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Que ninguém me peça esse andar certo de quem sabe  

o rumo e a hora de o atingir,  

a tranquilidade de quem tem na mão o profetizado  

de que a tempestade não lhe abalará o palácio,  

a doçura de quem nada tem a regatear,  

o clamor dos que nasceram com o sangue a crepitar.  

 

Na minha vida nem sempre a bússola se atrai ao mesmo norte.  

Que ninguém me peça nada. Nada.  

Deixai-me com o meu dia que nem sempre é dia,  

com a minha noite que nem sempre é noite  

como a alma quer.  

 

Não sei caminhos de cor.  

 

 

 

Fernando Namora, in 'Mar de Sargaços' 

 



 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

V 

 

Agradecimentos 

 

A confiança é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio. 

(Carlos Drummond de Andrade, 1986) 

 

 

Ao Professor Rui Veloso, pelo profissionalismo e 

disponibilidade constantes. 

À Professor Fernanda Borges, pela liderança, apoio e 

amizade ao longo de todo o ano letivo. Um exemplo que 

guardarei para sempre. 

Ao grupo de Educação Física da Escola Básica Dr. Costa 

Matos, em especial às Professoras Maria Silva e Sónia 

Calejo, pela forma como me acolheram e proporcionaram 

momentos de partilha e experiências de valor inestimável. 

Aos membros dos dois Núcleos de Estágio, Ana Laranjeira, 

Ana Félix, Inês Silva, Ricardo Batista e Vítor Freixo, pela 

vossa capacidade de trabalho, dedicação, compreensão e 

colaboração desde o primeiro ao último dia. 

Aos membros da turma do 7ºF, que para sempre serão por mim 

lembrados como “os primeiros”. 

À família, desde dos meus irmãos aos meus pais, pelo apoio 

e confiança incondicional em todos os momentos. 

E a ti, Joana Almeida, por estares comigo quando mais 

preciso de ti. 

 

 

A todos vós, obrigado. 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

VII 

 

Índice Geral 

 

Resumo ………………………………………………………………..…………………….….. XVII 

 

Abstract …………………………………………………………..…………………….….. XIX 

 
 

1. Introdução …………………………………………………….………………………. 1 

 

2. Enquadramento biográfico …………………….…………………………… 7 

 

2.1.  Quem sou? De onde venho? Para onde vou? ….…….….. 9 

 

2.2.  Expectativas e objetivos pessoais ….……….……………. 14 

 

2.3.  O “Eu” professor ……………………….………………………….……… 16 

 
 

3. Enquadramento profissional ................................................. 21 

 

3.1.  Contexto legal …………….………..………………………………………. 23 

 

3.2.  Contexto institucional ………………………………………………. 25 

 

3.3.  O Estágio e Papel da Orientação Pedagógica ……… 30 

 

3.4.  Ser Professor – o Mestre do Ato Educativo ………… 33 

 

3.5.  A Educação Física na Escola …..….……..………..…………… 36 

 

3.5.1. Educação Física para todos …………………………….... 37 

 
 

4. Realização da Prática Pedagógica ………………..……….……… 41 

 

4.1.  Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem .. 43 

 

4.1.1.  Concessão ………………………………………………………………… 44 

 

4.1.2. Planeamento …………….………………………………………………. 47 

 

4.1.2.1. Planear, Planear, Planear ……………………….. 49 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

VIII 

 

4.1.3. Aplicação ………………….…………………………..………………. 52 

 

4.1.3.1. Controlo da Turma ……………….…………………..… 53 

 

4.1.3.2. Seleção de Estratégias. ….………..……………... 56 

 

4.1.3.3. Evolução da Capacidade de Instruir ….... 58 

 

4.1.3.4. Soluções para Problemas Concretos ……… 61  

 

4.1.3.5. O meu crescimento… e o deles …………...….. 63 

 

4.1.4. Avaliação …………………………………………………………….….. 65 

 

4.2.  Participação na Escola e Relação com Comunidade... 71 

 

4.2.1. Desporto Escolar …………………..…………………………….... 72 

 

4.2.2. O projeto “Comer saudável” ……….………………………. 73 

 

4.2.3. Formação Cívica ……………………………………………………… 73 

 

4.2.4. Outros eventos ……………………………………………………….. 74 

 

4.3.  Desenvolvimento Profissional …………………….…………….. 74 

 

4.3.1.  Observar e ser observado ………………….………………. 75 

 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro ..…………………….. 77 

 

6. Referência Bibliográficas ………………………….…………………… 83 

 

7. Anexos …………………….………………………………………………………………. i 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

IX 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 – Escola Básica Dr. Costa Matos …..……………….… 26 

Figura 2 – Campo exterior ……………………………………………………. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XI 

 

Índice de quadros 

 

Quadro 1 – Atribuição de turmas e funções ………………….……… 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XIII 

 

Índice de anexos 

 

Anexo 1 - Roulement ……………………………………………………………………… 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XV 

 

Índice de abreviaturas 

 

CF  - Condição Física 

CD  - Cultura Desportiva 

CPC  - Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

CRISE - Correr, Rir, Inovar, Saltar, Emoções 

EC  - Estrutura do Conhecimento 

EE  - Encarregado de Educação 

EP  - Estágio Profissional 

HM  - Habilidades Motoras 

JDC  - Jogos Desportivos Coletivos 

MEC  - Modelo de Estrutura do Conhecimento 

NEE  - Necessidades Educativas Especiais 

PC  - Professor Cooperante 

PNEF  - Programa Nacional de Educação Física 

PO  - Professor Orientador 

PTT  - Professional Teacher Training 

UD  - Unidade Didática 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011 / 2012 

 

XVI 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011/2012 

 

XVII 
 

 

Resumo 

 

Este relatório tem como principal propósito discorrer 

sobre a experiência formativa e profissionalizante do 

Estágio Profissional em ensino de Educação Física, 

analisando-a numa perspetiva crítica e com bases 

sustentadas na literatura.  

O Estágio Profissional decorreu na Escola Básica Dr. 

Costa Matos (antiga Escola EB 2,3 Teixeira Lopes, sob 

tutela e acompanhamento por um Professor-Orientador, ligado 

diretamente à Faculdade de Desporto, e um Professor-

Cooperante, docente efetivo na escola em questão. O 

presente relatório encontra-se organizado em 5 capítulos. O 

primeiro representa uma breve introdução. O segundo reporta 

ao “Enquadramento Biográfico”, onde relaciono a minha 

personalidade, passado e relação com o Desporto com o modo 

como vejo o ensino, referindo-me ainda das minha 

expectativas. O terceiro capítulo reúne os dados do 

“Enquadramento Profissional”, onde discorro do 

aprofundamento das questões relacionadas com o professor 

reflexivo, o ensino de qualidade e o panorama da Educação 

Física em Portugal. No quarto capítulo, denominado 

“Realização da Prática Pedagógica”, reflito sobre o 

desempenho da prática docente, o superar das dificuldades e 

os níveis de intervenção do professor. Por fim, no capítulo 

“Conclusões e Perspetivas de Futuro”, enalteço o valor 

educativo do Estágio Profissional e perspetivo o meu futuro 

enquanto professor. 
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Abstract 

 
This report’s main goal is to elaborate on the 

formative and professional skills I got to develop while 

undergoing the Professional Teacher’s Training course in 

Physical Education. I’ll analyze the process with a 

critical approach and justify it by using references to the 

existent literature. 

The course took place in Escola Básica Dr. Costa Matos 

(renamed from Escola EB 2,3 Teixeira Lopes), under the 

tutoring and guidance of a Supervisor from the Faculty of 

Sports and a Cooperating Teacher from the school. The 

report has been divided into 5 chapters. The first consists 

of an introduction. The second is called “Biographical 

Framework”, and that’s where I’ll introduce myself and 

relate to my personality, past experiences in regards to 

Sports and what’s my optimal concept for Education. I will 

also elaborate on my expectancies and goals before the 

course. On the third chapter, called “Professional 

Framework”, I deepen into topics like the reflexive-

teacher, what is in fact quality teaching and what is the 

current paradigm regarding Physical Education in Portugal. 

The fourth chapter has been named “The practice of teaching 

pedagogically sustained” and it consists on a collection of 

reflections on my performance as a teacher, what were the 

main obstacles and what measures did I took to overcome 

them, as well as what were my subjects of interventions. 

Finally, the last chapter is called “Conclusions and 

Perspectives towards the Future”, where I’ll enlighten the 

value of the PTT and try to unveil what the future has in 

store for me as a teacher. 
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Introdução 
 

 

 O Estágio Profissional representa o ensaio geral do 

exercício da profissão docente em contexto de prática 

orientada e supervisionada. É “o climáx de um processo de 

formação que garanta o domínio das competências requeridas 

pela profissão docente” (Proença, 2008). Conclui uma etapa 

que contemplou um vasto leque de cadeiras teóricas e 

teórico-práticas que, ao longo dos anos, me forneceram 

conhecimentos fundamentais para poder cumprir 

competentemente as tarefas previstas no âmbito do Estágio 

Profissional. Pimenta & Lima (2004) argumentou que o 

estágio é uma atividade prática e teórica onde a noção de 

ação é sempre referida a objetivos, finalidades e meios, 

implicando a consciência dos sujeitos  para essas escolhas, 

supondo um determinado saber e conhecimento. É neste 

registo de prática sustentada e orientada para a qualidade 

do processo que o estágio se insere.  

Todo o processo está centrado no 

acompanhamento/lecionação de uma turma na escola, 

atribuindo ao estagiário o dever de cumprir com todas as 

tarefas e responsabilidades inerentes ao cargo de 

professor. Assim, procura-se desenvolver e consolidar um 

conjunto de competências profissionais que tornem o 

estagiário capaz de refletir e responder aos desafios e 

exigências da futura profissão. Nesta ótica, Capel (1997) 

afirmou que, durante o estágio profissional, o candidato a 

professor constrói o seu repertório de competências e 

conhecimentos, e desenvolve a sua capacidade de avaliação 

profissional de uma forma mais rápida e intensa do que em 
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qualquer outra etapa do seu desenvolvimento profissional. 

Pretende-se que o estagiário seja capaz de intervir numa 

situação concreta e real, aludindo a toda a informação e 

experiências da vida académica. É aqui que o estagiário 

provará a si mesmo a sua competência, as suas teorias e 

representações, as suas limitações e virtudes, e construirá 

a sua visão sobre o ensino e o modo como se integrará nele.  

Este documento, denominado de “Relatório de Estágio 

Profissional”, pretende ser um documento reflexivo de toda 

a atividade desenvolvida ao longo de um ano letivo. A sua 

base assenta no Projeto de Formação Individual elaborado no 

início do ano, e o percurso de realização do estágio, numa 

perspetiva construtora do exercício consciente que a 

profissão docente exige. Portanto, é uma reflexão final em 

que procuro exprimir sentimentos, ilustrar dificuldades, 

justificar soluções e demonstrar competências, evidenciando 

os aspetos relevantes do estágio, no sentido de expor o 

percurso formativo e construtivo da minha competência 

profissional a que fui submetido. 

Durante este ano muitas foram as vivências positivas, 

tanto do ponto de vista profissional como humano, que 

perdurarão para sempre. Face à vastidão situações, 

experiências e sentimentos que vivenciei ao longo deste 

ano, não se apresenta como tarefa fácil coleciona-los e 

atribuir-lhes uma sequência lógica e ilustrativa do muito 

que aprendi. Procurei expor aqui tudo o que considerei 

essencial. 

A produção deste documento baseou-se nas normas 

adjudicadas no Documento Orientador do Estágio Profissional 

e nas “Normas e orientações para a redação e apresentação 

de dissertações e relatórios”, que apontam para a 
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utilização de linguagem simples e informativa na construção 

de redações que se articulem harmoniosamente.  

O documento está estruturado em quatro grandes 

componentes indissociáveis: a primeira é destinada ao 

enquadramento biográfico onde é apresentada a minha pessoa, 

percurso e ligação ao Desporto, aludindo às minhas 

expectativas, ambições e anseios relativamente ao estágio; 

a segunda componente incorpora o enquadramento da prática 

profissional na qual abordo o papel da Educação Física, o 

“ser” professor e o contexto legal, institucional e 

funcional do estágio. Na terceira apresento a reflexão da 

prática docente, aludindo às áreas do desempenho e 

discorrendo dos desafios que foram surgindo e como foram 

sendo solucionados. Na final, concedo as principais 

conclusões e aspetos que marcaram o meu percurso enquanto 

estagiário tendo em vista o futuro profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 

Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011/2012 

 

  
6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2 
 

Enquadramento biográfico
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Enquadramento biográfico 

 
2.1 Quem sou? De onde venho? Para onde vou? 
 

 

Sou aquilo que faço, e, o que até agora fiz, descreve-

me. E segundo Vergílio Ferreira, só numa situação concreta 

sabemos o que realmente somos. E em todos os papéis na vida 

dou o melhor de mim. Como filho, irmão, cidadão, amigo, 

namorado, atleta, estudante, treinador e... professor. Aqui 

me apresento encarnando eu mesmo. Firme, ambicioso e 

motivado para o que o futuro como professor me reserva, 

consciente dos seus prós e contras. 

 Desde os meus tempos de criança que me recordo de ter 

predisposição para ensinar. O facto de ter sido uma criança 

com facilidades de compreensão, fisicamente bem constituída 

e com boas capacidades coordenativas, proclamou uma 

infância repleta de muitos e bons sucessos individuais em 

diversas áreas. Por ser uma criança solidária e amiga do 

meu amigo, fazia missão minha a de o ajudar a superar-se. 

De tal forma que recordo, em diversos momentos, o meu pai 

(também ele professor) me ter dito em tom de brincadeira: 

“Tu ‘tás feito... Vais ser professor!” 

A partir da adolescência, descobri um fascínio em 

conviver com crianças. Descobri que sentia uma enorme 

alegria em fazê-las sorrir, fosse de que maneira fosse. 

Descobri que era capaz de incutir algo nas crianças com 

quem convivia (essencialmente primos e/ou familiares 

próximos) que as marcava. Descobrir a satisfação de, mais 

tarde, vir a saber que o que elas aprenderam comigo, 

contribuiu, de algum modo, para um dos seus sucessos. Tanto 

que a minha decisão de vir a ser professor foi firmemente 
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tomada por volta dos 15 anos. De quê, ainda não estava 

certo, mas ser professor passou a ser mais de que uma 

opção. 

Sou hoje um apaixonado pelo trabalho com crianças e 

jovens, com simultânea confiança e satisfação pelo caminho 

que decidi percorrer durante uma grande parte da minha 

vida. E faço meu o desafio de não só percorrer este 

caminho, como de deixar para trás um do qual me possa 

recordar com orgulho e determinação. Por mim, e por todos 

os meus alunos, aceito este desafio. 

A minha relação com o Desporto iniciou-se antes de ter 

memória para a descrever. Retenho como uma das memórias 

mais antigas a de estar com a minha mãe no balneário, a 

vestir o fato de treino, de onde iria para uma aula de 

Ginástica. Pratiquei Ginástica Desportiva desde então até 

aos 11 anos de idade. Pelo meio, entre os 6 e os 10, 

frequentei Natação nos níveis introdutório, aperfeiçoamento 

e pré-competitivo. Aos 12 anos, iniciei uma experiência no 

Ténis, que durou cerca de ano e meio, até que, aos 14 anos 

me fixei no Basquetebol, que pratiquei até aos 20 anos. 

