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Resumo 

 

Este relatório tem como grande objetivo a constante reflexão dos casos 

sucedidos durante o Estágio Profissional, inserido no Ciclo de Estudos, de 

acesso ao grau de Mestre, em Ensino da Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  

O Estágio Profissional sucedeu na Escola EB 2,3 de Leça do Balio, 

existindo um núcleo de estágio composto por três elementos dos quais eu fazia 

parte, por um Professor Cooperante pertencente á escola e um Professor 

Orientador da Faculdade. 

Ao longo deste relatório, são visíveis todos os passos marcantes nesta 

curta passagem pela escola, que me permitiu ganhar uma identidade como 

professor, nos incertos domínios da intervenção.  

Este relatório ramifica-se em cinco grandes áreas, sendo elas a 

Introdução, a Dimensão pessoal onde faço referência ao trajeto de vida até à 

realização do Estágio Profissional; o Enquadramento da Prática Profissional 

que localiza o estágio na conjuntura legal, conceptual e institucional; a 

Realização da Prática Profissional estando incluídas as contrariedades e o meu 

progresso enquanto professor; e por fim a Conclusão, onde produzo uma 

reflexão sobre o meu caminho e quais as inspirações para o meu futuro. 

Foi ainda elaborado um estudo com o titulo de: A inclusão escolar de 

alunos com síndrome de hiperatividade e défice de atenção nas aulas de 

educação física. Em que se pretende conhecer as opiniões dos professores, de 

todos os graus do Ensino Básico e em qualquer situação profissional, acerca 

da inclusão educativa de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

decorrentes do Síndrome de hiperatividade e défice de atenção. 
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PROFESSOR; NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; SÍNDROME DE 

HIPERATIVIDADE E DEFÍCITE DE ATENÇÃO. 
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Abstract 

 

This report has as main objective the constant reflection of successful 

cases during the Internship, inserted into the cycle of studies, access to the 

Master's degree in Teaching Physical Education, Faculty of Sport, University of 

Porto. 

 The Professional Internship succeeded in Escola EB 2,3 de Leça do 

Balio, there a core stage consists of three elements of which I was part, by a 

Cooperating Teacher belonging to school and a professor of the Faculty 

Advisor. 

 Throughout this report, all the steps are visible in this short passage 

marked by the school, which allowed me to gain an identity as a teacher in 

uncertain areas of intervention. 

This report branches into five main areas, these being the Introduction, 

the personal dimension where I refer to the path of life until the completion of 

the Placement, the Placement of Professional Practice which locates the stage 

at the juncture legal, conceptual and institutional framework, the realization of 

Professional Practice being included setbacks and my progress as a teacher, 

and finally a Conclusion and future Prospects, which produce a reflection on my 

path and what the inspirations for my future. 

A study was also the title of: Learning to integrate the difference through 

school inclusion - syndrome and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

in physical education classes. In which we intend to know the opinions of 

teachers of all grades of basic education and any professional situation, about 

the educational inclusion of pupils with special educational needs arising from 

the syndrome of hyperactivity and attention deficit. 

 

 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, TEACHER, 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; HYPERACTIVITY SYNDROME AND 

ATTENTION deficit. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho insere-se no âmbito do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos de acesso ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), constituindo-se como um documento que fecha mais um 

capítulo da minha vida académica. Certamente o mais extenuante, o mais 

absorvente, o mais desgastante mas, também o mais rico, o mais intenso e 

mais gratificante do que todos os outros. 

 

Foi sem dúvida um ano letivo de muito trabalho, de muitas alegrias, 

emoções e sentimentos contraditórios. Se por um lado, o limite das minhas 

forças se avistava a cada virar de página, por outro sentia que tinha que 

continuar a dar o melhor de mim, pois mais cedo ou mais tarde os resultados 

apareceriam. Quando falo em resultados, não me refiro apenas a resultados 

concretos, mas sim a um conjunto de valores, regras e métodos que fui 

adquirindo ao longo deste ano letivo e que agora me permitem avançar em 

direção ao “amanhã incerto” que se avizinha, com outra maturidade. 

 

Ao longo deste Relatório Final de Estágio Profissional, refletirei 

principalmente acerca da minha formação profissional que, obviamente, não se 

resume exclusivamente ao Estágio Profissional. Contudo, não poderei deixar 

de refletir mais detalhadamente acerca das experiências nesse âmbito, já que 

provavelmente foi a esse nível que a minha vivência profissional mais se fez 

sentir durante esta etapa da vida. Será como uma conclusão da reflexão 

acerca do início da profissão docente e das tarefas realizadas ao longo deste 

ano. De acordo com Rodrigues (2009, p.66), “O ano de formação prática 

reveste-se, assim, de importância fundamental, por proporcionar aos 

estagiários condições para exercer numa Escola, em contexto real, as funções 

de professor, as quais são acompanhadas de perto pelos orientadores locais, 

isto é, professores da Escola onde se realiza o estágio, todos eles 
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supervisionados por docentes das Universidades (chamados quer orientadores, 

quer coordenadores ou supervisores, já que estas designações têm a ver com 

o uso e com a legislação).” 

 

No fundo, o estágio profissional permite-nos ter uma visão mais ampla 

daquilo que poderemos/devemos ou não fazer ao longo da nossa vida 

profissional. 

 

Em suma, o presente documento estará organizado em cinco áreas de 

reflexão, sendo elas: (1) Introdução; (2) Dimensão pessoal; (3) Enquadramento 

da prática profissional; (4) Realização da prática profissional e (5) Conclusão. 

 

 

1.1 Caracterização geral do estágio e objetivos  

Focando-me nos documentos estruturantes concernentes ao Estágio 

Profissional (EP), este caracteriza-se da seguinte forma: 

 

“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. Estas competências profissionais, associadas a um 

ensino da Educação Física e Desporto de qualidade, organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola; 

III. Relação com a comunidade; 

IV. Desenvolvimento profissional.” 1 

 

                                            
1
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP.  
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O Estágio Profissional insere-se no segundo ano de Mestrado em Ensino 

da Educação Física e Desporto, desenrolando-se durante um ano letivo, 

contemplando diversas áreas de trabalho, englobando diversas tarefas 

seguidamente enumeradas. 

 Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do EP; 

 Elaborar e realizar o Projeto de Formação Individual; 

 Prestar o serviço docente nas turmas que lhe forem designadas realizando 

as tarefas de planificação, realização e avaliação inerentes; 

 Participar nas reuniões dos diferentes órgãos da Escola, destinadas à 

programação, realização e à avaliação das atividades educativas; 

 Participar nas sessões de natureza científica cultural e pedagógica, 

realizadas na Escola ou na Faculdade; 

 Elaborar e manter atualizado o portefólio do EP; 

 Observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas 

estagiários; 

 Assessorar os trabalhos de direção de turma, de coordenação de grupo, de 

departamento, de modo a percorrer os diferentes cargos e funções do 

professor de Educação Física; 

 Elaborar e defender publicamente o Relatório de Estágio.” 2 
 

 

1.2. Finalidade e processo de realização do relatório 

O intuito da realização deste documento é juntar a antologia de todas as 

práticas positivas e negativas de um ano de afazeres, empenho e devoção. 

Desta forma, chegou o momento de juntar todas as peças que ao longo 

do Estágio Profissional se foram encaixando. Para esta incorporação, irei 

basear-me nos princípios sugeridos pela FADEUP e que caraterizam a 

natureza do ser professor, que são a investigação, reflexão e ação. 

Passando a uma breve caracterização das cinco áreas de reflexão que 

compõem o relatório de estágio, na introdução, são expostas a caracterização 

                                            
2
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP                                                                                                         
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geral do estágio e os respetivos objetivos e a finalidade e processo de 

realização do relatório. 

No capítulo da Dimensão pessoal, vou apresentar o meu percurso tanto 

a nível desportivo como educacional bem como a opção no ingresso por esta 

área de estudos, assim como as expetativas e impacto no contexto de estágio. 

No enquadramento da Prática Profissional, farei referência ao Contexto 

Legal, Institucional e Funcional, uma breve caracterização da Escola EB 2,3 de 

Leça do Balio e a caracterização da turma do 8º A, turma com a qual trabalhei 

ao longo do ano letivo. 

No capítulo destinado à realização do Estágio Profissional, será efetuada 

uma reflexão do processo que vivenciei ao longo do ano, onde estarão 

referidas as contrariedades deparadas e como as ultrapassei, assim como todo 

o trabalho desenvolvido ao longo do ano, incluindo o estudo desenvolvido por 

no âmbito do Estagio Profissional, estudo esse subsequente de um problema 

encontrado no seio da minha turma, 8º A. 

No final serão anunciadas as principais conclusões de todo o processo 

ao longo do ano de estágio. 

 

 

“Mais do que em qualquer outra profissão, o primeiro ano de exercício da 

docência surge como um desafio em que cada nova experiência se assume mais 

como um teste para avaliar a capacidade de sobrevivência do que como uma fase 

indispensável ao processo de desenvolvimento profissional”. (Silva, 1997:55) 
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2. Dimensão pessoal 

2.1. Reflexão autobiográfica 

2.1.1. Dados Pessoais 

 Nome: André Manuel Ribeiro Oliveira 

 Data de Nascimento: 17-09-1984 

 Nacionalidade: Portuguesa 

 Habilitações: 

a) Conclusão do 3º ano da Licenciatura em Desporto e Educação 

Física, no Instituto Superior da Maia (ISMAI); 

b) Frequência no 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

 

2.1.2. Identificação 

Desde muito cedo que o Desporto fez parte da minha vida, quase todo o 

meu percurso académico foi conciliado com a prática de desporto. Apenas com 

oito anos comecei a praticar Patinagem, que se estendeu até aos meus dezoito 

anos. Durante estes dez anos a prática da patinagem não foi exclusiva, parei 

um ano a sua prática para treinar hóquei patins e num dos anos pratiquei 

natação juntamente com o hóquei.  

 Durante o ensino básico e secundário a minha disciplina preferida 

sempre foi a Educação Física. Era a única disciplina em que não me 

desconcentrava ou dava por mim a viajar mentalmente fora da sala de aula. 

Enquanto ali estava, não pensava em mais nada que não fosse realizar a 

modalidade que estava a abordar. 

 Assim posso dizer que desde cedo a minha paixão foi o Desporto. 

E apesar de ter tido alturas durante o meu percurso académico em que outras 

áreas se atravessaram no meu caminho, na altura de escolher as opções para 
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entrar para a faculdade, a opção pelo Desporto e Educação Física falou mais 

alto e foi a única que selecionei.  

 Quando escolhi a opção de estudar Desporto para ser professor 

de Desporto e Educação Física, foi porque esta área era simplesmente a que 

eu mais gostava e com a qual me sentia mais à vontade. Com o decorrer do 

curso fui tendo outra ideia da área em que estamos inseridos e apesar de me 

dar muito gozo a lecionação e ser a minha perspetiva de vida futura, espero 

poder conciliar com outra área também do desporto, a de treinador de futebol, 

por exemplo, que é uma área que me fascina. 

Atualmente para além de frequentar o 2ºano do 2º Ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário também estou ligado às 

artes do circo, uma paixão de longa data e algo que me ajuda monetariamente. 

 

 

2.2. Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

É evidente que qualquer pessoa ambiciosa (como eu me considero) 

parte para um projeto cheio de expectativas, posicionando-se sempre com 

muita curiosidade perante aquilo que pode ser “novo” e onde deposita grande 

esperança em concretizar a tarefa a que se propõe ao melhor nível possível.  

Foram grandes as expectativas criadas sobre como seria a Escola onde 

ia trabalhar, os colegas do Núcleo de Estágio, especialmente por não os 

conhecer a todos e com os quais iria formar uma equipa num novo contexto, o 

Orientador de Estágio do qual já tinha boas referências, o Professor 

Cooperante, os docentes da escola, o pessoal não docente, de quem precisaria 

para melhor desenvolver as minhas atividades, os alunos que iria lecionar, 

enfim…um mundo de expectações! De todas estas variantes falarei no 

desenvolvimento deste trabalho, pelo que, por agora, debruçar-me-ei a 

explanar o Estágio em si. 

Uma das minhas principais convicções foi sempre, e ainda hoje o é, a de 

considerar que um dos marcos importantes na formação de professores é a 

passagem do conhecimento académico ao profissional. Trata-se de um 

momento fundamental que poderá condicionar a nossa prática docente, 
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estando o futuro professor a viver uma experiência única de formação e de 

acompanhamento. Neste período de estágio, o aluno está cheio de expetativas 

em relação ao seu desempenho como professor, no entanto, vai passar por 

diversas situações mais complicadas e imprevistas, que vai exigir uma 

constante adaptação de forma a obter respostas adequadas e imediatas. Estas 

adversidades vão permitir perceber as suas lacunas e dificuldades no contacto 

com a realidade. Neste momento o aluno espera que o orientador seja um 

apoio fundamental para o ajudar a ultrapassar estas barreiras e para contribuir 

para o seu sucesso como professor. 

A relação entre orientação/apoio dada pelo orientador e o sucesso do 

desempenho do aluno durante o estágio pedagógico é uma das grandes 

expectativas do aluno estagiário e, porque não dizê-lo, também o será por 

parte dos que supervisionam/orientam. 

