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Resumo 

O relatório final tem como finalidade ilustrar todo um ano letivo, não 

descurando a sua função formativa, uma ver que nota a oportunidade de rever, 

analisar, criticar e voltar a refletir acerca de cada momento vivido. Posto isto, o 

relatório torna-se uma ferramenta essencial para que novas formas de estar e 

de pensar surjam na profissão. 

O Estagio Profissional foi realizado na Escola Secundária de Ermesinde, 

onde a sua supervisão foi constantemente seguida pela professora orientadora 

e auxiliada pelo professor cooperante, onde este interagia com todo o núcleo 

de estágio que era constituído por quatro elementos, incluindo-me. 

O presente relatório é constituído por três grandes capítulos, excluindo a 

conclusão. O primeiro capítulo designado por “Dimensão pessoal” incorpora 

uma reflecção autobiográfica e um conjunto de expetativas em torno do Estágio 

Profissional, como as expetativas acerca dos alunos, dos colegas de estágio e 

dos professores. 

O segundo capítulo “Enquadramento da prática profissional” carateriza 

todo o que envolve o Estagio Profissional, a prática pedagógica, a escola, o 

meio envolvente à escola e os alunos. Isto situa o leitor ilustrando-o acerca do 

contexto onde foi realizado todo o Estágio Profissional. 

O último capítulo “Realização da prática profissional” remeterá para as 

matérias de reflexão que mais desenvolvi ao longo de todo o ano, fazendo 

sentir a pertinência de cada assunto no contexto em que foi desenvolvido. 

Deixando transparecer neste capítulo experiencias próprias e discussões que 

foram surgindo ao longo do tempo e à medida que as necessidades se foram 

alterando. 

Em último surgem as conclusões e as expetativas futuras acerca de 

como este estágio alterou a minha forma de estar na profissão e como tenciono 

aproveitar as experiencias deste ano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL, PROFESSOR, REFLEXÃO E 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
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Abstract 

The final report aims to illustrate an entire school year, not forgetting its 

formative function, a note to see the opportunity to review, analyze, criticize and 

reflect back on each moment lived. That said, the report becomes an essential 

tool for new ways of living and thinking to emerge of this profession. 

The professional internship was accomplished in Escola Secundária de 

Ermesinde where the supervision was constantly followed by the teacher 

advisor and aided by the cooperating teacher, where it interacted with all the 

nucleus internship that was consisted of four elements, including me. 

This report consists of three main chapters, excluding the conclusion. 

The first chapter named “personal dimension” incorporates a autobiographical 

reflation and a set of expectations around the professional internship, such as 

expectations of the students, internship colleagues and professors. 

The second chapter, titled “framework of professional practice” features 

anything that involves the professional internship, pedagogic practice, school 

and the surroundings of the school and students. This places the reader, 

illustrating about the context where was accomplished the professional 

internship. 

The final chapter called “Achievement of professional practice” leads us 

to the subjects of reflation which i more developed during the year, making us 

feel the relevance of each subject and the context in which it was developed. 

This chapter makes us clear my own experiences and the discussions 

that have emerged over time and as the needs were changing. 

Finally appear the conclusions and future expectations about how this 

internship changed my way of being in this profession and how i want to take 

advantage of the experiences lived during the year. 

 

KEYWORDS: INITIAL TRAINING, TEACHER, REFLECTION AND 

PROFESSIONAL INTERNSHIP 
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1 – Introdução 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) em conjunto com o Relatório 

de Estágio (RE) integra o Estágio Profissional (EP), segundo o Regulamento da 

unidade curricular do EP. Assim o objetivo do Relatório de Estágio será ilustrar 

todas as aquisições de conhecimento que foi adquirido ao longo de todo o ano 

e o respetivo contexto. 

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

progressiva e orientada, 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.” (p.3) 

(Matos, 2011) 

Mais uma vez o EP permitiu-me confrontar todo o conhecimento 

adquirido com a realidade, o que permitiu recolher muitas informação e 

transformá-las em aprendizagens ao longo do tempo. Nem todas estas 

aprendizagens serão retratadas no decorrer deste RE, isto porque um intervalo 

temporal alargado permite ao estudante-estagiário (EE) contatar com inúmeras 

situações que ultrapassam burocraticamente o papel de professor e por vezes 

entram no âmbito pessoal, ético e cívico. Remetendo esta última frase para as 

diferentes posturas e posições que o professor deve adotar perante diferentes 

contextos uma vez que Costa (1996) defende que a educação exige um 

determinado código moral de forma a proporcionarem aos seus alunos um 

desenvolvimento e uma aprendizagem mais justa e gratificante. 

Construir em torno de todas as vivências uma importância acrescida é 

de todo irreal, não querendo dizer que não lhe atribuí a devida importância no 

seu momento, contudo existem determinadas temáticas que devem ser alvo de 

uma reflexão e entrega superiores. Deixando este documento como mais uma 

ferramenta de reflexão acerca do modo como fui estruturando e elaborando 

toda a minha linha de pensamento acerca de determinada temática, resultando 

este documento em mais um elemento de aprendizagem. 

Com isto devo referir que o EP foi supervisionado por uma docente da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designada por Professor 

Orientador da Faculdade (POF) e por um Professor Cooperante (PC), sendo 
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este último um professor experiente da escola, que auxiliou inúmeras vezes em 

questões relacionadas com as tarefas que teria de desempenhar ao longo de 

todo o ano. Estes dois elementos apresentaram-se constantemente dispostos a 

orientar os EE, em todas tarefas que lhe foram sido atribuídas ao longo de todo 

percurso. 

Toda a cooperação dos professores responsáveis foi exercendo uma 

importância absoluta, uma vez que a sua experiência permitia antecipar 

algumas das opções tomadas pelos EE, seguindo-se então uma orientação 

mais próxima e orientada em função das intenções dos estudantes. 

Pinto (1989) defende que ser professor nota várias tarefas como, criando 

em torno destas tarefas conhecimento, a capacidade de analisar o aluno, 

criando condições para que os seus interesses e necessidades estejam dentro 

da (re) formulação da tarefa e não deixando de parte que o professor deve 

construir os sus próprios hábitos de forma a resolver cada problema com 

qualidade e eficácia.  

Então uma busca constante de conhecimento foi sendo alimentada 

através dos erros cometidos e da necessidade de responder rapidamente a 

algum inconveniente que surgiu no decorrer da aula. 

O EP decorreu na Escola Secundária de Ermesinde, onde estavam dois 

núcleos de estágio, cada um deles constituído por quatro EE. Durante o ano 

letivo fui responsável pela lecionação das aulas de Educação Física (EF) a 

uma turma do oitavo ano de escolaridade, onde sobretudo desempenhei 

tarefas ligadas à conceção, planeamento, realização e avaliação das diferentes 

matérias da EF. Isto nunca esquecendo que o PC foi sempre o responsável 

pela turma, e tudo o que seria transmitido à turma teria de anteriormente ser 

autorizado pelo PC. 

No decorrer do EP existiram quatro grandes áreas de desempenho, 

onde a minha atividade teria de ser supervisionada e avaliada, estando estas 

previstas nas normas orientadoras do EP: Organização e gestão do ensino 

aprendizagem (Área 1), Participação na escola e relações com a comunidade 

(Área 2 e 3) e Desenvolvimento profissional (Área 4). Cada uma destas áreas 

apresentou tarefas a serem desempenhadas no decorrer do estágio, sendo 
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estas avaliadas pelos professores responsáveis pelos EE. Todo este trabalho 

foi desenvolvido perante uma visão critica e reconstrutiva do conhecimento até 

ali adquirido, criando condições para que as dificuldades fossem superadas, e 

que outras potencialidades surgissem no decorrer do estágio. 

“ …o estágio não pode ser encarado como uma tarefa burocrática a ser 

cumprida formalmente… deve, sim, assumir a sua função prática, revisada 

numa dimensão mais dinâmica, profissional, produtora, de troca de serviços e 

de possibilidades de abertura para mudanças” (Kulcsar, 1991, p. 65) 

Durante todo o percurso a reflexão fez-se notar como uma ferramenta 

constantemente procurada, uma vez que era ela que permitia questionar sobre 

como devia ou não devia intervir em determinado momento, como os alunos 

reagiam a determinado estímulo ou apenas retratavam um acontecimento, isto 

quando necessitei de encontrar uma solução para determinado acontecimento, 

funcionando como um auxílio indispensável para a procura de uma eficiência 

superior. 

De forma a estruturar melhor o meu discurso, o presente relatório 

apresenta cinco grandes capítulos, sendo o primeiro esta introdução. No 

segundo capítulo surge a Dimensão Pessoal, onde é apresentada uma breve 

autobiografia que situa a minha posição no tempo e no espaço perante o início 

do EP, salientando questões relacionadas com o percurso académico e com a 

minha ligação permanente ao desporto, e destacando um conjunto de 

expetativas em relação ao EP. 

O Enquadramento da Prática Profissional surge no terceiro capítulo, 

onde todo o EP é caraterizado de forma legal, institucional e funcional, expondo 

ainda uma caracterização da escola, dos alunos e de todo o meio envolvente à 

escola. 

O quarto capítulo refere-se à Realização da Prática Profissional, onde se 

inicia com uma pequena introdução da ferramenta mais utilizada em todo o EP 

- a Reflexão -, e inclui um confronto constante entre a teoria e a prática nas 

quatro áreas de intervenção que fui desenvolvendo: a organização e gestão do 

ensino aprendizagem, a participação na escola e as relações com a 

comunidade e o desenvolvimento profissional. 
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Este relatório termina com uma apresentação das principais conclusões 

e das perspetivas futuras. 

Deixando neste relatório todo o empenho e dedicação ao longo de um 

ano, onde procurei sempre responder de forma positiva a todos os desafios 

que surgiam, deixando para traz um caminho cheio de barreiras transpostas. 
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2 - Dimensão pessoal 

2.1 - Reflexão autobiográfica 

 

“A autobiografia também exerce uma função retroativa e retrospetiva – 

ela ordena o passado.” (Alarcão, 1996) 

Rever-me neste momento da minha formação inicial é um passo muito 

curioso, uma vez que estou onde sempre esperei estar. O que acreditei, o que 

acredito e o que nunca espero deixar de acreditar está baseado em uma única 

função, ser professor, especialmente de Educação Física. 

Creio que neste ponto é pertinente falar de todo o meu currículo, tanto 

desportivo como académico. Desde muito cedo que entrei no mundo 

desportivo, iniciando a minha atividade como atleta federado, no futebol, aos 

dez anos de idade que ainda hoje mantenho, embora tenha passado por 

diferentes graus de exigência dentro desse mesmo mundo, onde disputava 

permanentemente escalões nacionais da modalidade ou tentava alcançar 

esses escalões. Hoje a realidade é completamente diferente, embora continue 

a praticar desporto federado faço-o em níveis competitivos muito mais baixos 

como são as distritais, estando apenas ligado ao mesmo pelo facto de fazer 

parte da minha cultura e forma de estar na vida. 

Durante a minha formação académica participei inúmeras vezes no 

desporto escolar em diferentes modalidades como o ténis de mesa, a ginástica 

artística e o futebol. Isto desde o ensino básico estendendo-se até ao ensino 

secundário.  

O meu interesse pelo desporto é inconsciente e precoce, não 

conseguindo especificar o momento exato em que decidi ser profissional desta 

área, o fascínio pelos treinadores e professores era constante, o querer ser 

como eles, o perceber o que eles diziam e a atenção focalizada sobre os 

mesmos era enorme.  

No decorrer destes anos mais recentes, mais precisamente há quatro 

anos exerço a função de treinador ao nível dos escalões de formação na 

modalidade de futsal. Esta atividade é de extrema importância uma vez que 
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cria um transfere muito elevado para as aulas de Educação Física, pois 

principalmente o clima de aula é idêntico uma vez que os meus atletas estão 

muito próximos das idades em que me encontro a lecionar no EP, acredito que 

com estes anos de treino já tenho adquirido algumas capacidades, como a 

organização dos exercícios, o meu posicionamento em função da disposição 

dos alunos, a instrução e até mesmo a identificação de palavras-chave que 

facilitem a compreensão dos alunos. 

A minha formação académica tomou uma forma mais nítida apenas 

quando ingressei na universidade, uma vez que até aí tinha um curso de 

ciências e tecnologias, que se apresentou ser bastante normativo e 

abrangente. Depois de ingressar no ensino superior a minha identidade ficou 

completamente definida e completa, a minha licenciatura em Ciências do 

Desporto tem origem na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 

da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), concluída em regime de Bolonha, 

agora completo a minha formação académica na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto no 2º ciclo em Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários. Gostaria ainda de referir que tenciono futuramente alargar o meu 

currículo para uma área ligada à saúde, criando uma ponte entre a saúde e o 

desporto, pois tem vindo a ser uma área de bastante interesse da minha parte 

recentemente. 

Durante todo este processo a minha bagagem foi aumentando, uma vez 

que foi ganhando experiencia e presenciando diferentes, acontecimentos, o 

que em certa medida cedeu-me determinadas caraterísticas que me irão ser 

uteis no decorrer do estágio, como por exemplo a capacidade de me exprimir e 

de me fazer ouvir na sala de aula, a colocação perante os alunos em 

momentos de instrução entre outras. 

 

2.2 - Expetativas relativas ao estágio profissional 

Esta passagem no meu percurso académico deve ser um dos momentos 

que mais interesse me despertou, visto ser o alcançar do meu primeiro objetivo 

enquanto discente. Ainda neste plano o EP mostra ser uma unidade curricular 
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de extrema importância, tanto no que toca ao nível da aprendizagem como ao 

nível da dedicação. 

No meu ponto de vista EP deve ser um momento alargado de 

constantes aprendizagens e afirmações, isto porque apresento uma 

constantemente abertura a comentários e à mudança, devendo ser 

devidamente justificada pelos processos emergentes da prática. Espero deste 

estágio uma componente inerentemente prática, pois com este regime de 

estudos o trabalho desenvolvido pelos estudantes está assente numa base 

muito teórica, esperando poder por em prática tudo o que aprendi até hoje e 

confrontar a teoria com as situações reais, verificando onde eles se cruzam e 

onde se separam. Como apresenta Freire (s.d.) quando refere que “Os 

estágios pedagógicos permitem aos estagiários a aquisição de saberes, 

relacionados com o como ensinar e o como agir profissionalmente e também 

consciencialização das mudanças que neles que vão realizando, possibilitando 

a compreensão do sentido da mudança, o que pode facilitar a transição do 

pensamento académico para o pensamento pedagógico”, a segunda parte 

desta mesma afirmação também leva em conta todo o modo reflexivo que 

tenho vindo a exercer sobre a minha prática, uma vez que todo o tipo de 

mudanças que surgiram foram projetadas, pensadas e aplicadas através de 

uma auto e hétero reflexão.  

Saber olhar para o início e verificar mudanças ou diferenças 

comparando com o presente é mais um dos objetivos cumpridos, isto porque 

apenas reflete a passagem proveitosa por uma das fazes mais importantes da 

minha vida académica até então. 

Creio que este ano de trabalho vai servir para limar muitas arestas, mal 

acabadas, refinar as questões relativas às didáticas. Tomar consciência do que 

é estar do outro lado da educação, qual é o papel de educador e de professor. 

O EP em primeira instância ofereceu-me a oportunidade de entrar em 

uma determinada comunidade e mais especificamente ser o responsável por 

uma micro-comunidade, que são as turmas. Em segunda instância exíguo todo 

um trabalho burocrático, mas necessário para que um ciclo se feche com 

aprendizagem por parte do estudante – estagiário.  
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Este trabalho torna-se necessário quando necessito de possuir uma 

organização específica em dado conteúdo. Tendo também de saber conjugar 

cada matéria de ensino com todas as variáveis do contexto escolar. Como 

exprime Garcia (2001) ironicamente pensar “é para os outros” reproduzir “é 

connosco”, não querendo ver espelhada a minha intervenção nesta frase 

desenhei o meu próprio trajeto, dentro de margens limitadas pela teoria mas 

sendo eu próprio a procurar as justificações e os apoios para as minhas 

duvidas e ações. 

 

2.2.1 - Expetativas relativas ao meu desempenho 

"Ensinar é aprender duas vezes" Joubert , Joseph (1754) 

Depois de citar esta frase e conseguir dizer que aprendi muito no 

decorrer deste ano cria em mim uma enorme vontade de continuar a exercer 

esta profissão. 

Depois de salientar as minhas capacidades e mais-valias, fazendo-as 

enaltecer e notar durante a minha prática pedagógica. Entendo combater os 

meus défices e dificuldades de forma a tornar-me mais competente. 

Na minha intervenção mais próxima dos alunos procurei estar muito 

presente nas atividades e criar situações que potenciem a sua aprendizagem 

de forma adequada às suas necessidades. Isto porque a tendência natural de 

qualquer professor é reproduzir na sua prática os modelos pedagógicos que lhe 

foram impostos na sua formação como defende Correia (1972). 

Numa perspetiva mais distante do campo tenciono cumprir com os meus 

deveres enquanto professor, enquanto tutor da turma na disciplina e aluno 

enquanto estudante de uma instituição superior. 

Espero errar, pois o erro é o primeiro passo para um caminho de 

aprendizagem constante. 

 

2.2.2 - Expetativas relativas aos alunos 

Relativamente aos alunos, a minha imagem é muito simples, estando 

disposta entre dois campos, o meio em que estão inseridos na sociedade e o 
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seu tipo de conduta desportiva, uma vez que esses dois pontos fornecem 

muitas informações relativas à sua disponibilidade para a disciplina. 

Hoje em dia é demasiado constante trazer a debate o comportamento 

dos alunos, ou melhor a sua forma de estar na escola. Mesmo depois de 

perceber que a escola onde estou é um pouco problemática, os meus alunos 

não apresentam grandes índices problemáticos que causem distúrbios 

constantes na aula, isso não quer dizer que esta área fosse excluída do meu 

leque de intervenção, uma vez que ainda existem alguns pormenores a serem 

trabalhados. Partilhando da ideia de Siedentop (1991) que refere a disciplina 

como uma ferramenta útil para que o professor alcance os objetivos 

determinados para as suas tarefas de ensino, isto é, criar nos alunos rotinas e 

regras que em caso algum devem ser quebradas. 

 Espero dos meus alunos uma entrega crescente à unidade curricular, 

uma vez que é uma das disciplinas referidas como preferidas pelos mesmos. 

Apesar de conceber uma ideia básica, vivenciada nos meus tempos enquanto 

aluno, que defende que essa mesma entrega irá variar não consoante o passar 

do tempo, mas consoante o tipo de matéria a ser abordada. Devo também 

reconhecer que trabalhei com alunos que gostam imenso de aprender e 

participar na aula positivamente. 

Criar uma ligação sólida e implementar rotinas bem definidas e 

concebidas por todos também é um ponto que gostaria de ver aplicado no 

decorrer das aulas.  

Recordando a Caires (2001) que refere à medida que o ano e prática 

vão avançando, o estagiário vai construindo certas rotinas e aprofundado a sua 

compreensão dos racionais e intenções subjacentes a essa prática.  

 “A indisciplina, por ser um comportamento humano, é um 

comportamento complexo condicionado por uma série de fatores, endógenos e 

exógenos, que ditam a própria vida dos sujeitos.” (Oliveira, 1993, p.21) 

Consequentemente com este ponto inicia-se outra tarefa para além do 

ser professor que se dirige á existência constante de um papel de educador. 
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2.2.3 - Expetativas relativas aos colegas de trabalho 

Sempre procurei responder positivamente a todas as tarefas conjuntas, 

uma vez que em muitas ocasiões existiram atividades conjuntas e momentos 

onde o trabalho de equipa se evidenciava. Atendo a uma disponibilidade muito 

alargada de todos os meus colegas de estágio e de trabalho, o qual permitiram 

partilhar muitas experiências e momentos profissionais muito importantes onde 

a troca de ideias e a exposição da opinião pessoal de cada um de nos contribui 

muito para a minha visão sobre determinado assunto. 

Embora todos os professores possuam as suas próprias características 

pessoais, todos temos uma coisa em comum, somos professores, e isso 

implica uma entrega à profissão. Em determinado momento do EP verifiquei 

que existiam professores que já se tinham acomodado à sua profissão, não 

potencializando os seus alunos, que acabam por sair prejudicados na sua 

formação. Atendendo que também existem professores competentes e 

dedicados que ainda acreditam no que todos os dias fazem dentro da escola. 