Esta paixão pela prática desportiva, na minha ótica, 

muito se ficou a dever às capacidades física e 

coordenativas que adquiri através da Ginástica. Pelo 

carácter de formação global da Ginástica aos níveis motor e 

físico, adquiri competências que me permitiram ter muitos 

sucessos. Obtinha bons resultados nas competições e boas 

notas nas aulas, sucessos que construíram em mim uma enorme 

autoestima. 

Os sucessos continuaram até quando iniciei o meu 

percurso no Basquetebol. Apesar de ser uma modalidade de 

natureza distinta das que tinha até então praticado, em 

pouco tempo adquiri competências de jogo de modo a 

participar efetiva e eficazmente nas competições. Tratou-se 
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da minha primeira experiência num desporto coletivo como 

atleta federado, contudo suficientemente cativante para ter 

prosseguido com a modalidade. 

Os sucessos quase imediatos que vivi enquanto jovem 

atleta de Basquetebol, em parte, deveram-se ao estado de 

maturação que atingi muito cedo. Por ser um atleta, já na 

altura, com estatura e condições físicas superiores à 

maioria dos meus colegas, os meus primeiros treinadores 

optaram por aproveitar estas características colocando-me a 

jogar em posições interiores (poste), onde atuam 

preferencialmente jogadores mais altos e fortes. Contudo, 

com o passar do tempo, a dimensão dos meus contributos como 

atleta foram sendo reduzidos. Com a estagnação no processo 

de crescimento, ao longo das épocas seguintes fui, 

consequentemente, obrigado a reajustar as minhas 

competências de jogo para outras posições. O sucesso 

individual deu lugar a frustrações, poucas oportunidades de 

participação nos jogos e até uma quebra de autoestima. 

Aquele que foi, na perspetiva emocional, um período 

complicado, acabou, na verdade, por ditar um momento de 

viragem. 

 Ao passar muito tempo dos jogos no banco de suplente, 

passei a ter uma visão crítica dos acontecimentos. Comecei 

a pensar para mim quais os fundamentos por detrás das 

decisões do treinador, o porquê dos erros individuais e 

coletivos dentro da equipa e como resolver esses problemas. 

Em treino, fiquei alerta para a pertinência dos exercícios 

e seus objetivos, o modo como eram realizados, quais os 

feedbacks, etc. Passou ainda a ser frequente, ir ver jogos 

de outras equipas com maior regularidade. Até que, aos 17 

anos, uma série de circunstância permitiu que me 

inscrevesse no curso de treinador de Basquetebol. A 

conclusão desse curso e o primeiro ano de experiência, 
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fundidos com o meu desejo de ser professor, ditou a fórmula 

mágica que procurei durante anos. Disse para mim mesmo 

“Quero ser professor de Educação Física!” 

 Alguns anos mais tarde, após 3 anos de licenciatura 

(que incluíram um período de seis meses na Hogeschool von 

Amsterdam, ao abrigo do Programa Erasmus), e o primeiro ano 

deste mestrado, aqui estou. 

 

 

2.2 Expectativas e objetivos individuais 

 

O Estágio Profissional representa simultaneamente a 

fase final de um caminho e o início de uma nova caminhada. 

Congrega o período onde a personalidade, as competências e 

os conhecimentos do indivíduo são postos à prova num 

ambiente escolar real e concreto, e o momento de contacto 

com um cenário que, embora em constante mutação, representa 

os primeiros “rolos de fita de filmagem” daquilo que, 

espero, seja a minha atividade profissional durante grande 

parte da minha vida. 

Segundo Rodrigues (2001), a preparação inicial para o 

exercício profissional da profissão docente fundamenta-se 

em duas macrodimensões: uma, responsável por uma sólida, 

exigente e rigorosa formação científica, na área da 

especialidade de ensino e na área das Ciências da Educação; 

outra, responsável pela capacidade de desempenho num 

contexto real de trabalho. Esta é a fase que agora concluo, 

pese embora tenha total consciência de que nunca será dada 

como terminada, pois o professor será sempre um 

profissional inacabado e necessitar de reciclagem e 

aperfeiçoamento, tendo em conta as transformações da 

sociedade e as suas renovadas exigências.  
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A definição de objetivos pessoais, porém, não pode ser 

menosprezada. Daí que me propus a satisfazer, tanto quanto 

possível, um conjunto de requisitos: 

 Contribuir para um incremento da formação 

desportivo-cultural dos alunos; 

 Suscitar interesse pela prática desportiva; 

 Contribuir para a adoção de estilos de vida 

saudáveis; 

 Aumentar as competências motoras, cognitivas e 

socioafetivas dos alunos através das modalidades 

abordadas; 

 Ser visto e reconhecido como um profissional 

correto, responsável, justo e credível. 

 Cumprir com todas as tarefas de planeamento, 

execução, reflexão e avaliação inerentes à 

atividade docente 

 Continuar a colaborar e partilhar conhecimentos 

com o grupo de Educação Física e os colegas 

estagiários, pois o trabalho de grupo afigura-se 

como essencial na profissão docente. 

 Potenciar a capacidade de planeamento, sendo 

capaz de proporcionar cada vez mais tempo de 

prática de qualidade. 

 Aumentar a capacidade de gestão dos tempos de 

aula e atividades (elevar a rapidez das 

transições, criar estratégias para que os 

exercícios ostentem boa organização e 

aproveitamento do espaço, etc). 

 Utilizar positiva e competentemente as capacidade 

motoras de que possuo para realizar adequadamente 

a instrução, através de explicações e 
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demonstrações pertinentes a ajustadas ao escalão 

etário em causa. 

 Motivar os alunos e promover aulas com elevada 

densidade motora e tempos potenciais de 

aprendizagem. 

 Controlar a disciplina na aula, adotando 

estratégias que visam incutir nos alunos os 

valores da responsabilidade e autonomia. 

 Contribuir, direta ou indiretamente, para um 

enriquecimento da comunidade escolar, aos níveis 

social, cultural e humano. 

 

2.3 O “Eu” professor 

 

A capacidade de autoavaliação e desenvolvimento 

pessoal ostenta um valor fundamental para alguém que aspira 

a ser professor. É essencial ser-se realista e consciente, 

mas também disponível e propenso à crítica. A prática 

pedagógica durante a licenciatura e o primeiro ano de 

mestrado, aliados à experiência advinda do treino 

desportivo (no meu caso, no Basquetebol) representaram 

experiências de enorme valor e utilidade permitindo traçar 

com segurança um perfil no qual se enquadram aquelas que 

considero serem as características que definem a minha 

individualidade enquanto professor. Contudo, sinto neste 

momento que, em certos aspetos relacionados com o ensino, a 

preparação (advinda da Licenciatura e das Didáticas de 

Mestrado) para a realidade em que hoje me encontro não me 

satisfez. Considero que o nosso processo de preparação foi 

excessivamente teórico e demasiado relativizado. O contacto 

com a escola deveria ser, sem dúvida, maior e diferente, 
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explorando menos as práticas de ensino em grupos de 

professores pois, como sabemos esta não é a realidade da 

escola. 

A minha formação académica e desportiva combinada com 

a minha perspetiva pessoal do ensino dos jogos desportivos 

coletivos cimentou em mim uma conceção de ensino que se 

baseia no jogo e se orienta para o desenvolvimento do 

mesmo, do topo para a base. Aprecio este modelo pois a 

vertente técnica é subordinada e aprendida e desenvolvida 

nos processos táticos, ou seja, que faz sentido desenvolver 

as competências motoras subordinadas a circunstâncias reais 

de jogo, seja ela coletiva ou individual (Rink, 1993). 

Suportando isto, partilho da visão que a técnica é uma 

resposta individual para resolver um problema (tático) que 

surge durante o jogo (Teaching Games for Understanding – 

Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão). 

Sou convicto adepto da construção de relacionamentos 

professor-aluno positivos e suportados num ambiente em que 

prevaleçam os valores do respeito e cooperação, assentes 

numa conceção construtiva do ensino. Acredito que o ensino 

diretivo, como sugere Tavares (1995) resulta, na criança, 

na redução dos níveis de atenção, capacidade de cumprimento 

de tarefas e reduzidos índices de motivação. A minha 

experiência ligada ao treino evidenciou-me ao longo do 

tempo que a perspetiva construtivista para o ensino incita 

nos jovens um mais elevado conhecimento desportivo-cultural 

das modalidades em que se envolvem e maiores índices de 

sucesso individual e motivação para a prática. 

Por esta via, sou também convicto adepto da utilização 

do Modelo da Educação Desportiva na escola, devido ao seu 

carácter inclusivo, abrangente, rico e motivador para os 

alunos, mas também pelo potencial valor educativo que 

ostenta na transmissão e experimentação daquilo que é a 
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“máquina” que se movimenta em torno da organização de um 

evento desportivo. 

Quanto à minha pessoa, o meu “compromisso” assenta na 

criação de oportunidades de prática generalizada, 

potenciando as capacidades dos alunos respeitando as 

características individuais de cada um e o perfil 

socioafetivo e desportivo do grupo. Consciente dos meus 

prós e contras, a mim me atribuo a missão de procurar ser 

mais competente a cada dia que passa. Como já tive 

oportunidade de mencionar, considero-me uma pessoa com 

vocação para o ensino. No início do presente ano letivo, 

considerava ter como pontos fortes a facilidade de 

estabelecer relações de confiança e liderança através da 

capacidade de comunicação, na capacidade de demonstração e 

exposição das atividades, na organização dos espaços e na 

capacidade de improvisação/adaptabilidade perante situações 

imprevistas.  

Por outro lado, registava como características 

pacientes de melhoria a capacidade de discernir no imediato 

e a prazo, a resolução de situações de conflito, 

dificuldades na gestão de atividades em grande número, a 

capacidade de fazer cumprir na íntegra com todas as regras 

de funcionamento definidas. Faço ainda referência a algumas 

dificuldades já sentidas nas experiências que já tive na 

escola, que se prendem com o conflito entre controlo, 

gestão e instrução durante as aulas. O caminho para 

ultrapassar estas dificuldades assenta na perseverança do 

meu cargo de formador e manutenção de um papel ativo em 

cada aula, combatendo a prática sem qualidade e a 

desmotivação. Assenta também na concisa aplicação do ciclo 

de ação do professor – conceção, planeamento, aplicação e 

avaliação. Todas estas etapas concretizam-se através da 

adoção do papel de professor reflexivo - um profissional 
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que procura reinventar-se a cada dia, que se autoinvestiga, 

que encontra nos seus defeitos os sinais para evoluir e 

neles se alicerça para modificar as suas práticas. 
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Enquadramento profissional
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3 - Enquadramento profissional 

 

 
3.1 Contexto legal 

 

O Estágio Profissional tem como objetivo a formação do 

“professor profissional”, capaz de promover um ensino de 

qualidade, de ser reflexivo, de analisar, refletir e 

planear a sua ação em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto de funções que 

desempenha. Neste sentido, visa a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria-

prática, contextualizando as suas competências no espaço 

escolar. 

A natureza complexa, unitária e integral do processo 

de ensino-aprendizagem, bem como as características gerais 

da atividade do professor, que decorre num contexto 

balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas 

condições locais das situações de educação e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma 

tentativa de integração e interligação das várias áreas e 

domínios a percorrer no processo de formação e, em 

particular, no Estágio Profissional, de forma a retirar o 

formalismo das realizações e a promover as vivências que 

conduzam ao desenvolvimento da competência profissional. 

Esta, por sua vez, assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, 

associadas a um desempenho profissional crítico e reflexivo 

que se apoia igualmente numa ética profissional. É, 

portanto, na confluência de várias exigências, 
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nomeadamente, legais, institucionais e funcionais que se 

estrutura o Estágio Profissional da FADEUP.   

No que se refere à legislação, o modelo de Estágio 

Profissional adotado pela FADEUP no presente ano letivo, 

considera os princípios decorrentes das orientações legais 

constantes no Decreto-lei nº74/2006 de 24 de Março e no 

Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro que se reporta ao 

grau de Mestre e à obtenção de habilitação profissional 

para a docência.  

A nível institucional, o Estágio Profissional 

constitui-se uma unidade curricular do Segundo Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física e decorre no terceiro e quarto semestres do ciclo de 

estudos. A habilitação para a docência da Educação Física e 

Desporto nos Ensinos Básico e Secundário é o objetivo 

máximo a alcançar com a conclusão do referido ciclo. Os 

documentos estruturantes que enquadram o Estágio 

Profissional no âmbito do presente Mestrado são o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do 

Porto, o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e 

o Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário bem como as restantes normativas da 

unidade curricular do Estágio Profissional.  

O Regulamento da Unidade Curricular do Estágio 

Profissional estabelece que o Estágio decorre num Núcleo de 

Estágio, no contexto escola e com orientação conjunta de um 

Orientador(a) da Faculdade e um Professor (a) Cooperante da 

Escola. O estudante - estagiário conduz, na sua plenitude, 

o processo de ensino/aprendizagem de uma turma do ensino 

básico ou secundário, isto não obstante o(a) professor(a) 

da turma ser o(a) professor(a) cooperante. Todo o processo 

de conceção, planeamento e realização é supervisionado 
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pelo(a) professor(a) cooperante e acompanhado pelo(a) 

orientador(a) de estágio, sendo que os colegas estagiários 

participam nos processos de conceção e planeamento.  

O desenvolvimento de competências profissionais, que 

conduza a um ensino da Educação Física de qualidade, 

reporta-se ao Perfil Geral de Desempenho do  Educador e  do  

Professor (Decreto-lei nº  240/2001  de  17  de Agosto) e 

organiza-se nas seguintes áreas de desempenho:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

II. Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

III. Desenvolvimento Profissional 

Cunha (2008) sugere que as transformações sociais, 

cada vez mais rápidas, associadas à complexidade da 

dimensão educativa, incutem à profissão docente um conjunto 

de tarefas, funções e papéis complexos, na sua grande 

maioria interdependentes, nomeadamente no seio de 

instituições escolares cada vez mais heterogéneas e 

multiculturais. Neste sentido, o desenvolvimento de 

práticas de ensino de excelência está muito dependente da 

predisposição do indivíduo. No entanto, é certo que os 

espaços onde essas mesmas práticas ocorrerão e as 

características dos diversos intervenientes com os quais se 

estabelecem relações, enquanto estudantes-estagiários, 

terão, também, uma forte influência em todo o processo. 

 

3.2 Contexto institucional 
 

 

O processo de ensino-aprendizagem está subordinado às 

condições humanas e físicas em que decorre. A seleção de 

uma Escola para realizar o Estágio Profissional englobou 

recolha de informações e conversas com antigos estagiários. 

Ditou o concurso de colocações que me fosse atribuída uma 
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vaga na Escola EB 2,3 Teixeira Lopes (entretanto renomeada 

para Escola Básica Dr. Costa Matos), situada no concelho de 

Vila Nova de Gaia, na Rua José Fontana, perto ao Centro 

Comercial Gaia Shopping. Trata-se de uma instituição de 

ensino público, e Escola-Sede do Agrupamento de Escolas Dr. 

Costa Matos. Fundada em 1968, originalmente na Rua Raimundo 

de Carvalho, a escola mudou de instalações em 1973 até 

hoje. Pertencem ao Agrupamento, para além da Escola sede, a 

EB1/JI das Devesas, a EB1/JI da Bandeira, a EB1/JI das 

Matas, A EB1/JI da Quinta dos Castelos e a EB1 de Cabo-Mor. 