O estágio é o culminar do processo de aprendizagem do aluno 

estagiário, faz a ponte entre o papel de aluno para o papel de professor e 

permite uma adaptação gradual à nova realidade, decorrendo de forma 

apoiada pelos professores orientadores e cooperantes que ajudam na 

aplicação do conhecimento adquirido enquanto estudante. Este conhecimento 

encontra-se em construção e nesta fase inicial é possível experimentar 

soluções para os problemas que vão surgindo neste processo. 

Cada aluno estagiário apresenta-se com as suas próprias 

características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que 

lhes são inerentes, revelando no essencial dificuldade em utilizar os 

conhecimentos teóricos, aprendidos na formação inicial, nas situações 

concretas de ensino- prática. Por isso, esperam todo o apoio para alcançarem 

os objetivos, na expectativa de que o orientador possa tomar em consideração 

a vasta diversidade dessas características e necessidades, de forma a preparar 

os estagiários - futuros professores - para os desafios e problemas concretos 

do seu trabalho diário na escola, conduzindo-os no sentido de uma inovação 

permanente da sua prática pedagógica, evitando desta forma rotinizar a sua 

ação pedagógica. 
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As minhas expectativas iniciais vieram, sem dúvida, a comprovar-se. Se 

antes do começo deste Ano Letivo estava preocupado com o facto de saber se 

conseguia lecionar, hoje partilho com todo o Mundo a alegria que é para mim 

lecionar e encaro esta Profissão como algo que espero que me acompanhe ao 

longo da vida.  

O professor cooperante esteve sempre presente e revelou-se 

extremamente profissional, o orientador da faculdade demonstrou ser um 

excelente pedagogo e juntamente com os colegas de Estágio forma-mos uma 

equipa perfeita que se ajudou mutuamente em todas as tarefas referentes ao 

estágio.  

Já sabia, à partida, que este seria um ano de aprendizagem, mas a 

obtenção de conhecimentos foi sem dúvida o ponto que mais excedeu, pela 

positiva, essas expectativas. Através da planificação cuidada de todas as 

Unidades Didáticas e das aulas, encontrei reflexos na minha prática, 

ultrapassando os aspetos de organização didático-metodológica e de disciplina, 

com alguma facilidade, sendo capaz de dar resposta a vários aspetos ao 

mesmo tempo e de transformar o complexo em tarefas mais simples. Penso 

que com a minha atuação consegui criar um bom clima com os alunos, o que 

se refletiu na sua crescente motivação e na sua evolução em termos de 

aprendizagem. Descobri, neste ano, que me sinto capaz de ser professor e 

tenho prazer em lecionar, no entanto, deparei-me com uma realidade diferente 

do que imaginava, em relação ao nível dos alunos para determinadas 

modalidades, talvez por sempre ter praticado desporto, não tinha noção das 

dificuldades que alguns apresentaram, obrigando por vezes a um trabalho 

diferenciado, através da criação de diferentes níveis de dificuldade. Verifiquei 

que diferentes alunos necessitam de diferentes métodos, mesmo que seja para 

atingir os mesmos fins.  

Mas devo partilhar aqui o meu maior desafio deste ano de estágio 

profissional. Surgiu a dificuldade de inserir um aluno com necessidades 

educativas especiais nas aulas de educação física juntamente com os colegas 

da turma. O aluno apresentava uma deficiência intelectual moderada 

identificada como síndrome de hiperatividade e défice de atenção. A 
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intervenção realizada foi a possível, segundo o gabinete de ensino especial da 

escola, mas não a desejável, por falta de respostas educativas para este aluno, 

tendo em conta o seu comportamento instável e a ausência de feedback 

familiar adequado, aspeto dificultador do trabalho levado a cabo pela escola.    

Por outro lado, também se verificou uma certa dificuldade da equipa 

docente em orientar os alunos do ensino regular pertencentes à mesma turma 

e de aceitar este aluno tal como ele é. Os alunos recusavam-se a participar nas 

tarefas propostas quando eram realizadas em conjunto com este colega, 

devido ao seu comportamento instável e por vezes disruptivo.  

Esta foi a tarefa mais árdua, mas por vezes mais gratificante que me 

aconteceu neste estágio e que foi tema do estudo de Investigação-Ação. 

Em suma, posso então dizer que, no geral, as minhas expectativas 

foram superadas pela positiva, encontrando algumas dificuldades naturais, mas 

confirmando apetência e capacidade como futuro Professor. 
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3. Enquadramento da Prática 

Profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal 

O enquadramento legal é um dos aspetos a examinar no Estágio 

Profissional, sendo já determinado pela instituição e legislação os regimentos 

necessários em termo legais. 

Segundo o Artigo 1.º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional (p.2)3, “a iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório (RE), 

rege-se pelas normas da instituição universitária e pela legislação específica 

acerca da Habilitação Profissional para a Docência”. 

Ponderando a legalidade do Estágio Profissional para a docência nos 

vários níveis de ensino, os Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de Março e nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro surgem todos os aspetos legais a cumprir.  

No Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, está enunciado o conjunto 

de competências a adquirir ao longo da formação para a obtenção de grau 

Mestre em Ensino, indispensável para a prática da docência.  

Um dos aspetos legais para a obtenção do título de grau Mestre em 

Ensino é a “Prática de Ensino Supervisionada”, enunciada Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro, com o seguinte excerto, “Valoriza-se ainda a área 

de iniciação à prática profissional consagrando-a, em grande parte, à prática de 

ensino supervisionada, dado constituir o momento privilegiado, e insubstituível, 

de aprendizagem da mobilização dos conhecimentos, capacidades, 

                                            
3
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP: 2011-2012. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
Matos, Z. 
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competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na produção, em 

contexto real, de práticas profissionais adequadas a situações concretas na 

sala de aula, na escola e na articulação desta com a comunidade.” (Decreto-lei 

n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro, p.1321)4, abastecendo assim o aporte 

necessário para a conclusão da formação exigida pelo Ministério da Educação. 

 

 

3.2. Enquadramento Institucional 

O EP no que diz respeito ao Enquadramento Institucional, está 

introduzido no 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), na unidade curricular de 

Estágio Profissional I e II, referente aos 3º e 4º semestres do ciclo de estudos 

em questão, que mesmo sendo dividido em 2 disciplinas funciona como uma 

só. 

Segundo o Artigo 9.º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional (p.7)5 o Estágio Profissional “ funciona durante os terceiro e quarto 

semestres do 2º ciclo de estudos.”, com inicio ”no dia 1 de Setembro e 

prolongam-se até ao final do ano lectivo das escolas básicas e secundárias 

onde se realiza o EP.”. 

Segundo as “Normas Orientadoras do Estágio Profissional”, este deverá 

incluir 4 áreas de desempenho, como referido na introdução do presente 

Relatório de Estágio, sendo elas: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem”, Área 2 – “Participação na Escola”, Área 3 – “Relações com 

a Comunidade” e Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

A Área 1 carateriza-se pelo percurso que temos que transitar no que 

toca ao ensino-aprendizagem, ou seja, são todas as tarefas a executar durante 

o ano, no que diz respeito à intervenção no seio da turma. 

                                            
4
 In Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário 

da República, 1.ª Série, n.º 38, pp. 1320-1328. 
5
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP: 2011-2012. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
Matos, Z. 
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A Área 2, engloba todas as atividades, sejam ou não letivas realizadas 

pelos Aluno Estagiário, tendo em vista a sua integração na escola e a 

dinamização da comunidade escolar.  

Relativamente à Área 3, esta área engloba atividades que contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local da Escola, tendo em vista a 

realização de ações promotoras de práticas sociais com relevância educativa 

 Quanto à Área 4, No Desenvolvimento Profissional enquadro as 

atividades e vivências que propiciam a construção da competência profissional, 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e 

a abertura à inovação  

 

 

3.3. Enquadramento Funcional 

3.3.1. Caracterização da Escola EB 2,3 de Leça do Balio 

Os estabelecimentos de educação e de ensino que compõem o 

Agrupamento Vertical de Escolas de Leça do Balio [AVELB] situam-se todos 

nesta freguesia. Leça do Balio é uma das dez freguesias do concelho de 

Matosinhos e dela fazem parte os lugares de Agrela, Araújo, Arroteia, Catassol, 

Custió, Gondivai, Maínça, Monte da Mina, Monte do Vale, Padrão da Légua, 

Pedregal, Pintas, Ponte de Moreira, Ponte da Pedra, Recarei, Recarei de 

Baixo, Recarei de Cima, Santana, Santeiro, São Sebastião, Seixo e Souto. 

Tem uma superfície de 9,41 Há e uma população que ronda os 20 000 

habitantes. Tem feira semanal (à sexta-feira) no Parque de Santana. Do ponto 

de vista eclesiástico, Leça do Balio pertence à diocese do Porto e tem três 

paróquias. As freguesias limítrofes de Leça do Balio são: Do concelho da Maia, 

a Norte, Moreira e Maia e a Este, Gueifães; do concelho da Matosinhos, a Sul, 

São Mamede de Infesta e a Oeste, Santiago de Custóias. A escola-sede do 

Agrupamento ― Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Leça do Balio ― dista oito 

quilómetros da cidade de Matosinhos, sete da cidade do Porto e dois da cidade 

da Maia. Quanto à acessibilidade, embora esta zona esteja em plena Área 

Metropolitana do Porto, a verdade é que nem todos os estabelecimentos de 
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educação e de ensino do Agrupamento são servidos pela rede de transportes 

públicos existente. 

 A escola EB 2,3 de Leça do Balio situa-se na Alameda D. Manuel 

Martins, no lugar de Agrela. É uma escola de tipo T24, constituída por quatro 

blocos onde se localizam as salas de aula e os diferentes serviços de apoio. 

Possui dois campos de jogos ao ar livre com balneários. Abriu no mês de 

Outubro de 1994. Nos anos letivos 2006-2007, 2007-2008 foi a escola-sede do 

«Centro de Formação Abel Salazar». Está também projetado para este espaço, 

a edificação de um centro escolar que integrará as Escolas Básicas do 1º ciclo 

de Araújo e Agra e um Jardim de Infância novo.  

 A escola EB 2,3 de Leça do Balio possui material audiovisual capaz de 

dar resposta a metodologias diversificadas de ensino, embora em número 

insuficiente. Sente-se, no entanto, a necessidade de um reforço de materiais de 

laboratório de Ciências Naturais e Físico-Químicas, de materiais para 

Educação Musical e de materiais para Educação Visual e Tecnológica. No que 

diz respeito a nossa atuação, a de professor de educação física, a escola 

possui todos os materiais necessários para a sua prática. 

 

3.3.2. Supervisão pedagógica 

A apreciação dos orientadores é uma parte difícil e que pode ser mais 

suscetível, uma vez que, as pessoas não são iguais, têm feitios bastante 

diferentes e para atingir os mesmos objetivos trabalham de forma distinta. 

 Muitas vezes não existe uma forma mais correta ou errada de se 

trabalhar mas sim, aquela que sobre o nosso ponto de vista, nos parece mais 

certa e apropriada. “Um processo natural no qual uma pessoa mais habilitada e 

mais experiente, que assume o papel de modelo, mestre, responsável, 

encorajador, conselheiro e protetor, ajuda as pessoas menos habilitadas ou 

menos experientes, com o propósito de promover o desenvolvimento 

profissional e/ou pessoal”. Koster et al. (1998). 

Relativamente ao Professor Doutor Mário Paiva orientador da FADEUP, 

embora não o conhecesse antes do ano de estágio, penso que nos colocou 

logo à vontade no primeiro dia para a colocação de dúvidas e dificuldades que 
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fossem surgindo ao longo do estágio e, disponibilizou-se para que sempre que 

quiséssemos o pudéssemos procurar.  

Sempre me senti à vontade para falar, pois o orientador sempre 

demonstrou muita experiência neste ramo, mas nunca nos intimidou, alertando-

nos para eventuais problemas que surgem frequentemente entre estagiários. 

Relativamente ao trabalho que desenvolveu com este núcleo, a parte mais 

marcante, foi a meu ver o período de trabalho sobre o estudo de investigação, 

sendo nesta que esteve mais presente.  

Albuquerque, Graça & Januário (2008), referem que o papel do 

professor cooperante é decisivo no aumento da capacidade de atuação, 

reflexão acerca da prática e na capacidade de superar as adversidades dentro 

e fora da aula, contribuindo assim para a formação de profissionais com alta 

capacidade de intervenção. 

Quanto ao professor cooperante, a relação foi um pouco mais próxima e 

diferente uma vez que este convivia connosco todos os dias e era o que estava 

mais perto da realidade do nosso estágio. Desenvolveu-se uma amizade mas 

manteve-se sempre aquela distância de “professor/aluno” uma vez que este 

tinha de nos avaliar. 

Acho que é uma pessoa flexível, tanto na maneira de exprimir a sua 

opinião como na de ouvir as nossas.  