Senti com o passar do tempo que o meu meio envolvente mais próximo 

estava repleto de muito conhecimento específico, que me foi muito útil para o 

meu desenvolvimento enquanto docente, provocando alterações na minha 

bagagem de saberes enquanto professor. 

2.2.4 - Expetativas relativas ao professor orientador e cooperante 

Estas expectativas foram muito elevadas, uma vez que estes dois 

profissionais da área serviram de apoios constantes e representavam as 

minhas referências enquanto estudante estagiário.  

Encontrei no professor cooperante um constante auxílio onde me ajudou 

a definir toda uma metodologia de trabalho, ao nível mais prático como ao nível 

mais teórico. Este meu superior é caraterístico por possuir um elevado nível de 

experiência e contato com a prática, que serviu como exemplo e matéria de 

referência á minha intervenção. Embora esta experiência não possa ser 

transferida para os outros, pode ser relatada e exposta aos outros de modo a 

facilitar a sua intervenção. A experiência é o resultado do contacto com a 

prática pedagógica. 
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Albuquerque et al. (2005) refere-se a este professor como um 

profissional competente e amigo do EE, que possui a responsabilidade de 

conduzir o EE a um ato constantemente reflexivo acerca das suas opções 

pedagógicas e relações estabelecidas. 

O professor orientador ficou caracterizado por mim como sendo um 

profissional com um conhecimento também ele muito prático, mas em 

referência comparativa exponencialmente teórico. Sendo este capaz de referir 

e identificar erros e lacunas na nossa intervenção mais minuciosos que 

pensamos não ter grande valor, mas que na realidade fazem a diferença.  

Defendendo o que tem vindo a ser referido por Albuquerque et al. (2005) 

que o orientador tem a finalidade de proporcionar ao futuro professor uma 

prática docente de qualidade, num contexto real que permita desenvolver as 

competências e atitudes necessárias a um desempenho consciente, 

responsável, eficaz e competente. 

Quando referiu na primeira aula observada que deveria ter muito mais 

cuidado em que zona me colocaria a realizar a ajuda em movimentos gímnicos, 

para que pudesse observar toda a aula, quando eu estive principalmente 

preocupado com a organização das tarefas em função do espaço e em função 

do número de alunos. Este detalhe mínimo poderia valer muito no decorrer da 

aula. 

Este pequeno exemplo ilustra as competências e funções do supervisor 

defendidas por Vieira (1993): informar, questionar, sugerir, encorajar e avaliar. 

Sendo que o professor orientador exerce o parecer final acerca de todos estes 

processos acima referidos. 
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3 - Enquadramento da prática profissional 
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3 - Enquadramento da prática profissional 

3.1 - Caracterização do estágio 

Notar que o estágio deve ser um momento que proporcione ao 

estudante diferentes situações reais, no qual este deve tirar as suas devidas 

ilações auxiliando-se de uma constante reflexão e autocritica, obviamente que 

contribua para a sua contínua formação docente, que lhe permita corrigir e 

reestruturar todas as ações tomadas durante a sua prática pedagógica. 

Enunciado o mesmo por (Alarcão, 2005) apenas quem se questiona a si 

próprio e se conhece melhor é capaz de aprender e de ganhar autonomia para 

decidir e atuar.  

Este momento deve ser o início de uma caminhada, onde cada um 

prepara a sua bagagem de saberes e de vivências. Devo referir a 

intencionalidade do estágio que Cardoso (2009) defende, uma vez que aborda 

o estágio como sendo uma ferramenta que permite o desenvolvimento de 

competência, e que por sua vez proporcionam um desempenho profissional de 

qualidade, chegando mesmo a referenciar que o estágio é uma preparação 

para a profissão, isto é, permite ao estudante – estagiário o início de uma 

consciencialização mais profunda e clara de como o professor deve influenciar 

o aluno para que este promova a aprendizagem em parceria com as tarefas de 

ensino apresentadas. 

Revendo uma discussão extremamente mítica, posso rever-me 

pessoalmente nela, uma vez que querer aplicar o que tenho vindo a aprender 

no decorrer da minha formação em contexto essencialmente prático, por vezes 

torna-se impossível. Então consigo levantar duas questões pertinentes de 

discussão. Quando o saber e o saber fazer se cruzam? E em que situações 

devo recorrer apenas ao saber? Bem, segundo Albuquerque et al. (2005) o 

saber e o saber fazer cruzam-se no decorrer do estágio.  

Recorrer apenas ao saber para resolver situações problema, deixa 

conclusões em aberto, uma vez refletidas pelo interveniente, então dizer que a 

teoria funciona é suscetível de dúvida, uma vez que depende do contexto em 

que foi implementada como ilustra Oliveira (2010, p.92) quando refere que 

“…mais importante do que aquilo que aprendi, é a forma como aprendemos e 
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os métodos de trabalho que desenvolvemos na aquisição desse 

conhecimento”. 

Recorrendo essencialmente à reflexão durante todo o período de EP, 

onde pode absorver muita informação que por diversas vezes se transformou 

em conhecimento convergente da prática profissional, isto porque as curtas 

experiencias vivenciadas no decorrer do EP acompanhadas de uma reflexão 

constante criaram as condições ideais para resolver algumas situações 

problema que a inexperiência deixou em aberto ao longo destes anos. 

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

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho critico e 

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

2011, p.3). 

 

3.1.1 – Âmbito legal, institucional e funcional 

O EP exerce caracterizações dentro de três grandes âmbitos, o âmbito 

legal onde espelha todas as exigências e características explícitas pelo regime 

jurídico instituído pelo Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de Março, atualizado pelo 

Decreto-Lei nº. 107/2008 de 25 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro, onde também é regido pelo Regulamento geral dos segundos ciclos 

da Universidade do Porto, Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e pelo Regulamento geral do curso de Mestrado em Ensino da Educação 

Física. 

Relativamente ao âmbito institucional a unidade curricular, Estágio 

Profissional, encontra-se inserida no plano de estudos do segundo ciclo em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários, onde se situa 

no terceiro e quarto semestre, estando portanto referenciado como um término 

do mesmo do mesmo ciclo de ensino. Caraterizada por ser extremamente 

prático esta unidade curricular exerce uma importância muito elevada 

relativamente à forma como expõem aos seus usuários mais novatos, os 

estudantes – estagiários, os seus conteúdos e objetivos, uma vez que permite 

ao estudante um contato direto com a escola, pretendendo que este 
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desenvolva as suas capacidades enquanto profissional do ensino em torno de 

três grandes áreas: organização e gestão do ensino e aprendizagem, 

participação na escola e relações com a comunidade e o desenvolvimento 

profissional. 

Como já foi referido anteriormente, este ciclo de ensino termina com um 

cariz extremamente prático, onde de certa forma reflete o âmbito funcional do 

mesmo. Este campo já foi referido anteriormente dentro da dimensão pessoal 

embora muito superficialmente e muito fragmentado, uma vez que não refere a 

dinâmica funcional de todos os intervenientes.  

A inserção do estudante – estagiário no contexto de escola sugere uma 

orientação planeada e estruturada que se exprime pela supervisão do 

professor orientador e do professor cooperante. Anexando a estes elementos 

mais três estudantes – estagiários a formação do núcleo II de estágio da 

Escola Secundaria de Ermesinde esta formado. 

Gostaria de referir a importância do processo de supervisão uma vez 

que exprime fortes ligações, em contexto profissional, entre o professor 

orientador e o professor cooperante, sendo este um elemento muito importante 

relativamente á existência de uma ponte solida entre o contexto prático e diário 

do estagiário, bem como o seu aproveitamento enquanto profissional do ensino 

de EF. O professor cooperante exerce uma estreita ligação com o professor 

orientador, onde faz chegar toda a informação necessária para uma melhor 

orientação deste perante os seus discentes. 

Sendo que o professor cooperante estabelece uma relação mais estreita 

com os estudantes - estagiários uma vez que se encontra em constante 

contato com os mesmos, estabelecendo um interferência mais direta e mais 

forte, pois supervisiona e referencia todos os pontos suscitáveis de análise 

prévia e posterior à prática, sendo por vezes necessária uma dupla análise dos 

mesmos fatores, em ambos os momentos, verificando assim o seu resultado. 

Podemos então caraterizar o professor cooperante como um orientador com 

um papel paralelo de supervisão.  

Segundo a indicação de Vieira (1993) o professor que supervisiona deve 

possuir as seguintes características: ao nível das atitudes deve ser aberto, 
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disponível, flexível, e possuir um sentido crítico apurado exercendo então a 

função de informador; ao nível dos saberes deve ser capaz de supervisionar, 

observar e possuir conhecimentos ao nível da didática, exercendo as funções 

de questionamento e de sugestão; e ao nível da didática deve possuir 

capacidades como a descrição, a interpretação, a comunicação e a 

negociação, neste sentido deve ser capaz de encorajar e avaliar o seu 

observado. 

De certa forma a ligação existente entre o estudante – estagiário e o 

professor orientador é um pouco mais formal, uma vez, que o seu contato é 

mais esporádico e mais direcionado para determinado objetivo final, o que não 

condiciona o seu papel enquanto orientador, mas enfatiza mais ainda a sua 

funcionalidade enquanto supervisor. 

Uma vez que Vieira (1993) define o supervisor como “…alguém que 

orienta outrem num processo de formação relativamente formal e 

institucionalizado…”. 

Troca de experiências, trabalhar em grupo e responsabilidade coletiva 

são alguns dos vetores que caraterizam um núcleo de estágio, mais 

concretamente ao nível das relações existenciais entre os estudantes – 

estagiários. Vetores como a amizade, a cumplicidade e o respeito não deixam 

de existir mas deslocam-se um pouco mais para o campo pessoal do individuo, 

embora deixem sempre determinada percentagem de influência no campo 

profissional.  

 

3.1.2 - Caracterização do meio 

Posso iniciar este ponto referindo um simples argumento, Ermesinde 

situa-se na periferia de um grande centro urbano, o que consequentemente 

apresenta as suas vantagens e desvantagens. Outrora esta localidade ficou 

conhecida por possuir uma enorme vertente ligada à agricultura, sendo que 

esta forma de viver apresentou-se bastante lucrativa, uma vez que a maior 

parte dos produtos agrícolas desta região seriam fonte de rendimento para os 

seus habitantes, servindo-se do centro urbano para a sua comercialização.  
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Este fator carateriza o nível comercial da região, isto é, apenas seria 

rentável exportar matéria-prima para a periferia de Ermesinde, uma vez que o 

capital encontrava-se nesse mesmo local. 

Hoje em dia já não se verifica o mesmo, uma vez que com a 

modernização dos meios de transporte e com a facilidade de mobilidade a 

sociedade começou a uniformizar todo o espaço envolvente das grandes 

cidades, assim sendo, Ermesinde hoje em dia deixou de viver da “matéria-

prima” para começar a criar a sua própria economia, embora sempre afetada 

pela economia vizinha ao nível do turismo, da gastronomia e da indústria. 

Ultrapassando esta parte mais generalista e começando a especificar 

um pouco mais no sentido pretendido. Ermesinde possui um amplo leque de 

associações desportivas e culturais, assim como infraestruturas para tal 

prática, proporcionando assim à sua população facilidades acrescidas de 

contato com a atividade física. 

Cerca de trinta associações desportivas, recreativas e culturais na 

cidade de Ermesinde que desenvolvem as mais variadas atividades, desde a 

prática desportiva à intervenção cultural, passando pelo folclore ou pela 

simples ocupação dos tempos livres. 

Ainda focalizando este ponto devo referir que existem algumas 

associações que marcam a sua posição como sendo Ermesinde Sport Clube 

que concerne a sua prática desportiva essencialmente dedicada ao futebol. O 

Grupo Propaganda de Natação que como o próprio nome indica a sua principal 

focalização é a natação. 

Isto não quer dizer que Ermesinde fique apenas restrito a estas duas 

modalidades, uma vez que também existem associações e clubes que dedicam 

a sua existência a modalidades como o andebol, o basquetebol, o polo 

aquático, entre outros. 

Notar, que a partir deste discurso anterior a escola desempenha um 

papel muito importante junto dos jovens da cidade, isto é, podendo encaminhar 

para os clubes e associações, onde estes continuem a sua prática desportiva, 

também aqui o desporto escolar possui um papel semelhante, uma vez que no 

final do percurso académico os participantes de desporto escolar devem ser 
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encaminhados para um clube ou associação desportiva, visto a cidade possuir 

uma diversificada escolha. 

Segundo estas informações, também posso retirar algumas ilações, uma 

vez que uma percentagem acentuada de alunos da escola são atletas ou 

praticantes regulares de atividade física. 

 

3.1.3 - Caracterização da escola 

A Escola Secundária de Ermesinde fica situada na Rua D. António 

Ferreira Gomes da freguesia de Ermesinde. A presente escola surge como 

Escola Técnica de Ermesinde que iniciou o seu funcionamento em 1969, 

focando-se essencialmente no Curso Geral de Comércio, diurno e noturno, 

também fazendo referencia ao Curso de Formação Feminina. A sua sede inicial 

situada na zona da Formiga foi posteriormente deslocada, uma vez que se 

notava imensos constrangimentos. As condições precárias deste edifício, 

conjugadas, com os maus acessos e o aumento da população escolar, entre 

outros fatores, deram origem ao movimento que lutou pela construção da atual 

escola que foi inaugurada em 1989. 

Trata-se de uma Escola Básica e Secundária que apenas alberga alunos do 

terceiro ciclo de escolaridade e do secundário, funcionando em regime diurno e 

noturno. A nossa escola acolhe alunos na sua maioria de Ermesinde e de 

outras freguesias do Concelho de Valongo, nomeadamente de Alfena, e ainda 

dos Concelhos da Maia, Santo Tirso, Gondomar e, em menor número, de 

Penafiel e Paredes. Tendo mantido uma frequência escolar à volta dos 2000 

alunos dos quais 1.800 diurnos e 200 noturnos. 

Muito recentemente o número de alunos que a escola alberga tem vindo 

a diminuir, uma vez que as escolas mais próxima já fornecem melhores 

condições de trabalhos aos seus alunos e a opção de mudança é fácil e clara 

para os alunos que não sentem especiais diferenças em frequentar a nossa 

escola ou escolas muito próximas desta, mas que apresentem melhores 

condições de trabalho. 

A escola apresenta uma ampla gama de cursos onde passo a citar: o 

ensino básico funciona estruturalmente organizado de acordo como o regime 
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escolar público e obrigatório vigente em Portugal; o ensino secundário 

apresenta duas grandes áreas de intervenção como são os cursos científico 

humanísticos e os cursos profissionais. Os cursos científico humanísticos 

dividem-se em quatro cursos onde surge o curso de ciências e tecnologias, 

curso de ciências socio-económicas, curso de línguas e humanidades e o curso 

de artes visuais. Os cursos profissionais apresentam um leque variadíssimo de 

cursos, seguindo citados, técnico de energias renováveis variante de sistemas 

solares, técnico de secretariado, técnico de design gráfico, técnico de receção, 

técnico de informática e gestão e técnico auxiliar protésico; Ainda apresenta 

uma área de educação dedicada aos Cursos de Educação e Formação (CEF), 

onde apresentam os tipos 2 e 3. 

Todos este cursos são organizados e dirigidos por cerca de duzentos 

professores, onde a sua maioria esta inserida nos QND sendo também 

maioritariamente do género feminino, onde contam com o auxilio de um chefe 

de serviços e dezoito assistentes administrativos, também a sua maioria 

pertencentes aos quadros da escola, o pessoal auxiliar de ação educativa é 

constituído por uma encarregada e trinta e sete auxiliares, onde cerca de 

cinquenta porcento é pessoal contratado, existindo ainda também dois 

guardas-noturnos, duas técnicas de laboratório e uma psicóloga. 

A estrutura física da escola divide-se em cinco grandes blocos, de 

construção idêntica, onde o bloco, colocado frontalmente á entrada da escola 

define-se como sendo o bloco administrativo, uma vez que comtempla a 

secretaria, o refeitório, polivalente, bar, papelaria, sala da direção e PBX.  

Os restantes blocos A, B, C são característicos por possuir salas que 

permitem a lecionação de aulas estruturalmente predefinidas. Ainda existe o 

bloco D que carateriza-se por possuir as oficinas que apresentam 

características especiais. 

A escola ainda possui um pavilhão gimnodesportivo, um campo de jogos 

e uma pista de atletismo que normativamente são utilizados para as aulas de 

Educação Física. 

Normalmente existem relações entre os espaços disponíveis e o tipo de 

prática desportiva, sendo que a nossa escola carateriza-se como tal, uma vez 
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paralelamente podem existir até cinco turmas de trabalho. Então os espaços 

exteriores ficam definidos como sendo indicados para a prática de desportos 

coletivos de invasão, atletismo e orientação contrapondo o espaço interior 

(pavilhão gimnodesportivo) fica direcionado para a ginástica, badminton, 

desportos coletivos não invasivos. O que não quer dizer que nos encontramos 

sob uma estrutura rígida. Até porque eu próprio já fui mentor de experiências 

que criaram situações controversas a este modo normativo de funcionamento. 

A escola possui uma elevada gama de material didático referencialmente 

à Educação Física. 

Especialmente para exercer a função de auxiliar de ação educativa junto 

dos professores de Educação Física estão destacados dois auxiliares, sendo 

um auxiliar de cada sexo, com o intuito de gerir os espaços de higiene e 

permitir a segurança dos alunos. 

 

3.1.4 - Caracterização dos alunos 

Inicialmente a escola criou uma imagem artificial no meu imaginário, 

onde não existem problemas e os alunos podem ser o que eu idealizo para 

eles. Há medida que o tempo foi passando esta idealização foi-se 

decompondo, até que me apercebi que a escola carece de muitos dos fatores 

que também se faziam notar no tempo em que eu era aluno. Esta ideia padrão 

foi crescendo, penso eu, por ter demasiadas expetativas iniciais, em especial 

dos alunos que encontrara na escola. 

A escola no seu global acolhe alunos que possuem diversas culturas e 

diferentes modos de vida, onde posso criar uma ponte de ligação como o facto 

de a escola estar inserida num meio urbano onde a diversidade de culturas é 

muito grande. 

Especialmente a turma onde lecionei apresentou-se dentro de um 

escalão etário muito inconstante, dos doze aos quinze anos, onde os jovens 

sofrem transformações a todos os níveis, especialmente, porque encontram-se 

na adolescência, mais concretamente dentro da primeira fase que é designado 

como sendo a puberdade. Nunca podemos esquecer que a idade cronológica é 

um simples indicador, e que a idade maturacional do indivíduo é o mais 
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importante, isto para dizer que notoriamente encontro dentro da minha turma 

personalidades completamente distintas, o mesmo se aplica à estrutura física 

dos alunos. 

Reter especial atenção sobre este fenómeno também passa pelo papel 

do professor, pois dentro de uma turma existem alunos que já iniciaram a 

puberdade, outros que estão a atravessar essa mesma fase e ainda existe um 

terceiro grupo que ainda não iniciou. Notoriamente as raparigas iniciam a 

puberdade mais cedo e os rapazes mais tarde, temos de ter em atenção 

diversos fatores, externos ao indivíduo e por vezes esses mesmos fatores são 

incontroláveis para o professor, devendo apenas o professor adquirir uma 

posição orientadora e cautelosa ao mesmo tempo que apresenta os devidos 

esclarecimento quando se fazem dúvidas e aconselhamento. 

A minha turma em questão é constituída por vinte e seis alunos, onde 

treze são meninas e treze são rapazes, com idades a variar entre os treze e os 

quinze anos de idade. Após uma análise das fichas individuais dos alunos 

consigo retirar algumas ilações, como por exemplo o tipo de agregado familiar, 

onde divergem muito dentro do espetro normalizado.  

Referindo-me agora ao aproveitamento escolar a turma no geral 

encontrava-se inicialmente em um patamar bom visto não existir repetentes do 

mesmo ano, mas existem alunos que já foram retidos em anos anteriores. A 

minha visão sobre este aspeto modifica-se quando chega ao final do primeiro 

período, onde tenho contato com o aproveitamento escolar de todos os alunos, 

e onde se verifica uma grande percentagem de alunos em risco de repetir o 

ano letivo.  

A maioria dos alunos refere a disciplina de EF como sendo uma das 

suas favoritas. 