Ao longo do tempo, a Escola foi sendo intervencionada, 

no sentido de melhorar as condições de trabalho e de bem-

estar. Destacam-se a remodelação completa do Pavilhão A1, a 

cargo da Autarquia, as obras na Biblioteca Escolar 

(BE/CRE), a criação de um auditório e de salas de música no 

Pavilhão A5, a criação das salas de Informática e de TIC, a 

adaptação de espaços para novas funcionalidades, 

nomeadamente a Sala de Estudo e o Gabinete de Integração, o 

melhoramento da sala dos Diretores de Turma e a criação da 

Unidade de Multideficiência. De notar, também, que todas as 

salas possuem videoprojetores e alguns quadros interativos, 

bem como computadores, com ligação à Internet. Esta também 

em fase de preparação um projeto de remodelação profunda 

das instalações, que se prevê que seja iniciado no Verão de 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Escola Básica Dr. Costa Matos 
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A Escola Básica Dr. Costa Matos é, sem  dúvida, uma  

instituição  onde  todas as diligências levadas a cabo 

consideram que deve ser o aluno a encontrar-se no cerne do 

processo de ensino-aprendizagem. Por estar integrada numa 

comunidade com elevados índices de insucesso e abandono 

escolar, vislumbrou-se a necessidade de conceber um projeto 

educativo, por um lado, visasse a autonomia educativa, e, 

por outro, dar respostas às necessidades da população. A 

instituição apresenta uma grande diversidade de ofertas 

escolares nas suas componentes letiva e não-letiva. Para 

além dos cursos gerais, foram construídos e estão neste 

momento em funcionamento os Cursos Educativos de Formação 

(CEF) em assistente de cozinha, serviço à mesa e técnico de 

informática. Existem ainda, embora no seu último ano, duas 

turmas de Projetos Integrados de Educação e Formação 

(PIEF). Destaco ainda a existência de uma Unidade Educativa 

Especial para alunos portadores de deficiência, reconhecida 

nacionalmente com selo de qualidade do Ministério da 

Educação. 

O programa de atividades extracurriculares é 

igualmente rico, englobando vários domínios do 

desenvolvimento humano, entre as quais saliento o vasto 

leque de modalidades do Desporto Escolar, bastante 

enriquecedoras, quer a nível motor, quer a nível do 

desenvolvimento da personalidade e da construção de valores 

e estilos de vida, desenvolvidas pelo Grupo Disciplinar de 

Educação Física, do qual fiz parte. 

  O ambiente vivido dentro da escola reflete, 

naturalmente, as influências sociais e culturais do meio em 

que está inserida. No caso concreto desta instituição, é 

bem patente a enorme popularidade do Futebol como 

modalidade desportiva predileta da população. Contudo, 

existem bons níveis de aderência ao clube de Desporto 
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Escolar, que proporciona aos alunos oportunidades de 

experiência e prática de modalidades menos acessíveis no 

exterior, como sejam o Tiro-com-arco, Ténis de Mesa, 

Xadrez, Danças Modernas, Judo, etc. 

No que ao Grupo Disciplinar de Educação Física diz 

respeito, a escola dispõe de infraestruturas que, apesar de 

antigas e desgastadas, reúnem condições suficientes para 

boas práticas educativas. O parque escolar inclui um 

pavilhão gimnodesportivo, um campo de jogos em cimento, um 

campo de jogos em relvado sintético e espaços livres em 

redor dos mesmos. Por estes edifícios estão distribuídos 

todos os serviços como os órgãos de gestão, secretaria, 

bar, zonas comuns e gabinetes e serviços administrativos, 

pelo que se encontra em perfeitas condições de utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pavilhão gimnodesportivo dispõe de um campo de jogos 

com cerca de 50 m de comprimento e 20m de largura, com 2 

balizas, 6 tabelas de Basquetebol e diversas marcações de 

campo. Dispõe também uma arrecadação de material 

desportivo, 2 balneários (1 para cada género), um gabinete 

para professores e um gabinete para o funcionário em 

serviço. No exterior, está disponível um campo de jogos 

vedado em relvado sintético, com 6 balizas e marcações de 

 

Fig.2 – Campo exterior 
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campo destinadas à prática de JDC (1 campo em comprimento e 

2 em largura) e ainda 3 pistas de 40m. Adjacente ao mesmo, 

encontra-se um pequeno campo em cimento, com duas tabelas 

de Basquetebol e 2 balizas. 

Refere o Projeto Curricular de Educação Física para o 

3º Ciclo da escola, que a distribuição das modalidades a 

abordar em cada período fosse estipulada desde o primeiro 

dia. Estão disponíveis para utilização 4 espaços de aula 

distintos, sendo 3 dentro do pavilhão gimnodesportivo e um 

exterior. A distribuição dos espaços de aula é definida por 

Roulement. 

As orientações que nos são dadas pelo Programa 

Nacional de Educação Física apontam para o ajustamento da 

seleção das modalidades a abordar de acordo com as nossas 

preferências, desde que seja respeitado o número de aulas 

destinado a cada modalidade. Deste modo, importa referir 

que as modalidades impostas no PCEF serão abordadas 

ordenadamente de acordo com a planificação definida pelo 

grupo de professores responsável pelas turmas do 3º ciclo. 

Juntamente comigo foram colocadas as colegas Ana Félix 

e Ana Laranjeira. Foram ainda designados a professora 

Fernanda Borges como Professora Cooperante e o professor 

Rui Veloso como Professor Orientador. 

A todos os estagiários foi atribuída uma turma do 7º 

ano (turmas abaixo discriminada), de acordo com o esquema 

abaixo apresentado. 

Quadro 1 – atribuição de turmas e funções 

 

Estagiários: 

->   Vasco Granhão  7ºF 

->   Ana Félix    7ºG 

->   Ana Laranjeira  7ºE 

Prof. Cooperante 

Fernanda Borges 

Prof. Orientador 

Rui Veloso 
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Sendo certo que, se, por um lado, o Estágio propicia o 

desenvolvimento pessoal, contemplando um percurso 

individual, por outro, considera, de forma  muito marcante, 

o desenvolvimento do espírito de grupo, a colaboração e o 

trabalho em equipa. O facto de Escola ter albergado não um 

mas dois núcleos de estágio contribuiu para expandir as 

hipóteses de partilha e colaboração. Sem dúvida que o 

trabalho em grupo teve um papel decisivo em diversos 

momentos ao longo do ano letivo, não só a criar 

oportunidades de desenvolvimento pessoal, mas para o 

sucesso das iniciativas em que participamos. 

 

3.3 O Estágio e Papel da Orientação Pedagógica 

 

Ser bom professor não é um estado de ser. É um permanente 

vir a ser. 

(Krug, 2005) 

 

O Estágio Profissional visa, segundo Matos (2009), 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. Por esta 

via, a Orientação Pedagógica não só se afigura pertinente, 

como pode representar uma ferramenta de inestimável valor 

educativo para futuros professores. Ao analisarmos o 

processo de Orientação  Pedagógica podemos constatar que o 

Professor Cooperante, por ser o elemento que interage de 

forma mais direta e sistemática no dia-a-dia do estagiário 

na escola, possui enorme relevância no seu processo 
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formativo. Por este motivo, Hynes-Dusel (1999) considera o 

Professor Cooperante como a pessoa mais significativa em 

todo o processo de formação do professor estagiário. O 

conjunto de funções do Professor Cooperante não se deve 

resumir à simples condução de um grupo de aspirantes a 

professor. Ao contrário da típica relação professor-aluno, 

o Cooperante deve-se assumir como uma pessoa honesta, 

compreensiva, disponível, mas ao mesmo tempo exigente, 

responsável e afável. De facto, uma boa relação entre as 

duas partes é decisiva no processo de preparação de novos 

professores, de acordo com Griffin & Combs (2000). Os 

mesmos autores afirmam que a insegurança e falta de 

lealdade na relação entre o Estagiário e o Cooperante, 

embora não determine à partida o fracasso do processo, 

compromete decisivamente o seu potencial valor educativo, 

podendo causar frustração e isolamento no estagiário.   

Em suma, ao Professor Cooperante cabe a nunca simples 

tarefa de assistir o estagiário no desenvolvimento das suas 

competências no contexto real, num ambiente com o qual está 

perfeitamente familiarizado. Não funcionará como um mapa, 

fornecendo todas as diretrizes para o desempenho, mas antes 

atuará como uma bússola, que orienta a prática no sentido 

de cimentar boas práticas educativas. A sua atuação, 

segundo Batista (2008), deve considerar “a reflexão como 

forma de dar resposta à perenidade dos conhecimentos e ao 

grande volume de informação que existe e que torna 

impossível o seu processamento e retenção”. Batista vai 

mais além dizendo que “parece assim imprescindível que, 

para dar resposta às elevadas exigências da profissão 

docente, a formação inicial tem de ser capaz de desenvolver 

estratégias nas quais os formandos desenvolvam 

comportamentos intencionais e conscientes, conducente a uma 

atuação reflexiva”. 
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Assim, consideramos que a atividade pedagógica do 

professor se informa na relação existente entre a teoria e 

a prática, e as decisões que este toma resultam do 

conhecimento e da ação que se interligam e complementam, 

sendo fruto da análise e reflexão permanentes ao longo da 

sua atividade. A reflexão é considerada um parâmetro do 

trabalho do professor que, para ser entendido, precisa de 

integrar as condições de realização desse mesmo trabalho. 

Deste modo, a reflexão deve ocorrer antes, durante e depois 

do ato educativo, pois, segundo Thompson (1992), os 

professores agem em função da reflexão na sua própria 

prática e, especialmente, através da reflexão sobre a 

prática, o que lhes permite obter uma visão crítica do 

contexto estrutural ou ideológico em que estão a trabalhar, 

o que poderá levar à alteração de crenças e conceções sobre 

o que é ensinar. 

Reportando-me à minha experiência de Estágio, 

considero que a Professora Cooperante que me acompanhou ao 

longo de todo o processo, a professora Fernanda Borges, 

baseando toda a sua ação na confiança e no diálogo, 

fomentou em mim a compreensão do que é ser um professor 

reflexivo. A sua forma de estar no ensino e o seu 

comprometimento com o papel de professora-educadora 

permitiram estabelecer desde o início uma excelente relação 

de trabalho, da qual resultaram momentos de enorme valor 

para mim. Graças à sua liderança ao longo de todo o 

Estágio, ao ser confrontado com situações distintas, mais 

ou menos complexas, o processo de tomada de decisões e 

atuações foi simplificado e de enorme valor educativo, pois 

a sua escolha fomentou-se um complexo mas necessário e 

extremamente útil processo de reflexão-ação, sem o qual o 

processo de ensino se veria empobrecido e até mesmo, 

negligenciado. E foi este constante processo de reflexão 
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que orientou todo o meu trajeto. A reflexão, acompanhada 

pela observação e pesquisa, fez parte integral das tarefas 

que realizei, e muito por sua causa evoluí de forma 

vigorosa e sustentada. 

Embora não tanto presente (nem tampouco o Regulamento 

do Estágio Profissional exige) mas sempre disponível, a 

orientação do Professor e Mestre Rui Veloso, que exerceu as 

suas funções com o maior profissionalismo e constitui fator 

importante na minha evolução como professor. Desta forma, a 

criação deste “triângulo” Professor Cooperante – Professor 

Orientador – Professor Estagiário foi um forte 

impulsionador de uma prática mais consciente e 

fundamentada, assente num pensamento reflexivo que me 

permitiu ir evoluindo e, consequentemente, traçando novos 

objetivos. Sem dúvida alguma que a sua disponibilidade e 

colaboração criaram condições para que o Estágio se tivesse 

desenrolado harmoniosamente.  

 Sem dúvida que hoje posso constatar que o Estágio 

Profissional representou mais do que uma experiência 

positiva. Foi um processo fundamental que estabeleceu real 

significado ao percurso de formação inicial de professores 

a que fui sujeito durante vários anos. 

 

3.4 Ser professor – o Mestre do Ato Educativo 

“Mete nojo a ideia de a educação ser uma coisa que se dá. Que o 

Estado ou o patrão oferece. Não é assim. A educação, de Platão para a 

frente, é mais uma coisa que se tira. Não educar é negativamente 

positivo: é como vendar os olhos ou cortar a língua.” 

(Miguel Esteves Cardoso, in “Jornal O Público”, 15 de Agosto de 2010) 

 

 A eficácia do ensino é certamente um tema que foi, é e 

irá acompanhar os caminhos da História da Educação. 
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Consequentemente, também a conceção do que é ser um “bom 

professor‟, segundo Graça (2001), está sujeita a 

modificações nas pesquisas acerca de eficácia pedagógica. 

 Ao longo do tempo, a figura do professor tem estado 

diretamente relacionada com o desempenho escolar dos 

alunos, assumindo-se este como um dos mais preponderantes 

atores do processo de ensino-aprendizagem. Todos os dias 

ouvimos falar na necessidade de mudança – comportamentos, 

atitudes, valores, etc. – na sociedade portuguesa; que 

vivemos uma crise económica mas também de valores. Segundo 

Nietzsche (1876), os valores estão ligados às condições de 

existência de certos grupos, justificam as suas hierarquias 

e mecanismos de domínio, e mudam sempre que as condições de 

existência se alteram. O professor, entre os vários agentes 

da sociedade, é, na escola, o principal articulador do 

processo de transformação. Assim, o professor necessita de 

repensar a sua prática pedagógica e o contexto em que está 

inserido. É necessário dominar as matérias de ensino, 

contudo é imprescindível que se seja capaz de adequá-la ao 

nível dos alunos. O conhecimento do currículo é importante 

mas insuficiente, pois evolui e está sujeito a constantes 

alterações. Neste sentido, os professores devem refletir, 

cada vez mais, acerca das suas práticas, considerando que 

as suas características pessoais, os seus conhecimentos 

específicos e as suas atitudes interagem com um aluno que é 

um cidadão, que se quer que seja inteligente, autónomo e 

responsável. O processo de ensino-aprendizagem tem por 

fundamento a evolução do aluno, a potenciação das suas 

capacidades em vários planos, como o plano cognitivo ou 

motor, mas também o plano social. O facto de cada professor 

carregar consigo um sem número de crenças, valores, 

expectativas e receios acerca do processo de ensino-

aprendizagem reflete-se, também, em diferentes conceções 
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acerca do ensino. Daí que exista alguma disparidade de 

opiniões acerca do que são prática corretas para um ensino 

de qualidade. Aquilo em que se acredita, relativamente ao 

que se é, onde se está e como se faz reflete-se, de alguma 

maneira, nos alunos no modo como pensam e desenvolvem as 

suas práticas. Com efeito, as características de cada 

professor, desde a personalidade, valores, capacidades ou 

conhecimento, fazem com que o “seu” ensino seja único e 

inimitável. Daí que o professor, porque obrigatoriamente 

comprometido na situação, “revela-se aos outros e a si, 

pelos seus comportamentos, e da significação que, enquanto 

sujeito, confere ao ato pedagógico e ao papel que lhe 

atribui, dá uma função precisa a esse mesmo ato” (Postic, 

1979, citado por Matos, 1989). Mais ainda, o comportamento 

que o professor manifesta no exercício da sua atividade é o 

reflexo da representação que faz da sua profissão, da 

matéria que ensina, da escola onde leciona e do aluno pelo 

qual se responsabiliza. Por conseguinte, revela-se decisiva 

a existência de uma relação simbiótica entre os processos 

de tomada de decisão acerca de práticas do ensino e os 

processos que justifiquem essas decisões na perspetiva 

educativa. De tal forma que Mosston (1981), argumentou que 

a cadeia de decisões que o professor toma acerca do 

estudante e da forma como articula a matéria de ensino é 

uma projeção de todas as suas condições, realçada pelas 

convicções pessoais que possui acerca do que deve ser a sua 

atividade, tornando-se a ausência de decisões também uma 

decisão. Assim, o autor considera que quem pratica o ensino 

“põe em jogo” a sua personalidade total no exercício de uma 

relação triangular baseada no compromisso e interação dos 

três participantes principais, o docente, o aluno e a 

matéria.  
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3.5 A Educação Física na Escola 

 

“Educação Física é, antes de mais, educação.” 