O facto de nos acompanhar durante muito tempo na escola, levou a que 

com o mesmo se vivessem experiências e se trocassem ideias. Eram várias as 

reuniões por semana, as aulas assistidas em que tínhamos de estar sempre 

todos presentes, onde tínhamos oportunidade de trocar impressões sobre uma 

situação ou outra que ocorresse. O nosso primeiro contacto foi bastante antes 

das aulas começarem. Ao primeiro contacto com o professor cooperante, este 

demonstrou atribuir muita importância aos valores morais e éticos, às boas 

maneiras e à educação. É evidente que a primeira conversa foi algo distante. O 

que não deixa de ser natural dado que, não nos conhecia de lado nenhum. No 

entanto, sempre nos sentimos à vontade para o questionar e nos socorrermos 

a ele. À medida que o tempo foi passando a relação foi ficando mais próxima e 

o trabalho desenvolvido penso que foi de muito boa qualidade. A estratégia 
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utilizada para o comentário das observações das aulas foi muito boa, e deu 

bastante resultado, baseada na auto e heteroavaliação. Debruçamo-nos sobre 

os aspetos que falhamos mais e devíamos corrigir e sobre aqueles que se 

consideravam bons e por isso se deviam manter.  

Desde logo nos procurou integrar no grupo e na escola pelas diferentes 

atividades desenvolvidas no seio da mesma.   
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

Sendo o ensino um propósito a longo prazo, torna-se necessário 

elaborar projetos, delinear estratégias e metodologias, definir objetivos, 

elaborar uma planificação de todas as atividades a realizar no decorrer do ano 

letivo, no caso da disciplina de Educação Física, as modalidades a abordar, os 

testes, as avaliações… Tudo isto é fulcral no desenrolar de um ano letivo que 

se pretende de sucesso, onde os objetivos definidos sejam alcançados. 

 

4.1.1. Planificação Anual  

É ideia concebida por muitos professores que a necessidade de planeamento e 

preparação do ensino se dirige exclusivamente para a aula. Ora, esta é uma 

perspetiva que se encontra desenquadrada da atual realidade do ensino como 

totalidade contínua e sistemática, isolada no centro das suas reflexões. 

Zabalza (2000, p.48) afirma que planificar é um conjunto de conhecimentos, 

ideias ou experiências sobre o fenómeno a organizar, que atuará como apoio 

concetual e justificação do que se decide; um propósito, fim ou meta a alcançar 

que nos indica a direção a seguir; uma previsão a respeito do processo a 

seguir que se deverá concretizar numa estratégia de procedimento que inclui 

os conteúdos ou tarefas a realizar, a sequência das atividades e, de alguma 

forma, a avaliação ou encerramento do processo”. 

Assim, torna-se necessária uma planificação a todos os níveis, não 

apenas virada para a aula. 

Ao elaborar o planeamento anual, a seleção dos domínios de formação 

a lecionar foi realizada tendo em conta os recursos espaciais disponíveis 

(espaços de aula), os recursos materiais disponibilizados pela escola e, 

finalmente, o número de horas destinadas às aulas de Educação Física, por 

período letivo.  
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Todas as decisões tomadas na execução do referido planeamento foram 

determinadas em reunião de grupo, no início do ano letivo. Obviamente que as 

normas atrás referidas foram respeitadas. 

De tal forma, foi decidido que os domínios de formação escolhidos para 

este ano letivo seriam: Andebol; Atletismo; Badmínton; Futebol; Ginástica; 

Orientação; Patinagem; Voleibol. 

Como complemento a estes domínios de formação, foram também 

planeados pelo núcleo de estágio, três momentos de Avaliação Teórica (testes 

escritos) distribuídos pelos três períodos letivos, bem como os Testes de 

Condição Física, que se realizaram no início do primeiro período e no final de 

cada período.  

Assim para a minha turma de 8º ano, no 1º Período foi planeado o 

ensino do Atletismo, Orientação e Voleibol. Para o 2º Período foi planeada a 

abordagem do Andebol, da Ginástica e da Patinagem. Finalmente, para o 3º 

Período foi determinado que se abordaria o Futebol e o Badmínton. 

 

4.1.2. Planificação das Unidades Didáticas 

A elaboração de uma Unidade Didática exige que se conheça o nível em 

que se encontram os alunos. Para tal é aplicada uma avaliação diagnóstico, 

para a maioria das Unidades Didáticas. Esta avaliação tem como objetivo 

informar o professor do nível inicial do aluno, dividindo assim a turma em 

grupos de trabalho homogéneos.  

Após este processo inicial ter sido realizado, é elaborado o quadro geral 

da Unidade Didática. Este quadro poderá ter estruturas variadas mas todas 

advêm de um modelo original básico. O nosso núcleo de estágio optou por 

elaborar um quadro baseado no Modelo de Vickers. Este modelo tem como 

estrutura base a função didática que irá ser abordada em cada aula, por 

conteúdo que será abordado nessa Unidade Didática. Este modelo não é 

definitivo, uma vez que a turma pode corresponder de formas diferentes às 

diversas situações de aprendizagem aplicadas na aula, e fazer com que o 

professor tenha que evoluir na matéria ou então que tenha que não avançar 

tanto.  
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4.1.3. Planificação das Aulas  

Para que as aulas corram da melhor forma possível, para que situações 

inesperadas não surjam, é necessário um Plano de Aula. Este consiste numa 

grelha que contém os conteúdos, as estratégias e os objetivos da aula. Uma 

vez que todas as turmas são diferentes o Plano de Aula nunca poderá ser igual 

para turmas diferentes. As estratégias a utilizar deverão ser as mais adequadas 

aos perfis de cada turma. 

Assim, as grandes funções do Plano de Aula são permitir uma definição 

clara e concisa dos objetivos a atingir em cada aula, bem como as estratégias 

e progressões pedagógicas mais corretas a aplicar à turma no processo de 

Ensino-Aprendizagem. 

Como já foi referido relativamente ao Plano Anual e às Unidades 

Didáticas, também o Plano de Aula poderá sofrer alterações com o decorrer da 

própria aula, não sendo, portanto, algo inflexível. Devemos pois encará-lo como 

um documento de consulta, um modelo de referência, que nos proporcione um 

apoio na aula. 

Quando da elaboração do Plano de Aula, tive que ter consideração um 

número imenso de aspetos, entre os quais o grau de motivação dos alunos nas 

aulas, a duração da aula, a hora da aula, a linguagem mais apropriada a utilizar 

com os alunos, a densidade motora, a organização do material e dos grupos de 

trabalho, etc.. Para uma maior rentabilização da aula, todos estes aspetos 

tiveram de ser tomados em consideração. 

  

4.1.4. Planificação das Atividades Desenvolvidas  

Em relação às atividades para os alunos, a sua planificação foi 

elaborada tendo em conta, não só as preferências dos alunos, como também a 

tradição das atividades desenvolvidas na escola ao longo dos anos transatos. 

Assim, no 1º Período, os Jogos Tradicionais, a corrida de perícia de 

patins e o Corta-Mato Escolar foram planeados e organizados por todo o Grupo 

de Educação Física, tendo alguns mais responsabilidades do que outros, mas 

contribuindo todos para o sucesso da atividade. 
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Desde o início do ano letivo, começamos a trabalhar para estas 

atividades. No 2º período realizou-se o torneio inter-turmas de voleibol, andebol 

e basquetebol destinado a todos os alunos e organizada pelo grupo de 

Educação Física. No 3º Período decorreu o Seminário organizado pelo Núcleo 

de Estágio do ISMAI, o torneio habitual de futebol no campo do Leça do Balio 

Futebol Clube e por iniciativa própria, o nosso núcleo de estágio organizou um 

Torneio de Basquetebol 3x3.  

 

4.1.5. Recursos Materiais e Recursos Espaciais 

Os recursos materiais e espaciais são, como se sabe, de extrema 

importância, tanto na elaboração como na concretização de uma aula, de uma 

unidade didática e até de um planeamento anual. 

Encontrei nesta escola uma realidade ótima para a docência de 

Educação Física, no que diz respeito ao material. A escola estava munida de 

muito material e de bastante variedade. 

O espaço é o bastante para que as aulas decorram sem grande 

barafunda, não havendo necessidade de recorrer a um roulement dado o 

entendimento de todos os professores. Para além disso há ainda um espaço 

exterior. Procurei, no entanto, não ocupar o espaço exterior com as minhas 

aulas já que é o único espaço em que os alunos podem praticar exercício físico 

nos intervalos. 

Resumindo, e apesar de tudo, tive as condições necessárias (e 

propícias) para ter realizado um bom estágio. 

 

4.1.6. Análise e Avaliação  

O processo de avaliar é considerado muitas vezes injusto, uma vez que 

normalmente apenas se considera a avaliação sumativa como o único 

momento de avaliação. Ora, tal não deverá acontecer, uma vez que a 

avaliação em apenas um determinado momento pode ser influenciada por 

vários fatores, tais como indisposições por parte dos alunos (toda a gente tem 

dias maus e os alunos não são exceções) ou até mesmo pelos nervos, pelo 
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facto de estarem a ser avaliados. É nosso dever tentar reduzir a injustiça que 

muitas vezes paira sobre as avaliações e avaliar os alunos o maior número de 

vezes possíveis, no maior número de parâmetros que forem possíveis. 

Segundo Brown, Race & Smith (2000, p.30), avaliamos para classificar 

ou escalonar os alunos, possibilitar aos alunos a sua progressão, orientar a 

progressão, facilitar as opções dos estudantes, diagnosticar falhas e permitir 

aos alunos retifiquem os seus erros, nos dar um feedback sobre o modo como 

ensinamos, motivar os alunos, fornecer estatísticas ao curso ou ao 

estabelecimento de ensino, possibilitar uma graduação dos alunos e uma 

classificação final e enriquecer a diversidade da experiência de aprendizagem 

dos alunos e a orientação do nosso ensino. 

Para tal, é aplicado mais do que um tipo de avaliação, com objetivo de 

avaliar todas as variáveis possíveis. Assim, e como em todas as disciplinas, é 

aplicada uma Avaliação Sumativa no final de cada Unidade Didática, para 

observar o resultado final do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o 

aluno está sujeito a uma avaliação diária de comportamentos, atitudes e grau 

de empenhamento na aula. Uma outra razão da existência da Avaliação 

Sumativa é que nos permite fazer a análise e o balanço da Unidade Didática.  

Também os conhecimentos teóricos dos alunos são importantes, desta 

forma foi realizado um teste em cada período. Este teste teórico foi feito no final 

do período, com o objetivo de poder aplicar uma avaliação teórica sobre todas 

as modalidades abordadas ao longo do período e tendo sempre presente que é 

um teste para avaliar quem sabe e não quem não sabe. 

É esta a avaliação aplicada aos alunos. Não apenas um momento, mas 

vários momentos, avaliando os mais variados parâmetros, para que o risco de 

injustiça possa ser o reduzida mais possível. 

 

4.1.7. Prática Pedagógica 

4.1.7.1. Evolução operada com o decorrer das aulas  

É à volta dos alunos que se desenrola todo o processo de estágio. São 

eles a razão por que eu, neste momento, estou a elaborar este trabalho. É para 
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eles que se dirige o meu trabalho e é a sua evolução que vai ditar, na maioria 

das vezes, o sucesso ou insucesso da minha ação educativa, com vista em 

alcançar os objetivos educativos que foram propostos. 

Os alunos, como todo o ser humano, apresentam características 

individuais muito próprias, influenciando o seu crescimento e desenvolvimento, 

não só motor, mas também psíquico. São muitos os fatores que influenciam 

esse desenvolvimento, tais como os biológicos, socioculturais, económicos e 

afetivos. 

A evolução dos alunos foi notória ao longo do ano, quer a nível de 

trabalho quer a nível comportamental. Dado o nível de exigência do 1º período, 

os alunos mostraram-se mais empenhados quer nas aulas quer ao nível dos 

trabalhos pedidos. Durante o 2º período muitos foram os alunos que me 

apresentaram trabalhos sem que eu os tenha pedido, principalmente na 

abordagem do modelo de educação desportiva.  

 

4.1.7.2. Metodologias e Estratégias utilizadas  

Cada aluno tem características muito peculiares, próprias do ambiente 

de onde provém, da sua educação, bem como da sua personalidade. A 

preparação da aula deverá, portanto, ter em conta essas características, tendo 

de ser apropriada a todos os alunos da turma. Cabe então ao professor, 

delinear estratégias e criar metodologias para combater as diferenças 

psicomotoras existentes em cada turma. 

Quando é elaborado o Plano de Aula, a motivação dos alunos deverá 

ser tomada em consideração. Encaro a Educação Física como sendo uma 

disciplina diferente de todas as outras, já que tem maior probabilidade de 

conseguir ensinar com uma componente lúdica ao mesmo tempo. Os alunos 

deverão divertir-se nas aulas, dentro de certos limites, é claro. Para que se 

divirtam, precisam de se sentir motivados. 

Para que os alunos aprendam é necessário criar situações jogáveis que 

os levem a desenvolver o conteúdo que pretendemos. Foi por aqui que me 

segui a partir de um certo momento do 1º período. Quando me apercebi que 

com situações analíticas não iria obter êxito. 
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As situações jogáveis, consistiram, na sua grande parte, em situações 

de jogo reduzido e formas jogadas, pois parece-me ser a melhor forma de 

aprendizagem da realidade, aproximando determinados conteúdos à mesma. 

As regras destas situações eram sempre adaptadas, tendo em conta a situação 

real. 

Na elaboração das aulas, tive a preocupação de controlar bem o tempo 

de exercitação, conforme as necessidades dos alunos, bem como do tempo 

potencial de aprendizagem extremamente importante no processo de Ensino-

Aprendizagem. 

Ao professor cabe também adaptar o planeamento da aula aos 

imprevistos que surgem, sempre com o pensamento de que devemos planear 

uma aula com o objetivo de tirar o máximo partido dela. 