O primeiro contato com os alunos nas aulas foi baste positiva, uma vez 

que os alunos não apresentaram qualquer tipo de adversidade talvez por não 

existir um índice de confiança elevado, verificando-se isso de ambas as partes, 

isto criou uma imagem um pouco distorcida da realidade. Com o passar do 

tempo e após o início das aulas alguns fatores foram alvo de discussão e de 

reflexão da minha parte, como por exemplo a motivação dos alunos, onde é 
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notória uma motivação externa, isto é, apenas se encontravam motivados para 

a prática quando a atividade lhes causa algum desafio ou é nova. O estado 

natural dos alunos pareceu-me ser um pouco apático do que os que os 

rodeavam, não mostrando um interesse interior em aprender, salvaguardando 

exceções. 

Neste campo, normalmente, os alunos do género feminino mostram 

mais vontade de aprender e de participar, na sua maioria, e os alunos de 

género masculino, apenas deixam-se acomodar com a tarefa, não procurando 

resolver e estimular a sua realização. 

Ainda identifico na turma alguns comportamentos particulares de 

determinados alunos, que deixaram da minha parte alguns momentos de 

reflexão em aberto. 

A turma no geral apresenta uma boa relação, não sendo notados 

momentos de conflito frequentes e intensos, deixando transparecer alguns 

momentos de entreajuda e de companheirismo, como alguns momentos de 

individualismo e de afirmação perante os colegas, sendo característicos estes 

comportamentos em raparigas e em rapazes respetivamente. 

 

3.1.5 - Caracterização funcional da escola 

Genericamente a “escola tem por missão promover a formação integral 

do aluno, apostando no desenvolvimento de competências próprias do ser 

social que assegurem uma vida com qualidade” (Regulamento Interno ESE). 

Os princípios orientadores são presenciados pelo Projeto Educativo de 

acordo com o D.L. nº 75/08 de 22 de Abril.  

Esta escola como todas as outras funcionam dentro de uma hierarquia e 

relações de poder, sobre a forma de uma democracia, como refere o 

regulamento interno e o seguinte organograma.  
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Figura 1 – Organograma ESE 

 

Superficialmente, o meu papel dentro nesta comunidade está 

diretamente ligado com o departamento em que a unidade curricular que 

leciono está inserida e o grupo disciplinar em que me encontro.  

Depois de fazer parte de um elenco de professores responsáveis por 

determinada unidade curricular, estabeleço uma ligação direta com a direção 

de turma, onde o meu papel passou por informar todo e qualquer 
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acontecimento ou informação que necessitasse de uma orientação ou 

conhecimento superior, sendo esta clara intermediada pelo professor 

cooperante, sendo esta informação transmitida em conselho de turma ou 

isoladamente em reunião mais informal. 

 Isto não implica que esporadicamente não possa participar de outros 

momentos implícitos a outras áreas de intervenção. 

Este ponto relaciona-se extremamente bem com um futuro tema a ser 

abordado, no qual irei fazer referencia à participação na escola e as relações 

estabelecidas com a comunidade, onde mais profundamente serão justificados 

e referidos diversas temáticas. 
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4 - Realização da prática profissional 

4.1 - O professor enquanto professor reflexivo 

4.1.1 - A Importância da reflexão 

A reflexão toma diferentes aspetos, quando situada no tempo, sendo 

que Schon (1987) apresenta os três tipos de reflexão: o conhecimento na ação, 

reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

Continuando esta idealização devo referir que em diferentes momentos 

do meu percurso recorri a cada uma destas noções. O conhecimento na ação 

decorre do conhecimento que o professor apresenta durante a execução da 

ação, onde este se torna dinâmico, uma vez que resulta da reformulação da 

própria ação. Este conhecimento pode ser reflexo de um conhecimento teórico 

ou documental, ou até mesmo de um conhecimento experimental prévio ao 

acontecimento. 

A reflexão na ação surge quando o professor reflete no decorrer da 

própria ação, reformulando as situações, ajustando-as aos acontecimentos. 

Ilustrando este tipo de reflexão posso referir que ele se materializa quando o 

ajustamento de uma tarefa é identificado pelo observador ou pelo próprio 

professor, em função de constrangimentos não previstos pelo professor. 

“Uma outra visão do exercício surge quando o objetivo definido não é 

alcançado na esmagadora maioria das realizações/repetições do mesmo, 

passando a explicar a minha forma de raciocínio no decorrer da aula. 

Inicialmente o objetivo seria a exercitação do remate e deixando em segundo 

plano a colocação/deslocamentos para atacar, visto estar a verificar o contrário, 

isto é, a preocupação dos alunos passava pelos deslocamentos, notando que a 

execução técnica do passe não era a melhor, a tarefa não alcançou o objetivo 

pretendido. Estes dois fatores condicionaram desde logo o objetivo da tarefa, 

pelo que pensei em por o melhor aluno na posição de passador, garantindo 

assim um maior sucesso do exercício. Depois pensei em retirar o risco de 

insucesso por completo, o que passaria por retirar a execução do passe, isto 

prejudicando a riqueza do exercício, mas facilitando a obtenção do patamar 

mínimo de sucesso.” (Reflexão aula 62 e 63) 
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A reflexão sobre a ação decorre de uma reconstrução mental do 

professor, procurando analisar a sua ação em função dos acontecimentos e 

dos resultados obtidos através da sua ação. Então esta ferramenta necessita 

de ser treinada e necessita de tempo para ser melhorada. Refletir sobre a ação 

decorre da forma como posteriormente analiso a aula, isto porque tomar 

consciência das diferentes consequências das atitudes tomadas exerce um 

importância extrema. 

Continuando a tratar da mesma aula nota-se que existiu uma 

preocupação em representar mentalmente o acontecimento, procurando 

analisar a sua essência. 

A reflexão sobre a reflexão na ação trata-se de um processo essencial 

no desenvolvimento profissional do professor, isto por que este processo leva o 

professor a construir novas formas de pensar e de compreender os 

acontecimentos. Isto porque tenta analisar novamente o modo como ele refletiu 

acerca de determinado acontecimento, procurando diferentes visões e 

alternativas para o mesmo acontecimento. 

Toda esta forma de pensar tem lugar no contexto real, garantindo assim 

a veracidade dos factos. 

Esta forma de organizar a reflexão é defendida por Wallace (1991, citado 

por Amaral et al. (1996, p.98) onde carateriza um modelo prático-reflexivo de 

desenvolvimento/formação profissional. O modelo é constituído por três 

grandes estádios, onde o estádio 1 denominado por pré-formativo é formado 

por todos os esquemas concetuais/ constructos mentais formados pelo 

professor. 

O estádio 2 (Desenvolvimento/ formação profissional) inicia-se com a 

interação entre um saber documental e um saber experiencial prévio, criando 

as condições bases para a passagem para a prática, sendo que esta prática é 

seguida de uma reflexão, voltando novamente a aplicar as conclusões retiradas 

da reflexão na prática, construindo uma rotina cíclica entre a prática e uma 

reflexão ativa dentro deste estádio, denominado como ciclo de reflexão. 

Quando obtemos resultados positivos e adequados a determinada 

problemática através de uma (re) construção dos saberes, podemos avançar 
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para o último estádio que seria a competência profissional ilustrada como meta 

neste modelo. 

A reconstrução dos saberes começa a ganhar forma quando identifico 

uma situação que necessita de ser analisada com maior pormenor, então 

procuro identificar o problema e definir as suas causas, procurando construir e 

sustentar hipóteses durante a reflexão sobre a ação, extraindo os prós e 

contras de cada hipótese. Após este processo volto a iniciar mais um ciclo de 

reflexão. Estas dimensões da reflexão em conjunto com o modelo permite ao 

profissional “fazer experiências, cometer erros, tomar consciência dos mesmos 

e tentar de novo de modo diferente.”  (Amaral et al., 1996, p.98) 

Este modelo desenha toda a importância da reflexão quando ajustada 

com a prática, assim devo referir que a minha reflexão contínua e sustentada 

no tempo apresentou-se muito útil e proveitosa. 

 

4.2 - Área I – organização do processo de Ensino- Aprendizagem 

4.2.1 - Conceção, planeamento e realização 

Este campo de trabalho esteve sustentado essencialmente nos 

seguintes documentos orientadores: os Programas Nacionais de Educação 

Física, o Projeto Anual e Plurianual de Atividades, o Projeto Curricular da 

Disciplina de Educação Física e o Regulamento Interno de Escola. Estes 

documentos apresentaram uma influência mais intensa no que refere à prática 

pedagógica. Ainda serviram de apoio os documentos referente à unidade 

curricular do EP: as Normas Orientadoras e o Regulamento do Estagio 

Profissional. 

Todos estes documentos foram analisados, uns de forma mais 

superficial, outros de forma mais profunda, tendo surgido algumas dúvidas que 

foram sendo ultrapassadas com o envolvimento na prática pedagógica e com a 

ajuda do professor cooperante. Alguns destes documentos são mais rígidos e 

outros mais flexíveis, como por exemplo o Regulamento Interno da escola e o 

Plano Anual e Plurianual de Atividades onde as informações presentes nesses 

mesmos documentos devem ser cumpridas, em comparação com o Programa 
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de Educação Física que é adaptado à escola pelo Projeto Curricular da 

Disciplina de Educação Física.  

Como ainda me encontro a apresentar o modo como estruturei o meu 

trabalho quero desde já expor uma breve crítica aos Programas Nacionais de 

Educação Física, consultados por mim por diversas vezes, onde desde cedo 

foram retiradas algumas ilações acerca da sua construção, como por exemplo 

a descontextualização de algumas matérias como o futebol. Nesta modalidade 

os programas apresentam os conteúdos e propostas no nível mais avançado 

onde as escolas não possui infra-estruturas para que essa prática se verifique. 

Uma boa opção será presentar as matérias de ensino como o futsal para as 

quais escolas estão perfeitamente adaptáveis à prática. 

Deixando ainda um pequeno aparte relativamente a conteúdos 

programáticos que não fazem sentido em detrimento de outros conteúdos 

apresentados, exemplo disso são os conteúdos apresentados no badminton, 

uma vez que são apresentados conteúdos como o drive que está condicionado 

por outros conteúdos. O drive apenas é utilizado no jogo de pares e não no 

jogo de singulares, o que à partida não deveria estar presente nos Programas 

de Educação Física. Segundo estas condições temos apenas duas alternativas 

ou apresentamos os conteúdos de forma pouco didática e pedagógica ou 

tentamos corrigir os pequenos erros que se apresentam os programas quando 

na elaboração do projeto curricular da escola. Mais concretamente este 

problema foi contornado optando por retirar o drive uma vez que o jogo de 

pares é demasiado complexo para apresentar aos alunos que ainda possuem 

algumas debilidades no jogo de singulares. 

O que foi referido anteriormente levou-me, por diversas vezes, a 

perguntar-me porque uma matéria apresentava um conjunto de conteúdos que 

não fariam sentido segundo o nível apresentado pelos meus alunos. Um 

exemplo disso mesmo é o remate no voleibol, onde a maioria dos meus alunos 

não possuía capacidades coordenativas e condicionais para que o elemento 

técnico fosse executado com o mínimo de rigor, o que se verificou quando 

introduzi o remate na unidade temática. Por outro lado verifiquei que aquele 

conteúdo programático teria para além de uma formação desportivo-motora 
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uma função pedagógica, onde diferentes competências Psico-Sociais 

emergiram da introdução desse mesmo conteúdo. A motivação e o sentimento 

de oposição começaram a ganhar mais volume no decorrer das aulas, o que 

facilitou a minha intervenção pois os alunos ganharam um novo sentido de 

orientação para as habilidades motoras interiorizadas anteriormente. 

Então organizar todos os conteúdos das diferentes UT de forma a 

encontrarem-se devidamente organizadas, promovendo uma extensão e 

sequência apropriadas de forma a garantir uma abordagem rigorosa, passou 

também por planear cada UT em função dos espaços disponíveis. Bento 

(2003) define a UT como pertencendo ao segundo nível de planeamento, 

estando no primeiro nível o plano anual e no ultimo nível o plano de aula. 

Planear sabendo que dentro de um curto espaço de tempo teria que 

verificar a consistência do planeamento apresentou-se como uma tarefa muito 

importante, uma vez que até então não tinha elaborado um planeamento de 

forma a ser implementado na prática, todo ele estruturado e elaborado por 

mim. O planeamento foi baseado no modelo original de Vickers (1990), o 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC), que facilitou muito a 

organização do processo de ensino ao longo de todo o ano. 

Para Bento (2003, p.8) o “planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direcção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina, sendo pois evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didática especifica desta, bem como os respectivos 

programas”. 

Logo à partida a tarefa de planear todo o ano segundo o Roulement e as 

matérias destacadas para o oitavo ano de escolaridade constituíram muitos 

entraves, uma vez que os espaços interiores e exteriores não apresentavam as 

mesmas condições de prática, criando assim uma inconsciente etiqueta: os 

espaços exteriores destinados aos desportos coletivos de invasão e ao 

atletismo, e os espaços interiores destacados para os jogos desportivos 

coletivos não invasivos e os desportos individuais. Não querendo isto dizer que 

teria de ser assim restritamente, pois no decorrer do ano lecionei em espaços 

que não eram os mais indicados para a prática dessas mesmas modalidades, 
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pelo que serviu para retirar as minhas próprias ilações com sugere o seguinte 

estrato da reflexão da aula 24 e 25. 

“… implicou um ajuste no plano de aula que estaria em consonância com o 

espaço exterior, e que teve de ser reajustado para um espaço interior e 

consequentemente mais restrito, modificando-se apenas o tipo de exercícios, 

mantendo assim os conteúdos a ensinar. 

No decorrer da aula foi notado um empenho exemplar dos alunos nos 

exercícios propostos o que me deixou bastante contente e confiante para a 

aula que se fazia sentir, pois nunca tinha tido uma experiência, no que toca à 

realização de uma aula de atletismo em espaço interior e condicionado.” 

A rotação entre vários espaços de prática traz algumas desvantagens, 

como por exemplo um enorme espaço temporal sem lecionar determinada 

matéria, isto depois de perceber que determinados espaços privilegiavam a 

prática de determinadas matérias. Depois de estar muito tempo sem lecionar 

uma determinada matéria surgiu a necessidade de criar tarefas que situassem 

os alunos, revendo assim os últimos conteúdos. 

Como apresenta Rink (1993, pp. 157-159) existem diferentes tipos de 

tarefas, entre elas as tarefas de refinamento, informação, aplicação e extensão. 

O que foi apresentado anteriormente remete para um recurso constante às 

tarefas de extensão que foram apresentadas anteriormente à paragem, uma 

vez que os alunos perderam o seguimento do trabalho realizado.  

Após analisar mais uma vez os planos de aula realizados no decorrer de 

todo o percurso, consigo notar que, por diversas vezes, recorri a exercícios 

apresentados em aulas anteriores para apresentar na aula seguinte, uma vez 

que queria situar os alunos perante os conteúdos apresentados. 

Como apenas diferencio as tarefas de informação de todas as outras 

(tarefas de aplicação, extensão e refinamento) na elaboração de todos os 

MEC’s, ao nível prático tentei diferenciar todos os tipos de tarefas, uma vez que 

em diversas vezes utilizei as mesmas tarefas, mas com objetivos distintos, 

onde por vezes a interiorização do movimento foi o meu objetivo, mas com o 

passar do tempo a atenção sobre outro critério em determinado aluno ou grupo 

de alunos foi o foco da minha atenção. 
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“A sequência serviço curto, lob, amorti foi utilizada muitas vezes no 

decorrer das aulas, notei especial importância sob esta sequência simplificada, 

pois em determinado momento de uma aula deparei-me com o seguinte: nos 

grupos de alunos mais evoluídos estava a atribuir feedback dirigido para o 

amorti e nos grupos de alunos menos evoluídos estava com a minha atenção 

voltada para o lob…” (Extrato reflexão UT Badminton) 

Isto apenas para ilustrar que os exercícios eram os mesmos mas a 

minha atenção estava voltada para diferentes critérios, diferindo de grupo para 

grupo, pois poderia apresentar refinamento para determinados alunos e 

extensão para outros. 

Quando estruturava determinada UT, tentava torná-la o mais rica 

possível, sendo que por vezes condicionava o seu sucesso, isto porque 

depositei  conteúdos em excesso, tendo em conta o tempo disponível. 

“Devido à UT se encontrar com diversos conteúdos programáticos, como 

a corrida de resistência, a corrida de velocidade, a corrida de barreiras, a 

corrida de estafetas, os saltos e os lançamentos. Inicialmente pensei que seria 

possível lecionar todos estes conteúdos durante a extensão da UT, onde a falta 

de experiencia em geral não me permitiu realizar o que estaria planeado. Uma 

vez que alguns ajustes foram feitos no decorrer das aulas não sendo 

apresentadas algumas matérias no devido tempo. … Isto devido a ajustes 

decorridos de uma gestão menos própria do tempo de prática e de uma análise 

pouco estrutural do conhecimento do conteúdo.” (Reflexão da UT Atletismo) 

Um caso completamente contrário ao observado em atletismo foi o da 

UT de Voleibol em que os conteúdos pareciam escaços mas que no decorrer 

das aulas com o envolvimento e evolução dos alunos já seria adequado a 

situação de jogo 4x4, tendo decidido alterar o previamente planeado de ser 

apenas o jogo de 3x3. Isto são apenas dois exemplos de algumas alterações 

que foram realizadas ao longo das UT das diferentes matérias. De referir que 

estas reestruturações são apenas alterações macro, onde consecutivamente 

existiram reestruturações a nível micro, como as alterações aplicadas durante a 

aula, com o plano de aula a ser alterado seja em termos da organização dos 
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exercícios, no tempo despendido em cada exercício, na sequência dos 

exercícios, entre outras alterações.  

Durante todo o ano letivo foram necessárias adaptações ao plano de 

aula, quer ao nível do tempo de exercitação, quer das tarefas previamente 

planeadas. Referindo-me principalmente ao segundo ponto por diversas vezes 

alterei as tarefas planeadas. Porque os alunos não percebiam o seu 

funcionamento, sendo obrigado a diminuir o grau de dificuldade de organização 

da tarefa. 

Em tarefas com complexidade superior, ao nível da sua organização ou 

com resolução um pouco mais complexa, os alunos apresentavam 

comportamentos desviantes. Então senti a necessidade por diversas vezes de 

simplificar a tarefa, mantendo a sua estrutura original.  

 “Então com esta observação passei a restringir a ação de alguns alunos 

no decorrer do exercício de forma a condicionar as suas ações e criar as 

condições de prática que alcançassem o objetivo pretendido.” (Reflexão aula 

78 e 79) 

Muitas das vezes não foram as tarefas que estavam desajustadas, mas 

sim o objetivo que estaria mal formulado ou desajustado ao contexto, e com a 

ajuda da professora orientadora em conjunto com o professor cooperante que 

foram apresentando sugestões e indicações,  melhorei a sua formulação e a 

sua ligação para com as atividades. Este foi um ponto que raramente refleti no 

decorrer das aulas, visto apresentar preocupações mais específicas com 

estratégias e problemáticas decorrentes da prática, como sendo problemas de 

gestão, de instrução, de feedback entre outras. 

Aproveitando para apresentar agora uma breve reflexão acerca do modo 

como fui construindo os objetivos das aulas e como os liguei às tarefas 

apresentadas. 

Inicialmente centrei a minha atenção nos objetivos estruturados no MEC, 

não os reconstruindo à medida que o tempo foi passando e os alunos foram ou 

não alcançando-os. 

Como refere Maccario (1984, p.66) “Previamente e antes de procurar os 

meios de atingir os objetivos comuns, há que elaborar o inventário dos recursos 
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e das dificuldades. Isto é, o conjunto de elementos (materiais, institucionais) 

que vão favorecer ou, pelo contrário, limitar a ação pedagógica. 

Feito isto e qualquer que seja a estratégia prevista, a construção das 

situações pedagógicas opera-se a partir da definição dos objetivos 

pedagógicos. 

Quando a sua formulação operacional precede a fase de 

ensino/aprendizagem, a análise do comportamento a adquirir permite elaborar 

uma progressão de situações pedagógicas destinadas a conduzir o aluno 

desde o nível inicial ate ao nível final desejado. O modelo e semelhante ao do 

ensino programado: um percurso de aprendizagem muito estruturado onde a 

cada uma das etapas corresponde um objetivo intermedio cuja avaliação 

permite verificar a progressão do aluno. 

Quando é formulado em termos de competência, o objetivo pedagógico 

pode ser desmultiplicado em componentes operacionais (ou objetivos parciais); 

estes permitem então definir os elementos de variação (as variáveis) duma 

situação pedagógica a fim de que a competência visada cubra o campo de 

aplicação desejado.” 

