tudo, não desistir do meu 

sonho que um dia espero concretizar. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6. Referências Bibliográficas



 

 

 
 
  



_______________________________________Referências Bibliográficas 

69 
 

Batista, P. (2008). Discursos sobre a competência: contributo para a 

(re)construção de um conceito aplicável ao profissional do desporto. 

Porto: P. Batista. Dissertação de Doutoramento  apresentada à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Bento, J. O. (1987). Planeamento e avaliação em educação fisica (1ª ed.). 

Lisboa: Livros Horizonte Lda. 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em educação física (3ª ed.). 

Lisboa: Livros Horizonte. 

Bom, L., Pedreira, M., Mira, J., Carvalho, L., Cruz, S., Jacinto, J., Rocha, L., & 

Costa, C. d. (1990). Dossier: A elaboração do projeto de programas de 

Educação Fisica. Revista Horizonte, VI(35). 

Caires, S. (2001). Vivências e percepções do estágio no ensino superior. 

Braga: Universidade do Minho. 

Correia, V. (2008). A dança na educação física: contributo para a educação 

para a saúde na vertente da educação sexual: estudo realizado no 3º 

ciclo de ensino básico. Porto. 

Costa, M., Graça, A., & Albuquerque, A. (2011). Os contextos das práticas 

pedagógicas supervisionadas em EF nas instituições portuguesas em 

formação inicial: propósitos, fundamentos e orientações dos programas 

de formação. In A. Albuquerque, C. Pinheiro, L. Santiago & N. Fumes 

(Eds.), Educação Física, Desporto e Lazer. Perspectivas Luso-Brasileira: 

III Encontro (pp. 391-402). Maia: Edições ISMAI. 

Direção Geral Ensino Superior. (2008). O processo de bolonha.   Consult. 5 de 

maio 2012, disponível em 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Pr

ocesso+de+Bolonha/ 

Ferry, G. (1987). Le trajet de la formation. Paris: Dunod. 

Freire, A. (2001). Concepções orientadoras do processo de aprendizagem do 

ensino nos estágios pedagógico. Lisboa: Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/


_______________________________________Referências Bibliográficas 

70 
 

Gonçalves, F., Albuquerque, A., & Aranha, Á. (Eds.). (2010). Avaliação - um 

caminho para o sucesso no processo de ensino e de aprendizagem. 

Maia: Edições ISMAI. 

Isabel Alarcão et al. (1996). Ser professor reflexivo. In Formação reflexiva de 

professores - estratégias de supervisão. Porto: Porto Editora. 

Ketele, J.-M. d. (2002). Caminhos para uma avaliação de competências. Braga: 

Universidade do Minho. 

Matos, Z. (2010). Documento de avaliação prática de ensino supervisionada 

2010/2011. Porto: FADEUP. 

Matos, Z. (2011a). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestres em ensino da educação física 

nos ensinos básico e secundário 2011/2012. Porto: FADEUP. 

Matos, Z. (2011b). Regulamento da unidade curricular estágio profissional do 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino da educação 

física nos ensinos básico e secundário 2011/2012. Porto: FADEUP. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos instrutucionais no ensino do 

desporto. In Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). Lisboa: FMH edições. 

Ministério da Educação. (2001a). Currículo nacional do ensino básico - 

competências essenciais.   Consult. 10 de maio de 2012, disponível em 

http://sitio.dgidc.min-

edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo

_Nacional.pdf 

Ministério da Educação. (2001b). Programa de educação física 

(reajustamento): 3º ciclo do ensino básico.   Consult. 8 de julho de 2012, 

disponível em http://www.dgidc.min-

edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=54&ppid=3 

Nóvoa, A. (1992). Formação de professores e profissão docente. In A. Nóvoa 

(Ed.), Os professores e a sua formação (pp. 15-34). Lisboa: Publicações 

Dom Quixote. 

Pacheco, J., & Flores, M. (1999). Formação e avaliação de professores. Porto: 

Porto Editora. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=54&ppid=3
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=54&ppid=3


_______________________________________Referências Bibliográficas 

71 
 

Santos, A. P. (1997). O contributo da dança no desenvolvimento da 

coordenação nas  crianças e jovens. Porto: Ana Santos. Dissertação de 

Mestrado  apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

Schön, D. (1992). Formar professores como profissionais reflexivos. In A. 

Nóvoa (Ed.), Os professores e a sua formação (pp. 77-92). Lisboa: 

Publicações Dom Quixote. 

Voli, F. (1998). A auto-estima do professor: manual de reflexão e ação 

educativa. São Paulo: Edições Loyola. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos



 

 
 



 

XVIII 
 

Anexo I – Unidade didática de Basquetebol 

Unidade Didática Basquetebol 

Aulas/Obj
etivos: 

Função 
Didática 

Fase da 
Época 

Conteúdos 
Papel do 
Professor 

Papel do Aluno 

1 AD Estruturação 
- Avaliação Diagnóstico (Jogo Formal 5x5). 
- Apresentação e Informação do MED. 

Líder da Aula Participante 

2 
F/IF 

I/E Pré-época 
Gestos técnicos básicos (tripla ameaça, passe, drible, enquadramento com o 
cesto, lançamentos). Jogo 3x2. 