Em suma, todas as metodologias e estratégias utilizadas devem ser 

sempre delineadas tendo em conta o desenvolvimento dos alunos, no âmbito 

psicomotor. 

 

4.1.7.3. Aulas Observadas  

As aulas observadas são uma parte do longo e complicado processo 

que é o Estágio Profissional. É nesses momentos que o Orientador nos vai 

visitar com intuito de constatar a evolução dos estagiários, contribuir para a sua 

aprendizagem, bem como para os avaliar. 

Mas não é só o Orientador que observa as aulas. A maioria das aulas é 

observada pelo Professor cooperante. É a ele que cabe observar mais 

pormenorizadamente o desempenho dos estagiários, não só com intuito de os 

avaliar mas, principalmente, com intuito de corrigir eventuais erros que surjam. 

Penso que, no âmbito geral, as minhas aulas assistidas correram bem. 

Se no início do ano davam lugar a um maior número de críticas, principalmente 

em termos de organização da aula, com o evoluir do ano estas foram 

ultrapassadas.  

Quanto às aulas observadas pelo orientador de estágio, considero que 

me senti um pouco nervoso/ansioso no início. Ao longo do ano este sentimento 

foi desaparecendo, aceitando com grande naturalidade a presença do 
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professor cooperante nas minhas aulas. Penso que estas aulas foram um 

reflexo das restantes não havendo problemas de maior a apontar.  

Tive sempre em consideração que as aulas assistidas, mais do que um 

momento de avaliação, são um complemento bastante grande na nossa 

formação, uma vez que eventuais erros são corrigidos e conselhos são dados, 

com o objetivo de nos melhorar qualitativamente enquanto professores, 

agentes da ação educativa. 

 

4.1.7.4. Caracterização da Turma 8º A 

 “A formação surge como uma ajuda ao desenvolvimento humano, adoptando uma 

posição abrangente que inclui o aluno e o próprio professor.” (Kohlberg e Mayer, 1972) 

 

Após a análise efetuada à turma e recolhidos todos os dados referentes 

à mesma, verificou-se que existem mais três elementos do sexo masculino, 

catorze, do que feminino e a média de idades situa-se nos treze anos. 

A maior parte dos alunos tem como encarregado de educação a mãe, as 

profissões mais referenciadas em relação aos encarregados de educação são 

desempregados e domésticas, com habilitações literárias na sua maioria de 

nível baixo, possuindo apenas o 1º ciclo do ensino básico. O local de 

residência da grande maioria dos alunos é em Leça do Balio, relativamente 

perto da escola, com agregados familiares compostos maioritariamente por três 

a quatro pessoas. 

A alimentação mais praticada pela turma está situada entre três a quatro 

refeições por dia, salientando-se que apenas um aluno pratica uma 

alimentação regrada e saudável ao fazer 6 refeições diárias, com quantidades 

de comida mais reduzidas. A maioria da turma é saudável, surgindo como 

principal doença – a asma, verificada em 4 alunos, foram também detetadas 

apenas 3 intervenções cirúrgicas. 

Conclui-se que a maioria da turma tem bom aproveitamento escolar, 

existindo apenas seis alunos repetentes de anos anteriores, ou seja, dezanove 

alunos nunca reprovaram. A disciplina preferida dos alunos é a Educação 

Física. A disciplina que os alunos menos gostam é o Inglês.  
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A turma na totalidade pratica atividade física, tendo como desportos 

favoritos, o futebol, a natação e a patinagem artística. Estas preferências de 

modalidades devem-se à existência de alguns clubes desportivos e campos de 

futebol na proximidade da escola, esta freguesia tem uma grande afinidade 

com a patinagem artística, com a presença de um forte clube, o Rolar Custóias 

Clube, detentor de diversos títulos nacionais e internacionais. 

Nos tempos livres os alunos ocupam-se em primeiro lugar com diversas 

atividades realizadas no computador e só em última instância realizam 

atividades ao ar livre. 

Feita uma análise global de todos os parâmetros, poder-se-á dizer que 

estamos perante uma turma com comportamento e aproveitamento médios. 

Este comportamento pode ser melhorado com um maior empenho por parte 

dos alunos e encarregados de educação, sempre com o apoio do Professor. 

 

4.1.7.5. Relação com a turma 

Tendo presente que a escola é um local de ensino, são os alunos que a 

fazem mover, que a fazem viver, é para eles que a escola existe. 

É sabido que os alunos desta escola provêm de várias freguesias mas, 

principalmente, dos mais variados ambientes familiares. Isto reflete-se nos 

diferentes comportamentos que apresentam no decorrer das aulas. O papel do 

professor é, portanto, tentar compreender e adaptar-se a esses mesmos 

comportamentos ou arranjar estratégias para melhorar esses mesmos 

comportamentos, quando as situações atrás referidas são impossíveis de se 

concretizarem. A forma de lidar com os alunos terá de ser muito bem pensada 

para que quaisquer suscetibilidades não sejam feridas e para que não se crie 

uma relação de animosidade entre professor e aluno. 

A minha turma como já referi anteriormente foi uma turma de 8º ano (A). 

De início senti algum receio aquando dos primeiros contactos com eles. Tal 

facto deveu-se ao meu receio de que os alunos “abusassem” da minha 

confiança e que isso levasse à perda de controlo das aulas, razão mais que 

suficiente para “arruinar” um estágio, tendo em consideração que as aulas são 
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o mais importante. Por isso, defini que a minha postura perante os alunos nas 

primeiras aulas seria um pouco rigorosa, não dando espaço para brincadeiras.  

Na aula de apresentação, encontrava-me num estado de nervos e 

ansiedade que nunca havia sentido antes. O facto de ir encarar um conjunto de 

alunos considerável era de cortar a respiração. No entanto, encarei-os com um 

ar sério mas ao mesmo tempo descontraído, como que não deixando 

transparecer o nervosismo em que me encontrava. 

Os alunos revelaram-se muito irrequietos e brincalhões, característica da 

idade, mas que me deixou num tremendo estado de preocupação. Porém, foi 

mais o susto… 

Com o decorrer do ano, a minha relação com os alunos foi-se alterando. 

A turma foi-me surpreendendo pela positiva, após um começo algo irregular. 

 No início do ano, mostraram-se muito elétricos e conversadores, 

situações que muitas vezes me levaram a algum desespero. Com o passar do 

tempo, a nossa relação foi-se tornando mais séria e adulta. Fui aprendendo a 

lidar com eles e eles comigo, tendo criado uma relação professor/aluno 

bastante boa.  

O convívio com alunos de outras turmas também foi acontecendo, 

durante os intervalos, nas atividades realizadas pelo núcleo de estágio, etc. 

Procurei sempre estar perto dos alunos. Perceber as suas principais 

necessidades e os seus gostos. Penso que é importante o professor estar perto 

dos alunos mantendo sempre a distância imposta pelo seu cargo. Senti que os 

alunos me procuravam para apresentar ideias para novas atividades e até 

mesmo para conversar.  

De salientar a relação criada com o aluno Pedro Miranda, aluno este 

com NEE, que após grandes tentativas de inserção do mesmo, pouco a pouco 

fui conseguindo que os colegas o aceitassem e mesmo que ele se socializasse 

melhor com a turma. 

Assim, criei uma boa relação com grande parte dos alunos da escola, 

que me foi muito benéfica no decorrer deste ano letivo. Sinto que vou ter 

necessidade de voltar à escola no próximo ano para rever alguns alunos. 
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4.1.7.6. Modelo de Educação Desportiva no Andebol 

Segundo Sidentop (2002), este modelo visa a formação de alunos 

desportivamente literatos, competentes e entusiastas. 

Com o início da implementação do modelo e a afiliação das equipas, 

denotei logo alguns alunos que não queriam fazer par com este ou aquele 

colega, porque eram alunos que queriam ganhar a competição a todo o custo 

sem sequer trabalhar em equipa e aceitar os membros da equipa como colegas 

que vão ajudar a singrar. Assim sendo, após ter formado as equipas 

(baseando-me na avaliação diagnóstica), defini logo tarefas a realizar, no 

sentido de acelerar o processo de construção da nossa época desportiva. Pedi 

aos capitães de equipa para se juntarem e construírem uma página nas redes 

sociais, um facebook da turma para a época desportiva de andebol, pedi 

também aos capitães para se juntarem com as respetivas equipas, no sentido 

de escolherem um nome, uma cor e um grito de equipa. Juntamente com os 

sub-capitães acordei que eles ficariam responsáveis por construir os troféus 

para serem atribuídos as equipas no final da época. Neste modelo de ensino os 

alunos assumem um papel de gestão na aula, assim sendo defini um aluno 

para ser responsável pelas reportagens nos dias de jogo (sendo que todos os 

alunos passaram por este papel), bem como pelo papel de arbitro e estatístico. 

Expliquei aos alunos o que vão ter de fazer e qual a responsabilidade 

relativamente ao desempenho destes papéis. Desde logo, e para não haver 

confusões nas aulas, defini rotinas para as nossas aulas, os capitães devem 

indicar ao professor se a equipa está completa. Os capitães devem indicar ao 

professor se a equipa está devidamente equipada e identificada. Deve ser 

sempre realizado o grito das equipas e a aula encerra com todos os alunos no 

centro do campo/pavilhão onde é realizado o grito das equipas/turma. Na parte 

final da apresentação do modelo, achei interessante contar aos meus alunos a 

experiência que eu tive na faculdade com o modelo de educação desportiva, 

contei-lhes que se todos fizerem um bocadinho e levarem as coisas a serio, 

este pode ser um modelo interessante e extremamente apelativo e motivante 

para as nossas aulas. Transmiti aos meus alunos a enorme satisfação que 

senti nas aulas principalmente de atletismo, mostrando aos alunos alguns dos 
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trabalhos realizados pelos alunos do mestrado da FADEUP (cores das equipas, 

emblemas, mascotes, troféus construídos, etc.). Pretendi com esta interação, 

que os alunos ganhassem gosto pelo modelo através da minha experiência 

anterior extremamente entusiasta. 

Durante a Época Desportiva, deparei-me com equipas a trabalharem de 

forma assertiva, envolvendo-se todos na superação das dificuldades, na 

motivação a cada erro e no crescimento como equipa. Contudo nas restantes 

via a cada erro discussão ou desinteresse pelos resultados dos colegas. 

Tornou-se difícil a intervenção, se por um lado o modelo pela sua aplicação era 

o ponto central por outro o crescimento como pessoas tinha que ser enaltecido, 

ai tentei suprir ao máximo este tipo de posturas, reorganizando equipas, para 

que os alunos que estavam nas equipas problemáticas se sentissem uteis 

noutras equipas. 

O apogeu do modelo aconteceu na competição final, onde foi possível 

verificar o interesse na busca pelos resultados como o fair-play. Durante a 

competição foi possível verificar alguma entrega aos jogos, apesar disso, era 

percetível em alguns alunos o pouco entusiasmo pelas aulas e pela forma 

como elas decorriam, descorando todos os documentos que teriam que 

preencher para a obtenção dos diferentes resultados em jogo. Fico com a 

sensação que o modelo não foi de todo um sucesso no seio da turma, podendo 

estar intimamente ligado à modalidade abordada. A dedicação dos alunos 

nunca foi muita, levando o modelo não como uma nova forma de abordar a 

disciplina de Educação Física, mas sim como uma “carga de trabalho adicional” 

nos momentos de aplicação do modelo. 

 

4.2. Área 2 e 3: Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade  

“ (…) a escola como agente de socialização, que não apenas instrui, não 

apenas transmite conhecimentos ou transmite factos brutos, mas pelo que 

exprime e explicita, pelo que exclui e omite, também transmite valores, 

atitudes, maneiras de ver e entender o mundo”. (Serra, 2000)  
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Esta área engloba todas as atividades sejam ou não letivas realizadas, 

tendo em vista a minha integração na escola e a dinamização da comunidade 

escolar. Penso que o envolvimento dos professores nas atividades propostas 

pela escola é de importância fulcral na criação de um ambiente positivo no 

processo ensino/aprendizagem e de relacionamento social professor/professor 

e professor/aluno. Estas atividades, realizadas fora do contexto da aula 

propriamente dita, dinamizam a estrutura escolar e propiciam um maior sentido 

de pertença dos alunos em relação à mesma.  

Como tal, a seguir apresento algumas atividades de complemento 

curricular, desenvolvidas durante este ano letivo, nas quais participei quer na 

organização quer na coordenação. Ao longo de todo este ano, realizamos 

várias atividades extracurriculares, umas de sentido obrigatório e outras porque 

simplesmente optamos por tal. No entanto, todas tiveram o nosso máximo 

empenho e a nossa total satisfação. 

Assim, faço aqui uma breve análise de cada atividade extracurricular 

desenvolvida, referindo a forma como foram realizadas e como correram.  

 

4.2.1. Atividades Extracurriculares 

4.2.1.1. Corta-Mato 

No dia 25 de Novembro de 2011 realizou-se o corta-mato escolar na 

escola E/B 2, 3 de Leça do Balio. A organização desta atividade esteve ao 

cargo do núcleo de estágio da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, tendo como principal organizador o colega António Abreu. Após vários 

dias de trabalho, no que diz respeito á colocação de cartazes na escola, á 

recolha de patrocínios, solicitação da presença dos bombeiros, da polícia, do 

presidente da junta de freguesia de Leça do Balio e o presidente do Desportivo 

de Leça do Balio, as inscrições dos alunos nos respetivos escalões, 

conseguindo todos estes objetivos, eis o dia do corta-mato. 