Então deveria apresentar diferentes objetivos intermédios para confirmar 

a progressão ou estandardização do aluno em determinado momento da 

aprendizagem, podendo assim situar a evolução de cada um deles. 

Na reflexão de cada UT foram referidos alguns pontos muito superficiais 

acerca do alcance dos objetivos por parte dos alunos. Onde referi apenas que 

“… alguns objetivos foram alcançados pelos alunos de nível mais avançado… 

essencialmente no remate onde os critérios de êxito apresentam uma 

dificuldade acrescida…”, isto reflete uma inexperiência na construção de 

objetivos, uma vez que necessariamente a turma era constituída por dois níveis 

distintos. 

A apresentação de objetivos distintos para os diversos níveis de trabalho 

seria uma solução e talvez a mais aconselhada, uma outra solução passaria 

por não apresentar os conteúdos programáticos que à partida não seriam 

congruentes com o nível de prontidão motora de determinados alunos. Onde 

esta última alternativa poderia ser considerada, mas passaria por uma exclusão 
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de conteúdos importantes para o desenvolvimento de determinada matéria, 

uma vez que a apresentação destes conteúdos mostram-se necessários para 

“a realização dum projeto pedagógico” como defende Maccario (1984 ,p.61). 

Mesmo que apresente um objetivo geral mais simples existem 

momentos em que o alcance desse mesmo objetivo se torna difícil, 

nomeadamente numa aula de quarenta e cinco minutos. Isto porque os alunos 

necessitavam de um determinado período de exercitação para se 

familiarizarem com a tarefa e só depois realizavam a tarefa de forma a 

interiorizar cada conteúdo.  

4.2.2 - Gerir em torno da aula 

 

 

“Por gestão da aula entende-se o conjunto de comportamentos do 

professor que controlam o tempo, os espaços, os materiais, as actividades da 

aula e o comportamento dos alunos” (Sarmento et. al, 1990, citado por Abreu 

,2000, p.24). 

 Gerir remete-nos para uma posição de superioridade, onde algum 

acontecimento depende da capacidade de agir do individuo sobre o mesmo 

acontecimento, então o tempo e a importância que o professor despende a 

refletir e a trabalhar sobre este campo poderá influenciar o aproveitamento 

durante as suas aulas.  

A gestão do tempo e do material representam especialmente esta 

temática, mas não devemos focalizar as atenções apenas sobre estes dois 

elementos da gestão, mas sim alargá-la a outros campos. 

Controlar a turma foi um dos problemas que gostava de ver resolvidos 

logo à partida, isto porque garantir que os alunos cumprissem as regras 

básicas de funcionamento da aula fez parte dos critérios de avaliação. Isto do 

controlo da turma remete-me para a disciplina, uma das áreas da didática, 

“tendo por vezes de tomar atitudes que me causaram algum constrangimento 

mas que têm de ser tomadas, pois por vezes o não fazer nada mostra-se mais 

perigoso do que fazer algo de errado. Mesmo assim, não consegui controlar 

toda a turma escapando-se algumas atitudes de determinados alunos, onde o 
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professor cooperante foi obrigado a intervir expulsando um aluno da aula. Este 

acontecimento deixou de ser uma simples atitude autoritária para passar a 

servir de aviso aos restantes alunos criando ali um limite comportamental no 

qual estes não devem ultrapassar. ”Não tolerando mais falhas no 

comportamento dos alunos, e, principalmente, que ponham em causa a 

integridade física dos colegas.” (Reflexão aula 59) 

De seguida pretendo ilustrar alguns momentos da minha prática no 

decorrer do estágio. 

“Durante a parte inicial da aula notei uma constante irreverência da 

maioria dos alunos, fazendo-se sentir mais em determinados alunos. Penso 

que isto pode advir do conhecimento que os alunos já possuem acerca do meu 

modo de interação. Devido a esta atitude dos alunos fui obrigado a mudar a 

minha postura, passando a ser mais rígido.” Este exemplo ilustra bem o modo 

como estaria preocupado em manter o controlo da turma.  

Foi ainda notória nas minhas reflexões das aulas finais do ano onde a 

estratégia passou, não pela implementação de uma postura mais autoritária e 

menos parecida comigo próprio, mas sim a estratégia adotada nas últimas 

aulas, passaria por uma negociação com os alunos, onde chegávamos a um 

acordo verbal, sobre um qualquer interesse comum às duas partes. 

Fiquei contente particularmente por notar como a minha atitude perante 

a mesma situação se foi alterando, não mantendo o mesmo nível de 

desenvolvimento, procurando diferentes respostas para a mesma problemática, 

e optando por aquela estratégia que melhores resultados me fornecia.  

Inerentemente à temática acima referida posso ainda acrescentar que ao 

longo de todo o ano fui obrigado a resolver, embora que esporadicamente, 

alguns conflitos e atritos entre os alunos, mantendo assim um clima de aula 

favorável para o seu curso. Estes episódios acrescentaram ao meu reportório 

de vivências mais umas quantas interrogações. Exemplo disso mesmo são os 

conflitos criados pelos alunos quando existe uma permuta entre alunos de 

diferentes grupos. Recorrendo mais uma vez à negociação para tentar 

minimizar as perturbações. 
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Como conclui Abreu (2000) tanto em aulas de professores experientes 

como professores sem experiência os alunos apresentam comportamentos de 

indisciplina, geralmente ligados à tarefa e aos seus colegas de turma, pelo que 

passa por pada professor refletir e solucionar o problema. 

Controlar o tempo de cada exercício ou tarefa não ilustra a gestão do 

tempo durante a aula de EF, embora faça parte da gestão do tempo apenas 

ocupa uma pequena parte dela, uma vez que as preocupações com outros 

momentos da aula também podem influenciar o modo como gerimos o tempo, 

deixando um exemplo para ilustrar melhor a minha intencionalidade. 

 “Notei ainda previamente à aula, que deveria ser eu a formar os grupos 

de trabalho, pois existem diferentes alunos no seio da turma, uns mais 

extrovertidos, outros mais retraídos. Segundo este aspeto seria de esperar que 

os alunos mais extrovertidos se juntassem em grupo, pois eles identificam-se 

entre eles e os alunos mais retraídos iriam acabar sem grupo de trabalho ou 

ficariam para última opção de escolha. Daí não optar por deixar os alunos 

formarem o seu próprio grupo de trabalho, para além que o tempo de 

organização seria maior.” (Reflexão aula 6)  

Este episódio retoma a preocupação em ajustar os grupos de trabalho, 

começando por criar rotinas de funcionamento e, ao mesmo tempo, não 

esquecendo que optar por proporcionar liberdade aos alunos de criar os seus 

próprios grupos de trabalho apresentava as suas vantagens e as suas 

desvantagens, onde entre as desvantagens estava o aumento do tempo de 

transição. 

Então importa referir que a gestão do tempo não se prende apenas ao 

tempo dedicado a cada exercício ou tarefa, mas sim a todos os momentos da 

aula, uma vez em cada momento da aula despendemos tempo, seja em 

observação, em instrução, em organização ou em outra qualquer tarefa. O 

ajuste e o controlo permanente do tempo estão presentes em qualquer aula de 

EF, uma vez que para além de o professor possuir um auto controlo muito bem 

estruturado, não lhe é possível de todo controlar totalmente todos os alunos 

que estão à sua frente. Então a cada passo existe um ajuste do tempo, pois 

notei que por vezes despendi algum tempo a garantir que determinado grupo 
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de alunos interiorizasse determinado comportamento, aumentando o tempo de 

exercitação de uma tarefa, tendo de reduzir nas próximas tarefas ou por vezes 

abdicar de alguma. 

“Durante a aula, não sei bem porquê, a minha atenção estava 

essencialmente dirigida para os alunos de nível mais baixo, talvez por no início 

da parte fundamental da aula estes apresentarem maior dificuldade na 

compreensão dos exercícios e dos objetivos que os mesmos preconizavam. 

Este acontecimento também levou a minha intervenção a estar essencialmente 

dirigida para a constante organização e gestão dos alunos no decorrer do 

exercício - sendo a primeira vez que os alunos realizavam um exercício neste 

tipo de formato ou organização a minha principal preocupação foi garantir a 

dinâmica do exercício, pois os alunos apresentavam dificuldades na sua 

compreensão, isto tudo referente aos alunos de nível inferior. 

Este mesmo aspeto criou uma situação muito natural e consequente, 

que foi um aumento significativo no tempo de transição do exercício anterior 

para o primeiro exercício da parte fundamental da aula.” (Aula 23)  

Uma outra temática que explorei no decorrer do estágio foi a gestão do 

espaço e do material, este tema tão genérico parece de fácil interpretação, uma 

vez que o espaço estava previamente estabelecido e o material também estaria 

previamente cedido. Não é assim tão fácil ilustrar esta temática, uma vez que 

pequenas alterações criam um melhor funcionamento da aula. 

Realizar jogo de 3+Gr X 3+Gr no futebol na parte final da aula foi a 

minha ideia, para que os alunos aplicassem os conteúdos desenvolvidos 

durante a parte fundamental da aula, quando de repente surge a seguinte 

dúvida: como vou apresentar o exercício? Com que disposição vou organizar o 

material de forma a criar dois campos em meio campo de futebol? 

A minha resposta foi acertada, mas várias interrogações que se 

apresentavam na minha cabeça, como por exemplo: seria melhor apresentar 

um campo mais largo e menos profundo, ou mais profundo e menos largo? 

Encontrei a solução quando me debrucei sobre os conteúdos a apresentar aos 

alunos, e notei a importância de um campo mais profundo, então com este 
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raciocínio o espaço de trabalho passaria a ser no mesmo sentido do campo de 

jogos exterior. 

Como pude deduzir no final da aula, nem sempre o rendimento do 

espaço é a estratégia mais apropriada, mas sim garantir que os alunos 

permaneçam na tarefa e sem motivo para distração e estruturar uma 

distribuição das tarefas em função do espaço disponível. Também é de realçar, 

que implementar duas tarefas onde a presença do professor é extremamente 

necessária não é um bom caminho, principalmente quando não somos capazes 

de reorganizar de imediato todas as tarefas de forma a eliminar uma das 

tarefas para que não ocorram riscos. 

“As últimas reflexões da unidade temática de voleibol em conjunto com 

as observações das aulas dos colegas de estágio criaram algumas ideias que 

apliquei na minha aula, como por exemplo, estratégias para rentabilizar o 

espaço. A este nível optei por colocar um aluno de fora em cada jogo, entrando 

a cada serviço executado pela sua equipa, criando assim uma maior 

racionalização do espaço permitindo ao aluno uma melhor realização das 

tarefas, após observar os resultados e as consequências dessa escolha. Penso 

que resultou bastante bem, mas ainda posso aproveitar mais esses alunos, 

criando tarefas para os momentos em que se encontram fora do jogo.” 

(Reflexão aula 47) 

E quando comparamos diferentes estratégias de intervenção segundo o 

mesmo problema, como decidimos qual implementar? 

“Referente ainda ao espaço disponível para a prática, posso adotar 

diferentes estratégias, sendo que na aula passada optei por ter um aluno de 

fora e trocava ao ponto com os alunos que estavam em exercitação. Mas nesta 

aula deixei todos os alunos ao mesmo tempo em exercitação criando mais um 

espaço de jogo. Estas duas estratégias trazem vantagens e desvantagens, 

uma vez que menos zonas de campo e um aluno em rotação criam situações 

de deslocamentos e ajustamentos mais frequentes, enquanto ter todos os 

alunos em exercitação apresenta a vantagem de ter todos os alunos em 

exercitação, mas o objetivo da aula fica um pouco condicionado. Então irei 

optar por ter alunos de fora e rodam durante o jogo,…” (Reflexão aula 53) 
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Pesei os prós e os contras em cada uma das soluções experimentadas 

na prática, não ficando apenas pela ilação retirada de um resultado à partida 

positivo. Embora a implementação desta segunda estratégia apenas viesse 

verificar que a primeira opção foi a melhor, não deixei de experimentar outras 

soluções, uma vez que apenas a experiência poderá trazer uma visão mais 

nítida da consequência de optar por um ou por outro caminho.  

Cada uma destas temáticas é sugestível de interferência com outras 

temáticas, uma vez que a gestão do espaço pode e deve ser conjugada com a 

gestão dos alunos e a sua distribuição nas tarefas e consecutivamente no 

espaço. Quero com isto dizer que em determinados momentos sentia a 

necessidade de colocar determinados alunos em determinados grupos de 

trabalho e em determinado espaço específico, fosse apenas para garantir o 

mínimo de perturbações na aula, fosse para garantir que existiria um líder 

dentro do grupo de trabalho, ou apenas e simplesmente para garantir um 

trabalho por níveis de desempenho. 

“Tomo já estas aulas iniciais para estabelecer as minhas regras e as 

minhas rotinas…” (aula 4 e 5)  

Será de destacar agora quais foram as rotinas que melhor consegui 

implementar, uma vez que inicialmente apresentei uma enorme expetativa e 

inúmeras rotinas a implementar. Perto de terminar o ano letivo dei por mim a 

pensar que apenas consegui implementar rigidamente três grandes estratégias 

que caraterizavam a comunicação, o início das aulas e de transição. Passo a 

apresentá-las genericamente. 

Relativamente à estratégia adotada para a comunicação, que muito 

rapidamente passou a ser considerada uma rotina de aula foi a utilização de 

um sinal sonoro que permitiu criar nos alunos um sinal de atenção, facilmente 

identificado, e que procurei que respeitassem ao máximo. 

As aulas dedicadas a cada UT iniciavam-se quase sempre da mesma 

forma, isto para permitir aos alunos aproveitarem ao máximo a aula, não 

despendendo muito tempo no início das mesmas, visto que os alunos 

constantemente chegavam atrasados. Os exercícios que constituíam a parte 

inicial das aulas eram genericamente pouco estruturados, permitindo assim 
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aumentar constantemente o número de alunos em prática. Estes exercícios 

eram rapidamente identificados pelos alunos no decorrer das UT, chegando ao 

ponto de iniciar a aula sem que eu desse qualquer informação, embora se 

tenha verificado apenas uma vez. 

 Entre todas as rotinas, a identificação das tarefas iniciais por parte dos 

alunos, foi a que demorou mais tempo a solidificar no tempo, uma vez que fui 

experimentando diferentes estratégias de transição de exercícios. No final do 

meu percurso notava que em todas as UT apresentei melhor eficácia e 

resultados quando efetuava as transições dos exercícios em pequenos grupos 

de trabalho, isto quer dizer formar pequenos grupos de trabalho para os 

exercícios seguintes, ou aproveitar os grupos já formados para transitar para a 

próxima tarefa, ajustando o número de alunos por tarefa sempre que 

necessário. 

“Relativamente à gestão e transições nos exercícios, penso ter adotado 

a melhor estratégia, que seria ir alterando os exercícios à medida que ia 

passando pelos grupos e observando as suas necessidades.” (Reflexão aula 

45 e 46) 

A minha preocupação não passou apenas por minimizar o tempo de 

transição através de estratégias mais eficientes em relação aos grupos de 

trabalho formados nas aulas, mas também existiam preocupações relativas a 

transições dirigidas para o tipo de exercícios e a sua distribuição espacial, pelo 

que senti que todos os pormenores faziam a diferença durante a aula e que o 

sentido das minhas reflexões ilustraram as minhas preocupações e as minhas 

intenções em aulas futuras. Assim, refiro que a “transição entre exercícios foi a 

pior até agora uma vez que a maior parte dos exercícios realizados 

apresentavam formas de funcionamento totalmente diferenciadas o que 

implicou um elevado tempo de transição. Tendo aqui de esquematizar as 

próximas aulas da unidade temática dentro de formas de funcionamento 

padronizadas para que a maior parte dos exercícios da aula, e isto fará 

minimizar o tempo de transição”. (Reflexão aula 11)  

Refletir sobre experiências muito ricas em momentos de gestão foi um 

dos meus principais objetivos, uma vez que a gestão fez parte do segundo 
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momento de avaliação, onde essencialmente decidi explorar esta temática ao 

máximo, isto porque me causou bastante interesse resolver os ploblemas que 

fossem surgindo. Sentir que durante noventa minutos não passei de um mero 

gestor e organizador deixou-me um pouco perturbado, isto porque experimentei 

mais uma vez novas formas de abordar os diferentes conteúdos, isto é, abordar 

ao mesmo tempo atletismo e andebol, onde ainda o atletismo se dividia em 

duas modalidades, deixou-me completamente confuso e pensativo. 

Para melhor ilustrar a situação real deixo um estrato da reflexão da aula 

65 e 66. 

“A aula apresentou uma estrutura diferente de todas as aulas até à data 

lecionadas, uma vez que espelhou um trabalho por estações, se assim lhe 

posso chamar, apresentando três tarefas distintas no decorrer de toda a aula, 

onde diferentes grupos de trabalhos as executavam. Esta forma de trabalhar já 

teria sido anteriormente adotada mas nunca com três grupos de trabalho, 

apenas sendo verificados dois grupos de trabalhos diferenciados.” 

… 

“Uma necessidade extrema de organizar, reintroduzir o aluno na tarefa, 

motivar os alunos, entre outros, criaram um erro muito comum que se faz sentir 

através do esquecimento do essencial, que seria fornecer instruções precisas e 

fundamentadas aos alunos de forma a limar algumas arestas durante o 

percurso de aprendizagem.” 

- Será que eu não ensinei nada hoje? 

- Apenas me restringi a gerir a aula e a organizar o início dos exercícios?  

Sentir que passei uma aula completa a exercer funções de gestão e de 

organização o que não me deixou confiante. Então a melhor solução passaria 

por voltar a apresentar a estrutura das aulas anteriores, onde lecionava uma 

única matéria por aula. Voltando a refletir sobre esse mesmo ponto devo referir 

que aquela aula foi muito importante, pois apesar de sentir que “não ensinei 

nada”, tive a noção que estas tarefas são muito importantes, tanto garantir o 

início de toda e qualquer atividade como saber gerir tempos de atividade, 

tempos de transição, níveis de instrução e sobretudo gerir uma grande 

dimensão espacial de aula. 
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Posso ainda referir que esta estrutura deveria ser aplicada quando os 

alunos já necessitam de refinar gestos técnicos ou componentes táticas de 

jogo, uma vez que a sua autonomia já se encontra um pouco mais elevada, 

permitindo ao professor estar mais concentrado em alunos com maior 

necessidade de acompanhamento ou em tarefas que necessitem de uma 

supervisão superior. 

Como já referi, as estratégias utilizadas para realizar a transição de 

exercícios no decorrer do ano foram alterando, conforme o tipo de matéria e os 

diferentes grupos de trabalho, onde inicialmente apliquei formas mais básicas 

de transição, como o simples deslocamento entre estações, isto na UT 

ginástica. Fui acrescentando algumas modificações, como a realização de 

tarefas intercalares no tempo de transição aproveitando esse tempo para 

trabalhar as capacidades condicionais. Durante a UT de andebol apresentei 

outra preocupação, procurei manter sempre os mesmos grupos de trabalho e 

estruturas de exercícios semelhantes ou com poucas modificações de forma a 

minimizar o tempo despendido em transições. Por último, durante a UT de 

badminton decidi implementar em rigor as transições em pequenos grupos de 

trabalho, onde se verificava menor perturbação e maior eficácia, isto porque 

comunicar com poucos alunos é mais simples do que comunicar com a turma 

toda e a deteção de alguma dúvida também é muito mais fácil. 

“Una variación importante respecto de los estilos ya tratados es la 

organización de grupos reducidos compuestos por três o cuatro alunos. 

Insistimos outra vez en que la división de la classe en pequeños grupos no es 

una cuestión de organización que determine el estilo; se refiere más bien al 

processo de interacción y comunicación entre los integrantes del grupo. 

Simplemente se requiere que más de dos alunos se asocien para la práctica de 

la participación, observación, corrección y refuerzo. El vínculo sin embargo, 

queda establecido por la criación de un foco que há de servir a todo el grupo: el 

“miembro participante.” (Mosston, 1988, p.107) 

Apresentando um balanço relativamente ao que foi referido, devo dizer 

que ao longo da prática pedagógica fui alterando o meu modo de intervir e de 

realizar transições, isto porque senti a necessidade de experimentar novas 
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formas de atuar e de organizar os exercícios em particular. Isto não quer dizer 

que não fui consistente no meu trabalho, por não interiorizar rotinas 

rapidamente, quer dizer sim, que fui experimentando diferentes formas de 

estruturar os exercícios e de os apresentar aos alunos de forma a garantir uma 

transição mais eficaz. 