(José Cagigal, in "La apreciación del deporte como cultura es muy baja en 

España", 3 de Novembro de 1981) 

 

Mas ao final de contas, o que é a educar fisicamente 

alguém? Qual o nosso papel na Escola? O que faz a Educação 

Física nos currículos nacionais em todos os ciclos de 

ensino obrigatório? 

Se atendermos à opinião pública, o quadro que se pinta 

não deixa espaços a muitos elogios. E é com alguma mágoa e 

ceticismo que constato que, por este país fora, a Educação 

Física ainda é vista, por colegas professores, alunos e 

encarregados de educação, como o “patinho feio” das 

disciplinas curriculares. Em diversas ocasiões ouvi 

citações como “Não entendo porque é que a Ed. Física conta 

para o cálculo da média! Nem toda a gente tem jeito para o 

Desporto!”, ou “Ser s’tôr de Ed. Física é que é fixe. Não 

se faz nada…”, e até “É só mandar os meninos correr ou dar-

lhes uma bola que eles entretêm-se”. A nós, futuros 

docentes, professores-reflexivos, educadores e 

valorizadores das boas práticas de ensino, cabe-nos a 

incessante tarefa de mudar estas opiniões, remando contra a 

maré, e dignificando a Educação Física como área educativa 

de valor indiscutível. O professor de Educação Física é, 

portanto, o principal agente da mudança. 

Utilizo o termo “mudança” porque a mesma é necessária. 

Após vários anos em formação universitária, em prática como 

treinador e como espetador atento em muitos momentos de 

observação e partilha, em busca de evolução, expansão de 

horizontes e da clarificação contínua do que é ser um 
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professor competente, constatei que o contexto real e atual 

não se esquiva por completo as opiniões que há pouco 

referi. Em vários cenários, fui-me deparando com situações 

em que a aula de Educação Física mais se parece com um 

recreio vigiado onde se privilegia a prática ordenada e 

tranquila e em que as aprendizagens acontecem 

ocasionalmente e como “bónus”. É vulgar assistir também à 

utilização de metodologias que promovem muita atividade mas 

poucas oportunidades de aprender ou evoluir, à ocorrência 

de atrasos, a desresponsabilização dos alunos ou à 

indiferenciação relativamente a diferentes níveis de 

desempenho diferentes. A alteração deste paradigma afigura-

se como um longo e exigente, mas extremamente necessário 

requisito para, de uma vez por todas, se “emancipar” a 

Educação Física e conceber-lhe um valor reconhecido pela 

comunidade. 

 

3.5.1 Educação Física para todos 

 

Em Portugal e pelo mundo fora, massificou-se e 

prevalece o modelo de educar o corpo através do Desporto. 

Bento (2001) justifica essa opção ao considerar que “o 

desporto aparece-nos como um laboratório de experimentação 

do corpo, das suas capacidades, potencialidades e limites”. 

E ao ser a única disciplina no currículo que opera 

indissociável do corpo, fundamenta-se a si mesma no domínio 

antropológico. 

Contudo, nenhuma aplicação de um domínio do 

conhecimento está inerte às condições sociais do contexto 

dessa aplicação. De facto, o paradigma social tem atribuído 

à atividade física e desportiva uma importância crescente 

(Bento, 1991). A escola, enquanto agência de socialização, 
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não pode deixar de assumir as mudanças que resulta da 

mutabilidade da sociedade, em particular em tempos como os 

de hoje, em que reina a incerteza e imprevisibilidade 

quanto ao futuro a curto e longo prazo. A sua maior função 

prende-se com a educação dos jovens para a vida futura. A 

Educação Física, neste sentido, assume um papel cada vez 

mais crucial no processo educativo do aluno como ser humano 

e cidadão. Duarte (1991, citado por Bento e Marques) refere 

que a Educação Física tem características únicas devido ao 

seu potencial educativo em diversas vertentes, tais como: a 

promoção do crescimento saudável e a aptidão física dos 

alunos, a criação de hábitos de prática desportiva e adoção 

de estilos de vida saudáveis e aumento dos níveis de 

conhecimento e preocupação com higiene pessoal e coletiva. 

Estes mesmos contributos são reforçados no Documento de 

Organização Curriculares e Programas de Educação Física, 

disponível ao público no site da Direção Geral de Educação, 

ao referir que a construção dos planos curriculares atende 

aos diversos benefícios que a atividade física desportivas 

alberga em termos educativos e na preservação do 

crescimento harmonioso do ser-humano. José Cagigal (1981) 

argumenta que “a educação física do novo milénio colabora 

na formação de uma pessoa íntegra, procura o seu 

desenvolvimento psicomotor e fomenta a qualidade de vida 

através do exercício físico e do desporto; prepara o ser 

humano para as exigências que a sociedade lhe apresenta e 

desenvolve a sua criatividade e personalidade. Graças à 

educação física atual, democrática e integradora, as 

atividades físico-desportivas irão tornar-se numa forma de 

ser, em companheiras inseparáveis no decorrer de toda a sua 

vida.”. 

O valor socioafetivo das aulas de Educação vai para 

além do desenvolvimento das relações sociais. Deve fomentar 
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os valores da vida em comunidade, da aceitação e 

solidariedade, da partilha e da confiança. Neste sentido, e 

de acordo com Cidade e Freitas (1997, citado por Júnior, 

L., Silva, R., Araújo, P., Almeida, J. (2004)), a Educação 

Física na escola constitui-se numa grande área de adaptação 

ao permitir a participação de crianças e jovens em 

atividades físicas adequadas às suas possibilidades, 

proporcionando oportunidades de valorização e integração 

social. Os autores reforçam aqui “o Programa de Educação 

Física, quando adaptado ao aluno portador de deficiência, 

possibilita ao mesmo a compreensão de suas limitações e 

capacidades, auxiliando-o na busca de uma melhor adaptação. 

Bueno e Resa (1995) complementam afirmando que a variedade 

de atividades também prevê o desporto como um auxílio O 

aprimoramento da personalidade de pessoas portadoras de 

deficiência. 

Noutro prisma, mas atendendo a uma realidade cada vez 

mais preocupante e onde se têm efetuado inúmeros estudos de 

investigação, a Educação Física representa um espaço e uma 

ferramenta ideal no combate ao sedentarismo e obesidade, 

assim como todas as suas consequências para a saúde 

individual e pública. Pronk e Wing (1994), e Pavlou et 

al  (1989), citados por Bouchard (2003) referem que a atividade 

física é de vital importância, tanto para a perda de peso, como 

para a manutenção de peso a curto e longo prazo. Segundo Powers 

e Howley (2000), “a atividade física constitui a parte mais 

variável do lado do gasto energético, representando de 5% a 40% 

do gasto calórico total diário. A combinação de exercício físico 

com restrição calórica representa um meio flexível e efetivo de 

conseguir uma redução ponderal. O exercício melhora a 

mobilização e o catabolismo de gorduras, acelerando a perda de 

gordura corporal”. 

A Educação Física, sendo dotada de áreas do 

conhecimento multidisciplinares alberga um valor inegável, 
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sem a qual, diria Pestalozzi, se quebra a unidade 

inseparável entre corpo e espírito, entre o movimento 

físico e moral. 
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4 – Realização da Prática Pedagógica 

 

Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado. Mas nada pode 

ser mudado enquanto não for enfrentado. 

(James Baldwin, s.d.) 

 

 

4.1 Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

 Sendo objetivo da realização do Estágio Profissional a 

integração do estudante na vida profissional de uma forma 

gradual e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, é necessária a definição 

de um plano de ação que oriente a prática, com intuito de 

desenvolver competências profissionais com base num papel 

crítico e reflexivo. 

Esta área engloba as principais tarefas da profissão 

docente, sendo as mesmas, a conceção, o planeamento, a 

aplicação e a avaliação. É através da relação 

interdependente entre estas tarefas que a construção de 

estratégias de intervenção orientadas por objetivos 

pedagógicos que visem otimizar o processo de ensino-

aprendizagem ganha real significado. Sem dúvida, e mais do 

que nunca, torna-se fundamental atender aos conhecimentos 

adquiridos durante toda a formação académica e experiências 

pessoais, para que o confronto com a realidade do ensino 

providencie valor educativo efetivo. 

A atividade docente concretiza-se com a atividade 

prática, mas sempre baseada e informada com uma paralela 

atividade teórica que a fundamenta. Na atividade teórica 
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que tem que desenvolver, segundo Ecke (citado por Matos, 

1989), o professor adquire conhecimentos, modifica posturas 

e atitudes, adquire conhecimentos e retrata o seu perfil, o 

que irá, forçosamente, implicar mudanças na prática. Mais 

tarde, Alarcão e Tavares (2003) acrescentaram que a 

vivência da prática, por sua vez, fornece-lhe elementos que 

lhe permitem retratar a aproximação teórica dos problemas. 

Posto isto, verifica-se um efeito retroativo entre a 

informação teórica e a prática, ou seja, é na sua 

conjugação que o professor encontra as diretrizes da sua 

atividade.  

 

4.1.1 Conceção 

A informação só tem valor no momento em que é nova. 

(Walter Benjamin, 1940) 

 

Conceber o ensino implica que se analisem e 

compreendam todos os requisitos necessários a uma prática 

eficaz, que coloque o aluno no centro de todo o processo. 

Bento (2003) argumenta que “todo o projeto de planeamento 

deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral…”. Assim sendo, 

constata-se que a concessão de um planeamento assenta na 

recolha e seleção de informação. Deste modo, ao professor, 

é exigida a capacidade de projetar a sua atividade de 

ensino no quadro de uma conceção pedagógica derivada das 

variáveis do contexto educativo em que se insere, da 

especificidade da disciplina que leciona e das 

caraterísticas dos seus alunos. Por conseguinte, foi 

necessária uma análise cuidada do Regulamento Interno do 

Agrupamento, do Projeto Educativo da Escola, do Plano Anual 
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de Atividades da Escola, dos Critérios de Avaliação do 

Agrupamento e disciplina de Educação Física, e do Programa 

Nacional de Educação Física para o 2º Ciclo do Ensino 

Básico. Por um lado, pretendia recolher o máximo de 

informação possível sobre a Escola, o seu modelo de gestão 

e normas orientadoras e, por outro, estabelecer guidelines 

que permitissem delinear o planeamento da minha atividade 

docente. 

Foram igualmente fundamentais as ilações recolhidas 

das conversas com vários professores do grupo de Educação 

Física, em particular a Professora Coordenadora do Grupo 

Disciplinar de Educação Física, e com a Professora 

Cooperante, que melhor do que ninguém souberam informar-me 

acerca das caraterísticas do aluno de Educação Física na 

atual Escola Básica Dr. Costa Matos (na altura, Escola EB 

2,3 Teixeira Lopes), qual o modelo de organização das aulas 

e distribuição de espaços, quais as normas quanto à 

utilização do material e como regular a presença dos alunos 

dentro dos espaços de aula. Entre outras informações, 

constatei a obrigatoriedade de utilização de uma t-shirt 

com o logótipo do Agrupamento Dr. Costa Matos e a 

distribuição dos espaços de aula a ser definida por 

Roulement. 

Já por diversas vezes foi referida a 

indissociabilidade da atividade docente das condições da 

sua aplicação. Nesse sentido, para a correta elaboração de 

um planeamento importa considerar as caraterísticas da 

comunidade educativa, a localização geográfica do espaço 

escolar, as prevalências culturais, o nível socioeconómico 

e de escolaridade aproximado da população e mesmo os 

índices de sucesso escolar do Agrupamento. Todas estas 

informações, logo que conjugadas devidamente, viriam a 

constituir o esqueleto da planificação durante todo o ano 
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letivo, orientando o processo de ensino e auxiliando o 

esclarecimento de dúvidas e problemas. Importa visualizar 

um processo que constitua o aluno como o seu principal 

agente, cabendo ao professor a missão de potenciar as suas 

características, capacidades e virtudes. Todas as 

informações recolhidas contribuíram decisivamente para a 

elaboração de um planeamento que considerasse a formação 

multicultural dos alunos, sendo a disciplina de Educação 

Física um espaço ideal para uma aproximação desta natureza 

e com este tipo de exigências. 

Posto isto, a elaboração do planeamento, em todos os 

seus níveis, foi tendo em consideração as especificidade 

dos alunos. A conjugação das informações recolhidas dos 

dados fornecidos pela Diretora de Turma e restantes 

professores, a caraterização inicial da turma, os jogos de 

interação e dinâmicas de grupo e o preenchimento de fichas 

informativas pessoais, realizados nas primeiras aulas, 

revelaram-se fulcrais para o êxito de todo o processo. Devo 

confessar que as referências recolhidas não foram, de forma 

alguma, as mais desejáveis, em particular para quem se 

preparava para, pela primeira vez, experienciar o que é ser 

realmente professor. Estas informações apontavam para um 

perfil repleto de caraterísticas pouco motivadoras, como a 

ausência generalizada de hábitos de estudo, desinteresse e 

desconcentração nas aulas, baixos níveis de 

responsabilidade e cumprimento de tarefas e até, em alguns 

casos, por desrespeito para com a escola e os seus 

profissionais. Agravava-se ainda o facto de dois terços da 

turma já terem passado, ao longo do seu percurso, pelo 

menos uma vez pela experiência da retenção, de existirem 

quatro alunos sinalizados como alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (justificadas com perturbações por 

Hiperatividade, Défice cognitivo e Défice de Atenção), com 
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relatos sobre episódios de maus tratos, instabilidade 

familiar e problemas de relacionamento. Estes alunos 

(sinalizados para o Curso Adaptado de Formação), contudo, 

viriam a não frequentar as aulas de Educação Física. Apesar 

de ter sentido alguma inquietação e até desconforto 

iniciais, vislumbrei que poderia vir a retirar grandes 

benefícios em explorar a diversidade entre os membros da 

turma, desenvolvendo as suas capacidades sociais e 

aproveitando esse potencial para enriquecer as aulas. Mais 

ainda, antecipei que seria nas aulas de Educação Física que 

a maioria destes alunos iria desenvolver sentimentos de 

motivação e autorrealização suficientes para, quiçá, 

extrair para as outras disciplinas e vidas pessoais. 

 

4.1.2 Planeamento 

 

Aquele que não prevê coisas longínquas expõe-se a desgraças 

próximas. 

(Confúcio, s.d.) 