No dia do corta-mato, todos os professores organizadores (núcleo de 

estagio da FADEUP) encontrou-se na escola para proceder á montagem do 

material necessário para realizar a prova (fita a delimitar o espaço, funil de 
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chegada, mesa das classificações e aparelhagem sonora). De seguida 

chegaram os outros professores de educação física que também estavam 

disponíveis para participar na organização da atividade. O António elaborou um 

papel onde, esquematicamente, todos os professores tinham uma função na 

organização (juízes de partida e chegada, responsáveis pela ativação geral do 

alunos, controladores de percurso, atribuição de dorsais e responsável pela 

música). Além dos professores de educação física, participaram também 

professores de outras disciplinas e diretores da escola. Toda esta envolvência 

criada em torno do corta-mato é extremamente positiva, demonstrando a todos, 

o árduo trabalho efetuado para a realização desta atividade e conseguindo 

assim uma maior participação de toda a comunidade escolar. A minha função 

nesta atividade foi a de registar as classificações. Assim que chegava á minha 

mão a lista dos alunos a realizar a prova com os respetivos dorsais, eu tinha de 

realizar a anotação dos dorsais com o respetivo nome do aluno para depois de 

chegarem as classificações introduzir o número de dorsal do aluno e imprimir 

automaticamente a classificação para que os alunos no final da prova 

pudessem ir ver a sua classificação. Esta função foi extremamente rica para 

mim e para a minha formação, pois não sou muito bom a trabalhar com o 

programa Excel, e o António tinha todos os dados introduzidos no Excel, e á 

medida que eu escrevia os dorsais numa primeira fase, quando chegavam as 

classificações finais eu só introduzia o dorsal do aluno e automaticamente 

apareciam todos os dados do aluno. Penso que, desta forma, a organização 

neste posto de trabalho foi extremamente positiva, rápida e eficaz.  

No que diz respeito á atividade em si, esta decorreu conforme o 

planeado, os alunos participaram com interesse e motivação e os que não 

participaram criaram um clima de apoio e cooperação. As provas estavam bem 

organizadas, os alunos passavam primeiro pela colocação dos dorsais, depois 

faziam a repetitiva ativação geral e de seguida posicionavam-se na linha de 

partida. O tempo por nós estimado para a realização desta atividade foi 

cumprida ao pormenor, acabando á hora prevista com a entrega de prémios 

realizada pelos diretores da escola, presidente da junta de freguesia e 
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presidente do Desportivo de Leça do Balio, bem como alguns professores da 

escola e representantes da associação de pais. 

Penso que a participação na realização desta atividade foi 

extremamente importante, para que de futuro me sinta mais confortável a 

realizar este tipo de atividades de complemento curricular. Fiquei com um 

conhecimento real de como se organiza um evento destes, e o quanto é difícil 

mobilizar a escola e todos os órgão que participaram e apoiaram este evento. 

Resta-me dar os parabéns ao António e agradecer-lhe o empenho e dedicação 

que sempre demonstrou antes e durante a realização do corta-mato. 

 

4.2.1.2. Corta-Mato Distrital 

 A realização deste corta-mato teve como principal objetivo o 

cumprimento do Plano de Atividades do Grupo de Educação Física e do núcleo 

de estágio de Educação Física da Escola EB 2,3 de Leça do Balio. Bem como 

a participação dos alunos que foram selecionados no corta-mato escolar para a 

participação no corta -mato distrital do Desporto Escolar. 

 Outro objetivo foi fazer com que a Comunidade Escolar se envolvesse 

nesta atividade. 

 Em qualquer evento, a fase de preparação/organização constitui-se 

como uma das mais importantes, dela dependendo todo o restante processo. 

 Neste sentido, foi necessário levar a cabo várias tarefas. Eis aqui 

algumas delas: 

 Elaborar as fichas de inscrição para que, cada aluno que foi selecionado 

do corta-mato escolar se pudesse inscrever. 

 Divulgar o evento, através da afixação de cartazes na escola. 

 Definir o local de encontro para nos deslocarmos para o percurso e as 

distâncias a percorrer por cada escalão/sexo. 

 Proceder à divisão de tarefas, entre todos os elementos do grupo, 

nomeadamente: 

 Chamada dos participantes – Professor António Pires 

 Entrega dos dorsais – Professor António 

 Encaminhar os alunos á partida – Professor João 
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 Controlo da chegada dos participantes – Professor André 

 Entrega de lanches – Professor António Pires 

 

Tudo começou bem cedo. Eram 8:00 da manhã, e lá estávamos nós em 

frente ao portão da escola junto á camioneta, e destinados para arrancar em 

direção a S. Tirso onde se realizará o corta-mato Distrital. Felizmente, tinha 

parado de chover, e já se viam alguns raios de sol. 

Quando chegámos a S. Tirso, encontramos um evento repleto de 

animação, desporto e socialização. Os alunos encontraram amigos de outras 

escolas, nós professores, encontrámos colegas, proporcionou-se um convívio 

muito agradável. De seguida, os alunos foram chamados consoante a ordem 

pré-estabelecida, e direcionados para o local de partida. 

A prova acabou às 12.00h, com todos os alunos satisfeitos com a sua 

participação, o que nos deixou bastante contentes, uma vez que este facto 

ocorreu devido à articulação e sintonização de todos nós.  

Partimos então para a arrumação do material, e consequente ida para a 

camioneta. 

Já com todos os alunos na camioneta, procedeu-se à respetiva 

contagem, pois alguns alunos vieram embora com os pais, e não avisaram, 

houve alguma confusão inicial derivado a essa falta de comunicação, mas logo 

se restabeleceu a calma e retomamos a viagem em direção a Leça do Balio.  

Concluo que com a participação nestas atividades, que são de extrema 

importância para a minha formação e não só, futuramente pretendo continuar a 

participar nestes eventos, lúdicos, culturais e de enorme carater afetivo e de 

convívio com outras vivências. Existe uma certa aproximação diferenciada 

entre os professores e os alunos. A sensação de professor-treinador nesse 

momento é fundamental e rica no ponto de vista das relações professor-aluno.  

 

4.2.1.3. Perícia de patins 

Esta atividade foi organizada por mim em conjunto com o núcleo de 

estágio da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e pelos alunos 

estagiários provenientes do Instituto Superior da Maia.  
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Antes da realização desta atividade, foi necessária uma interligação 

entre os vários intervenientes, no sentido de proporcionar um excelente último 

dia de aulas aos nossos alunos com a prática desta modalidade desportiva em 

competição com os colegas do mesmo ciclo de estudos. Sendo assim, 

começamos por distribuir tarefas, eu fiquei encarregado de fazer o cartaz de 

divulgação do evento e as fichas de inscrição dos diferentes anos e colocar 

num dossier da atividade, enquanto o colega Nuno (estagiário do ISMAI) ficou 

responsável pela realização do regulamento do percurso. Esta atividade não se 

compara ao evento anteriormente organizado (corta-mato), até porque neste 

último dia de aulas existem várias atividades na escola e a modalidade de 

patinagem não é do agrado da maior parte dos alunos. Após termos realizado o 

dossier da atividade, colocámos na sala dos professores de educação física 

para que cada professor procedesse á inscrição dos alunos das suas turmas. 

De seguida desloquei-me á sala da direção para que o diretor da escola 

aprovasse a colocação dos respetivos cartazes do evento a realizar no último 

dia de aulas. Assim sendo estava tudo preparado para a realização desta 

atividade de complemento curricular, unicamente fomos falar com o aluno que 

costuma ser o dj de serviço da escola (aluno de curso cef) para realizar uma 

animação musical no dia da prova de patins, este aluno demonstrou interesse e 

motivação em participar. 

Após este trabalho previsto, eis que chega o dia da prova, e com alguma 

surpresa nossa, até participou um número considerável de alunos nesta 

atividade, sendo que grande parte eram alunos de 2º ciclo. Antes de chegarem 

todos os participantes, o grupo de educação física procedeu á montagem de 

dois percursos sinalizados com cones e outros utensílios para marcar um 

trajeto a ser realizado por dois alunos ao mesmo tempo. O professor João 

ofereceu-se para ficar na mesa de registos, enquanto o professor Nuno e o 

professor Ivo ficaram nas partidas e chegadas e a professora Elza na 

organização dos alunos. O núcleo de estágio de Educação Física da FADEUP 

foi alternando com os dois professores que estavam nas partidas. 

No geral penso que esta atividade correu bem, além de ter existido um 

maior número de participantes do que o ano passado, os alunos participaram 
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com interesse e dedicação. A prova estava distribuída de uma forma 

organizada, onde os alunos que iam competir procediam á ativação geral num 

sítio específico para de seguida serem chamados para a prova. 

A realização desta atividade foi extremamente fundamental para a minha 

futura carreira como professor, pois deu-me o conhecimento de todos os 

processos organizativos e legais para se realizar uma atividade deste tipo no 

ambiente escolar. 

 

4.2.1.4. Torneio inter-turmas (basquetebol, voleibol e andebol) 

O grande objetivo deste torneio foi promover o gosto pela atividade física 

e pelas diferentes modalidades existentes no torneio Basquetebol, Andebol e 

Voleibol. 

No decorrer da atividade, os alunos demonstraram um grande empenho, 

pelo que o desenrolar da mesma foi muito positivo, criando assim um ambiente 

bastante agradável.  

Os horários estabelecidos para cada prova foram cumpridos, tendo a 

atividade terminado dentro do que foi estipulado pela organização. 

As transições dos jogos de cada modalidade e respetivas classificações 

dos grupos e informação das equipas que passavam à fase seguinte, foi 

bastante rápida e eficaz tendo sido colocada imediatamente no quadro de 

pontuações após o término de cada jogo, facilitando o visionamento dos 

resultados por parte dos alunos. 

A motivação e competitividade estiveram presentes em todos os jogos, 

onde a vontade de atingir o melhor resultado para a equipa eram os maiores 

objetivos dos alunos, sendo visível um espírito de equipa e entreajuda em cada 

jogo realizado. Foram destacados para esta atividade, todos os professores da 

área disciplinar de educação física, tendo ficado com a coordenação das 

modalidades os três professores estagiários da FADEUP (André, António e 

Frederico). Cada professor era também responsável por registar as 

classificações dos jogos e os resultados bem como informar as equipas que 

passavam às fases seguintes. Não se verificou qualquer problema no decurso 
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da atividade, tendo sido cumpridos por todos, as tarefas de que lhes foram 

atribuídas. 

Para terminar, devemos salientar a boa afluência por parte dos alunos 

do 3º ciclo, existindo assim, um grande número de equipas para a realização 

do torneio.  

A atividade decorreu de forma bastante positiva, pois os alunos 

estiveram empenhados, competitivos e concentrados durante a realização da 

mesma. É de salientar que não houve qualquer incidente a registar, nem 

qualquer atitude menos positiva ou falta de fair-play no decorrer do torneio. 

Sendo de reforçar o espírito de equipa e entreajuda das equipas participantes.  

Assim, sugere-se que em eventos futuros, os torneios tenham ainda uma 

maior participação por parte dos alunos pois são atividades que desenvolvem o 

gosto pela atividade física, cujo empenhamento e alegria demonstrado pelos 

alunos, transmitiram aos professores sentimentos e valores que nos fazem ter 

orgulho em ser professor. 

 

4.2.1.5. Torneio inter-turmas de Futebol 

No decorrer da atividade, os alunos demonstraram um grande empenho, 

pelo que o desenrolar da mesma foi muito positivo, criando assim um ambiente 

bastante agradável.  

Os horários estabelecidos para cada jornada foram cumpridos, tendo a 

atividade terminado dentro do que foi estipulado pela organização. 

As transições dos jogos, respetivas classificações e informação das 

equipas que passavam à fase seguinte foi bastante rápida e eficaz tendo sido 

colocada imediatamente no quadro de pontuações após o término de cada 

jogo, facilitando o visionamento dos resultados por parte dos alunos. 

A motivação e competitividade estiveram presentes em todos os jogos, 

onde a vontade de atingir o melhor resultado para a equipa foram os maiores 

objetivos dos alunos, sendo visível um espírito de equipa e entreajuda em cada 

jogo realizado. Foram destacados para esta atividade, seis professores da área 

disciplinar de educação física nomeadamente os que lecionam turma do 3º 

ciclo, tendo ficado com a coordenação da atividade o professor estagiário da 
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FADEUP (André). Cada professor era também responsável por registar as 

classificações dos jogos e os resultados bem como informar as equipas que 

passavam às fases seguintes. Não se verificou qualquer problema no decurso 

da atividade, tendo sido cumpridos por todos, as tarefas de que lhes foram 

atribuídas. 

Para terminar, devemos salientar a boa afluência por parte dos alunos 

do 3º ciclo, existindo assim, um grande número de equipas para a realização 

do torneio.  

A atividade decorreu de forma bastante positiva, pois os alunos 

estiveram empenhados, competitivos e concentrados durante a realização da 

mesma. É de salientar que não houve qualquer incidente a registar, nem 

qualquer atitude menos positiva ou falta de fair-play no decorrer do torneio. 