Os exercícios apresentados normalmente estariam de acordo com o 

nível de desempenho dos alunos, isto para que estes pudessem alcançar os 

objetivos pretendidos, ajustar por vezes o planeamento ao desempenho dos 

alunos fez sentido como refere o seguinte exemplo: 

“No decorrer da aula senti a necessidade de criar mais uma estação de 

barreiras, criando assim outro nível de exercitação, onde os alunos de nível 

intermédio poderiam realizar as tarefas correspondentes a este conteúdo.” 

(Reflexão aula 42 e 43) 

Existindo também a preocupação previamente à aula de precaver que os 

alunos poderiam não apresentar sucesso com determinada tarefa e então a 

sua modificação seria previamente pensada,: 

“- Os alunos encontram-se em grupos de três, onde realizam passe 

frente a frente, realizando posterior deslocamento para o local do passe, no 

caso de não conseguirem realizá-lo diretamente para o colega, devem deixar 

ressaltar a bola no solo;” (Exercício aula 48 e 49)  

Notei que deveria apresentar diferentes cenários para a aula em função 

da resposta dos alunos em vez de improvisar, isto para que os alunos 

apresentassem determinado nível de sucesso na realização das tarefas 

propostas. 

Como referem Graça & Mesquita (2002, p.71) “Os resultados do estudo 

de Carreiro da Costa sublinham bem a necessidade de diferenciar e especificar 

o conteúdo da participação motora e cognitiva em função das necessidades 

dos alunos e dos objetivos visados. A relação entre a prática do estudante e os 

objetivos da aprendizagem devem ser considerados, com especial incidência 

nas habilidades motoras complexas, como é o caso dos jogos desportivos 

coletivos, aonde coexistem múltiplas escolhas na resolução das tarefas.” 
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Uma vez que apenas a apresentação de sucesso em níveis inferiores 

poderá apresentar uma integração em níveis mais elevados de desempenho. 

Ao mesmo tempo que apresentava os exercícios, tendencialmente 

fornecia feedbacks, onde inconscientemente surgiram comportamentos 

padronizados da minha parte, isto é, após a atribuição de feedback e a 

observação de pouca interferência sobre o indivíduo passava a demonstrar o 

que era pretendido com aquela tarefa. Isto sucedeu-se em algumas aulas, e foi 

então que eu decidi fazer uma observação durante a reflexão da aula 45 e 46. 

 “No decorrer da aula tive a necessidade de recorrer há demonstração 

por diversas vezes, onde consegui muitas vezes encontrar solução para que os 

alunos corrigissem determinado erro. A observação para eles é uma 

ferramenta essencial, no que recorrendo há demonstração estava criada uma 

ilustração do pretendido. Mas por vezes a demonstração não servia de muito, 

então uma segunda intervenção da minha parte, mas desta vez com uma 

demonstração por exagero, já gerava alguma alteração nos comportamentos. 

Para além da atribuição de feedback foi a demonstração a minha principal 

ferramenta de trabalho, pois os alunos também aprendem por observação.” 

Em determinado momento senti a necessidade de refletir acerca de 

momentos ideais para recorrer ao feedback ou à demonstração. Podemos 

também ver esta demonstração como sendo um feedback visual. Então a 

temática em discussão estaria presa a frequência da utilização do feedback 

visual e do feedback verbal. 

Como também Calado (1994, p.50) deixa uma discussão em aberto 

“Vejamos agora um outro aspecto da leitura das imagens, que assume 

particular importância adentro da dinâmica do processo ensino-aprendizagem, 

pois que o força a depender do aluno, tanto quanto do professor: referimo-nos 

ao facto de o significado de uma mensagem visual nunca poder sem 

completamente fixado no pólo da emissão. Essa fixação resultará da interacção 

entre emissor e receptor. Este, porém, tem de compartilhar com o primeiro as 

competências comuns do alfabetismo (conhecimento dos elementos visuais e 

das regras de combinação dos mesmos), para que possa existir essa interação 

comunicativa. O leitor é parte activa na produção do sentido. Esta ideia, como 
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já dissemos, é cara aos modelos pragmáticos da comunicação e reforça a tese 

de que a comunicação através da imagem exige um modelo interativo e não 

acontecerá num esquema de tipo unidirecional. 

 Independentemente de identificar cada momento da aula como 

isoladamente inicialmente, isto é, existiam momentos de instrução, de gestão, 

de observação, e de organização e de transição, com a evolução do período de 

estágio fui conseguindo aperceber-me que não deveria diferenciar nenhum 

desses momentos. Estar constantemente a alterar de posição e a debater-me 

sobre como conseguir executar duas funções ao mesmo tempo, deixando de 

estar focado apenas em uma tarefa, como por exemplo, ser capaz de estar em 

instrução com um grupo de trabalho e estar a observar o funcionamento da 

restante aula. Uma supervisão ativa em torno de todos os acontecimentos 

presentes na aula, como o comportamento do aluno, a entrega à tarefa, e a 

inter-relação com o companheiro de trabalho, são apenas alguns dos aspetos 

centrados no aluno que tive em consideração durante as aulas, apresentando 

também uma atenção acrescida sob questões prendidas ao processo, como 

são as transições, a organização do material, o modo de instrução e a 

atribuição de feedbacks. 

Como não podia deixar de referir, a compilação desta informação não se 

tornou inócua, uma vez que por diversas vezes refleti e reestruturei a minha 

forma de pensar e de estar na aula e na profissão, como tal apercebi-me que o 

mais importante durante este curto período e durante cada desafio que possa 

viver na escola é o sentido crítico sobre qualquer acontecimento. Uma 

supervisão ativa em conjunto com a autoconstrução do professor tornam-se em 

ferramentas muito importantes a formação académica. 

 

4.2.3 - A avaliação 

Quando falamos de avaliação em contexto de ensino, esta palavra 

remete de imediato para um juízo de valores essencialmente acerca do 

desempenho dos alunos, mas sobretudo a avaliação remete para um novo 

ponto de partida, onde devemos analisar os diferentes processos que nos 

levaram a obter tal resultado. 
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Como refere Simões (2000, cit. por Gonçalves et al., 2010, pp. 27 e 28) 

que “entende que as finalidades de uma avaliação dirigida ao desenvolvimento 

profissional são as de promover a reflecção sobre a prática, provocar a saída 

do individualismo profissional, promover a cultura profissional e retirar as 

consequências da experiencia profissional.” 

Ao longo deste ponto irei apresentar as diversas formas de ligar a 

avaliação com o que foi surgindo ao longo do EP, tentando debater cada uma 

das ideias em conformidade com a situação específica e com a minha 

idealização atual dos conceitos. 

A avaliação dos alunos torna-se um marco importante no que refere ao 

papel do professor, isto porque apresenta uma importância extrema quando 

procuramos rever a nossa forma de organizar o processo de ensino-

aprendizagem e quando sobretudo estamos a aplicar um valor quantitativo ao 

desempenho de cada aluno. Importa referir que no decorrer da EP as 

avaliações estavam sustentadas por uma planificação, não surgiam 

casualmente dentro de um processo. 

Carrasco (1989) Defende que a avaliação apresenta várias funções 

como fornecer informações ao professor relativas ao seu desempenho, 

certificar a qualidade dos programas e aferir a qualidade do seu planeamento. 

A construção de uma UT tipo implica a implementação de três tipos de 

avaliação: a avaliação inicial ou prognóstica, a avaliação formativa e a 

avaliação final ou sumativa (Vickers, 1990). Durante a aplicação prática das UT 

em causa fui-me deparando que por vezes não apresentava uma avaliação 

formativa, pois esta avaliação seria substituída por uma avaliação final. O 

ajuste das UTs foram constantes, e onde não fez sentido alargar a unidade 

temática em mais uma ou duas aulas, deixando estas ser lecionadas no 

período escolar seguinte, uma vez que não iria alterar ou acrescentar nada de 

novo aos alunos. Então o que inicialmente estava estruturado como sendo uma 

avaliação formativa passou a ser uma avaliação final. Este acontecimento 

apenas foi exceção na UT de atletismo, onde os conteúdos eram demasiado 

extensos para que a sua lecionação fosse apenas estendida ao longo de um 

período escolar, e no atletismo a avaliação formativa e final foram distintas. Um 
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outro fator que não permitiu que estes três tipos de avaliação fossem 

constantemente implementados foi a duração das UTs que estavam restritas 

entre dez e quinze aulas, condicionando assim a aplicação de todas as 

avaliações. 

Os alunos foram a principal matéria de avaliação no meu percurso, onde 

ao longo de todo o processo foram sendo avaliados de duas formas, onde 

formalmente a avaliação criterial surgiu em todo o espetro de ensino, fazendo-

se sustentar através de escalas de apreciação, onde o desempenho dos alunos 

foi posicionado segundo critérios definidos à partida, tendo em consideração os 

conteúdos programáticos apresentados para o oitavo ano de escolaridade e a 

avaliação inicial em cada matéria de ensino. 

Uma segunda forma de avaliação mais informal e utilizada pontualmente 

foi a avaliação normativa, onde no final de cada período escolar a comparação 

entre alunos era inevitável, uma vez que esta comparação serviu para retirar 

algumas dúvidas em determinadas notas de alunos. 

Aberta mais uma discussão entre a utilização informal de uma avaliação 

que pode influenciar a classificação final de um aluno ou de um conjunto de 

alunos. Poderei então falar de uma avaliação mista como defende Gonçalves 

et al. (2010) (p.44) penso que sim uma vez que este refere que “…esta reúne 

duas avaliações numa só, com a característica de serem complementares…”. 

Partindo da ideia de Aranha (citado por Gonçalves et al. ,2010, p.45) onde 

referencia que “Qualquer que seja o tipo de avaliação utilizada, é fundamental 

que esta incida sobre determinados parâmetros, que definem as características 

do objeto a avaliar e critérios que qualificam ou quantificam esses parâmetros, 

permitindo obter informações sobre esse objeto”. 

O essencial passará por definir os parâmetros que devem ser 

alcançados pelos alunos para alcançarem determinado nível de desempenho. 

Quando apresento a avaliação é incontornável não apresentar as formas 

de observação e as ferramentas que foram utilizadas. Antes de incidir sobre a 

observação em particular, gostaria de referir que observar não é fácil e que 

esta tarefa deve ser trabalhada e treinada constantemente e não deixar o rigor 

utilizado nesta função apenas para momentos de avaliação. Isto porque 
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dificuldades como “o número de alunos que teria de avaliar. Esse aspeto 

detonou por completo as outras avaliações que estavam previstas.” (Reflexão 

aula 9 e 10)  

Bem como este exemplo pode influenciar um plano de aula, e quando 

ainda se tratam de habilidades balísticas ainda mais difícil a observação se 

torna - pedir ao aluno que repita a habilidade mais de uma ou duas vezes? 

Será uma estratégia adequada? 

Penso que não, uma vez que quanto mais vezes o aluno repetir a 

habilidade, mais cansaço vai acumular e mais erros vai apresentar, o que 

influencia o resultado final. 

Observar muitos critérios em questão de segundos não é tarefa fácil, isto 

apenas pode ser conseguido com um treino constante da observação dos 

critérios a serem avaliados durante toda a UT, observar para avaliar. Estou 

então a falar de uma função avaliativa da observação, como define Damas & 

Ketele (1985, p.26), então esta dinâmica sugere o seguinte “ OBSERVA-SE 

para AVALIAR, avalia-se para DECIDIR, decide-se para AGIR.”. Esta frase 

remete novamente ao que foi referido, onde a avaliação deve ser vista como 

um instrumento de reconstrução contínua do processo ensino-aprendizagem. 

Como este ano letivo não me permitiu aplicar diferentes estratégias e 

formas de abordar as mesmas matérias, não posso chegar a nenhuma 

conclusão, apenas posso referir pequenas conclusões retiradas entre 

diferentes matérias, como por exemplo o badminton e o andebol. O que 

verifiquei foi que quanto menos materiais de manipulação existirem melhor a 

evolução dos alunos, apresentando maior evolução no andebol que no 

badminton. Isto pode dever-se a muitos fatores, entre eles, o modo como 

organizei as aulas, o material disponível para a prática, etc. Então o ideal seria 

poder comparar matérias iguais em contextos iguais apenas variando os 

métodos de intervenção do professor, podendo isto ser observável em 

diferentes professores com as mesmas condições de trabalho e comparando a 

margem de evolução dos seus alunos. 



57 
 

Apesar da observação se tratar da principal ferramenta ligada à 

avaliação, existem outras funções ligadas à observação como apresento a 

seguir. 

Passando para uma função mais formativa da observação, defendida 

novamente por Damas & Ketele (1985, p.26), em que “observa-se para 

RETROAGIR e retroage-se para FORMAR”, esta função pode ligar-se a uma 

observação constante dos meus colegas de estágio e do professor durante a 

sua prática pedagógica, onde certamente o objetivo desta mesma observação 

não seria a avaliação mas sim a formação e conseguir transportar as 

conclusões retiradas das observações em questão para a própria prática 

pedagógica, pensando eu assim em todo o percurso. 

“Depois de já ter observado duas aulas de dois colegas meus, embora o 

tivesse realizado informalmente, consegui retirar algumas conclusões, que as 

tentei aplicar na minha aula e tendo em conta tudo o que o professor 

cooperante referiu acerca das estratégias adotadas nas aula de avaliação em 

ginástica, tentei criar a estratégia ideal para a minha aula.” (Reflexão aula 9 e 

10) 

Claro que inevitavelmente fui deixando juízos de valores 

transparecerem, perante algumas atitudes apresentadas no decorrer das 

observações. 

“O seu modo de estar na aula foi muito padronizado, não mostrava 

irreverência, afetividade e a sua colocação de voz e intervenções verbais eram 

muito monótonas e estandardizadas. Este ponto faz-me sentir um pouco de 

expectativa em relação a próxima observação, pois sinto que aquela turma 

precisa de mais um pouco de motivação e controlo para que a sua atitude geral 

se modifique.” (1ª Observação) 

Durante as observações deparei-me muitas vezes com situações-

problemas semelhantes às situações que aconteciam na minha aula, isto cria 

um envolvimento acrescido em cada observação. Consciente ou 

inconscientemente, ao longo das observações fui procurando observar pontos 

comuns às minhas dificuldades enquanto professor, uma vez que necessitava 
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de obter respostas, observar o próximo, reconstruir-me a mim foi o meu 

objetivo enquanto procurava observar para me formar. 

Para finalizar, saliento que mais dificuldades me que causou foi a 

observação em contexto avaliativo, uma vez que avaliar alguém depende do 

cumprimento ou não de determinados critérios. A criação de critérios de êxito é 

de fácil elaboração mas difícil é observar esses mesmos critérios, pois estes 

apenas eram observados em situações particulares e muito restritas, por vezes 

fazendo-se sentir em curtos momentos. Observar em simultâneo dois ou três 

critérios não é muito fácil. Por isso é que decidi ir treinando a minha 

observação durante cada UT. Fui apresentando preocupações em atribuir 

feedback em conformidade com o que vinha a observar da execução motora do 

aluno, numa primeira fase, procurando posteriormente aglomerar mais 

informação no feedback, depois de uma observação mais alargada, onde 

tentava focar mais que uma componente crítica. 

 

4.2.4 - A relação entre a prática desportiva e o rendimento escolar 

I - Introdução 

Em Portugal a atividade física e desportiva em estado associada à saúde 

como apresenta Guerra (2000) onde as principais preocupações se prendem 

com doenças e fatores de risco para a saúde de crianças e adolescentes em 

idade escolar. A maior parte dos estudos tentam descrever como a atividade 

física pode melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens, principalmente ao 

nível do seu bem-estar físico. 

Contudo, têm surgido estudos que associam a atividade física ao 

desenvolvimento cognitivo dos jovens como mostra Krombholz (2011). 

Mais recentemente em Palma (2000), Costa (2007) e Salgado (2009) 

tentam obter resultados positivos que liguem uma participação ativa em 

atividades físicas com a obtenção positiva de rendimento escolar. 

Destacando a mesma problemática dos autores anteriores também 

procuro desenvolver um estudo que procure encontrar relações positivas entre 

a prática de atividade física e o rendimento escolar. 
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Este estudo surge no âmbito do Estagio Profissional durante a Prática de 

Ensino Supervisionada, quando me deparo com alunos que praticam desporto 

federado e apresentam um rendimento escolar completamente distinto., Com 

base nesta problemática este estudo procura encontrar relações positivas entre 

a prática de Atividade Física Extracurricular e o rendimento escolar em alunos 

da Escola Secundária de Ermesinde. 

. 

 

II - Objetivos e hipóteses do estudo 

. 

A questão que suscitou o desenvolvimento do presente estudo foi: será 

que existe relação entre Atividade Física Extracurricular (AFEC) e melhor 

obtenção de notas (Rendimento Escolar (RE))? 

 

  2.1 – O objetivo geral do estudo 

O presente estudo tem como principal objetivo perceber se existe 

correlação entre AFEC e RE no ano de transição entre o 2º e o 3º ciclo básicos 

de ensino na Escola Secundária de Ermesinde. 

 

2.2 – Delimitação do prolema 

Será que existe correlação entre AFEC e o RE? 

Outra questão que deverá ser respondida no decorrer deste estudo é a 

seguinte: Será que os alunos que praticam AFEC apresentam melhores 

resultados académicos que os alunos não praticantes de AFEC?  

 

2.3 – Hipóteses em estudo 

As seguintes hipóteses: 

H1: Quem apresenta melhor RE, alunos ou alunas. 

H2: Que alunos praticam mais AFEC. 

H3: Que praticantes de AFEC apresentam maior RE. 

H4: Existe maior RE em praticantes de AFEC ou em não praticantes de 

AFEC. 
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III – Metodologia  

 

3.1 – Caraterização da amostra 

O presente estudo apresenta como amostra discentes do sexo 

masculino e feminino do 2º ciclo do ensino básico da Escola Secundária de 

Ermesinde do concelho de Valongo. 

A amostra é constituída por 89 discentes que frequentavam o oitavo ano 

de escolaridade, distribuídos por quatro turmas diferentes.  

 

Os discentes apresentavam idades compreendidas entre os 13 e os 16 

anos (13,71±0,74), sendo 43 do sexo masculino, correspondente a 48,3% da 

amostra e 46 do sexo feminino correspondente a 51,7% da amostra. Como 

podemos verificar no seguinte quadro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quadro 1: Caraterização da amostra segundo o sexo 

 

Os alunos foram seriados de forma aleatória de forma a garantir a maior 

diversidade de resultados, uma vez que a recolha de dados não deveria ser 

influenciada por critérios secundários. A recolha de dados foi realizada durante 

aulas de Educação Física, uma vez que se tratou da disciplina que lecionava, 

então a recolha de dados ficava facilitada. 

Os dados referentes ao RE apresentaram-se como sendo provenientes 

do primeiro ano do 3º ciclo de estudos, uma vez que é um ano de transição. A 

cada inquirido foi garantido o seu anonimato durante a recolha dos dados. 

 

Sexo 

 Frequência 

Absoluta 

Percentagem 

Missing 

Feminino 46 51,7 

Masculino 43 48,3 

Total 89 100,0 
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3.2 – Instrumentos e procedimentos 

3.2.1 – Atividade Física Extra-Curricular 

A avaliação da prática de AFEC foi efetuada através de um simples 

questionário, onde os inquiridos apenas teriam de responder se participavam 

em atividades extra-curriculares desportivas. Onde especificavam qual a sua 

atividade, orientação desportiva, local de prática e o número de horas de 

prática semanal. Isto se realizasse alguma atividade extra-curricular. 

 

3.2.2 – Rendimento Escolar 

De forma a calcular o RE dos discentes considerei as notas finais do 7º 

ano de cada, no caso de repetentes, foram consideradas as notas do último 

ano que frequentaram o 7º ano de escolaridade. 

Sendo então realizada a média aritmética de todos os discentes. Onde a 

escala se apresenta dividida em dois intervalos, o intervalo entre zero e dois 

corresponde a uma média negativa e o intervalo entre três e cinco corresponde 

a uma média positiva. Criando então uma escala entre zero e cinco. 

Estes dados foram também eles fornecidos pelos alunos, anexando 

assim ao questionário referente à Atividade Física Extra-Curricular. 