 

 Terminada a recolha e tratamento da informação, a fase 

do planeamento consiste no processo de tomada de decisões 

que vão influenciar o tratamento didático do conteúdo. Todo 

este processo foi elaborado pelo grupo de estagiários em 

colaboração, uma vez que os três estavam responsáveis por 

turmas do mesmo ano letivo (7º ano) e, portanto, com 

objetivos programáticos semelhantes. A supervisão e 

aconselhamento da Professora Cooperante foram igualmente 

decisivos para uma correta e realista seleção de conteúdos 

e formas de os “dar” aos alunos. 
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 Certo é o reconhecimento de que o exercício da 

profissão docente alberga que o individuo reúna um conjunto 

de requisitos que vão desde conhecimentos especializados 

até à capacidade de os transmitir de forma compreensível 

aos alunos. Se, por um lado, o conhecimento do conteúdo é 

decisivo para uma condução eficaz do processo de ensino-

aprendizagem, por outro, o simples domínio da matéria de 

ensino não garante um ensino de qualidade. Foi com base 

neste princípio que Shulman (1986) propôs o conceito de 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. O conceito era 

simples: o melhor cirurgião não é necessariamente aquele 

que melhor poderá ensinar cirurgia. E é precisamente este 

CPC que o professor necessita de dominar. Saber qual é a 

informação útil e como a transmitir, como a tornar 

cativante, como fazer com que os alunos a recebam. 

 Bento (2003) constata que “o planeamento constitui a 

esfera de decisão na qual o professor pré-determina quais 

os efeitos a alcançar no ensino e para quê despender tempo 

e energias.” E é precisamente nesta fase que se definem 

conteúdos com base nas variáveis do contexto e nas 

características dos alunos. A limitada carga horária 

destinada a aulas de Educação Física (três sessões de 45 

minutos por semana), obriga a que haja definição clara do 

que é essencial e quais serão os conteúdos programáticos 

decisivos. Portanto, a elaboração do Planeamento Anual 

visou estipular e informar quais os conteúdos programáticos 

globais, quais os modelos de ensino, quais as estratégias 

preponderantes, quais os objetivos e como avaliar. E são 

muitos os fatores a considerar na projeção de um ano letivo 

inteiro. 

 Nesse sentido, torna-se fundamental adotar um modelo 

de ensino que se baseie no conhecimento e que seja 

constantemente informado de como deve ser realizado. Por 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011/2012 

 

49 

esta via, e seguindo as indicações presentes nas Normas 

Orientadores do Estágio Profissional, todos os documentos 

da fase do planeamento foram elaborados atendendo ao Modelo 

de Estrutura de Conhecimento, idealizado por Vickers 

(1989). O MEC foi concebido com o objetivo de estruturar os 

conteúdos hierarquicamente e por módulos, sendo constituído 

por três fases: análise (módulos 1, 2 e 3) tomada de 

decisão (4, 5, 6 e 7) e aplicação (8). 

 

4.1.2.1 Planear, planear, planear… 

 O planeamento só se justifica em si mesmo se tiver em 

consideração a epistemologia do conteúdo e os meios para o 

seu tratamento didático, as variáveis do contexto e as 

características dos intervenientes.  

Todas as informações recolhidas assumiram-se 

fundamentais para a elaboração do Plano Curricular da turma 

e do Plano Anual. Este último, e tendo em conta que o que 

se pretendia era uma cuidada distribuição do número de 

aulas por conteúdo programático, em função das articulações 

já elaboradas pelo GDEF e da disponibilidade temporal, 

humana e espacial, foi projetado em constante articulação 

com o Plano de Atividade Interna do Grupo Disciplinar de 

Educação Física, uma vez que o mesmo contempla um ambicioso 

e vasto leque de atividades, escrupulosamente estabelecida 

em conformidade com os conteúdos programáticos a lecionar 

em cada um dos períodos do ano letivo e em cada um dos 

ciclos. Desta forma, a existência de semanas pré-

estabelecidas para a realização de determinadas atividades 

implicou que o planeamento, realização e avaliação desses 

conteúdos se estruturasse em função destas exigências. Além 

do mais, havia que considerar o modelo estabelecido para a 

utilização das infraestruturas (Roulement) que, apesar de 
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permitir alguma flexibilização entre os professores, 

fornecia indicações acerca dos momentos mais ou menos 

oportunos para a realização de determinadas atividades. 

Considero que, apesar de tudo, estes aspetos não se 

constituíram como entraves para uma correta abordagem de 

cada um dos conteúdos programáticos. Na verdade, estas 

predefinições viriam a estipular com alguma rigidez quais 

os conteúdos que teria de articular, mantendo em 

consideração as similaridades entre os conteúdos e 

potenciando possíveis transfers de alguns elementos entre 

as várias modalidades. A preparação para cada uma das 

tarefas que teria de realizar ao longo de todas as provas 

esteve sempre o já referido Modelo de Estrutura de 

Conhecimento de Vickers (1989). Foi a sua estruturação que 

me permitiu hierarquicamente responder aos “comos” e aos 

“porquês” de cada conteúdo selecionado, cada decisão tomada 

e cada método de ensino escolhido. Pessoalmente, considero 

que a elaboração dos MECs veio a revelar, em vários 

momentos, que eu não era tão nato conhecedor de alguns 

conteúdos como pensava inicialmente. De facto, em várias 

ocasiões vim a reconhecer algumas lacunas e até 

preconceitos errados. Hoje, reconheço em enorme valor à 

estruturação de conhecimentos e do planeamento, pois 

funcionaram, ao longo de todo o ano letivo, não só como 

guias, mas também como meios de autoconhecimento e 

evolução. 

E foram inúmeras as questões que me fui colocando 

durante a fase do planeamento. Ao fim ao cabo, importava 

saber se havia explorado convenientemente os meus 

conhecimentos no momento de preparação, se havia analisado 

corretamente as vicissitudes do envolvimento (espaço e 

recursos) e considerado cuidadosamente as características 
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dos envolvidos. Por outro lado, pretendia vislumbrar se as 

tarefas e sequências selecionadas se encontravam 

apropriados ao nível dos participantes, se as regras de 

funcionamento eram propícias, se os objetivos haviam sido 

devidamente ponderados e estabelecidos de modo a 

salvaguardar eventuais perdas de orientação, se os 

supervisores se conseguiriam aperceber caso algum dos 

participantes se desviasse do trajeto estipulado e, ainda, 

se necessário, se estaria preparado para os reorientar. 

Foram muitas as incertezas que me invadiram previamente a 

iniciar, pela primeira vez, a minha atividade, e que me 

fizeram reviver mentalmente cada uma das fases de 

preparação. Para conduzir uma atividade desta dimensão, em 

que se queira efetivamente alcançar algum êxito, é 

necessário estar bem preparado e, portanto, isso só pode 

ocorrer se considerarmos que, ao longo do processo, todas 

as informações devem ser devida e sequencialmente tratadas 

e integradas. No ensino, tal processo não é opcional. 

 É unanimemente reconhecido que o exercício da 

profissão docente reivindica um vasto conjunto de 

preceitos, que vão desde conhecimentos especializados até à 

capacidade de os transmitir de forma compreensível aos 

alunos. Nesse sentido, o conhecimento do conteúdo é 

primordial para que se conduza o processo de ensino-

aprendizagem com significância e segurança. No entanto, 

importa que se criem condições para que se promova 

primeiramente a aprendizagem de qualidade em detrimento da 

quantidade. O professor, por mais entusiasta e conhecedor 

da matéria que ensina, necessita de a formatar de modo a 

que possa ser absorvida pelos seus alunos, caso contrário 

não concretizará a sua função. De modo a preservar as 

práticas de qualidade, foi frequente o recurso à elaboração 

de fichas de apoio, relativas a cada uma das modalidades 
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lecionadas, e a utilização de diversos recursos didáticos 

para as aulas, como visualização de vídeos, imagens e 

esquemas em projetor, livros de consulta rápida ou placards 

informativos. Estes foram, sem dúvida, ferramentas 

essenciais que facilitaram a comunicação e viriam a 

expandir as minhas possibilidades de ação. Com a sua 

elaboração pude perceber mais facilmente onde se 

encontravam as minhas maiores lacunas e pude, com o apoio 

da Professora Cooperante, intervir sobre elas. Nesta 

lógica, considero que a minha experiência prévia como 

treinador de crianças e jovens se revelou extremamente 

útil, uma vez que pude direcionar a minha atenção para a 

utilização cuidada da informação e como a transmitir, sem 

que estivesse tão preocupado com o controlo da turma e 

gestão do espaço de aula. 

Estava consciente, apesar das minhas debilidades, de 

que qualquer falha, por mais pequena que fosse à primeira 

vista, poderia futuramente vir a comprometer as fases 

subsequentes. Desta forma, percebi que, em alguns momentos, 

não estava, de facto, devidamente preparado para 

prosseguir, o que me impeliu a pesquisar e estudar, de 

forma a cobrir estas falhas. 

   

4.1.3 Aplicação 

 Chegado ao contexto de ensino onde desenvolveria o 

Estágio Profissional, cedo me apercebi de que a formação 

inicial que havia recebido não me tinha preparado, 

especificamente, para a lecionação de determinados 

conteúdos. Cedo me deparei com algumas fragilidades ao 

nível dos conhecimentos e recursos de algumas modalidades 

cujo Plano Curricular me exigia lecionar, nomeadamente no 



[RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL] 
Vasco Nuno Brito Malafaia Granhão 2011/2012 

 

53 

Futebol, na Ginástica e algumas disciplinas do Atletismo 

(p.e. o lançamento do peso). Vi-me, então, forçado a 

colmatar as minhas fraquezas nesses conteúdos programáticos 

com dois propósitos principais. O primeiro, no sentido de 

providenciar aos meus alunos práticas de ensino 

significativas e de qualidade, e o segundo, com o intuito 

de elevar os meus conhecimentos e competências. 

 Em algumas modalidades, retinha apenas memórias de 

experiências de prática pessoal das mesmas. Necessitei, por 

diversas vezes, de voltar a assumir o papel de estudante e, 

apoiado na formação geral que já detinha e fui recebendo ao 

longo da formação académica, parti para a investigação no 

sentido de (re)aprender os fundamentos desses conteúdos 

programáticos. Nesta tarefa, muito contribuíram os 

professores do GDEF que, pela sua disponibilidade e 

companheirismo, se disponibilizaram a partilhar as suas 

experiências e, em alguns casos, os seus conhecimentos 

especializados em determinadas modalidades. De facto, 

estava bem assente entre os professores do grupo que os 

professores-estagiários eram, desde o início, parte 

integrante da equipa. Um por todos, e todos por um. 

Pessoalmente, considero que este espírito de entreajuda e 

camaradagem constituiu um dos principais alicerces para os 

dois Núcleos de Estágio, facilitando a nossa integração e 

familiarização com a comunidade escolar. 

 Embora endereçar as dificuldades seja circunstância 

normal ao longo da vida, não pude deixar de revisitar os 

quatro anos de ensinamentos na Faculdade, retirando ilações 

e contrapondo este percurso com as exigências do contexto 

real em que me encontrava. Embora seja evidente e garantido 

que houve aproveitamento efetivo das unidades curriculares 

ao longo da Licenciatura e Mestrado, não pude deixar de 
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levantar algumas questões relativas à preparação que 

recebi. Contudo, não existia margem para erros ou desculpas 

de mau pagador. Afinal de contas, o confronto com a 

realidade do ensino real é o objetivo central do Estágio 

Profissional. Auxiliando-me nos diversos meios que 

descrevi, as lacunas foram sendo preenchidas e as 

dificuldades superadas. 

  

4.1.3.1 O Controlo da Turma 

 O processo de interação nas primeiras sessões de 

contacto, se não for bem conduzido, poderá levar os alunos, 

que à partida sabem que somos professores-estagiários, a 

encarar-nos com alguma leviandade. Comprometido em garantir 

o controlo da turma e ganhar a confiança dos alunos, 

estabeleci como objetivos iniciais a supervisão dos 

comportamentos em detrimento das suas competências motoras. 

Era necessário estabelecer uma posição autoritária que 

incitasse os alunos a se resignarem às regras de 

funcionamento das aulas, ao cumprimento das tarefas e ao 

respeito coletivo. Adotei uma posição assertiva, que 

demonstrasse segurança e autoridade mas, por outro lado, 

que mostrasse a aceitação das características pessoais de 

cada um. Considero que esta aproximação inicial foi 

essencial, na medida em que criou condições para que, passo 

a passo, a autoridade passasse de imposta a aceite. 

 O facto de a Professora Cooperante me ter incutido 

autonomia no planeamento e aplicação durante todo o ano 

letivo consciencializou-me de que a responsabilidade seria 

sempre minha, e como professor teria de ser eu a responder 

por todos os acontecimentos, fossem positivos ou negativos. 

Contudo, o assumir desta posição necessitava, igualmente, 
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do reconhecimento de capacidade e competência por parte dos 

alunos. A motivação e comprometimento dos alunos ficaria 

irremediavelmente afetada por quaisquer momentos de 

incoerência e insegurança da minha parte. Tencionava ser 

competente e seguro, de forma a garantir a confiança da 

turma. 

 Devido a alguma tendência para comportamentos abusivos 

ou impróprios, considerei imperativo implementar algumas 

metodologias preventivas que viriam, efetivamente, a 

revelar-se importantes auxílios no controlo da turma. 

Assim, responsabilizei-me sempre pela formação dos grupos 

de trabalho, quer em termos dos seus constituintes, quer na 

área do espaço onde iriam trabalhar. Deste modo, a 

organização dos alunos foi garantida, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos, essencialmente procurando a 

conjugação ideal entre níveis de domínio das habilidades 

motoras e questões comportamentais. A gestão dos alunos 

mais conflituosos ou incumpridores, atribuindo-lhes um par 

ou grupo mais heterogéneo, permitiu-me administrar com 

tranquilidade os seus comportamentos. A utilização de 

fichas de apoio, onde estruturava a associação e 

posicionamento dos alunos, foi igualmente importante para 

maximizar o aproveitamento. 

 

4.1.3.2 Seleção de estratégias 

 Na base do controlo comportamental e da relação de 

confiança alcançados estiveram, conforme já referi, o 

estabelecimento de regras de funcionamento e a 

implementação de rotinas, efetuados desde o início do ano 

letivo. Segundo Arends (1995) os gestores eficazes 

estabelecem regras e procedimentos claros, ensinam as 
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regras e esses procedimentos aos alunos e orquestram as 

atividades durante toda a aula. De facto, estas 

implementações relevaram-se a base de sucesso de todo o 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido.  O mesmo 

autor refere que os professores eficazes procuram 

desenvolver nos seus alunos competências de autogestão, no 

sentido de os responsabilizar sobre os acontecimentos da 

aula e no sentido de reduzir os eventuais problemas que 

possam existir, tanto a nível da gestão da aula, como a 

nível disciplinar. 

 A implementação destes guidelines, perante a 

rotatividade dos conteúdos programáticos, permitiu que as 

especificidades de cada modalidade funcionassem como 

reajustamentos ao invés de novos planos de ação. Já 

rotinados e devidamente familiarizados com as normas de 

funcionamento e com as estruturas habituais dos exercícios, 

os alunos mostravam-se mais comprometidos com as 

atividades, transparecendo a intencionalidade e ambição de 

lhe serem propostas em tarefas mais exigentes. Nesse 

sentido, julguei conveniente planear o envolvimento 

organizado dos alunos na arrumação e montagem do material a 

utilizar nas aulas. Procurei ainda conferir a determinados 

alunos, de comprovada capacidade de autonomia e 

conhecimento de causa, a responsabilidade de supervisionar 

o seu manuseamento. Por exemplo, no caso específico da UD 

de Ginástica, a qual foi concebida presumindo a utilização 

de fichas de progressão individuais e cumprimento de 

objetivos, os alunos, divididos por grupos, eram 

solicitados e selecionar o material de que iriam necessitar 

e estruturar o seu espaço de trabalho, sobre a supervisão 

do professor. 
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 Sem dúvida que estas medidas se mostraram eficazes no 

estabelecimento do controlo da turma, na medida em que 

permitiu o envolvimento ativo dos alunos, não só nos 

exercícios didáticos, mas também em tarefas de índole 

comportamental, influenciando decisivamente o seu 

aproveitamento global. Conforme referem Silva e Neves 

(2004), uma prática pedagógica que envolva ativamente os 

alunos, em que os critérios de avaliação sejam explícitos e 

as interações professor-alunos sejam de natureza pessoal 

parece ser propícia a um clima de disciplina e 

comprometimento.  