Sendo de reforçar o espírito de equipa e entreajuda das equipas participantes.  

Assim, sugere-se que em eventos futuros, os torneios tenham ainda uma 

maior participação por parte dos alunos pois são atividades que desenvolvem o 

gosto pela atividade física, cujo empenhamento e alegria demonstrado pelos 

alunos que nela participam, transmitiram aos professores sentimentos e valores 

que nos fazem ter orgulho em ser professor. 

 

4.3. Área 4: Desenvolvimento Profissional  

 

No Desenvolvimento Profissional enquadro as atividades e vivências que 

propiciam a construção da competência profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

Frequentei as Ações de Formação e Seminários, organizado pelos meus 

colegas e pela faculdade, sempre que o horário me permitiu.  

Participei nas Reuniões do Grupo de Educação Física, do Grupo de 

Estágio, diretores de turma, concelhos de turma e do Departamento de 

Expressões.  

Observei as aulas previstas dos restantes membros do meu grupo de 

Estágio e professor cooperante e de outros colegas da escola ou de outros 

Aluno Estagiário procurando em cada uma analisar os itens que constituem as 
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fichas de observação, retirando daí o máximo de informação que contribua 

para enriquecer a minha experiência como professor.  

Realizei pesquisas bibliográficas que são fundamentais, no processo de 

planeamento e preparação das aulas.  

Efetuei reflexões sobre as minhas aulas e fiz uma autocritica para poder 

melhorar alguns aspetos que achei serem menos positivos.  

 

“O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências 

espontâneas de aprendizagem e as atividades conscientemente planificadas, 

realizadas para benefício, direto ou indireto, do indivíduo, do grupo ou da 

escola e que contribuem, através destes para a qualidade da educação na sala 

de aula. É o processo através do qual os professores, enquanto agentes de 

mudança, reveem, renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu 

compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, 

de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o 

conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais para uma 

reflexão, planificação e práticas profissionais eficazes, em cada uma das fases 

das suas vidas profissionais”. (Day, 1999) 

 

4.3.1. Projeto de Formação Individual 

Tratando-se de um documento que apenas contemplava as intenções 

para o que era o Estágio Profissional, este, surgiu como um bom aliado na 

melhor concretização dos objetivos que advêm do estágio. 

Inicialmente, este documento, não fazia grande sentido, pois iria focar 

questões pelas quais ainda não teria passado, falando sobre os possíveis 

problemas a encontrar e quais as estratégias para melhor os resolver. 

Agora com o final do Estagio Pedagógico, vejo que a reflexão inicial 

sobre todas as possíveis intervenções durante o estágio levou a uma melhor 

preparação quando confrontado com os problemas que já tinham sido refletidos 

anteriormente. 

Outro aspeto a ter em consideração, é que no documento, enumerei 

metas a atingir ao longo do ano, quase que construindo um caminho a 
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percorrer, mas sabendo que esse caminho poderia ter algumas mudanças de 

direção. Todavia, as metas enumeradas permitiram criar o caminho muito 

próprio, intimamente ligado com a minha construção como professor. 
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5. Conclusão 

Após o Estágio, sinto o quanto foi importante e relevante este ano letivo. 

Todo o trabalho desenvolvido foi sem dúvida enriquecedor, tanto a nível 

profissional como a nível pessoal. A realidade foi sem dúvida bem diferente 

daquela que vivemos na faculdade e ao longo do nosso curso.  

Analisando todo o meu percurso, é com muita satisfação que vejo por 

terminada a minha formação, digo satisfação, na medida em que consegui 

alcançar, se não todos, quase todos os meus objetivos, assim como também 

julgo que consegui agradar, para além dos meus próprios alunos, a todos 

aqueles que me julgam, uma vez que me sentia no dever e na 

responsabilidade de o fazer.  

Percorrido este ano de trabalho intensivo, avalio o meu desempenho e o 

dos meus colegas de Estágio Profissional de um modo muito positivo, pois 

estou ciente daquilo que realizei e cumpri. Simultaneamente, fomos alvo de 

constantes críticas positivas e construtivas acerca do nosso profissionalismo e 

dinamismo o que nos deixou satisfeitos. Penso que não existe muito mais para 

dizer…  

Foi com o carinho e atenção que os meus amigos, colegas e alunos 

transmitiram que me esforcei neste ano de estágio, de corpo e alma e também 

com a boa vontade e ensinamentos dos que me rodeavam que desafiei os 

meus limites e procurei ser todos os dias um pouco melhor do que no passado.  

O professor tem que contribuir para esta moldagem da obra-prima 

(aluno) e sem descurar os conteúdos da sua disciplina, acima de tudo deve 

contribuir para o seu desenvolvimento integral. Tentei contribuir para esta 

moldagem e espero não ter passado despercebido pela vida dos alunos e dos 

restantes membros da comunidade escolar.  

Não podia terminar sem dizer um muito obrigado a todos os que me 

ajudaram neste ano muito difícil e trabalhoso.  
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6. Estudo de Investigação  

A inclusão escolar de alunos com síndrome de hiperatividade e 

défice de atenção nas aulas de educação física 

 

 

Autores: Oliveira, André; Castro, Frederico; Abreu, António; Pacheco, 

Rui; Paiva, Mário 

 

 

 

6.1. Resumo 

O Síndrome de Hiperatividade e Défice de Atenção (SHDA) configura 

uma perturbação do sistema nervoso central que compõe um conjunto 

caraterístico de sintomas, complexo e muito diversificado. Surge na infância e 

carateriza-se na sua essência e principalmente por elevados problemas de 

atenção, impulsividade e hiperatividade. 

O objetivo desta investigação foi estudar o grau de informação dos 

professores, de todos os graus do Ensino Básico e em qualquer situação 

profissional, acerca da inclusão educativa de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais decorrentes do Síndrome de Hiperatividade e Défice de 

Atenção (SHDA). 

Concluímos que a formação inicial dos professores é insuficiente para 

lidar com este problema, apesar de demonstrarem possuir alguns 

conhecimentos sobre SHDA.  

 

 

Palavras-chave: NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE), 

SHDA, INCLUSÃO ESCOLAR, EDUCAÇÃO FÍSICA 
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6.2. Abstract 

The Syndrome and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) sets 

up a disturbance in the central nervous system that composes a set of 

characteristic symptoms, complex and very diverse. Appears in childhood and 

is featuring in its essence and mainly elevated attention problems, impulsivity 

and hyperactivity. 

 Through this research is intended to study the degree of information of 

teachers of all grades of basic education and any professional situation, about 

the educational inclusion of pupils with special educational needs arising from 

the syndrome and attention deficit hyperactivity disorder, highlighting the 

difficulties they felt to teach in classrooms with children ADHD and the 

methodologies adopted by them. 

Given the results, we conclude that the initial training of teachers is 

insufficient to deal with these problems. 

 

 

Keywords: SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, ADHA, SCHOOL 

INCLUSION, PHYSICAL EDUCATION 

 

6.3. Introdução 

O presente trabalho de investigação está incluído na disciplina de 

Estágio Profissional, referente ao 3º e 4º semestres do 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto.  

Este estudo foi realizado na escola E/B 2,3 de Leça do Balio e resulta da 

falta de capacidade sentida em integrar nas aulas de educação física um aluno 

com necessidades educativas especiais (NEE). A pertinência deste trabalho 

resulta da necessidade de conhecer as estratégias para integrar esse aluno 

nas aulas de educação física e conseguir que os colegas o aceitem. 

Para a realização do estudo, foi aplicado um questionário para conhecer 

o nível de compreensão dos professores acerca de alunos com SHDA. 
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6.4. Contextualização do problema/Justificação do estudo 

Durante o estágio profissional surgiu a dificuldade de inserir um aluno 

com necessidades educativas especiais nas aulas de educação física. Este 

aluno apresentava défice intelectual moderado com SHDA. O gabinete de 

ensino especial da escola refere que a intervenção realizada foi a possível mas 

não a desejável por falta de respostas educativas, tendo em conta o seu perfil 

de funcionalidade e comportamento instável e a ausência de feedback familiar. 

Por outro lado, constatamos uma certa dificuldade por parte dos 

professores das diferentes disciplinas em lidar com a normalização deste aluno 

na turma. Os alunos recusavam-se a participar nas tarefas propostas quando 

realizadas em conjunto devido ao seu comportamento instável e por vezes 

disruptivo. 

Pretende-se com esta investigação adquirir conhecimento acerca da 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular, 

nomeadamente alunos portadores da SHDA nas aulas de educação física.  

 

6.5. Revisão da Literatura 

6.5.1. Necessidades Educativas Especiais 

Segundo a Declaração de Salamanca a expressão “necessidades 

educativas especiais” aplica-se a todas as crianças e jovens com dificuldades 

escolares. Sanches e Teodoro (2006) dizem que a Declaração de Salamanca 

propõe uma educação em escolas regulares, escolas inclusivas, 

proporcionando meios mais capazes para lutar contra atitudes discriminatórias, 

criando comunidades abertas e solidárias, para a construção de sociedade 

inclusiva e atingindo a educação para todos; permitindo ainda, uma educação 

adequada à maioria das crianças, à promoção da eficiência, numa óptima 

relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo. “O princípio fundamental 

das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre 

que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 
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aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, 

através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com 

as respetivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de 

serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da 

escola.” (Declaração de Salamanca, 1994: 11-12). 

A população com necessidades educativas especiais quando abordada 

segundo uma perspetiva patológica é classificada de deficientes e não 

deficientes. A defesa da igualdade de direitos e de oportunidades, 

particularmente, no que concerne à não discriminação por motivos de raça, 

religião, opinião, características intelectuais e físicas, a toda a criança e 

adolescente em idade escolar, aumentou a possibilidade de melhorar a sua 

qualidade de vida para pessoas com deficiência, começando a defender-se que 

estas pessoas devem evoluir num ambiente o mais idêntico possível ao das 

pessoas que não apresentam qualquer tipo de deficiência.  

A integração escolar dos alunos com NEE surge como a melhor forma 

de colocar em prática esta pretensão. Para a adaptação das crianças e 

adolescentes diferentes dos ditos “normais” pressupõe-se que se considerem 

adaptações curriculares mais ou menos generalizadas. A alteração curricular 

deve variar em função da problemática em questão, ou seja, do tipo de 

necessidade, que se qualifica em dois grandes grupos: NEE permanentes e 

NEE temporárias. 

Ribeiro (2011) explica a diferença entre estes dois grupos, NEE 

permanentes subentendem uma adaptação curricular de forma generalizada e 

alvo de avaliação constante, ativa e sequencial, tendo em conta a evolução do 

aluno e durante todo o seu percurso escolar. As crianças que pertencem a este 

grupo apresentam alterações significativas ao nível do desenvolvimento, com 

problemas do foro sensorial, intelectual, processológico, físico, emocional ou 

outros problemas aliados à saúde do indivíduo. NEE temporárias pressupõem 

uma adaptação curricular de forma parcial e praticada segundo as 

caraterísticas do aluno num determinado período do seu percurso escolar. As 

crianças deste grupo possuem atrasos ou perturbações menos graves ao nível 
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do desenvolvimento motor, percetivo, linguístico ou socio emocional, 

manifestando-se em dificuldades ligeiras de leitura, escrita ou de cálculo. 

 

6.5.2. Perspetiva histórica 

As pessoas portadoras de deficiência nas sociedades primitivas eram 

encaradas como criaturas de Deus, falavam dos mistérios da vida e da morte, 

cantavam, contavam histórias e eram veneradas por isso. Exemplo disso são, 

Homero, Tiresias e Fhineus. Contudo outros eram vistos como seres malignos, 

que eram possuídos pelo demónio e deveriam ser mortos (Pestana, 1999). 

Ao longo dos tempos, em todas as sociedades, sujeitos diferentes, 

distintos, excecionais ou incapacitados nas suas caraterísticas físicas, mentais 

ou comportamentais que se afastavam dos protótipos considerados comuns 

atraíam a atenção de outros. (Pereira, 1984). 

Segundo Pestana (1999), durante o século XVIII e inícios do século XIX 

as pessoas com deficiências eram encaradas como produto de delitos morais 

e, por isso, internados em hospícios e tratados como loucos. Durante a 

Revolução Industrial o aparecimento de pessoas que se tornaram célebres 

apesar de portadores de algum tipo de deficiência, como o cego Nicholas 

Anderson, professor de Matemática na Universidade de Cambridge e a cantora 

e pianista Maria Teresa Van Paradis, entre muitos outros, determinaram a 

metamorfose do conceito de deficiente. 

A partir de 1960, segundo Pestana (1999) o deficiente tornou-se um 

cidadão de pleno direito, uma vez que diferentes conceitos e práticas que 

assentavam numa nova conceção de Educação Especial começaram a ser 

implementados. Tal como referido anteriormente e ainda corroborando as 

opiniões de Pestana (1999) a designação – Necessidades Educativas 

Especiais – começou a surgir e a desenvolver-se a par da gradual 

democratização das sociedades, refletindo o que se defendia na filosofia da 

integração e garantindo a igualdade de direitos, relativamente à não 

discriminação quer da raça, quer da religião, aspetos físicos e intelectuais, 

ideais e a todas os jovens em idade escolar. A extensão da escolaridade 

obrigatória por um período mais longo e consequente diversificação dos seus 
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utilizadores, aliados à maior mobilidade das pessoas, introduziram na 

discussão educativa as tarefas/funções atribuídas à escola. A necessidade de 

garantir sucesso escolar a todos os alunos da escola e a incessante procura de 

respostas para colmatar as situações de alunos com deficiência participam de 

um longo caminho a percorrer, repleto de opiniões e discursos bastante 

controversos, considerando para este efeito adaptações curriculares mais ou 

menos generalizadas. Na Europa, foram os países nórdicos que iniciaram o 

movimento de integração escolar, na década de 60, arriscando na 

escolarização das crianças em situações de deficiência sensorial no sistema 

regular de ensino. 