 

3.2.3 – Procedimentos estatísticos 

De forma a proceder ao processamento estatístico do estudo recorri ao 

auxílio do programa de análise estatística “Statistical Package for Social 

Science” (SPSS) versão 20.0 e à folha de cálculo do Office da Microsoft 

(Microsoft Office Exel 2010). 

O auxílio destes dois programas foi fundamental para que a análise 

estatística dos dados fosse concebida. O recurso à análise estatística descritiva 

foi o principal processo do tratamento dos dados, uma vez que existiu a 

necessidade de obter medias, desvios padrão, frequências e percentagens das 

variáveis em estudo. 

Para que verificar se existiam diferenças significativamente estatísticas 

entre as variáveis recorri ao teste T-student, recorrendo à estatística inferencial. 
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De forma a perceber se existiam relações entre as variáveis recorri ao 

uso do procedimento estatístico de correlação bivariada (Pearson Correlation), 

permitindo-me verificar a existência de relação entre as variáveis. 

O nível de significância foi mantido em p≤0,05. 

 

IV – Resultados 

De forma a apresentar os resultados de forma mais ilustrativa a 

apresentação de tabelas e uma breve descrição dos resultados obtidos são 

apresentados conjuntamente. 

 

4.1  

H1: Quem apresenta melhor RE, alunos ou alunas. 

 
O quadro 2 apresenta a RE segundo o sexo dos discentes, com base na 

estatística descritiva e inferencial, verificando-se assim os seguintes resultados. 

Assim consegui verificar que as alunas apresentam melhor média que os 

alunos, obtendo 3,76 (±0,60) valores e 3,55 (±0,73) valores respetivamente. 

Podendo ainda observar que os alunos apresentam um mínimo mais baixo 

(2,55 valores) em comparação com as alunas (2,73 valores), não existindo 

diferenças na nota máxima obtida. 

Apresentando ainda resultados estatisticamente significativos entre 

ambos os grupos. 

 
 

Estatísticas Descritivas e Inferencial  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão P 

Nota Alunos 43 2,55 5,00 3,5519 ,73307 
0,00 

Nota Alunas 46 2,73 5,00 3,7565 ,60398 

Quadro 2: Caraterização do RE segundo o sexo 
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4.2 

H2: Que alunos praticam mais AFEC. 

 
O quadro 3 e 4 apresentam a distribuição dos discentes em função da 

sua participação em AFEC, segundo o seu género. 

Podendo verificar que os alunos apresentam maior percentagem de 

participação em AFEC do que as alunas. Apresentando 65,1% de participação 

de alunos e 56,5% de participação das alunas. 

 
Estatísticas Descritivas (Alunos) 

 N Percentagem 

Valid 

Sim 28 65,1 

Não 15 34,9 

Total 43 100,0 

   

Quadro 3: Participação alunos nas AFEC 

 

Estatísticas Descritivas (Alunas) 

 N Percentagem 

Valid 

Sim 26 56,5 

Não 20 43,5 

Total 46 100,0 

Quadro 4: Participação alunas nas AFEC 

 

 

4.3 

H3: Que praticantes de AFEC apresentam maior RE. 

 

O quadro 5 apresenta a RE segundo o sexo dos discentes que 

participam em AFEC, com base na estatística descritiva e inferencial, 

verificando-se assim os seguintes resultados. 

Assim consegui verificar que as alunas apresentam melhor média que os 

alunos, obtendo 3,89 (±0,65) valores e 3,71 (±0,73) valores respetivamente. 

Podendo ainda observar que os alunos apresentam um mínimo mais baixo 



64 
 

(2,55 valores) em comparação com as alunas (2,73 valores), não existindo 

diferenças na nota máxima obtida. 

Apresentando ainda resultados estatisticamente significativos entre 

ambos os grupos. 

 

 

Estatísticas Descritivas e Inferencial  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão P 

Notas Alunos 

AFEC 
28 2,55 5,00 3,7171 ,72897 

0,00 
Notas Alunas 

AFEC 
26 2,73 5,00 3,8908 ,64949 

Quadro 5: Caraterização do RE dos alunos participantes nas AFEC em função do sexo 

 

 

4.4 

H4: Existe maior RE em praticantes de AFEC ou em não praticantes de 

AFEC. 

 

O quadro 6 apresenta a RE segundo a participação dos discentes em 

AFEC, com base na estatística descritiva e correlação bivariada, verificando-se 

assim os seguintes resultados. 

Assim consegui verificar que os discentes que participam em AFEC 

apresentam melhor média que os alunos que não participam em AFEC, 

obtendo 3,80 (±0,69) valores e 3,43 (±0,59) valores respetivamente. Podendo 

ainda observar que os alunos que participam em AFEC apresentam maior nota 

máxima, obtendo 5 valores, enquanto os não participantes em AFEC 

apresentam como nota máxima 4,82 valores. 

Não apresentando ainda relação significativa entre ambos os grupos. 
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Estatística Descritiva e Correlação Bivariada  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão P 

Notas não praticantes 

AFEC geral 
35 2,55 4,82 3,4369 ,58924 

0,538 
Notas praticantes 

AFEC geral 
54 2,55 5,00 3,8007 ,69091 

Quadro 6: Caraterização do RE em função da participação em AFEC 

 

O quadro 7 apresenta a RE segundo a participação dos alunos em 

AFEC, com base na estatística descritiva e correlação bivariada, verificando-se 

assim os seguintes resultados. 

Assim consegui verificar que os alunos que participam em AFEC 

apresentam melhor média que os alunos que não participam em AFEC, 

obtendo 3,71 (±0,73) valores e 3,24 (±0,66) valores respetivamente. Podendo 

ainda observar que os alunos que participam em AFEC apresentam maior nota 

máxima, obtendo 5 valores, enquanto os alunos não participantes em AFEC 

apresentam como nota máxima 4,82 valores. 

Não apresentando ainda relação significativa entre ambos os grupos. 

 

Estatística Descritiva e Correlação Bivariada  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão P 

Notas alunos não 

praticantes AFEC 
15 2,55 4,82 3,2433 ,65628 

0,580 
Notas alunos 

praticantes AFEC 
28 2,55 5,00 3,7171 ,72897 

Quadro 7: Caraterização do RE dos alunos em função da participação em AFEC 

 

 
O quadro 8 apresenta a RE segundo a participação das alunas (alunas, 

apenas alunos do sexo feminino) em AFEC, com base na estatística descritiva 

e correlação bivariada, verificando-se assim os seguintes resultados. 

Assim consegui verificar que as alunas que participam em AFEC 

apresentam melhor média que os alunos que não participam em AFEC, 

obtendo 3,89 (±0,65) valores e 3,58 (±0,50) valores respetivamente. Podendo 
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ainda observar que os alunos que participam em AFEC apresentam maior nota 

máxima, obtendo 5 valores, enquanto os alunos não participantes em AFEC 

apresentam como nota máxima 4,64 valores. 

Não apresentando ainda relação significativa entre ambos os grupos. 

 
 
 
 
 

Estatística Descritiva e Correlação Bivariada  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão P 

Notas alunas não 

praticantes AFEC 
20 2,91 4,64 3,5820 ,50220 

0,902 
Notas alunas 

praticantes AFEC 
26 2,73 5,00 3,8908 ,64949 

Quadro 8: Caraterização do RE das alunas em função da participação em AFEC 

 

V – Discussão  

O estudo surge com o intuito de verificar de se existe alguma relação 

entre a prática desportiva extra-curricular e o rendimento escolar no aluno/a do 

ensino básico, respondendo assim a várias hipóteses desenvolvidas no 

decorrer do mesmo. Estruturando o seu desenvolvimento em torno das 

diferenças entre participantes em AFEC e entre géneros. 

As alunas obtêm melhor RE que os alunos, como também observa 

Salgado (2009), embora o autor não obtenha diferenças estatisticamente 

significativas, o que vai contra o presente estudo, uma vez que são observadas 

diferenças estatisticamente significativas contudo os resultados são 

semelhantes. 

Analisando os dados recolhidos também posso observar que os alunos 

de sexo masculino participam mais em AFEC do que os alunos do sexo 

feminino, onde diversos estudos o podem provar como Costa (2007), Novais 

(2007), Cardoso (2000), Castro (2001) e Gomes (2003), onde estes autores 

apresentaram resultados semelhantes, observando uma participação superior 

de rapazes em atividades físicas sejam elas organizadas ou não. 
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Isto poderá estar relacionado com uma maior variedade de associações 

e clubes que apenas disponibilizam equipas masculinas. 

Quando analiso discentes praticantes de AFEC e destaco alunos de 

alunas, pode observar-se que os alunos de sexo feminino apresentam melhor 

média que os alunos de sexo masculino, apresentando diferenças estatísticas 

significativas. O que também Salgado (2009) destaca. 

Apesar de não existir relação entre o RE de praticantes e não 

praticantes de AFEC encontraram-se diferenças, onde os discentes que 

praticam AFEC apresentam sempre uma média superior em relação aos 

discentes que não praticam AFEC. Estejam a ser comparados discentes que 

praticam AFEC apresentam melhores notas que discentes que não praticam, 

alunos que praticam AFEC apresentam melhores notas que alunos  que não 

praticam AFEC e alunas que praticam AFEC apresentam melhor RE que 

alunas que não apresentem participação em AFEC. 

Contudo segundo Espanha Ministerio da Educacion y Ciencia (1994) 

onde propõem a existência de outros fatores influenciadores ao RE como são 

os fatores pessoais, os fatores familiares e a influência da escola e dos 

professores sobre o aluno. Logo todo o contexto deve ser considerado, uma 

vez que existem inúmeros fatores que exercem influencia sobre o aluno. 

 

VI – Conclusões 

 Não se verificando relação entre a participação em AFEC e o RE o seu 

objetivo foi ignorado, mas contudo existem diferenças entre os dois grupos em 

analise, onde se verificou a existência de diferenças entre participantes e não 

participantes de AFEC, apresentando os participantes em AFEC melhor 

rendimento escolar que os não participantes em AFEC. 

Durante a elaboração deste estudo deparei-me com diversas questões 

subjacentes as hipóteses propostas, que em certa medida criam uma ligação 

para implicações práticas, uma vez que as escolas, os encarregados de 

educação e até mesmo os alunos deveriam ter conhecimento dos resultados 

obtidos em estudos deste âmbito. Uma vez que a prática de AFEC pode 



68 
 

influenciar o desenvolvimento do aluno não só ao nível motor, mas também ao 

nível cognitivo. 

Contudo o presente estudo apresenta alguns défices, como a recolha de 

dados, onde todos os dados foram fornecidos pelos alunos, onde por algum 

motivo a sua resposta poderia ter sido desviante da realidade, devendo estes 

dados ter sido recolhidos com base em bases sólidas. Por exemplo as notas de 

cada aluno poderiam ter sido fornecidas pelos diretores de turma ou pela 

secretaria da escola. O mesmo deveria referir à recolha de informação relativa 

à prática de AFEC de cada aluno, podendo esta informação ser recolhida com 

base em dados mais elucidativos, como por exemplo anexar ao questionário 

um diário de frequência cardíaca de cada dia da semana ou recorrer a um 

acelerómetro de forma a confirmar a informação presente no questionário. 

Devendo também existir a recolha de informação relevante a todo o 

meio envolvente do aluno, de forma a perceber como este é influenciado pelo 

mesmo. 

O surgimento de mais estudos neste âmbito deve surgir de forma a 

contribuir para uma Educação Física com uma posição diferente no ensino. Ver 

a Educação Física para além do seu papel meramente académico, mas 

também formativo e cívico. 

Os resultados obtidos com este estudo vêm mais uma vez fomentar o 

incentivo de uma vida ativa dos jovens e adolescentes em idade escolar, de 

forma a contribuir para sociedade proactiva e com regras definidas. 
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4.3 - Área II e III – Participação na escola e relações com a 

comunidade 

4.3.1 - Atividades do plano anual e a responsabilidade pessoal e 

coletiva 

Durante o EP foram me solicitadas, por diversas vezes, que participasse 

em atividades desenvolvidas em meio escolar, notoriamente de trabalho 

coletivo, pelo que irei refletir um pouco acerca das diversas formas de 

responsabilidade enquanto corpo coletivo e responsável por o sucesso de cada 

atividade. 

As atividades foram desenvolvidas no âmbito da Educação Física, em 

particular em conjunto com os meus colegas de estágio, estabelecendo uma 

ligação com grupo de EF mais estreita e constante. 

A realização de cada evento desportivo não resultou em ser um dia 

diferente dos outros, mas deixou transparecer que cada evento foi precedente 

de uma conceção e planeamento rigorosos, onde apesar de todo o empenho e 

entrega surgiram algumas fragilidades. 

As atividades desenvolvidas foram o corta mato escolar, o mega sprint e 

mais rudimentarmente a semana da floresta. As duas primeiras atividades 

apresentadas foram especialmente elaboradas com um rigor e empenho 

exemplar, isto porque são apenas as duas atividades com maior visibilidade da 

escola, mais concretamente ao nível da EF. 

Cada atividade foi precedente de um planeamento prévio, onde foram 

discutidos pros e contras de cada aspeto referente à atividade, onde por 

exemplo discutimos a forma de realizar as inscrições em ambos os eventos, 

como organizar os quadros competitivos de cada prova, como elaborar o 
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horário do evento de forma a garantir o descanso mínimo em cada escalão e 

prova, entre outras preocupações. As reuniões de trabalho definidas para a 

organização dos eventos serviram essencialmente para discutir estes mesmos 

aspetos e estruturar o próprio evento de forma a garantir o sucesso dos 

mesmos. 

Ambos os eventos foram supervisionados por um professor orientador, o 

que facilitou em muito a realização de ambos os eventos. Apesar de isso, devo 

referir que uma autonomia superior cairia sobre os ombros dos estudantes 

estagiários uma responsabilidade muito maior, uma vez que foi o primeiro ano 

que a organização dos eventos foi assim elaborada. 

Os dois eventos funcionaram de forma diferente na sua organização, 

pelo menos formalmente, uma vez que durante a preparação do Corta-Mato 

Escolar os grupos de trabalho foram divididos por pares, onde cada par era 

constituído por um elemento de cada núcleo de estágio.  

“Esta forma de trabalho não mostrou muitos frutos, pois as 

incompatibilidades são algumas, tanto ao nível de horário como ao nível de 

funcionamento. Então por abstrato ou não, foram-se formando outro tipo de 

grupos de trabalho, pois não estaria a resultar o proposto inicialmente. Este 

fenómeno não se fez notar pelo erro de nenhum elemento da organização ou 

do grupo responsável pelo evento, mas sim pela rotina de trabalho exercida na 

atividade.” (Reflexão Corta Mato escolar) 

Ainda dentro desta primeira fase de organização do evento (Corta-Mato 

Escolar), mas já muito próximo da sua realização, onde se tratam dos 

preparativos práticos para a sua realização, mais uma vez pudemos contar 

com a orientação do professor orientador que conseguiu gerir cada momento. 

Mas dentro deste universo de trabalho foram observadas diferentes formas de 

estar perante o evento, onde uma pequena alternância de funções poderia 

fazer a diferença. Não estou a referir-me à função desempenhada durante a 

atividade, mas sim às funções exercidas na fase antes do evento que, por 

vezes, poderia ser mais ativa por parte de alguns intervenientes diretos e 

interagir com outros setores da organização que no momento precisavam de 

mais apoio, e não ficar apenas restrito á sua atividade própria. 
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Bem, depois de rever o acontecimento e cada postura dos diferentes 

elementos da organização, devo referir que com um pouco mais de empenho 

de todos a atividade teria apresentado uma classificação bem melhor, isto 

apesar de ser positiva. Uma responsabilidade assumida por todos quer apenas 

refletir que todos assumem os seus deveres e direitos segundo determinada 

posição. Isto apenas para sublinhar a postura dos organizadores perante a sua 

responsabilidade pessoal que se torna uma responsabilidade coletiva, quando 

determinado acontecimento depende de todos eles. 

A responsabilidade não passou apenas pelos organizadores, uma vez 

que na realização do Cota Mato Escolar diversos alunos inscritos nos dias 

anteriores à prova não compareceram no seu decorrer, comparativamente com 

anos anteriores, poderá isto ter a ver com toda a parte logística e meios de 

divulgação, uma vez que não foram explorados ao máximo. 

Contudo a responsabilidade apresentada por todos os intervenientes 

presentes e ativos no evento contribuiu para o sucesso da atividade, garantindo 

assim uma interação muito positiva entre participantes e organizadores e serviu 

sobretudo para perceber como uma atividade deste género funciona e para 

garantir uma aproximação mais estrutural de todos os elementos da 

comunidade educativa. 

Outra atividade desenvolvida foi o Mega Sprint, onde constavam provas 

como a corrida de velocidade, a corrida de resistência e o salto em 

comprimento. Esta atividade continuou a ser orientada por um professor 

responsável, mas como os dois núcleos de estágio já tiveram a oportunidade 

de participar ativamente na organização de um evento escolar, então esta 

orientação foi muito mais superficial. 

Mais especificamente a tarefa que eu desempenhei no decorrer do Mega 

Sprint não me causou dificuldades algumas, pois tenho extrema facilidade em 

comunicar com os alunos e facilmente me faço entender. Conseguindo ter o 

auxílio de dois professores que me deixaram completamente á vontade para 

falar com os alunos e para interagir com os mesmos no decorrer do evento. 
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A interação com os professores também foi bastante positiva uma vez 

que antes de cada ação tomávamos uma decisão conjunta interagindo com o 

principal elemento que seria o cronometrista.  

Pelo menos, na minha proximidade, parecia existir um clima bastante 

positivo, o que criou uma atmosfera bastante positiva e eficaz. 

O funcionamento da organização do próximo evento foi muito parecido 

com o funcionamento do Corta Mato Escolar, sendo assim criadas reuniões 

abertas entre os dois núcleos, onde foram trabalhados, analisados e 

repensados diferentes questões. 

Apesar de o funcionamento ser muito parecido, o seu desenvolvimento 

apresentou-se um pouco diferente uma vez que as reuniões necessitaram um 

pouco de mais comunicação, onde os intervenientes diretos deveriam expor 

todas as suas opiniões e constrangimentos. Pois fiquei com a ideia que muito 

ficou por dizer e por expor aos outros, devido a algum receio e falta de prática 

na organização deste tipo de eventos, não sei porquê mas parecia que existiam 

critérios padrão que não podiam ser discutidos nem postos em causa, o que 

prejudicou em parte o desenvolvimento e sucesso da atividade. 

Quando me refiro a critérios padrão quero exibir uma imagem de 

estruturas pré estabelecidas à partida, que não eram alvo de questões, uma 

vez que sempre foi assim que funcionou. 

A organização deste evento possibilitou-me comparar as relações 

interpessoais estabelecidas entre os organizadores, uma vez refletido da 

seguinte forma: “…referir que existiam relações interpessoais inexistentes, que 

não possibilitou o pleno funcionamento da organização e realização da 

atividade. Para ser sincero, já estava à espera de algumas das dificuldades que 

foram sentidas no decorrer da atividade, uma vez que à partida já era notada 

essa mesma falha. Contudo, todo o esqueleto organizativo foi surgindo com o 

tempo, estabelecendo entre os organizadores principais pequenos grupos de 

trabalho onde cada temática de trabalho seria desenvolvida pelos mesmos, 

como as questões logísticas, organização das provas, organização do espaço, 

organização dos alunos entre outras temáticas.” (Reflexão Megas) 
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Notar e tomar consciência que o grupo não estaria a funcionar como era 

previsto foi uma tarefa um pouco constrangedora, isto porque também era de 

mim próprio que estava a refletir. Agora não tenho uma visão tão negativa dos 

acontecimentos, tendo em conta que o evento decorreu logo após o início do 

segundo período, onde as rotinas de trabalho teriam sofrido um desvio negativo 

e o sucesso do evento dependia muito de terceiros, uma vez que todos os 

restantes professores de EF deveriam contribuir para a seleção de atletas para 

cada prova. 

Quanto maior o grupo de trabalho e os intervenientes secundários no 

mesmo evento maior é a necessidade de liderar de estabelecer regras e não 

permitir falhas, isto apenas para referir que como os intervenientes no decorrer 

da organização da prova seriam muito mais, então seria de bom senso garantir 

que toda a informação fosse chegando a todos os alunos e a todos os 

professores. 