 De referir que os alunos que, pelos mais diversos 

motivos, estivessem indisponíveis para a prática, efetuaram 

tarefas de colaboração e auxílio à realização das aulas, 

como seja tarefas de heteroavaliação de colegas, supervisão 

de atividades, arbitragem de jogos, etc. Em alguns casos, 

para estes alunos houve lugar ao preenchimento de um 

relatório de ocorrências. Aliás, segundo Santo (2009) “a 

intervenção disciplinar de carácter preventivo, concebida 

como a competência que permite compreender e neutralizar as 

causas dos comportamentos de indisciplina na sala de aula, 

é, pela sua complexidade, uma das facetas mais exigentes da 

atividade docente.”  

 Não foi fácil nem célere o processo de estabelecimento 

de regras e criar hábitos crónicos de cumprimento das 

mesmas. Contudo, não demorou muito até que se averbassem 

resultados palpáveis no que toca ao tempo de empenhamento 

motor, tempo potencial de aprendizagem e níveis de atenção 

gerais da turma. Considero que o tempo não foi gasto, mas 

sim investido, efetivamente provocando modificação de 

comportamentos e estabelecendo limites de comportamento 

aceites por todos. A minha autoridade passou de imposta a 
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aceite, e o sentimento de obrigação nos alunos foi-se 

dissolvendo, dando lugar à integração e comprometimento. 

 

4.1.3.3 Evolução da Capacidade de Instruir 

 Uma das maiores dificuldades com que me deparei, 

inicialmente, foi relativa ao processo de instrução. Os 

alunos, já perfeitamente controlados, manifestavam um ritmo 

de aprendizagem lento e alguma falta de concentração, as 

mesmas que os professores dos anos letivos anteriores 

haviam alertado. Contudo, a diversidade dos alunos acabou 

por ser uma das ferramentas mais exploradas e que melhores 

resultados trouxe. Pelo contrário, seria, mais uma vez, a 

disparidade a imperar. Se, por um lado, parte dos alunos da 

turma compreendiam e aplicavam perfeitamente aquilo que 

pretendia, por outro, um número significativo demonstrava 

evidentes dificuldades em apreender os pressupostos de 

execução das tarefas e em transferi-los posteriormente para 

a prática. Mais ainda, comprovei a generalizada falta de 

hábitos de trabalho e organização que foram elucidados na 

reunião de Conselho de Turma.  

Perante as dificuldades e relutâncias evidenciadas, 

desde cedo, pelo grupo de trabalho, emergiu a urgência de 

estabelecer um plano que visasse desviar o rumo dos 

acontecimentos. Pretendia estabelecer que a aula de 

Educação Física era um espaço de trabalho alegre, 

motivador, interessante e (sempre que possível) divertido, 

mas acima de tudo de respeito, responsabilidade e 

comprometimento.  

 Rapidamente vislumbrei que as dificuldades de 

compreensão das tarefas por parte de alguns alunos advinham 

de falta de familiaridade para com determinadas 
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terminologias e descrições. A solução imediata passou por 

adotar técnicas de instrução que pudessem contribuir para 

que os momentos de transmissão de informações e a aplicação 

prática dessas mesmas instruções fossem mais eficazes. 

Neste sentido, a utilização de uma linguagem o mais simples 

possível, tendo sempre em consideração a terminologia 

específica da disciplina e a concentração no essencial. 

Procurei apresentar os conteúdos decompondo-os e focando a 

cada momento apenas uma ou um número restrito de 

componentes críticas, evoluindo em complexidade ao ritmo de 

aprendizagem dos alunos. Instituí o recurso a demonstrações 

executadas por mim ou utilizando os próprios alunos como 

agentes de ensino e a apresentação de situações de 

aprendizagem com organizações metodológicas que, por um 

lado, fossem tão simplificadas quanto possível, e por 

outro, que promovessem a participação ativa de grande parte 

dos alunos, com especial incidência na componente cognitiva 

e socioafetivas. Estas foram estratégias que permitiram, 

efetivamente, atenuar estas dificuldades. No entanto, seria 

o recurso a outras técnicas, mais apelativas, a contribuir 

de forma mais concreta para o êxito do processo de 

instrução. 

 A utilização do quadro para a explicação da matéria e 

a utilização de recursos didáticos dinâmicos e inovadores, 

tais como o aparelho multimédia e o computador, para a 

projeção de vídeos, fotografias e apresentações em 

PowerPoint, deram um contributo substancial para que os 

momentos de instrução se caracterizassem pela concentração 

e a atenção às informações transmitidas, verbal ou 

imageticamente. 

 O tratamento didático dos conteúdos a transmitir 

tornou-me, de facto, mais competente pedagogicamente. 
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Estava consciente de que conhecia a matéria de ensino, 

averbava um conjunto de habilidades relativas às 

modalidades, dominava (em certos casos) a capacidade de 

demonstrar, mas, no entanto, necessitava de ser capaz de 

dominar o conteúdo, de forma a torná-lo percetível e 

significativo para os alunos. Whipple (2002) incidiu sobre 

esta ideia ao afirmar que o conhecimento pedagógico de 

conteúdo não comporta apenas o conhecimento de conteúdo, 

mas também contém a habilidade de “desfazer” o conhecimento 

e explicar isso a outra pessoa. Aprender é essencialmente 

uma questão de dar sentido às coisas (ao conhecimento 

interiorizado ou à atividade prática), fazendo a ligação 

entre estas e a vida diária. Daí a aprendizagem ser vista 

como uma prática social, em contextos sociais, e que tem 

lugar em circunstâncias particulares, de tempo e espaço.   

 O tempo despendido a investigar e a elaborar materiais 

de apoio viriam a ser totalmente recompensadas, conduzindo 

os alunos a uma emancipação progressiva, rumo à autonomia e 

sentido de responsabilidade pelo seu próprio trabalho. 

Desta forma, considero que apesar de ter sido de extrema 

relevância para o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido, foi ainda mais valioso para o meu crescimento 

profissional, levando-me a incrementar competências e a 

desenvolver habilidades de ensino. 

 

4.1.3.4 Soluções para Problemas Concretos 

 No conjunto das primeiras dez a doze aulas, procurei 

intervir assertivamente sobre algumas situações que 

manifestavam tendência para se repetir e multiplicar. De 

facto, as observações que efetuei vieram a provar-se 

fundamentadas, e cedo encontrei mecanismos para modificar 
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estas tendências. Um dos problemas efetivos prendia-se com 

os atrasos constantes para uma aula, que pelas suas 

caraterísticas, já contava com tempo útil reduzido. Mais 

ainda, quando comecei a constatar havia consistência quanto 

aos membros de um grupo se apresentava bem depois da hora 

estipulada e, por coincidência ou não, aquele conjunto de 

alunos que em anos anteriores haviam sido habituados a um 

clima de facilitismo e desleixo, não me via, de forma 

alguma, possibilitado a tolerar. Decidido a não deixar que 

a situação se alongasse ou até mesmo se agravasse, pois não 

seria plausível continuar a prejudicar quem vinha para a 

aula atempadamente, procurei intervir decisivamente.  

 A estratégia implementada prendeu-se essencialmente 

com a apresentação de exercícios preparatórios, lúdicos e 

entusiastas que, além do valor e pertinência quanto ao seu 

enquadramento didático, conseguissem cativar os alunos para 

a aula. Contudo, os alunos que chegassem atrasados seriam 

submetidos a um outro tipo de atividade, por norma menos 

interativo e motivador. Esta medida visou, por um lado, 

premiar os alunos pontuais e cumpridores com uma atividades 

de que gostassem e, por outro, apelar à motivação 

extrínseca dos alunos incumpridores, procurando “espicaçar” 

o seu entusiasmo pela participação nestas atividades. 

Efetivamente, esta medida rapidamente colheu resultados, 

diminuindo consideravelmente a ocorrência destes atrasos. 

Outro problema que se manifestou cedo teve que ver 

especificamente com as aulas de apenas de um tempo letivo 

que, por contabilizarem apenas quarenta e cinco minutos, 

que ficariam limitadas a uns meros trinta minutos, dado que 

eram disponibilizados cinco minutos no início para que os 

alunos transitassem da aula anterior e se pudessem equipar, 

e dez minutos no final para que os alunos realizassem os 
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cuidados mínimos de higiene. A minha inexperiência inicial, 

aliada à vontade de “mostrar serviço” à Professora 

Cooperante, levou a que os planos de aula iniciais 

apresentassem uma enorme variedade de exercícios. De facto, 

a perceção com que ficava no fim das aulas, quer eu, quer 

uma boa parte dos alunos, era de que a aula terminava no 

momento em que deveria continuar. Sentia que, na maioria 

dos casos, era naqueles momentos que os níveis de atenção e 

motivação para as tarefas estavam em alta, e existia uma 

maior predisposição para continuar com as atividades. Era 

urgente modificar esta situação e conceber estratégias para 

aumentar o tempo útil de prática. 

 Com o tempo, fui compreendendo como fazer com que as 

aulas fossem mais proveitosas e equilibradas, sem 

comprometer os objetivos gerais e específicos traçados ao 

nível das habilidades motoras, desenvolvimento cognitivo, 

aspetos socioafetivos e mesmo a condição física. Comecei a 

apostar em planear aulas que contemplassem menos exercícios 

praticados durante mais tempo e em permitir que o grupo 

desfrutasse mais deles, abrindo espaço a mais exercitação e 

oportunidades de errar e corrigir. 

 Os resultados desta medida levaram-me a compreender o 

que é, de facto, a perspetivar as aulas de uma forma 

diferente, fazendo-me perceber de que forma considerar as 

características dos alunos e do meio na execução de um 

planeamento. Assim percebi que a aula não é somente a 

sequenciação de atividades de forma lógica e organizada em 

que um professor e alunos estão envolvidos, mas antes a 

unidade pedagógica do processo de ensino, pois é dentro 

dela que a concretização do ensino efetivo se realiza. Deve 

ser considerada como o espaço onde as ideias, os conteúdos, 

os valores e o conhecimento se transformam em algo de 
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empírico, que faz de facto a diferença nos nossos alunos. 

Esta foi, seguramente, uma dos mais valiosos ensinamentos 

que retirei do EP, e ser-me-á útil não só na atividade 

docente futura, como também na minha carreira de treinador 

de jovens. 

 Contornadas estas situações mais práticas, outras me 

viriam a exigir maior empreendimento e capacidade de 

análise. 

 

4.1.3.5  O meu crescimento… e o deles. 

  Logo no início da concretização do planeamento, fui 

percecionando que a forma como se planeava a aula e se 

organizavam as tarefas, os alunos, os espaços e materiais e 

o tempo da aula, trazia consequências extremamente 

preponderantes para a aula e, ainda, para o cumprimento dos 

objetivos estipulados, mais até do que imaginava 

inicialmente. Efetivamente, reconheci que a elaboração dos 

planos de aula era mais do que essencial, pois iria 

informar e alicerçar um plano de ação que, mais do que 

planear o que queríamos que viesse a acontecer, permitia a 

prevenção contra aquilo que não consideramos benéfico. 

Nesta linha de orientação, Bento (2003) afirmou que “o 

resultado de uma aula depende preponderantemente da 

qualidade da sua preparação”. Daí que a tomada de decisão 

do professor na aula seja, portanto, decisiva, pois elas 

estão dependentes das condições de aplicação. Sendo 

objetivos do planeamento a estruturação da lecionação dos 

conteúdos programáticos e a seleção das estratégias de 

concretização, é seguro afirmar que a planificação 

constante é essencial, não havendo espaço para que, de 

maneira alguma, seja menosprezada, pois a ausência de 
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planeamento e a espontaneidade comprometem a integridade do 

ensino de qualidade, e expõe os intervenientes a riscos de 

más práticas e ao desenvolvimento de valores desajustados e 

errados. Contudo, e citando uma frase da Professora 

Cooperante, “o plano de aula não é sagrado”. Recordo-me 

que, durante as primeiras semanas de aula, insistia na 

necessidade de ponderar tudo ao mais ínfimo pormenor, e a 

seguir escrupulosamente todos as diretrizes que o plano 

indicava sem o questionar. Em parte, penso que esta minha 

tendência adveio da formação académica, onde considero que 

houve ênfase excessiva na construção de planos de aula e 

suas correções. Por vezes, passava horas a pensar em todos 

os detalhes da aula, a prever possíveis problemas e a 

antecipar soluções para os mesmos.  

E seguindo os ensinamentos da PC, comecei a aceitar, 

dia para dia, a possibilidade de flexibilização do plano de 

aula. Aliás, desta consciencialização resultaram benefícios 

bem patentes, na medida em que desenvolvi consideravelmente 

a minha autonomia, criatividade e capacidade de adaptação a 

situações imprevistas. Por outro lado, fui-me apercebendo 

de que, por vezes, era justificável o prolongamento, 

remoção ou substituição de um exercício em detrimento de 

outro, pelos mais diversos motivos, fossem eles de 

constrangimento de espaço, pertinência ou conveniência. 

Esta libertação representou para mim um fator de 

crescimento como professor, pois desprendeu-me a minha 

atenção do restrito cumprimento do plano, permitindo-me 

concentrar no essencial: proporcionar experiências de 

aprendizagem de valor aos alunos. 

 Embora não me recorde de me sentir nervoso ou 

constrangido antes da realização de uma aula (talvez por 

ter já dirigido centenas de sessões de treino com jovens), 
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confesso que nem sempre me sentia seguro para com os meus 

planeamentos. No final de certas aulas, mesmo de algumas 

que considerava terem corrido bem, sentia frequentemente 

que não tinha mostrado o melhor de mim. No entanto, o tempo 

e a experiência, aliados ao clima de cumplicidade e 

comprometimento que foram estabelecidos nas aulas, foram 

ofuscando a inibição e os constrangimentos. Com o tempo, 

passei a ser progressivamente mais capaz de interagir com 

os alunos e, sem diminuir o seu valor e preponderância, a 

orientar-me pelo plano de aula em vez de o seguir. 

 E tal não significa que tenha remetido o planeamento 

para um plano supérfluo. Na verdade, o planeamento ganhou 

um verdadeiro significado e concretizou-se na prática em 

aulas de, estou em crer, enorme valor educativo. Importa, 

acima de tudo, envolver os alunos em atividade 

significativas, com qualidade, em ambiente propício à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de relações sociais e 

afetivas importantes. 

 

4.1.4 Avaliação 

 Segundo Bento (2003), conjuntamente com a planificação 

e realização do ensino, a análise e avaliação são 

apresentadas como tarefas centrais de cada professor. A 

análise e avaliação, por estarem estritamente ligadas, à 

planificação e realização, ditam que nenhuma delas é 

dispensável. Encarada como uma tarefa nuclear e inevitável 

do professor, a avaliação foi, decididamente, um maiores 

desafios que experienciei durante o EP. Apesar de a ter 

encarado frequentemente, ao longo de todo o ano letivo, sob 

a forma de avaliações diagnósticas como um meio para aferir 

o nível de conhecimentos dos alunos e, assim, poder ajustar 
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todo o processo às suas capacidades, rapidamente percebi 

que ela não seria, apenas, um aspeto central para que se 

mediasse a congruência dos objetivos definidos com os 

resultados obtidos. Claro está, teria também de desempenhar 

um papel de classificação dos alunos. 