Líder da Aula Participante 

3 
OF/IOF 

I/E Pré-época 
Jogo 3x2. Defesa condicionada ao espaço. Passe e corte, aclaramento, 
ocupação dos spots. Gestos técnicos básicos 

Líder da Aula Participante 

4 
OA/IOA 

I/E Pré-época 
Jogo 3x3 em meio campo. Ocupação dos spots, marcação individual. Gestos 
técnicos básicos. Bloqueio Direto 

Líder da Aula Participante 

5 
Torneio 

E/C 
1º Período 
competitivo 

Jogo 3x3 campo inteiro. Conteúdos tático-técnicos lecionados anteriormente 
Supervisor da 
aula/ Treinador 

Adjunto 

Treinador / Capitão / Jogador / 
Árbitro / Oficial de Mesa / 

Estatístico / Jornalista 

6 
Introduçã
o ao jogo 

formal 

I/E Transição 
Jogo 3x3 campo inteiro. Jogo 5x5 – 5 abertos. Passe e corte, ocupação dos 
spots 

Líder da aula Participante 

7 
1º mão 

E/C 
2º Período 

Competitivo 
Jogo 5x5. Equipa AxB. Conteúdos tático-técnicos lecionados anteriormente 

Supervisor da 
aula / Treinador 

Adjunto 

Treinador / Capitão / Jogador / 
Árbitro / Oficial de Mesa / 

Estatístico / Jornalista 

8 
2º mão 

E/C 
2º Período 

Competitivo 
Jogo 5x5. Equipa BxA. Conteúdos tático-técnicos lecionados anteriormente 

Supervisor da 
aula / Treinador 

Adjunto 

Treinador / Capitão / Jogador / 
Árbitro / Oficial de Mesa / 

Estatístico / Jornalista 

9 

Auto e 
Hétero 

avaliaçã
o 

Evento 
Culminante 

Finalíssima (caso seja necessário) 
Cerimónia de Encerramento e entrega de Prémios. 

Mestre-de-
cerimónias 

Treinador / Capitão / Jogador / 
Árbitro / Oficial de Mesa / 

Estatístico / Jornalista 
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Anexo II – Relatório Programa “Em Forma” 
 
 
                                ANO LECTIVO 2011/2012 

PROJETO “EM FORMA” 
Relatório 

Durante o mês de Novembro, nas aulas de Educação Física, foi aplicada a bateria 

de testes do Programa Fitnessgram, a todos os alunos da escola. Neste programa 

é avaliado a Aptidão Física de cada aluno, bem como a sua Composição Corporal. 

Após análise dos resultados obtidos e a sua comparação com as tabelas de 

referência, surgiu a ideia de implementar e desenvolver na escola o Programa que 

se apelidou de: EM FORMA. 

O programa EM FORMA visou a promoção de hábitos de vida saudável, através do 

exercício físico e da criação de bons hábitos alimentares, combatendo o 

sedentarismo e obesidade, contribuindo para uma tomada de consciência correcta 

e adequada a estas problemáticas. Foi dirigido a todos os alunos do 7º ao 12º ano, 

que registaram valores na sua Composição Corporal, fora da Zona Saudável. 

Foi entregue uma carta aos Encarregados de Educação, na primeira reunião do 2º 

período, onde estes e os seus educandos, puderam manifestar o interesse em 

fazer parte deste programa. De 40 cartas, só obtive resposta de 10 (6 interessados 

e 4 não).  

No dia 25 de Janeiro, iniciaram os dois treinos por semana, específicos e 

orientados, para todos os alunos interessados. Começaram às 4ª e 6ª feiras e 

foram alterados para as 4ª e 5ª feiras, onde passei a ter a colaboração da 

professora estagiária de Educação Física – Joana Monteiro. 

No dia 6 de Fevereiro, na sequência de um contacto pessoal, junto dos serviços 

administrativos da Associação Académica de S. Mamede, enviei-lhes um e-mail, a 

pedir a utilização da sala de musculação às quartas-feiras. Pedido que me foi 

recusado. 

Até ao início de Maio, a média de alunos por treino era de quatro, a partir do 

momento que a escola adquiriu as máquinas de musculação e de cardio, o número 

aumentou para dez. 
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Com a colaboração do NESS – Núcleo de Educação para a Saúde/Sexualidade, 

estabelecemos um contacto com o Centro de Saúde de modo a termos a 

colaboração da sua nutricionista.  

A Dra. Mafalda Faria, comprometeu-se em vir à escola, às sextas-feiras às 17 

horas, com a sua estagiária Juliana Silva, orientar sessões de Educação Alimentar. 

Foram 5 sessões, que iniciaram no dia 27/4 e terminaram no dia 1/6. Estas 

sessões tiveram por tema: 

Sessão 1 – Composição corporal, sessão 2 – Roda dos alimentos, sessão 3 – 

Porções na roda mais substituições, sessão 4 – Rótulos e sessão 5 – Alimentação 

saudável. 

O balanço do EM FORMA, quanto a mim foi bastante positivo, um aluno que 

frequentou os treinos de uma forma assídua (só faltou a 2), conseguiu perder sete 

quilos (iniciou com 107.6 e terminou com 100.5). A pouca adesão no início, foi 

sendo substituída por um entusiasmo crescente, a ponto de as alunas me 

perguntarem se não podiam vir para as máquinas nas férias. 

 

S. Mamede de Infesta, 18 de Junho de 2011 

                                                                                  A Professora Responsável 

                                                                                         Manuela Duarte 

 

 
 