“Concretamente no que refere à seriação dos alunos apenas devo referir 

que deveria existir mínimos para a participação na atividade ou deveriam ser 

inseridos todos os alunos da escola na base de dados criando assim as 

condições necessárias para a melhor realização das provas. O mesmo relativo 

à auto-responsabilização dos alunos, que assim não poriam em causa a fraca 

participação no dia de prova, este ponto poderia ser colmatado pela prática da 

ideia inicial do aluno assumir um termo de responsabilização como um simples 

papel. Poderia ter pouca influência, mas sobretudo não custava nada tentar, 

até porque, e sem qualquer margem de dúvida, a fraca participação deveu-se 

essencialmente à falta de conhecimento por parte dos alunos da sua seleção 

para o evento.” (Reflexão Megas) 

O anterior extrato mostra apenas como uma responsabilização coletiva é 

importante e como fatores como auto-responsabilização influenciam no 

sucesso do evento. Posso referir que pequenas partes formam um todo, e que 

uma pequena parte de falha pode criar uma grande falha coletiva. Claro que as 

falhas de diferentes setores são notadas consoante a importância que cada 

setor apresenta na hierarquia do evento, mas uma prova pode estar muito bem 
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pensada e estruturada, mas se não aparecerem os participantes como vai 

decorrer a prova! 

O decorrer do evento sugeriu alguns inconvenientes, mas nada que não 

se resolvesse de imediato. Uma comunicação apresentada de forma muito 

rudimentar entre os diferentes responsáveis pela atividade causou um pouco 

de constrangimento no funcionamento da atividade. Na medida em que as 

atividades não atribuídas como função individual, como criar o cenário da 

entrega de prémios, organizar os participantes por escalão de competição, 

informar os participantes sobre os diferentes ajustes foram alguns dos pontos 

decorrentes de fraca comunicação. 

A minha colaboração para este evento não se baseou apenas no dia do 

evento, o mesmo é de referi acerca dos meus colegas. Durante o período pré-

evento fiquei responsável essencialmente pela parte logística como a 

divulgação e a organização dos alunos, ou seja, seleção dos alunos o que em 

parte este ultimo ponto foi- me facilitado pela ajuda extremamente dedicada por 

parte do professor orientador, criando uma fraca participação nesta função. 

Concretamente no dia do evento apresentei a minha intervenção 

baseada na atividade referente ao secretariado, que se apoiava na confirmação 

da presença do atleta e na consequente atribuição do dorsal referente ao 

mesmo aluno e no registo dos resultados obtidos através das provas do 

evento. 

Sentir e observar que as minhas funções não foram desempenhadas 

com um sucesso exemplar, tentei encontrar um significado para tal, uma vez 

que foi notória uma fraca participação por parte dos alunos, e que a minha 

função essencialmente assentou na divulgação e na seriação dos alunos. Notar 

que apenas a concretização de cartazes e a apresentação à minha turma de tal 

acontecimento não chegou, então talvez garantir o contato de todos os alunos 

com um professor organizador na sua turma, ilustrando a importância da 

participação dos alunos seriados, seria mais uma medida a ter em conta. 

Devemos também fazer uma análise cuidada dos acontecimentos 

referentes a eventos da mesma natureza anteriores, então notei que muitos 
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participantes de anos anteriores estavam fora da competição no presente ano, 

isto pode dever-se à interferência causada pela recolha de dados. 

O funcionamento de edições anteriores poderá não ter apresentado um 

índice de participação tão baixo, mas poderia ter apresentado um 

funcionamento diferente que não agradou aos alunos e estes puseram de parte 

a sua participação atual. 

Um cruzamento de informação entre eventos mostra que o primeiro 

pareceu apresentar uma estrutura mais robusta e eficaz, pelo que o segundo 

mostrou-se mais frágil e mais vulnerável, talvez pela responsabilidade estar 

teoricamente do lado dos estudantes estagiários. Parecendo que uma 

regressão foi observada no decorrer do tempo, mas talvez não tenha sido uma 

regressão mas sim uma adaptação às condições de prática. 

Para finalizar devo referir que toda a organização dos eventos deveria 

estar um pouco mais centrada na responsabilização coletiva do grupo 

organizativo, como exemplo seria de esperar que todas as falhas organizativas 

apresentassem uma responsabilidade coletiva o que não se fez notar, uma vez 

que o professor orientador influenciou muito o decorrer das organizações e das 

atividades. 

Devo dizer que se aprende principalmente com os erros, nunca 

esquecendo que há erros que se devem evitar à partida. 

 

4.3.2 - Grupo de educação física 

O grupo de EF da Escola Secundária de Ermesinde era constituído por 

catorze professores e oito estudantes estagiários que constituíam assim o 

grupo de EF. 

Em momentos iniciais a minha postura apenas se baseou em 

observador, procurando analisar o meio envolvente as personalidades de cada 

profissional. Com o passar do tempo essa barreira começou a ser quebrada, 

uma vez que a confiança começou a aumentar através de um convívio diário, 

onde a comunicação deixou com que tudo se tornasse bem mais simples. Aqui 

também devo apelar à importância dos eventos escolares para que o índice 

inter-relacional aumentasse significativamente, uma vez que quanto mais 
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contato diário tive com um profissional, mais informações retirei acerca desse 

mesmo profissional e em especial acerca dessa mesma pessoa. 

Inicialmente cada um dos elementos constituintes deste grupo mostrou-

se como sendo muito semelhante ao outro, uma vez que apelavam ao mesmo 

objetivo, mas muito rapidamente identifiquei diferentes formas de ser perante 

uma profissão exigente. 

A minha idealização de um bom profissional não foi deveras compatível 

com muitas posturas observáveis no decorrer de todo o ano, não querendo 

com esta afirmação estar a julgar. Apenas gostava de sugerir que a formação 

continua fosse obrigatória para todos os profissionais de ensino, uma vez que 

“mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” assim poderiam combater o 

acomodar da profissão ao modo de pensar e de viver. 

Por outro lado também observava profissionais muito empenhados nas 

suas tarefas e preocupados em fazer melhor a cada dia que passa e a cada 

aula que dão, então afinal sempre existe um sentido orientador para o 

professor, procurar incentivar o aluno, procurar ensinar o aluno a saber, a 

saber ser e a saber estar perante acontecimentos diferentes. 

A cada dia que observei diferentes comportamentos entre os diferentes 

profissionais tentava sempre perceber o porquê de tal atitude, mesmo que não 

conseguisse fundamentar a resposta. Tentava caraterizar o meio envolvente de 

tal comportamento, porque situar o acontecimento perante as características 

envolventes também faz parte de uma analise embora que muito superficial. 

Por vezes compreensível, alunos muito complicados, condições de trabalho 

não muito apelativas, então a solução passaria por procurar motivação para 

que os alunos apenas permanecessem ativos na aula de EF, podendo não 

transmitir conhecimentos, mas estando apenas focado na atividade física 

apresentada pelos alunos. 

Com todos estes fatores a serem apresentados e vivenciados fui criando 

a minha própria visão sobre a profissão e a forma como cada profissional a 

encara. Fui recolhendo informação importante, acerca de preocupações que 

devo apresentar quando me deparo com determinadas condições. 



78 
 

Com todas estas observações, embora que informais e pouco 

organizadas, fui capaz de notar que a nossa profissão, como qualquer outra, 

existem bons, medianos e maus profissionais, e que isso depende muito da 

forma como vemos a profissão a partir de um plano pessoal. Quando 

acreditamos que aquilo que fazemos pode ser útil para o aluno, em qualquer 

situação da sua vida, que a atividade física e o desporto estão de tal forma 

integrados na nossa sociedade que garantir o mínimo de conhecimento do 

aluno acerca desse mesmo meio é garantir que teremos um aluno 

minimamente culto e interessado pela sociedade. 

O professor interessado pela sua profissão acredita e tenta contribuir 

para que isso mesmo aconteça, enquanto o professor desinteressado pode 

acreditar que a sua função influencie o aluno, mas não altera a sua estrutura 

pessoal para que isso mesmo aconteça. 

Continuarei a idealizar um bom profissional com apreciação de outros 

profissionais e filtrarei cada informação de forma a reformular e renovar a 

minha própria conceção de bom profissional, procurando refletir e questionar a 

minha própria atitude perante tal acontecimento, cruzando assim informação 

interna e externa. 

Idealizar faz sentido quando pretendemos alcançar o idealizado.  

 

4.3.3 - Desporto escolar e o papel educativo 

O desporto escolar na Escola Secundária de Ermesinde ganhou corpo 

no passado ano por três modalidades, a orientação, o voleibol e o basquetebol, 

onde cada uma destas modalidades seria orientada por um professor e ainda 

contaria com a colaboração de um professor que coordenava todo o desporto 

escolar da escola, exercendo a função de coordenador do desporto escolar. 

Em diversos momentos foi visível a preocupação por parte dos 

professores com as provas que se avizinhavam para a sua equipa do desporto 

escolar. Cada prova proporcionava aos professores orientadores uma 

organização muito criteriosa, uma vez que cada prova necessitava de seriação 

de atletas, de autorizações dos encarregados de educação quando estes 

pertenciam ao ensino básico, entre outras burocracias. Notando aqui que cada 
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professor realizou todas as atividades e tarefas com o máximo de empenho e 

paixão pela modalidade. 

Durante todo o ano letivo decorreram treinos das diversas equipas, cujo 

objetivo seria preparar para as competições, mas sobretudo formar os alunos 

ao nível da modalidade em questão. Durante o dia dedicado ao basquetebol na 

escola, com a organização de torneios, os intervenientes mais diretos foram os 

professores responsáveis pela equipa e os alunos que até então participavam 

no desporto escolar, onde desempenharam funções de árbitros, de 

organizadores e de responsáveis por determinado campo de jogos. 

É de notar que uma organização para poder funcionar neste registo 

implica uma prévia formação dos alunos ao nível da sua formação enquanto 

elementos ativos na modalidade em que atuam. 

Querer que os alunos conheçam a modalidade e não conheçam apenas 

o que é ser atleta da modalidade, uma vez que o desporto não se baseia 

apenas em quem o pratica, mas envolve um leque muito amplo de funções que 

podem e devem ser desempenhadas por jovens que pretendem estar em 

constante contato com o desporto. 

Devo referir que a utilidade do desporto escolar não se baseia apenas a 

proporcionar aos jovens que não têm condições de prática em clubes que 

possam praticar desporto, mas sim obedecem a uma formação contínua de 

todos os alunos que apresentem motivação para conhecer determinado 

desporto, claro que dentro da oferta proporcionada pela sua escola. 

Conseguir que estes alunos apresentem diferentes posturas perante a 

sua modalidade é uma vitória no final do ano letivo para os professores, e 

ainda conseguir que esses mesmos alunos ajudem na realização de uma 

atividade presente no PAA, é de uma importância extrema, uma vez que 

apenas vem garantir que a finalidade do desporto escolar na escola foi 

conseguida. 

Devo dizer que o desporto escolar desempenha um papel muito 

importante na formação de jovens e adolescentes, uma vez que é capaz de 

proporcionar a esses mesmos jovens um sentido de responsabilização 
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acrescido uma vez que representam a sua escola em qualquer lugar que ela se 

faça representar. 

Educar o aluno para que o desporto se apresente de forma mais 

credível, garantindo que cada aluno conhece as várias funções que uma 

competição acarreta. 

 

4.3.4 - O diretor de turma 

Ao longo deste ano fui-me apercebendo que o Diretor de Turma tinha 

um papel de muita importância no seio da turma, uma vez que ao primeiro 

contato com este professor apercebi-me de imediato que possuía um 

conhecimento muito aprofundado acerca de cada elemento da turma. 

Foi evidente que este profissional apresentou muito interesse em 

interiorizar qualquer informação que lhe fosse fornecida, quer por parte de um 

outro professor, por parte de um tutor, encarregado de educação ou até mesmo 

pelos alunos. Esta abertura permitia-lhe estabelecer relações muito interativas 

dentro da escola, pelo que a responsabilidade que lhe foi submetida estaria 

muito bem entregue. 

O diretor de turma é o elo de ligação entre os alunos e a escola, isto 

quer dizer que qualquer assunto que diga respeito aquela turma o diretor de 

turma em condições normais tem contato com esse mesmo acontecimento. Isto 

apenas para poder referir que ao longo do ano foram sendo abertas algumas 

questões ao nível coletivo dentro da turma em formação cívica, e colocados 

alguns processos um pouco mais estruturais burocraticamente em curso dentro 

da turma, especialmente devido a questões de comportamento inadequado 

para determinadas situações. 

Não tive a disponibilidade de acompanhar todos estes processos de 

forma a perceber como cada um deles é desencadeado e como é organizado 

de forma a ser implementado, mas contudo fiquei com uma ideia um pouco 

superficial de como cada processo dever ser trabalhado. 

No decorrer do estágio surgiu uma situação um pouco constrangedora, 

isto porque um pouco antes de uma aula minha se iniciar o diretor de turma 

dirigiu-se a mim e eu estranhei tal atitude. Contudo o professor apenas queria 
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informar-me que iria entrar para a minha turma um aluno que frequentava o 

mesmo ano de escolaridade, mas que teve de abandonar a sua turma antiga 

porque sofria de bullying. Seria integrado na turma que lecionava, e o cuidado 

prestado pelo professor fez-me notar uma preocupação extrema. 

A função de diretor de turma não se baseia apenas em questões 

práticas, mas também se prende a questões burocráticas, como são as 

justificações de faltas, a orientação de processos pendentes de cada aluno, a 

verificação e lançamento de notas, entre outros. 

Garantir que as estratégias adotadas para o projeto curricular de turma 

estão adequadas às necessidades dos alunos é uma das funções do diretor de 

turma. Foi observado por diversas vezes que existiam alunos que necessitam 

de apoios especializados, de auxílios como de tutorias, ou condições diferentes 

de realizar a avaliação. No decorrer de todo o ano a preocupação crescente do 

diretor de turma em verificar se os planos individuais estariam a resultar foi 

constante, uma vez que existia a necessidade de proporcionar a cada aluno um 

trabalho adequado e competente, tendo em conta as limitações da instituição e 

dos professores cooperantes em questão.  

A diversidade de tarefas que um diretor de turma realiza faz deste um 

elemento muito importante no funcionamento da escola, uma vez que funciona 

como sendo um elemento mediador entre a família e a escola, mostrando-se 

assim como um gestor intermedio na organização escolar. 

 

4.3.5 - Interação com a comunidade 

A minha interação com a comunidade foi-se desenvolvendo ao longo de 

todo o ano, isto porque inicialmente existiu um pouco de prevenção e de 

cautela em deixar envolver-me com uma comunidade que até ali seria um 

pouco estranha à minha posição, uma vez que teria estado do lado contrario, 

ou seja como aluno, então adaptar-me ao outro lado do ensino levou algum 

tempo. 

Inicialmente parecia estranho o modo como me estavam a tratar dentro 

da escola, como por exemplos os auxiliares de ensino que nos tratavam por 

“doutores” como qualquer outro professor dentro da escola, e a forma como 
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qualquer outro professor nos tratava, “colega,…”, bem parecia que já fazia 

parte da escola há muito tempo, e ainda no dia anterior tinha entrado para 

aquela escola como estudante-estagiário. 

Referir estes momentos faz-me pensar como reagia perante tal situação, 

uma vez que eu próprio também continuo a tratar ainda hoje todos aqueles que 

foram meus professores, ou que são mais velhos que eu na profissão, por 

professor ou professora, talvez por questão de respeito, ou talvez por que já 

aprendi alguma coisa com eles, intencionalmente ou não já retirei informação 

da sua experiencia, pelo que devo-lhes algo. Posso contribuir para que a 

barreira da integração se demore a demolir, mas sinto-me bem assim e penso 

que cada coisa tem o seu tempo, pelo que não quero acelerar o processo, com 

medo que ele se transforme em pedras no caminho que ainda tenho que 

percorrer. 

Existiram acontecimentos marcantes que permitiram aumentar 

significativamente a quebra da barreira entre o meu pequeno espaço e a 

comunidade, aumentando assim a minha integração, como por exemplo os 

intervalos, onde consecutivamente deslocávamo-nos ao bar e contactávamos 

com diferentes professores de diferentes disciplinas, auxiliares e alunos. Talvez 

os momentos com mais variáveis no que toca a este tema são mesmo estes 

curtos espaços de tempo, onde somos obrigados a ganhar rotinas, comunicar 

com diferentes intervenientes da comunidade educativa e saber ocupar a 

nossa posição como professor. 

Outros momentos foram as atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

como o corta-mato e o mega sprint, tendo ainda participado em outras 

atividades que não contaram com a minha presença na sua organização, mas 

que o meu auxílio foi necessário para a sua realização. Então cada uma destas 

atividades permitiu que a minha relação, especialmente com os professores do 

meu grupo de trabalho, se tornasse cada vez mais sólida e mais natural, onde 

questões da atividade ou do dia-a-dia da escola eram discutidas, entre 

profissionais da educação. 

Bem, estar presente diferentes opiniões e pontos de vista criou 

diferentes ideologias no meu modo de pensar, lembro-me de uma conversa 
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informal cujo tema foi a intenção de retirar a nota de EF para o cálculo da 

média, onde diferentes professores estavam a dar a sua opinião, e onde a 

observação de um professor ficou gravada na minha memoria, “- A EF não vai 

ser retirada do currículo escolar, pois é a única disciplina que cria uma ligação 

estreita com a saúde,…”. Momentos como estes de troca de opiniões que 

fizeram com que a minha postura se alterasse ao longo de todo o percurso, 

onde a nossa opinião era constantemente incluída e ouvida pelos restantes 

professores. 

Quando era apresentada alguma sugestão ou ordem a algum aluno 

nunca nenhum professor me desautorizou, antes pelo contrário, senti diversas 

vezes o apoio de outros professores quando por incentivo próprio tomava 

alguma atitude. Estes pequenos acontecimentos promoviam a inclusão. 

Também acredito que se existisse alguma atitude menos própria da minha 

parte existiriam profissionais que me indicassem o melhor caminho a seguir. 

  

4.4 - Área IV – Desenvolvimento profissional 

4.4.1 - Como ultrapassar a ginástica? 

Onde inicia a minha dificuldade? Talvez na mítica dificuldade em 

lecionar ginástica, onde muitos dos estudantes estagiários apresentam 

dificuldades e entraves ou será apenas por não ser uma modalidade onde 

apresento um desempenho satisfatório. Não sei bem, mas o que é verdade é 

que esta UT exigiu muito de mim, onde apresentei uma dedicação superior, 

pois as dificuldades eram acrescidas. 

A presente UT apresentou um conjunto de conteúdos obrigatórios e 

outros complementares, o que de certa forma criou uma liberdade e 

responsabilidade acrescidas sobre mim. Logo à partida optei por garantir a 

inclusão dos conteúdos obrigatórios e incidir sobre os conteúdos mais básicos 

de forma a garantir sucesso dos alunos na modalidade, estendendo a sua 

permanência ao longo de quase toda a UT. Uma decisão acertada, vendo de 

longe os acontecimentos, uma vez que os alunos apresentavam dificuldades 

nos conteúdos mais básicos. 
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Logo na estruturação da UT, diversas condicionantes foram postos em 

causa, uma delas seria a segurança dos alunos, um exemplo disso mesmo foi 

o facto de não apresentar na mesma aula conteúdos relativos ao minitrampolim 

e ao trampolim, resguardando a minha atenção para tal conteúdo, garantindo 

assim a segurança dos alunos. 

Depois de saber que os alunos interiorizaram as rotinas das aulas decidi 

incluir ambos os conteúdos na mesma aula e observar o resultado, e qual foi o 

meu espanto quando a aula funcionava muito melhor com os dois conteúdos. 

Este episódio pode remeter diversas temáticas, aproveitando este 

acontecimento vou enunciar algumas preocupações que fui notando ao longo 

da UT. 

A motivação intrínseca e extrínseco segundo Brito (1994, citado por 

Ferreira (2005)), onde a primeira apresenta sensações como curiosidade, 

interesse ou necessidade. Já a segunda apresenta-se como meta a atingir, 

recompensa ou prémio.  

Sendo que a motivação intrínseca para a modalidade não é muito 

acrescida, o que de certa forma a inclusão de tarefas desafiadoras para os 

alunos cria desde logo uma motivação extrínseca aos mesmos, garantindo 

assim uma maior harmonia e dedicação dos mesmos. Talvez um fator positivo 

no meio de tantas preocupações. E isto fará algum sentido? Faz sim, uma vez 

que este fator acrescenta um desafio ao professor e aos alunos. 