Efetivamente, conseguir observar a prestação de cada 

um dos alunos e inferir o que eram capazes de realizar não 

se denotava tarefa fácil. E cedo descobri que eram poucas 

as semelhanças entre a avaliação real e a realizada nos 

momentos de observação em outras Unidades Curriculares do 

mestrado. Rapidamente fui remetido para a complexidade de 

um processo que se iniciava na avaliação diagnóstica. Com a 

realização das avaliações diagnósticas pude informar e 

completar o módulo 6 das várias Estruturas do Conhecimento. 

Embora nunca ignorando as orientações presentes no PNED e 

as condições impostas pelo departamento, importava 

considerar as necessidades dos alunos. Desta forma, a 

determinação dos momentos, dos processos, dos critérios, 

dos objetivos e dos instrumentos de avaliação foram, 

progressivamente, dotando cada uma das diferentes 

modalidades em avaliação de sentido e de intencionalidade, 

demonstrando-me que este seria a ferramenta reguladora da 

qualidade do ensino e da aprendizagem nas minhas aulas. 

Porém, a inexperiência, a elaboração de documentos 

impróprios e a dificuldade de gerir os acontecimentos da 

aula e simultaneamente inferir os desempenhos dos alunos, 

manifestaram-se como as principais dificuldades. 

 Para a resolução destas questões, muito contribuíram 

os longos diálogos com a Professora Cooperante, a 

observação de aulas de professores experientes e dos 

próprios colegas de Estágio, e ainda o reviver das minhas 

aulas, na perspetiva de quem as observava através do 
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preenchimento de fichas de observação e visualização de 

fotografias e vídeos, foram importantes alicerces para que 

eu fosse progressivamente corrigindo a minha atuação e 

fosse sendo capaz de recorrer a metodologias de recolha de 

informações mais eficazes. Emergiu a necessidade de 

produzir documentos de levantamento de dados que fossem 

compactos e de consulta rápida, e que permitissem o registo 

célere de informação observável. Compreendi a necessidade 

de não me “ausentar” da aula e assumir apenas a função de 

observador, mas sim de manter o controlo dos acontecimentos 

e me envolver nas atividades. Vislumbrei quanto tempo devo 

investir na observação de cada aluno, e como considerar os 

dados das aulas anteriores. 

 A avaliação formativa foi, de todas as modalidades de 

avaliação, aquela em que acabei por mais investir, 

resultando na produção de documentos de apoio para os 

alunos, como Fichas de Apoio Formativas, documentos de 

apoio para as aulas, recursos didáticos para a explicação e 

representação da matéria, a utilização do quadro para a 

esquematização de conceitos e ainda, a emissão de feedbacks 

que permitissem aos próprios alunos situarem-se face aos 

seus desempenhos, foram importantes meios para que cada uma 

das diversas modalidades de avaliação fosse determinante 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

 O registo da avaliação contínua, sob a forma de 

relatórios de aula, permitiu a coleção sistemática de dados 

relativos aos desempenhos e aos comportamentos, que vieram 

a informar e auxiliar a atribuição de classificações na 

avaliação sumativa. 

 A capacidade de controlar toda a turma e ao mesmo 

tempo realizar uma tarefa particular, um pouco mais 

exigente, foi sendo progressivamente desenvolvida. Recordo, 
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com satisfação, a minha última avaliação sumativa, da 

modalidade de Futebol que teve que decorrer simultaneamente 

com a realização do teste da milha da Bateria de Testes 

adaptada do Fitnessgram, no âmbito do projeto CRISE. A 

necessidade de inferir os desempenhos de quem se encontrava 

a realizar a avaliação sumativa de Futebol e, ainda, a 

necessidade de controlar o número de voltas realizado por 

cada um dos alunos e transmitir-lhes essas informações (e 

outras ainda que os motivassem e não os deixassem quebrar o 

rendimento) foi cumprido, para grande satisfação minha. 

Quanto à avaliação da cultura desportiva, ficou 

decidido, em Núcleo de Estágio, que procederíamos à 

realização de testes teóricos escritos no final de cada um 

dos Períodos. Embora tenha obviamente cumprido com a medida 

acordada, sou da opinião que, para se aferir o nível de 

cultura desportiva de uma criança ou de um jovem, o papel e 

a caneta não tão fiáveis indicadores quanto a capacidade de 

os aplicar que eles demonstram. Considero que a avaliação 

da CD pode ser efetuada através da observação do desempenho 

em situações de jogo, pela colocação de questões em 

momentos oportunos ou até pela apresentação de pequenos 

trabalhos sobre determinados temas. A contemplação dos 

saberes teóricos, aplicados em contexto de aula, foi mais 

um dos elementos que auxiliou e elucidou a atribuição final 

de níveis. Considero pertinente referir uma estratégia que 

adotei na avaliação de alguns conteúdos programáticos, 

nomeadamente no lançamento do peso e na Ginástica de solo, 

Acrobática e de Aparelhos, e que consistiu na formação de 

grupos de trabalho, que registavam o desempenho em fichas 

de progressão, num sistema de partilha de informação e 

feedbacks entre eles, com o auxílio do professor e fichas 

de apoio. Este envolvimento na avaliação, ao estabelecer a 

realização da auto e hétero avaliação, confrontou os alunos 
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com a necessidade de desenvolverem a responsabilidade 

(individual e para com o grupo), o espírito crítico, o 

sentido de justiça e a autonomia. De facto, e dado que, no 

início da adolescência, os jovens atribuem grande 

relevância às opiniões dos seus pares, esta estratégia 

motivou um nível de empenhamento superior nas atividades.  

 De uma visão inicial de mera classificação, compreendi 

que a avaliação é, antes de mais, um processo de regulação 

e de controlo. Embora estejamos comprometidos com a 

atribuição de um nível que quantifique os desempenhos dos 

alunos, o ato de avaliar ganha valor exponencial se dela 

soubermos extrair informação que nos permita reinventar-

nos, reprogramar as nossas práticas e evoluir como 

profissionais. Ao avaliar os alunos, efetivamente estamos a 

avaliar-nos também a nós, pois o sucesso deles depende do 

nosso desempenho. 

 Quanto ao processo de atribuição de níveis 

propriamente ditos, devo dizer, antes de mais, que 

considero a atual escala de classificação do Ensino Básico 

(1 a 5) limitadora e insuficiente. Da existência de apenas 

cinco níveis estipula, desde logo, um valor para o aluno 

totalmente incumpridor e outro para o aluno exemplar, 

sobrando apenas três escalões para colocar a esmagadora 

maioria dos alunos. De facto, a missão de conferir níveis 

de desempenho sob uma escala tão restrita, não só dificulta 

a tarefa, como levanta questões relacionadas com justiça e 

consideração. Excetuando os alunos situados nos extremos, 

vulgarmente não é fácil distinguir dois alunos situados no 

nível 3, pois o mesmo não releva se o aluno esteve perto da 

reprovação ou de ser um aluno de bom nível. 

 Nesta ordem de ideais, a atribuição de níveis 

insuficientes foi uma das minhas inquietações. Sendo certo 
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que a maioria dos alunos (e respetivos EEs) não estão 

habituados a que, na disciplina de Educação Física, lhes 

sejam atribuídos níveis inferiores a três. Nem eles nem os 

colegas de profissão. Pude constatá-lo nas Reuniões de 

Conselho de Turma Intercalares e até mesmo nas Reuniões de 

Conselho de Turma de avaliações finais de Período, onde 

tive o privilégio de compartilhar com os restantes docentes 

as informações relativas aos desempenhos dos alunos nos 

diversos domínios. De facto, e como já tive oportunidade de 

referir, a nossa disciplina não é encarada de igual modo. 

Somos, ainda, vistos como a tal disciplina que entretém o 

corpo e negligencia o espírito. No entanto, procurei 

sempre, apoiado pela minha Professora Cooperante, alterar 

esta situação. As minhas intervenções foram sempre no 

sentido de dignificar o trabalho que cada um de nós 

desenvolve, procurando contribuir para a formação global do 

indivíduo e que, por nos permitir uma interação mais 

profunda com os alunos, no corpo e no seu cognitivo, se 

assume de fulcral relevância para uma maior 

consciencialização do que são, para um maior conhecimento 

deles próprios. Foi interessante constatar que os alunos 

caracterizados por muitos professores como rebeldes e 

indisciplinados eram, nas minhas aulas, os mais cooperantes 

e empenhados. Foi também interessante perceber que a falta 

de interação de alguns alunos com determinados professores 

se contrapunha ao dinamismo e ao espírito de equipa que 

reinava nas minhas aulas. 

 No entanto, a atribuição de níveis inferiores a três 

acabou por ter um “efeito placebo” sobre praticamente toda 

a turma. Por um lado, os alunos perceberam que estavam a 

ser avaliados por alguém disposto a atribuir a nota que 

efetivamente merecessem, fosse esta positiva ou negativa. 

Por outro, esta medida incitou os alunos a querer evoluir, 
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consciente de que o seu empenho e dedicação viriam a dar 

frutos. Aprendi que para ter é necessário conquistar e não 

poderia deixar de passar esta importante mensagem aos meus 

alunos. Incitei-os a mostrarem-me que eram merecedores, que 

eram capazes, que valorizavam a disciplina e, na verdade, 

conseguiram surpreender-me. 

 

4.2 Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

A participação na vida escolar não é opcional para o 

professor. Pelo contrário, a sua atuação é altamente 

dependente da relação que estabelece com os agentes que 

pertencem à sua comunidade educativa. Há que compreender a 

Escola e inteirarmo-nos dos seus problemas e projetos. É 

importante que os professores de Educação Física procurem 

relançar o estatuto da Educação Física, envolvendo-se nos 

seus propósitos e tendo uma participação ativa na Escola. 

Contudo, muitas das vezes questiona-se e somos confrontados 

com o desinteresse de alguns profissionais de Educação 

Física.  

A atividade do professor não pode cingir-se única e 

exclusivamente à relação com os alunos na sala de aula ou, 

no nosso caso no pavilhão gimnodesportivo. Ao longo deste 

ano letivo, participei em várias atividades internas, tendo 

contribuído para que a comunidade escolar pudesse olhar 

para a “malta do fato de treino” de outra forma, ou seja, 

fazendo-a sentir que o profissional de Educação Física tem 

o seu espaço de atuação na escola e que prestar o seu 

contributo para a formação geral e multilateral do aluno, 

preparando-o para as exigências da sua vida ativa. 
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4.2.1 Desporto Escolar 

O projeto nacional de Desporto Escolar, a viver dias 

de incerteza, visa a criação de espaços de participação 

voluntária dos alunos que queiram envolver-se com a prática 

desportiva. No caso da nossa Escola, a oferta de Desporto 

Escolar é extremamente diversificada e contava, em meados 

de abril, com mais de 100 alunos inscritos entre todas as 

modalidades. Também eu, pois, me quis envolver, tendo 

prestado auxílio no grupo de Badminton. 

No âmbito da participação na Escola e da mobilização 

da comunidade escolar, os dois Núcleos de Estágio foram 

responsabilizados pela dinamização de praticamente todos as 

atividades internas e externas realizadas no âmbito de 

Grupo Disciplinar de Educação Física. Tais incluíram: 

 A planificação, divulgação e angariação de 

patrocínios para a realização da “Corrida do Pai 

Natal”, prova que contou com a participação de 

mais de 400 alunos; 

 A supervisão e controlo de resultados do Torneio 

de Badminton; 

 A arbitragem e controlo de resultados do Torneio 

de Basquetebol “Compal Air”; 

 O acompanhamento da comitiva de alunos que 

visitou o Parque Aquático de Amarante, evento que 

contou com a participação de mais de 500 alunos; 

 Acompanhamento do Grupo de Desporto Escolar de 

Badminton no Torneio Regional “Gai’Amar” de 

Badminton. 
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4.2.2 Projeto “Comer Saudável” 

 

Em concordância legal e científica com os recentes 

estudos que abordam a importância de uma alimentação 

equilibrada, a Escola Básica Dr. Costa Matos, por 

iniciativa e coordenação da professora Maria Silva, 

desenvolveu, e está a aplicar desde há três anos, o Projeto 

“Comer Saudável”. Este consiste não só na criação de bons 

hábitos de alimentação para alunos que usufruem da cantina 

da Escola, com diversidade e em quantidades apropriadas, 

mas no cumprimento de regras de conduta. Para tal, foram 

criados horários de refeição para cada uma das turmas da 

escola, divididos por 3 turnos de cumprimento obrigatório. 

Por outro lado, o espaço da cantina está supervisionado 

por, pelo menos, dois professores, sendo que coube em 

grande medida aos estagiários garantir que este requisito 

fosse cumprido. 

 

 

4.2.3 Formação Cívica 

  

 Por proposta da Professora Cooperante, houve também um 

envolvimento de todos os estagiários na disciplina de 

Formação Cívica. O objetivo passava por desenvolver uma 

temática da nossa preferência num período de seis aulas de 

45 minutos bem separadas no tempo (entre Janeiro e Maio). 

Em sintonia com o Plano Anual de Atividades e com o 

presente ano, pareceu-nos (membros do Núcleo de Estágio) 

pertinente e interessante abordar a temática dos Jogos 

Olímpicos. Pessoalmente, optei pela planificação de aulas 

que se centrassem no debate e partilha de informação, com a 

presença de materiais audiovisuais e recurso a jogos de 

palavras. Confesso que fiquei surpreendido com o entusiasmo 
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que estas aulas semearam e com os resultados demonstrados, 

já no final da unidade, na ficha avaliativa de 

conhecimentos. 

  

 

4.2.4 Outros eventos 

Posso ainda destacar a participação em: 

 Ação de Formação em Tai-Chi (2 horas); 

 Participação no Jantar de Finalistas de ano 

letivo 2011/2012; 

 Organização e participação dos Eventos “Cerimónia 

de Abertura das Olimpíadas Escolares” e 

“Cerimónia de Encerramento das Olimpíadas 

Escolares” 

 Em várias ocasiões, fomos solicitados a realizar 

aulas de substituição a turmas de 5º e 6º ano. 

 

4.3 Desenvolvimento profissional 

 Na busca e preservação constante da competência 

profissional o professor deve refletir acerca do exercício 

das suas atividades, apoiando-se na experiência, na 

investigação e em outros recursos de desenvolvimento 

profissional, promovendo o sentido de responsabilidade e 

identidade profissional, bem como a colaboração e a 

abertura à inovação. 

A reflexão representa o repensar sistemático da ação 

educativa na tentativa de a tornar mais coerente e mais 

eficaz, dentro de um determinado contexto, é vista como uma 

competência fundamental para a autonomia docente que a 

vivência do Estágio Profissional pretende proporcionar. 
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Segundo Rodrigues (2009), ser autónomo significa ser livre, 

ser capaz de tomar as suas próprias decisões e de 

empreender as suas próprias ações, sem depender de 

terceiros para praticar os atos normais da vida. 

O desenvolvimento profissional depende, portanto, do 

cunho pessoal que cada um de nós imprime ao trajeto que vai 

desenvolvendo, e que consolidou no Projeto de Formação 

Individual elaborado no início do ano letivo. A forma como 

se reflete sobre o que experimenta, como extrair dos erros 

ilações que promovam evolução, como se implicar na busca de 

um conhecimento mais elevado e menos providencial, pode 

verdadeiramente fazer a diferença. Só repensando as nossas 

práticas, considerando as nossas debilidades, apostando na 

sua supressão através da criação de hábitos de 

investigação/reflexão/ação poderemos tornar-nos docentes 

autónomos e conscientes.  