Segundo Sanches e Teodoro (2006), este movimento de integração 

evolui e surgem diversos trabalhos científicos e legislativos, onde se destaca o 

Warnock Report (1978) que introduziu o conceito de –“special educational 

needs”–, substituindo a categorização médica das crianças e jovens com 

deficiência. Os mesmos autores referem que apenas em 1981, em Inglaterra, 

com o –“Education Act”– o conceito é oficialmente definido. Determina-se que 

uma criança tem necessidades educativas especiais quando apresenta 

dificuldades de aprendizagem que obrigam a uma intervenção educativa 

especial, criada exclusivamente para ela. 

Segundo Paulo Coelho (s.d.), citando autores como F. Pereira (1998) em 

Portugal identificaram-se três fases na evolução da mudança de atitudes e 

práticas da educação especial. A primeira identifica por esquecidos e 

escolhidos as crianças com NEE que eram colocadas em asilos ou escondidas 

em casa, longe do alcance das outras pessoas, porque as famílias eram alvo 

de discriminação. A partir do século XIX o sentimento de exclusão da 

sociedade geral era avassalador. A segunda fase, denominada do despiste e 

da segregação, decorre entre os anos 50 e 60, onde as crianças eram 

rotuladas e agrupadas em função das suas deficiências comuns e segregados 

em recursos educativos e terapêuticos especiais. Defendia-se que era prestado 

melhor apoio a estas crianças se ficassem isoladas em instituições especiais e 

protegendo-as das crianças ditas normais. Finalmente, a terceira fase, rotulada 
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a da identificação e ajuda, teve início nos anos 70 e representou uma 

verdadeira revolução nos conceitos e nas práticas da educação especial.  

Em Portugal, como em todas as áreas, começou-se mais tarde e só 

alguns anos depois do início deste movimento na Europa (1970), é que surgem 

as primeiras medidas na área da integração educativa. Em 1988 a partir do 

decreto-lei 319/91, de 23 de Agosto, criam-se e regulamentam-se as Equipas 

de Educação Especial que incluem Professores de Educação Especial e um 

regime educativo especial. É neste período que se defende política e 

socialmente que todos os cidadãos, incluindo os deficientes, têm os mesmos 

direitos, designadamente, o direito à educação e ao ensino em condições de 

igualdade. (Martins, 2005) 

Sanches e Teodoro (2006) referem que, a Conferência Mundial sobre 

Educação Para Todos, realizada em 1990 em Jomtein – Tailândia, veio alterar 

a estrutura formal da educação especial, originando em 1994, a Declaração de 

Salamanca, subscrita por 92 países incluindo Portugal e 25 organizações 

internacionais, ficando definidos os princípios fundamentais da escola e da 

educação inclusivas. Ainda segundo os mesmos autores esta Declaração 

contextualiza os direitos das crianças e dos jovens com NEE num âmbito mais 

abrangente, referenciando a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, a Declaração Mundial 

sobre a Educação Para Todos de 1990 e as Normas das Nações Unidas sobre 

a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência de 1993, 

salientando a necessidade de combater a exclusão social e escolar. 

Ribeiro (2011) salienta que a escola possui um papel socializador, e por 

isso deve proporcionar meios para ajudar o aluno com deficiência a conviver 

com as crianças ditas “normais”, participando com elas em algumas 

experiências e desta forma aprender a conviver com as suas próprias 

limitações, dentro das circunstâncias normais de vida. Normalizar é o 

discordante de segregar. A sensibilização da sociedade geral é um passo 

importante para que haja uma atitude positiva de compreensão, aceitação e 

valorização do deficiente acerca do que ele é capaz e o que lhes é semelhante, 
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especta-se que no futuro estes jovens sem deficiência venham a tornar-se 

adultos menos preconceituosos que os de hoje.  

Segundo, Mantoan (2003) a inclusão nas escolas implica uma 

transformação do paradigma educacional instalado uma vez que os velhos 

padrões da modernidade e a matéria-prima da educação escolar,o 

conhecimento, está a sofrer uma reinterpretação. Toda e qualquer crise de 

conceitos é rodeada de dúvidas e muita inquietação, no entanto é munida de 

muita liberdade e audácia na procura de novas formas de interpretação e de 

conhecimento que baseie e oriente a efetivação de uma mudança. As 

diferenças culturais da sociedade em geral, sociais, étnicas, religiosas, de 

género, enfim, a diversidade humana está sendo cada vez mais destacada e é 

condição imprescindível para se entender como aprendemos e como 

compreendemos o mundo e a nós mesmos. O modelo educacional 

desenvolvido até hoje, mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse 

vazio de idéias, que acompanha a crise paradigmática, é que surge o momento 

oportuno das transformações. Lentamente, está a surgir um novo paradigma do 

conhecimento, através dos interfaces e das novas relações que se formam 

entre saberes outrora isolados, quebrados e dos encontros da subjetividade 

humana com o quotidiano, o social, o cultural. Redes cada vez mais complexas 

de relações, geradas pela velocidade das comunicações e informações, estão 

rompendo as fronteiras das disciplinas e estabelecendo novos marcos de 

compreensão entre as pessoas e o mundo em que vivemos. Perante estas 

novidades, a escola não pode continuar a ignorar o que acontece à sua volta, 

nem a anular e marginalizar as diferenças nos processos pelos quais forma e 

instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz 

de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o 

mundo a partir das nossas origens, dos nossos valores e sentimentos. (Ribeiro, 

2011) 

Tal como Sanches e Teodoro (2006) referem que a inclusão escolar é a 

palavra que hoje pretende definir igualdade, fraternidade, direitos humanos e 

democracia, conceitos que amamos, mas que não sabemos ou não queremos 

pôr em prática.  
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Citando os mesmos autores, o caminho a percorrer deve objetivar a 

participação na construção de uma sociedade democrática, em que a justiça, o 

respeito pelo outro e a equidade sejam os grandes princípios de ser e de estar 

consigo e com os outros, o que, naturalmente, será gerador de escolas 

verdadeiramente inclusivas. Este posicionamento obriga a um outro olhar e um 

outro sentir em relação à riqueza social, à diversidade humana, nas suas mais 

diversas formas e nos seus diferentes contextos de co-habitação.  

Sanches e Teodoro (2006) salientam que as práticas quotidianas estão 

longe destes princípios, remetem-se a pequenas comunidades de 

aprendizagem, abertas a todos, onde a disponibilidade para ensinar e para 

aprender emerge de cada um dos seus membros, sem espaços e sem tempos 

obrigatórios e pré-determinados. 

Uma escola dita inclusiva, com qualidade para todos, é conseguida 

através da interação entre os que se encontram em situações problemáticas e 

os restantes que não experienciaram essas situações. Ambos poderão ganhar 

e perder ao longo deste percurso, mas será sem dúvida um resultado positivo 

para todos na construção das suas identidades, envoltos num ambiente rico em 

experiências enriquecendo o desenvolvimento cognitivo, pessoal e social, o 

mais natural possível. 

Após a leitura de alguns trabalhos realizados sobre este assunto é 

possível concluir que para um melhor desempenho e integração das crianças 

com SHDA, a aula deve ser desenvolvida num ambiente calmo, com atenção 

personalizada e inseridas em turmas com poucos alunos. (Ribeiro, 2011) 

Segundo a mesma autora, identificam-se de seguida algumas etapas 

que um professor poderá seguir para ajudar a criança a ter sucesso na escola, 

tais como: localizar a criança com dificuldades o mais à frente possível, 

próximo do professor e de alunos mais tranquilos, evitar proximidades com 

janelas para minimizar distrações, transmitir instruções de forma particular e se 

necessário comentá-las em privado, realizar um planeamento diário, criar 

rotinas evitando reações adversas ao imprevisto, exigir que a criança registe 

num caderno todos os trabalhos que sejam necessários realizar em casa 

servindo também como transmissor de informação entre a escola e a família, 
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reforçar uma boa comunicação entre pais e professores, alterar o sistema de 

avaliação alargando o tempo dos testes ou facilitando a leitura ou escrita das 

perguntas dos testes por alguém, encurtar o tempo das atividades tornando-as 

menos complexas, dividindo-as por partes. 

O SHDA é comummente designado por hiperatividade, está associado a 

crianças que apresentam um comportamento hiperativo, desatento, com 

dificuldade de concentração, baixo controle dos impulsos, num grau que é 

considerado desadequado para a sua idade e para o seu nível de 

desenvolvimento, interferindo com a capacidade de aprender, realizar as 

atividades do dia-a-dia, interagir com a sua família e com os outros. Cada caso 

é um caso, e por isso, cada um destes sintomas pode estar presente com 

intensidade e gravidade diferentes dependendo da combinação de sintomas 

que a criança apresenta. Algumas crianças são predominantemente hiperativas 

ou impulsivas, enquanto que outras manifestam significativas dificuldades de 

atenção, sem serem hiperativas ou impulsivas. (Gonçalves e Gomes, s.d.) 

 

Segundo os mesmos autores, um comportamento desatento, apanágio 

deste tipo de síndrome pressupõe dificuldades aos alunos em seguirem 

instruções, em estarem atentos às tarefas escolares, na escola ou em casa, 

deixando-as incompletas. Outra característica das crianças portadoras de 

SHDA é aparentemente não ouvirem os pais e professores, não são sensíveis 

a pormenores e regra geral são desorganizadas, perdem coisas e evitam 

tarefas que exijam um esforço mental prolongado. As tarefas ou trabalhos que 

requerem um planeamento ou organização apresentam-se como uma 

dificuldade para estas crianças, principalmente porque se esquecem e distraem 

com facilidade. Os comportamentos que podem denunciar uma criança que 

possua hiperatividade e impulsividade, e consequentemente o SHDA, são o 

correr e trepar em situações em que tais atividades são inadequadas, não 

conseguir brincar em sossego e silêncio, interromper conversas, não ser capaz 

de estar sentado por muito tempo, falar excessivamente, quando em grupo ter 

muita dificuldade em aguardar a sua vez para a execução de qualquer tarefa, e 

o mais evidente como se diz na gíria, não parar quieto. É claro que alguns 
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destes comportamentos existem em todos nós e por isso a dificuldade em 

reconhecer esta síndrome é óbvia, contudo, para que haja um diagnóstico 

positivo implica a presença de uma grande parte destes sintomas, por um 

período prolongado de tempo e que ocorrem em mais do que um contexto. 

Esta síndrome afeta cerca de 3% a 5% das crianças em idade escolar, é a 

perturbação neuro-comportamental mais frequente e mais incidente em 

rapazes. 

 

 

6.5.3. A Etiologia 

Este distúrbio ocorre com muito frequência e há bastante tempo durante 

a infância, no entanto, as causas que o originam ainda não são muito claras e 

habitualmente geram controvérsia. A opinião mais generalizada é que estes 

comportamentos neuropsiquiátricos tendem a ser resultado de um complexa 

combinação entre fatores ambientais, genéticos e biológicos/neurológicos, que 

interagem entre si, desempenhando cada um o seu resultado numa ação 

conjunta e partilhada. (Ribeiro, 2011) 

 

 

6.5.3.1. Fatores Neurológicos 

Segundo Ribeiro (2011) percebe-se a existência de uma 

correspondência entre a capacidade de uma pessoa prestar atenção às coisas 

e o nível de atividade cerebral. Neste âmbito detetaram-se que pessoas que 

revelam possuir esta perturbação têm zonas do cérebro menos ativas, 

suspeitando-se de uma possível disfunção do lóbulo frontal e das estruturas 

diencéfalo – mesenfálicas. O uso de drogas durante a gravidez, outras 

complicações, ou mesmo o parto podem causar traumatismos crânio-

encefálicos e anoxia, tidos como responsáveis pelas alterações estruturais e 

funcionais do nosso cérebro, causando sintomas associados à hiperatividade. 
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6.5.3.2. Fatores ambientais 

Há estudos que revelam que os hábitos alimentares influenciam o 

predomínio do SHDA, nomeadamente aquando da ingestão excessiva de 

açúcares, corantes ou conservantes, agravando os comportamentos. No 

entanto, uma dieta sem açúcar não diminui os sintomas. A autora acima 

mencionada conclui também a partir de alguns estudos que em sociedades 

ditas consistentes, com normas e comportamentos claros e esperados, as 

crianças com hiperatividade existem em menor número, ao contrário de 

sociedades ditas inconsistentes, pois focam insistentemente as diferenças 

individuais e transmitem modelos de conduta inapropriados. Destaca ainda que 

fumar e beber durante a gravidez é mais incidente nas mães de crianças com 

SHDA, fazendo realçar com maior ocorrência nas crianças o seu grau de 

hiperatividade e desatenção. O excesso de álcool pode ainda criar nas crianças 

o Síndrome Fetal do Álcool, que origina outros sintomas para além da 

hiperatividade. Refere ainda que alguns investigadores também concluíram que 

uma elevada concentração de chumbo no sangue causa hiperatividade. 