O professor deve garantir anteriormente à inclusão de ambos os 

conteúdos na mesma aula que as rotinas de aula estão bem interiorizadas 

pelos alunos e que não são quebradas regularmente, deve também saber 

identificar um conjunto de alunos responsáveis e dinâmicos que garantam o 

funcionamento do exercício quando o professor não se encontra fisicamente 

presente no grupo de trabalho. Com estas condições, pensava eu que 

conseguiria organizar as aulas de forma diferente e garantir uma nova dinâmica 

na aula, muito mais apelativa. 

“…Implementar uma nova estratégia na aula que seria de criar líderes de 

grupo, para que estes tomassem um papel mais cooperativo e criassem rotinas 

de entreajuda. Mas isso foi um pouco difícil no início da aula, tendo que 
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reforçar de cada vez que passava em cada estação de trabalho. Contudo 

penso ser uma estratégia enriquecedora que voltarei a implementar na próxima 

aula.” (Reflexão aula 18 e 19) 

Ao aplicar a minha estratégia deparei-me com mais umas tantas 

dificuldades, ou seja, uma solução criou-me mais problemas, surgindo conflitos 

entre alunos mais frequentemente, isto porque os alunos mais desenvolvidos 

na prática eram os alunos mais conflituosos e extrovertidos, o que deixavam o 

seu grupo de trabalho um pouco de parte, preocupando-se com o que se 

passava nos outros grupo de trabalho e com apenas a sua função enquanto 

mero executante da tarefa, não percebendo qual o seu papel no grupo. 

Será que não apresentei uma instrução clara perante este grupo de 

alunos? Distorci a mensagem que deveria ter passado? 

Preocupei-me com a minha performance novamente. Então voltei a 

insistir neste ponto e voltei a pedir o mesmo aos alunos em questão, mais uma 

vez a resposta não foi positiva. Então a minha solução passou por criar grupos 

homogéneos na sua composição e garantir a compreensão uns dos outros nos 

exercícios e nas ajudas, identificando muitas vezes o erro na observação do 

companheiro de trabalho. 

E agora seria de retirar, ou não, uma das tarefas (trampolim e 

minitrampolim)? Uma boa questão para resolver, uma vez que existiam grupos 

que necessitam de ajuda constante na execução destas tarefas e outros 

grupos já possuíam autonomia suficiente para resolver o problema. 

Então decidi manter as tarefas e organizar a aula de forma mais 

rigorosa, definindo à partida que grupo de trabalho iniciava em cada estação, 

onde a rotação estaria estabelecida à priori. Identificando os grupos de trabalho 

que necessitavam da minha ajuda, uma vez que não apresentavam alunos com 

capacidade para auxiliar os colegas na sua execução, eu deslocava-me para 

tal tarefa quando estes iniciavam a mesma. Garantindo através da distribuição 

dos diversos grupos pelas tarefas que a minha ajuda não seria necessária 

constantemente em dois grupos ao mesmo tempo. 

“Existiram duas dificuldades acrescidas, uma delas é referente à 

proximidade das estações de solo, uma vez que permitiam aos alunos estarem 
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em constante contacto e assim surgia um ambiente propício à distração. A 

segunda grande dificuldade foi a existência de duas estações no qual estavam 

implícitos saltos com a utilização de aparelhos, que me causava imensas 

dificuldades em cumprir com ajudas sucessivas, isto também poderá ter a ver 

com a distribuição dos alunos…”  

“Penso que a minha maior dificuldade nesta aula foi a sua estruturação, 

uma vez que os erros mais grossos e que não deveriam ter acontecido foram 

originários de um momento pré-aula e não da própria aula.” (Reflexão aula 15 e 

16) 

Mas esta situação ainda não estava bem refinada, uma vez que detetei 

mais um erro no decorrer da minha exploração pelo ensino da ginástica. 

Enquanto permanecia nos grupos especiais, que necessitam da minha 

presença mais assídua em determinadas tarefas, encontravam-se alunos à 

minha retaguarda durante a realização das ajudas ou não conseguia ter todos 

os alunos dentro do meu campo visual, o que de certa forma condicionava o 

controlo visual da turma. Desencadeando-se mais uma solução que seria em 

encontrar outra distribuição do material no espaço de forma a garantir o 

funcionamento da mesma estratégia, por vezes apenas seria necessária um 

pequeno ajuste no exercício, como alterar o sentido do mesmo, logo o local da 

minha ajuda já permitiria observar mais alunos em simultâneo. 

Este pequeno relato serve apenas para apresentar a forma como fui 

elaborando o meu desenvolvimento enquanto professor de educação física, 

mais concretamente ao nível da ginástica. 

Outras foram as preocupações existentes durante as aulas de ginástica, 

uma vez que necessitava de adaptar os exercícios a cada aluno, pois uma 

tarefa simples para um aluno não significava que outro aluno não apresentasse 

dificuldades, antes pelo contrário, isso verificou-se muitas vezes. Conteúdos 

básicos e essenciais mostravam-se muitas vezes uma dificuldade acrescida 

para determinados alunos. Então a dificuldade não passaria por complexificar 

os exercícios, mas sim fazer sentir aos alunos menos desenvolvidos que eles 

necessitavam de passar por toda a progressão pedagógica do mesmo 

conteúdo não acompanhando os seus colegas mais evoluídos.  
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“Ao longo da realização dos exercícios tentei sempre criar desafios a 

todos os alunos de modo a manter o seu grão de motivação elevado, criando 

assim interesse próprio pela disciplina e pela tarefa em questão, apresentando 

aqui uma dificuldade da minha parte, que seria criar desafios para os alunos 

menos desenvolvidos, pois notei que eles sentiram um pouco o facto de estar a 

criar desafios para os melhores e não estar a propor novas tarefas aos 

mesmos.” (Reflexão aula 18 e 19) 

A gestão do espaço nas aulas de ginástica toma uma importância 

fundamental, uma vez que por diversas vezes senti a necessidade de resolver 

conflitos entre os alunos, pelo simples facto de as estações estarem demasiado 

próximas. O local de iniciar cada uma das tarefas coincidia, então os alunos 

permaneciam o tempo de espera com muita vulnerabilidade para que 

comportamentos fora da tarefa surgissem. 

“Os comportamentos de modificação das tarefas igualmente superiores 

nas aulas das professoras menos experientes podem ser justificadas pela 

dificuldade de realizar um diagnóstico correcto do nível de desempenho do 

aluno e, por consequência, uma escolha menos adequada dos objectivos e/ou 

dos exercícios para esses mesmos alunos que, tal como já foi referido, optam 

por modificar a tarefa de modo a conseguir realizá-la” (Mendes, 1995
 

citado por 

Abreu (2000)). 

Alterar a organização e disposição do material no espaço de aula foi a 

primeira solução encontrada, mas para que esse facto fosse complementado 

também senti a necessidade de aumentar o meu fluxo de intervenção na aula, 

aumentando a minha intervenção verbal fosse por forma de feedback ou de 

mera instrução. 

Durante toda a unidade didática de ginástica os feedback’s cinestésicos 

apresentaram uma importância realçada, uma vez que foi através destes que o 

aluno interiorizou determinado comportamento motor, como Schmidt (1991) 

destaca o feedback pedagógico extrínseco, que decorre normalmente de um 

feedback intrínseco. O que não se verifica no caso da ginástica. 

De forma a melhorar o entendimento do movimento por parte do aluno, 

disponibilizei em todas as aulas imagens ilustrativas das tarefas em questão. 
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Segundo Calado (1994) nem todos os educadores recorrem às imagens como 

auxiliar da comunicação pedagógica, mas recolhem as imagens para transmitir 

aos alunos determinada temática, para motivar os alunos na aprendizagem. 

Experimentando assim o potencial das imagens como fonte da captação da 

atenção dos alunos e como fonte de memorização. 

Observando de longe, a minha intenção não seria ensinar os alunos 

através da observação, mas sim captar a sua atenção e motiva-los para a 

prática da tarefa, aproveitando, é claro, a memorização da informação contida 

na imagem. 

Talvez a aprendizagem através da observação não se relaciona 

diretamente com este tipo de alunos, uma vez que a sua capacidade de 

focalização no pormenor técnico e na intenção de aprender algo não se fez 

sentir na maior parte da turma. 

Para finalizar gostaria apenas de apresentar as minhas dificuldades 

sentidas inicialmente ao nível da avaliação, uma vez que inicialmente observar 

critérios minuciosos apresentava uma dificuldade muito elevada, tendo em 

conta que o movimento de cada habilidade técnica é normalmente executado a 

uma velocidade elevada. Então a observação de todos os critérios presentes 

na avaliação foram treinados ao longo das aula, onde procurava identificar 

problemáticas resultantes do não cumprimento desses mesmos critérios, o que 

proporcionou uma observação bem mais detalhada e concreta à medida que o 

tempo passava. Exemplificando melhor este acontecimento, quando observava 

um comportamento motor típico, tentava identificar a origem do comportamento 

pouco próprio, então não atingir a posição de engrupado depende 

essencialmente da flexão da cabeça junto do tórax. 

Por vezes esta estratégia não resultava, pois conseguia observar alunos 

que obtinham sucesso nas tarefas, mas que cometiam falhas grosseiras no seu 

padrão motor, recorrendo novamente à observação direta. 

A procura de soluções para um problema próprio apenas causou uma 

aprendizagem mais demorada, mas não deixei de experimentar outras formas 

de detetar erros ao nível do padrão motor desejado para um determinado 

conteúdo. 
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4.4.2 – Entre a partida para o início e a chegada ao início 

Expetativas, entusiasmo, curiosidade, vontade, medo, apreensão e 

muitos outros sentimentos caraterizavam o início da caminhada por um 

caminho que se avizinhava ser árduo mas empolgante, uma vez que durante a 

caminhada as pedras foram muitas mas em cada uma foi concebida uma forma 

diferente de a ultrapassar. 

De acordo com Ryan (1996, citado por Caires ,2001, p.21) podem ser 

identificadas várias formas de concetualizar a interação entre a componente 

teórica dos primeiros anos do seu curso e o estágio. “Quatro formas tendem a 

ser descritas:  

i) O estágio como capacitação de um aprendiz 

ii) O estágio orientado pelos objetivos académicos 

iii) O estágio com preocupações desenvolvimentais 

iv) O estágio privilegiando a articulação de conhecimentos e 

competências 

De acordo com este modelo, a principal tarefa do estágio consiste em 

desenvolver relações entre a aprendizagem cognitiva e experimental e entre a 

teoria e a prática. Ou seja, basicamente o que se pretende através do estágio é 

permitir aos alunos que avaliem criticamente as práticas em curso à luz dos 

seus conhecimentos teóricos e empíricos, e que desenvolvam a sua 

capacidade de auto-análise.”  

O estágio mostrou-se como um início de uma caminhada sem data para 

terminar, uma vez que tentei procurar desde logo um objetivo que passaria por 

ser um bom profissional, questionando-me constantemente acerca de todos os 

fatores que causassem perturbação no alcance do mesmo. Não estando 

apenas a falar de questões técnicas referentes ao ser professor dentro da sala 

de aula, mas sim ser professor dentro e fora da escola, uma vez que hoje em 

dia o professor deve assumir a sua posição em todo o espaço que se relacione 

com os seus alunos. Então questões éticas, pessoais, morais e profissionais 

foram constantemente confrontadas durante este ano, mas o mais difícil é 

saber quando recorrer a cada uma delas quando a situação não se apresenta o 

mais clara possível. Só a experiencia me trará esta resposta. 
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O estágio com preocupações desenvolvimentais aplica-se à situação 

descrita anteriormente, uma vez que “este modelo aparece, geralmente, 

aplicado nas áreas sociais e humanas, sobretudo nos cursos e profissões 

envolvendo as relações interpessoais e as relações de ajuda.” Ryan (citado por 

Caires (2001, p.21). 

Envolver-me ao máximo com a comunidade educativa era um dos 

objetivos a que me propunha. Tendo contatado com todos os órgãos e serviços 

da escola, embora alguns deles um pouco superficialmente, contudo o modo 

de funcionamento da escola encontra-se interiorizado por mim. 

Embora a minha experiência antes de iniciar o ano letivo não seria tão 

nítida como isso, uma vez que vivi a escola na posição de aluno e não na visão 

de professor, pelo que a minha postura, relação e interpretação dos 

acontecimentos teria de ser mais consciente e reflexiva. Um exemplo disso foi 

quando me deparei com uma situação de indisciplina (agressão) em plena 

observação de uma aula, onde os intervenientes da mesma discórdia não 

estavam incluídos na aula; então o que fazer enquanto professor? Ou melhor 

enquanto estudante estagiário? Intervir ou não? Uma atitude passiva da minha 

parte e de todos os meus colegas não seria adequado no momento, uma vez 

que os alunos que se encontravam em conflito já se encontravam a observar 

qual seria a nossa reação. Não intervir deixaria uma imagem debilitada dos 

deveres e funções dos professores. Mais uma vez questões éticas, 

profissionais, pessoais e morais estavam em paralelo a surgir no meu 

pensamento. 

Passando a referir mais especificamente a componente relativa ao 

processo de ensino aprendizagem e todas as tarefas que emergem dessa 

mesma função, devo referir que a aprendizagem foi constante, uma vez que 

uma organização elaborada das tarefas a que me propus causou uma 

constantemente observação reflexiva acerca do assunto, então aprender a 

refletir e a observar cada vez melhor é um próximo objetivo a atingir após 

“chegar ao início”. 

 Esta última ferramenta foi-me muito útil no decorrer de todo o ano de 

estágio, pelo que sinto que continuará a ser-me útil no futuro, uma vez que a 
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procura constante pela competência implica procurar em primeira estancia as 

nossas falhas, refletir sobre elas e, sobretudo, encontrar soluções diferenciadas 

para a mesma situação que provoquem resultados diferentes. Viver 

determinadas experiências e assumi-las como um desafio foi um risco que não 

tive medo de correr, concebendo uma idealização que tudo o que envolve 

maior risco pode envolver maiores ganhos, se esses mesmos riscos forem 

devidamente estudados e planeados de forma a interferirem o mínimo possível 

com a prática. 

Um facto que é curioso observar depois de terminar todo o percurso foi a 

importância dada à construção do PFI, ao qual na altura não lhe dei demasiada 

importância, mas agora, quando comparo a informação presente no mesmo 

com a forma de pensar a profissão e as funções de um professor, devo rever a 

minha posição acerca da importância que ele exerce no percurso de um EE. 

Durante a construção do PFI apresentei a minha visão do estado em que 

me encontrava, quais seriam os meus pontos fortes, os meus pontos a evoluir 

e fiz transparecer expectativas acerca de todo o envolvimento do EP. Agora 

consigo analisar esse documento muito melhor e dar-lhe a devida importância 

devido à construção do RE, isto porque o RE criou condições para que todas 

as temáticas apresentadas no PFI fossem exploradas de novo, criando uma 

retrospeção de todos os momentos a que essas temáticas se aplicavam, 

situando-as no tempo e no espaço, fazendo-as ganhar forma, não apenas 

idealizando o seu acontecimento. O RE é uma excelente fonte de reflexão, 

retrospeção, análise, crítica e crenças de um EE que vivenciou um enorme 

leque de experiências. 

Com a mesma ideia de (Costa, 1996, p.9) quando refere que” A 

aprendizagem da profissão docente não principia com a frequência de um 

curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma licenciatura em 

ensino: é algo que o professor realiza durante toda a sua vida” 

Certeza, entusiasmo, esperança, vontade, procura e descoberta são 

alguns dos sentimentos que sinto após “chegar ao início” de uma longa 

caminhada, onde espero que o trabalho árduo nunca se escoe por diante do 

meu caminho, se isto acontecer apenas duas situações são possíveis: 
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profissionais da Educação Física começam a desaparecer ou simplesmente 

estou a deixar de acreditar na minha profissão. 
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5 - Conclusões e perspetivas futuras 

Há quem diga que recordar é viver, se me dão a ousadia de acrescentar 

devo dizer que recordar também é aprender. Muitas foram as aprendizagens 

concebidas ao longo deste ano de estágio, pelo que a reflexão constante 

deixou em mim uma sensação de dever cumprido. 

Ao longo do ano senti que passei por várias fases, o que em certos 

momentos me incentivou, criando uma esperança imensa em conseguir voltar 

a pensar assim ao longo da profissão que se avizinha, ou melhor para o qual 

lutei todos estes últimos anos. Em outros momentos apresentei uma fragilidade 

capaz de deitar por terra todo o trabalho exercício até então. Mas são destes 

sentimentos que vivemos, a análise desses momentos é capaz de trazer 

sempre alguma informação e se essa mesma informação for filtrada constituirá 

informação preciosa, foi o que tentei construir ao longo de todo este percurso 

académico, em especial ao longo do presente ano que termina. 

Procurei superar-me a cada dia, apresentar a maior competência 

possível, viver o maior número de experiências possíveis, ser cauteloso e 

arriscar em momentos que pensava ser os mais adequados, analisar, criticar, 

observar e procurar, com tudo isso, evoluir o mais possível. 

Gostava de continuar a sentir a presença dos meus colegas de estágio, 

dos professores que me acompanharam ao longo deste ano, não sei se para 

continuar a partilhar experiências, se para sentir um pouco mais de proteção no 

que se avizinha, talvez uma luta um pouco mais solitária e sem uma orientação 

constante, uma base de apoio quando duvidas surgem após a aula, após 

refletir sobre a mesma, ver o que quem se encontra dentro da aula não 

consegue ver e sentir. Apesar dos professores de Educação Física serem os 

únicos a dar aula de porta sempre aberta à crítica, à opinião, à ajuda para 

melhorar, a troca de ideias não é muito comum entre os professores. Talvez 

estender um pouco mais as condições de estágio seria uma alternativa ao meu 

medo, mas com isso não será possível. Tentarei continuar a fazer das palavras 

“refletir e procura” as palavras-chave para a minha profissão e para a minha 

vida. 
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Um ano em constante mudança foi o que aparentou ser este ano de 

estágio, entrar na escola como estudante e de repente tomar a postura de um 

professor, não foi muito fácil, esta transição mostrou-se um pouco difícil, ou 

melhor penso que nunca a vou deixar terminar, uma vez que gostava de 

permanecer em constante aprendizagem. Ser um estudante constante de 

pedagogias, estratégias de ensino e conteúdos deve passar pelas minhas 

intenções enquanto professor. 

Indicar o início e marcar o final deve fazer sempre parte de um percurso, 

isto apenas para dizer que o PFI apresentou um marco importante, uma vez 

que situou no tempo e no espaço a minha posição enquanto professor, e 

quando confrontado com o RE posso calcular que fui alvo de diversas 

mudanças, partindo da minha autoconstrução ou da modelagem de externa. O 

cálculo da evolução é possível se o ponto de partida e o de chegada forem 

situados no tempo e no espaço como são as funções do PFI e do RE 

respetivamente. Então marcar sempre quando começo um novo ciclo e quando 

ele se fecha deverá fazer parte de uma postura futura. 

As expetativas criadas em torno de qualquer acontecimento não devem 

ser demasiado exigentes e rígidas, uma vez que existem fatores que podem 

modificar os acontecimentos e desiludir o professor. 

Durante a PES tentei desde cedo aproximar mais os conteúdos aos 

alunos de uma forma a que todos eles pudessem experienciar todas as tarefas, 

adequar cada tarefa, cada habilidade, as necessidades dos alunos foi uma 

preocupação constante. Os objetivos para cada UT ou para cada exercício por 

vezes foram alterados por sentir que os alunos não os atingiam. Os objetivos 

de cada UT serviram para balizar a no tempo a evolução dos alunos, 

garantindo assim também uma evolução na minha capacidade de analisar uma 

UT. 

Com isto devo apresentar a capacidade de reflexão que foi evoluindo ao 

longo de todo o ano, onde inicialmente surgiu como proveitosa resolver 

algumas preocupações que fossem surgindo e com o passar do tempo foi se 

tornando mais abrangente, onde conjugada com a experimentação/ 

investigação se tornou uma ferramenta indispensável. 
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Quando estou prestes a terminar a “chegada ao início” devo fazer uma 

retrospetiva que basicamente se assume nas minhas vivências ao longo deste 

ano e que estão ilustradas neste Relatório de Estágio, tentei apresentar as 

experiências que mais me marcaram, que maior influência exerceram sobre 

mim, ficando muito por dizer, mas com a certeza que tudo o que é apresentado 

neste documento é genuíno e fruto de um trabalho próprio que me fez crescer 

como professor e como pessoal, um vez que comecei a dar mais valor a tudo 

aquilo que fazemos, à logica do pensamento de cada pessoa. 
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