(Ribeiro, 2011) 

 

6.5.3.3. Fatores genéticos 

A hereditariedade é um fator muito apontado como causa. Os estudos 

realizados por Villar (1998) indicam que 20% a 30% dos pais de crianças 

hiperativas também manifestaram esses comportamentos na sua infância. Esta 

passagem genética origina muitas das vezes desequilíbrio ou deficiência em 

alguns neurotransmissores. Nos gémeos verdadeiros existe maior 

correspondência de sintomas. 

 

6.5.3.4. Fatores de índole familiar 

Existe alguma concordância no que respeita à incidência de 

comportamentos hiperativos como consequência de um contexto familiar de 

stress. O comportamento da criança é influenciado de forma positiva ou 

negativa pelo ambiente familiar, através dos problemas familiares e 
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económicos que aumentam o risco de problemas comportamentais e 

emocionais, capazes de desencadear SHDA, principalmente se existir uma 

predisposição genética. A idade e o nível intelectual das mães também são 

apontados como origem do aparecimento de sintomas de hiperatividade, mães 

jovens e com um nível intelectual inferior, originam filhos com maiores 

problemas físicos e psicológicos. (Ribeiro, 2011) 

No entanto, existem autores que discordam da influência deste fator, 

Sauvé (2006) relata que “a personalidade dos pais, como o caráter, a 

maturidade ou a boa vontade da criança, não são elementos desencadeadores 

deste fenómeno.” 

 

 

6.5.4. O Papel do Professor 

O papel do professor, juntamente com a família e médicos é 

fundamental no tratamento de alunos com síndrome de hiperatividade e défice 

de atenção, este esforço conjunto constitui um forte apoio para estas crianças.  

A atuação do professor de educação física poderá ser essencial neste 

processo, pois o “palco” das atividades da aula é diferente das outras 

disciplinas – o pavilhão, o campo de jogos ou o recreio, são meios que poderão 

contribuir positivamente por se revelarem mais aliciantes, interativos e práticos. 

Considero que o espaço destinado a cada aluno no âmbito escolar e na 

maioria das disciplinas é demasiado confinado e restrito, o professor de 

educação física tem um trunfo a seu favor para que a aproximação a estes 

alunos funcione melhor – o espaço. Uma aula informal, mas estruturada é a 

ideal para um aluno com SHDA devido à sua dificuldade em seguir regras e 

normas, por isso o espaço onde se realiza a aula de educação física, permite 

essa organização informal e influencia positivamente o comportamento desses 

alunos, potencia atividades e relações, despertando a curiosidade e 

melhorando a concentração. 
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6.6. Objetivos e Hipóteses 

6.6.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é conhecer o nível de conhecimento e de 

intervenção pedagógica dos docentes do 3º ciclo do ensino regular, junto de 

alunos portadores do síndrome de hiperatividade e défice de atenção (SHDA). 

 

6.6.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar os procedimentos adequados acerca da inclusão na aula 

de alunos com SHDA; 

Avaliar o nível de conhecimento dos professores sobre os alunos com 

SHDA;  

Conhecer o nível de intervenção pedagógica dos docentes junto de 

alunos portadores do SHDA. 

 

6.6.3. Hipóteses 

A formação inicial de professores não é suficiente para ensinar e integrar 

de forma adequada alunos com SHDA; 

Os professores são capazes de identificar uma grande parte dos 

comportamentos caraterísticos do SHDA; 

Os professores concordam com a inclusão de alunos com NEE, 

nomeadamente com SHDA. 

 

6.7. Material e Métodos 

6.7.1. Caracterização da amostra 

A amostra é constituída por vinte docentes do 3º ciclo, estando dezoito 

em exercício e dois reformados, sendo treze do sexo feminino e sete do sexo 

masculino. Na amostra sete têm idade compreendida entre os 20 e os 39 anos, 

onze entre 40 e 59 anos e dois entre os 60 e os 79 anos.  
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Em relação à experiência profissional trata-se de uma amostra 

constituída por elementos com alguma experiência de docência. Refira-se que 

dez elementos têm entre 20 anos a 39 anos de experiência profissional.  

 

6.7.2. Instrumento Utilizado 

Formulário com questionário para aplicação face a face.  

 

6.7.3. Apresentação e interpretação dos resultados 

Todos os professores conheciam o objeto de estudo, a SHDA. A grande 

maioria dos professores inquiridos,  lidaram com os alunos portadores deste 

síndrome com dificuldade e constrangimento. No entanto nenhum professor 

referiu ser fácil lidar com estes alunos. No que concerne à presença de alunos 

com SHDA na aula, 90 % dos professores afirmam que a sua presença 

prejudica a atividade letiva. Constatou-se que todos os professores consideram 

que ensinar alunos com SDHA implica uma sobrecarga acrescida e são de 

opinião que a parceria com os pais e encarregados de educação é fundamental 

para um melhor desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.  

90 % dos professores concordam com a inclusão de alunos com SHDA 

nas aulas regulares, mas 85% são de opinião que deve haver apoio extra de 

um auxiliar de ação educativa e/ou de um professor de ensino especial . Dos 

professores inquiridos apenas dois referiram estar preparados para ter na 

turma um aluno com SHDA. A grande maioria, 80%, referiram como 

insuficiente a sua formação inicial para ensinar alunos com SHDA sendo que 

60 % do total necessitou de formação específica e 40 % relataram que não 

sentiram necessidade de o fazer mas todos foram da opinião que foi preciso 

atualizar o conhecimento acerca da SHDA. Em relação à forma como o 

fizeram, 17 dos inquiridos adotaram o estudo de casos similares. 

Relativamente aos comportamentos identificados como indicadores de 

hiperatividade, verifica-se que pelo menos metade identificou quase a 

totalidade das suas componentes caracterizadoras. No relacionamento difícil 

com os colegas e a grande dificuldade em seguir instruções apenas não foram 
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identificadas por três professores. É evidente que alguns destes 

comportamentos existem em todos nós e por isso a dificuldade em reconhecer 

este síndrome não é óbvia, contudo, para que haja um diagnóstico positivo é 

necessária a presença de uma grande parte destes sintomas, por um período 

prolongado de tempo e que ocorrem em mais do que um contexto. Esta análise 

demonstra que a grande maioria dos professores da amostra identifica a maior 

parte dos comportamentos associados à hiperatividade, síndrome que afeta 

cerca de 3% a 5% das crianças em idade escolar, é a perturbação neuro-

comportamental mais frequente e mais incidente em rapazes. (Gonçalves e 

Gomes, s.d.) 

 

No que diz respeito á identificação por parte dos inquiridos da 

impulsividade apenas um dos professores o identificou. O valor mais alto 

registado é o referente à dificuldade em estar atento durante algumas 

atividades, principalmente as mais enfadonhas e repetitivas. Todos os 

docentes conseguem identificar os indicadores de impulsividade. 

 

Quanto ao défice de atenção, o maior número de respostas assinaladas 

foram a impaciência, a facilidade em desistir das tarefas e em seguir 

instruções. No que se refere às caraterísticas que cada um identificou na 

criança com SHDA maior parte identificadas. A facilidade em perder coisas 

surge como uma caraterística menos comum, porque apenas oito professores 

a assinalaram. 

 

A hiperatividade foi a única caraterística indicada por todos os inquiridos, 

seguindo-se a desatenção, com 19 respostas, a desconcentração e a distração 

com 16 e a desorganização com 15, evitar tarefas que requerem planeamento 

e organização com 14, a impulsividade e a dificuldade em seguir instruções 

com 13 e por fim evitar tarefas que requerem esforço mental prolongado. 
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Figura 1. Que estratégias de ensino adotou para que o aluno com SHDA percebesse 

claramente o que pretendia? 
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Sobre as estratégias de ensino que adotaram para que o aluno com 

SHDA percebesse claramente o que o professor pretendia verificou-se que as 

mais utilizadas foram: (1) fornecer instruções em particular; (2) fazer 

demonstrações das atividades e (3) estabelecer um ambiente mais corporativo 

na turma (Figura 1). 

Após a análise desta figura percebe-se que as estratégias de ensino são 

bastante diversificadas, tentando de certa forma incrementar a atenção e 

concentração destes alunos nas aulas. Não existe um método comum a todos, 

existem sim algumas estratégias mais utilizadas que outras às quais os 

professores recorrem com mais facilidade. 

 

 

Figura 2. Aspetos negativos da inclusão de alunos portadores de SHDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspetos positivos da inclusão de alunos portadores de SHDA 
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No que diz respeito aos aspetos negativos da inclusão de alunos 

portadores do SHDA, a maioria refere que contribui para um menor rendimento 

da turma e provoca inibição nos outros alunos e ainda potencia a não-

aceitação das diferenças. 

No que diz respeito aos aspetos positivos uma maior responsabilidade 

no seio da turma e a possibilidade de desenvolver são as mais referidas.  

75% dos professores acham que deviam existir escolas especificamente 

preparadas para receber alunos com SHDA, contudo estas opiniões contrariam 

os princípios da inclusão escolar. Tal como referenciado na revisão de 

literatura, reforçado pelas opiniões de autores como Correia (2003) e Bayley et. 

al. (1998) a dinâmica da inclusão apresenta resultados positivos não para 

alunos com NEE, para todos os outros alunos, professores e todos os 

profissionais intervenientes no contexto educativo. 

 

 

Figura 4. Que recursos considera necessários para conseguir dar resposta adequada às 

crianças com SHDA 
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6.8. Conclusões 

Conclui-se que através dos resultados observados neste estudo que a 

formação inicial de professores não é suficiente para ensinar e integrar de 

forma mais adequada alunos com SHDA, sendo que na sua totalidade sentiram 

necessidade de atualizar a sua formação de formas diversificadas, uns através 

de investigação própria, outros com ajuda de especialistas, estudando casos 

similares, ou ainda especializando-se através de cursos de formação. 

Verifica-se que os professores são capazes de identificar a maior parte 

dos comportamentos caraterísticos do SHDA, utilizando estratégias 

diferenciadas para uma melhor integração de alunos com este tipo de 

síndrome. A intervenção dos professores deverá possibilitar que o aluno 

consiga aproveitar o máximo das suas caraterísticas e competências, 

fomentando o uso de todo o seu potencial. Os agentes de educação não 

devem criar barreiras, mas sim disponibilizar todos os instrumentos 

necessários a uma melhor aprendizagem. 

Pode-se concluir que os professores concordam com a inclusão de 

alunos com NEE, nomeadamente com SHDA, no entanto são da opinião que 

deve haver apoio extra de um auxiliar de ação educativa e/ou de um professor 

de ensino especial. 

Este trabalho é imprescindível para a intervenção direta com alunos 

possuidores de SHDA, dotando os docentes de elementos teóricos que 

sustentassem o conhecimento deste síndrome e apoiassem formas de 

intervenção escolar pressupondo uma reflexão mais atenta acerca destes 

alunos. 

A escola inclusiva só é possível através de uma participação conjunta 

entre governantes, professores, educandos, família, amigos e outros contextos 

que a criança frequente. Um grupo de alunos heterogéneo na sala de aula é 

muito importante para o sucesso destes alunos com problemas, assim como 

uma planificação pensada no conjunto de pessoas como um todo, a utilização 

inteligente dos recursos naturais dos próprios alunos, reconhecendo as suas 

capacidades, incentivando um trabalho cooperativo e por fim improvisação da 

parte do professor, alterando os planos e atividades consoante as respostas 
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dos alunos, desenvolvendo desta forma uma participação ativa e uma aula 

mais adaptada a cada situação, mais próxima das necessidades de cada um. 

O objetivo deste estudo não constitui um modelo generalizado a todas 

as crianças com SHDA, uma vez que a diversidade de manifestação é ampla e 

variável de caso para caso, mas permite compreender melhor os contornos 

desta problemática. 

Estas crianças merecem que lhes retirem o rótulo e que as olhemos 

como seres ímpares que apenas necessitam que acreditemos nas suas 

capacidades de ultrapassar as contrariedades. 
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8. Anexos 

8.1. Inquérito 

Com o presente inquérito pretendemos conhecer a opinião dos 

professores, de todos os graus do Ensino Básico e qualquer situação 

profissional, sobre a inclusão educativa de alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE) portadores do síndrome de hiperatividade e défice 

de atenção (SHDA).  

Este trabalho será integrado no relatório de estágio profissional no 

âmbito do Mestrado em Ensino da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) 

 Os alunos com SHDA caracterizam-se por terem um 

comportamento hiperativo, desatenção, dificuldade em concentrar-se, 

impulsividade, num grau considerado desadequado para a sua idade e para o 

seu nível de desenvolvimento. A presença deste síndrome interfere com a 

capacidade em aprender, realizar as atividades da vida diária, interagir com a 

família e com os outros. Cada um destes sintomas pode estar presente com 

diferentes níveis de intensidade e gravidade.  

 Por favor, assegure-se de que ao responder às questões que se 

seguem, tem em consideração apenas os alunos com um síndrome coincidente 

com o acima referido, excluindo os que têm NEE devido a outro tipo de 

deficiência.  

 Os dados recolhidos são confidenciais e destinam-se 

exclusivamente ao estudo em curso. 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

André Manuel Ribeiro Oliveira 
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