 

4.3.1 Observar e ser observador 

 O confronto com o contexto real de ensino não teria, 

provavelmente, adquirido tanto relevo sem as observações 

constantes da Professora Cooperante e das colegas de Núcleo 

de Estágio. As suas simples presenças nas minhas aulas 

levaram-me inicialmente a um certo desconforto que se 

traduzia numa sistemática imagética das opiniões que 

poderiam estar a formar daquilo que eu realizava. Era certo 

que era eu o professor e que os alunos me respeitavam, no 

entanto, havia ali alguém a avaliar-me. Eu não deixava, 

portanto, de ser aluno, pelo que me encontrava em plena 

vivência do “estatuto aluno–professor”. 

 Pese embora este incómodo sentimento inicial, 

rapidamente percebi que mais do que efetuar juízos de valor 
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acerca do que eu e a turma realizávamos, aqueles elementos 

seriam o suporte para que eu revisasse as minhas ações, 

para que refletisse e, efetivamente, evoluísse para níveis 

de desempenho superiores. 

 A observação de algumas aulas das colegas e de um 

número significativo de outros professores mais experientes 

do Grupo Disciplinar foram importantíssimas para a minha 

evolução. O confronto com diferentes metodologias e 

estratégias de intervenção e o discernimento acerca da sua 

adequabilidade e eficácia foram impulsionadores importantes 

para que, dia a dia, repensasse as práticas de ensino que 

desenvolvia e para que percecionasse eventuais 

comportamentos similares que pudessem ocorrer na minha 

aula, sem que eu visualizasse. De facto, alertou-me para a 

necessidade de uma vigília constante, para aspetos como a 

ocorrência de comportamentos inapropriados quando estamos 

de costas ou quando estamos a instruir outro grupo de 

trabalho. Deu-me a possibilidade de me rever, de certo 

modo, em alguns momentos e de encarar com maior 

preponderância a necessidade de reajustar e, deste modo, 

progredir. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

5 

Conclusões e 

Perspetivas de Futuro
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5 – Conclusões e Perspetivas para o 

Futuro 

 

“O futuro dependerá daquilo que fizermos do presente.” 

(Mohandas Gandhi, s.d.) 

 

Concluído este longo, trabalhoso, exigente, mas rico e 

gratificante percurso, o final do ano letivo deixou em mim 

uma mistura de sentimentos difícil de descrever. A 

experiência do Estágio Profissional superou muitas das 

minhas expectativas quanto ao que é a realidade do ensino 

na escola, junto dos alunos e o que significa fazer parte 

de uma comunidade escolar. 

Ao longo dos últimos 6 anos, sempre foi minha 

convicção que, na vida, só se poderá usufruir e colher 

frutos de uma atividade se estivermos predispostos a hoje 

ser melhores que ontem e amanhã sermos melhores que hoje. 

Assim me guiei, procurando explorar ao máximo as minhas 

capacidades, de modo a realizar todas as atividades com o 

maior rigor e qualidade, e poder consolidar a essência da 

minha competência pedagógica, com vista ao desempenho 

efetivo da profissão docente. Se me for permitido, 

considero que cumpri com os objetivos dos Estágio com bons 

níveis de desempenho a vários níveis. Considero-me 

preparado para o que o futuro me possa trazer, e 

comprometido com o dever de exercer o cargo de professor 

com o maior profissionalismo e rigor. 

No espectro conceptual, não tenho dúvidas que hoje sou 

uma pessoal e um profissional diferente. O confronto com a 

realidade e a constante necessidade de adaptação, 
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intervenção e reflexão comprovaram o postulado de Krug 

(2005), que afirmou que ser professor não é um estado de 

ser, mas um permanente vir a ser. Integrei em mim o 

conceito de professor-educador, e compreendi a necessidade 

de se repensar, a cada dia, a atuação do professor.  

No campo emocional, o relacionamento com a comunidade 

escolar, desde alunos a professores e auxiliares, admito 

ter sido difícil abandonar aquele ambiente. Para sempre me 

recordarei dos contributos, as colaborações e as amizades 

que partilhei com a Professora Fernanda Borges, os meus 

colegas estagiários e todos os membros do Grupo Disciplinar 

de Educação Física da Escola Básica Dr. Costa Matos. E a 

relação que estabeleci com os alunos da turma do 7ºF fez 

crescer todos os dias um pouco a vontade de ser melhor, por 

mim e por eles. 

Na ótica profissional, hoje sou mais competente, 

reflexivo e solidário. Hoje estou consciente do que 

significa lutar por alcançar objetivos pessoais e 

profissionais, sem nunca deixar de lado o relacionamento 

harmonioso com todos os que me acompanham. Hoje estou 

ciente do papel que o professor desempenha e das 

consequências que as suas ações podem ter num grupo de 

professores, numa turma ou num aluno. Hoje sei o que 

significa ser um professor-reflexivo e que todas as ações 

não são órfãs de justificação. Hoje compreendo que o 

professor pode fazer a diferença, e acredito que é nossa 

obrigação ética e moral de dignificar e defender a Educação 

Física como disciplina indispensável e única do currículo 

da Escola Pública, com valores impossíveis de reproduzir 

noutras áreas curriculares. Hoje reconheço o papel do 

professor não só como um técnico de ensino, mas como um 

educador de jovens e potenciador das suas capacidades. Hoje 

sou defensor aguerrido do Desporto Escolar, das atividades 
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extracurriculares e dos projetos de escola que visam 

dinamizar e trazer algo de novo à população escolar e a 

toda a comunidade educativa. 

Não restam dúvidas em mim que esta é o percurso que 

quero percorrer, o desafio que quero aceitar e a atividade 

na qual me quero envolver no futuro. Contudo, o futuro não 

se afigura fácil para os docentes em Portugal. O contexto 

socioeconómico português é de grande instabilidade, existe 

incerteza quanto ao futuro e a vontade dos dirigentes 

políticos parece orientada para a sustentabilidade 

económica das instituições em detrimento da qualidade que o 

ensino e a Escola Pública merecem. As mais recentes medidas 

políticas relacionadas com a Educação tem incidido no 

aumento do número de alunos por turma, a redistribuição do 

número de horas letivas e à criação de mega-agrupamentos. E 

para piorar, a publicação, a 24 de Maio de 2012, do 

documento “Matrizes do Ensino Básico e Secundário”, 

disfarçadamente definiu uma previsão da redução da carga 

horária para a disciplina de Educação Física no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e todo Ensino Secundário. 

No entanto, estes obstáculos não diminuem a minha 

vontade de perseguir este caminho. O Estágio Profissional 

concretizou definitivamente o meu desejo de fazer parte do 

“mundo docente”. E se por um lado não sei quando irei 

iniciar profissionalmente esta carreira, por outro estou 

otimista que a oportunidade irá eventualmente surgir. E 

quando surgir, embarcarei seguro de que estou pronto. 

Este foi um ano difícil, repleto de avanços e recuos, 

de prós e contras, de certezas e incertezas. Mas o 

sentimento de dever cumprido e o reconhecimento de 

competência que me foi atribuído por aqueles que me 

rodeiam, enche-me de orgulho e satisfação. Graças ao EP, 
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cresci como profissional, como cidadão, como companheiro e 

como membro de uma comunidade. 

Hoje sou mais ambicioso. 

 

"Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, 

alcançada, não nos torna sem ambição.” 

(Carlos Drummond de Andrade, ?) 
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Anexos



 



12 19 26 3 10 17 13 20 27 4 11 18 14 21 28 5 12 19 15 22 29 6 13 20 16 23 30 7 14 21

24 31 7 14 21 28 25 1 8 15 22 29 26 2 9 16 23 30 27 3 10 17 24 1 28 4 11 18 25 2

5 12 9 16 23 30 6 13 3 10 17 24 7 14 4 11 18 25 8 15 5 12 19 26 9 16 6 13 20 27

6 13 20C 27 5 12 31 7 14 21C 28 6 1 8 15 22C 29 7 2 9 16 23 1 8 3 10 17 24 2 9

19 16 23 30 7 14 13 20 10 17 24 1 14 21 11 18 25 2 15 22 12 19 26 3 16 23 13 20 27 4

21 28 4 11 8 15 22 29 5 12 9 16 23 30 6 13 10 17 24 30 7 14 11 18 25 1 8 15

HORA PROF. A / T A / T A / T A / T A / T

CÉSAR 5ºI 3 3 2 2 4 1 6ºA 1 1 2 2 3 3

8.15/ PEDRO 8ºD 4 4 3 3 1 2 9ºE 1 1 2 2 3 3 8ºD 1 1 2 2 3 3

9.00 GOULÃO 6ºF 2 2 3 3 1 1

PAULA 6ºI 1 1 4 4 2 3 5ºH 1 1 2 2 3 3

ALEX. 6ºC 2 2 1 1 3 4 8ºF 2 2 3 3 1 1

CÉSAR 5ºI 3 3 2 2 1 1 6ºA 1 1 2 2 3 3 5ºI 2 2 3 3 1 1 6ºA 3 3 1 1 2 2

PEDRO 9ºE 1 1 2 2 3 3 8ºD 1 1 2 2 3 3 9ºD 3 3 1 1 2 2

RUI 5ºA 2 2 3 3 1 1

9.00/ GOULÃO 6ºF 2 2 3 3 1 1

9.45 ALEX 8ºF 2 2 3 3 1 1

FERNANDA 7ºF 3 3 1 1 2 2

ISABEL 7ºB 2 2 1 1 3 3

PAULA 6ºI 1 1 3 3 2 2 5ºH 3 3 1 1 2 2 5ºH 1 1 2 2 3 3

PEDRO 8ºE 3 3 2 2 1 1 9ºD 4 4 2 2 3 1 CEF 4 4 2 2 3 1 8ºE 3 3 1 1 2 2

CÉSAR 5ºF 1 1 2 2 3 4 6ºB 3 3 1 1 2 4

ALEX 6ºG 2 2 3 3 4 1 6ºG 1 1 3 3 4 2

10.00/ SÓNIA 6ºE 3 3 4 4 1 2

10.45 GOULÃO 5ºJ 2 2 1 1 4 3

RUI 5ºG 1 1 3 3 2 4

ISABEL 8ºA 2 2 1 1 3 3

PAULA 6ºH 1 1 3 3 2 2

FERNANDA 7ºE 4 4 1 1 2 3 7ºF 3 3 4 4 1 2 CEF 2 2 4 4 1 3 7ºE 2 2 3 3 1 1

PEDRO 9ºD 4 4 2 2 3 1 CEF 2 2 4 4 3 1 8ºE 3 3 1 1 2 2

CÉSAR 5ºF 1 1 2 2 3 3 6ºB 3 3 2 2 1 4

ALEX 6ºG 1 1 3 3 4 2

10.45/ GOULÃO 5ºJ 2 2 1 1 4 3 5ºJ 2 2 3 3 1 1

11.30 PAULA 6ºH 1 1 3 3 2 2

RUI 5ºG 1 1 3 3 2 4

ISABEL 8ºA 2 2 1 1 3 3

SÓNIA 6ºE 3 3 1 1 2 2 6ºE 1 1 2 2 3 3

FERNANDA 7ºE 2 2 3 3 1 1 7ºF 3 3 4 4 1 2 CEF 4 4 1 1 2 3CRUZ

SÓNIA 6ºD 3 3 1 1 2 2 5ºD 1 1 2 2 3 3

PEDRO 9ºE 4 4 3 3 1 2 9ºB 1 1 2 2 3 3

ALEX 8ºF 3 3 4 4 2 1 7ºD 1 1 3 3 2 2

11.45/ CÉSAR 6ºB 1 1 2 2 4 3 5ºF 3 3 2 2 1 1

12.30 ISABEL 7ºA 2 2 1 1 3 4 7ºA 2 2 1 1 3 3

FERNANDA 7ºG 2 2 3 3 1 1

MARIA 9ºC 1 1 2 2 3 3

PAULA 6ºI 3 3 1 1 2 2 6ºH 2 2 3 3 1 1

RUI 5ºA 2 2 3 3 1 1 5ºG 3 3 1 1 2 2

SÓNIA 5ºB 1 1 2 2 3 3

PEDRO 9ºB 1 1 2 2 3 3 9ºB 1 1 2 2 3 3

ALEX 8ºF 2 2 3 3 1 1

12.30/ ISABEL 7ºA 2 2 1 1 3 3 8ºA 2 2 3 3 1 1

13.15 FERNANDA 7ºG 2 2 3 3 1 1 7ºG 3 3 2 2 1 1

MARIA 7ºC 1 1 2 2 3 3

RUI 5ºA 2 2 3 3 1 1

GOULÃO 5ºE 3 3 1 1 2 2

13.30/

14.15

14.15/ GOULÃO 6ºF 1 1 2 2 3 3

15.00

RUI 5ºC 1 1 2 2 3 4 5ºC 3 3 1 1 4 2

SÓNIA 5ºB 3 3 1 1 2 2 5ºD 2 2 3 3 4 1 6ºD 1 1 2 2 3 4 CEF 4 4 3 3 2 1

15.15/ MARIA 9ºA 4 4 1 1 2 3 7ºC 4 4 3 3 2 1 9ºA 2 2 4 4 1 3

16.00 ISABEL 8ºB 1 1 2 2 3 3 8ºC 2 2 3 3 1 1 8ºC 2 2 4 4 1 3 8ºB 1 1 2 2 3 4

GOULÃO 5ºE 1 1 2 2 3 3

ALEX 6ºJ 2 2 1 1 3 3 6ºJ 3 3 4 4 1 2 6ºC 3 3 1 1 4 2

RUI 5ºC 1 1 2 2 3 3

SÓNIA 5ºB 3 3 1 1 2 2 5ºD 2 2 3 3 1 1 6ºD 1 1 2 2 3 3 CEF 1 1 3 3 2 2

16.00/ MARIA 7ºC 2 2 3 3 1 1 9ºA 2 2 1 1 3 3

16.45 GOULÃO 5ºE 1 1 2 2 3 3

ISABEL 8ºB 1 1 2 2 3 3 8ºC 2 2 3 3 1 1

ALEX 6ºJ 2 2 1 1 3 3 6ºJ 3 3 1 1 2 2 6ºC 3 3 1 1 2 2

ISABEL 7ºB 1 1 2 2 3 3 CEF 1 1 3 3 2 2

17.00/ ALEX 7ºD 2 2 1 1 3 3

17.45 MARIA 9ºC 2 2 3 3 1 1 CEF 2 2 1 1 3 3

ISABEL 7ºB 1 1 2 2 3 3 CEF 1 1 3 3 2 2

17.45/ MARIA 9ºC 2 2 3 3 1 1 CEF 2 2 1 1 3 3

18.30 ALEX 7ºD 2 2 1 1 3 3

Educação Física - 2º e 3º Ciclos

OBS: Ocupação (PROVISÓRIA) das instalações desportivas - Ano Lectivo 2011/12

           - Educação Física e Desporto Escolar (a indicar)

ESCOLA EB 2,3 TEIXEIRA LOPES

Calendário Escolar 2011/12 e Ocupação das Instalações Desportivas

MESES

SET./OUT.

2ª FEIRA

ESPAÇOS

3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA

ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS

6ª FEIRA

OUT./NOV./DEZ.

JAN. / FEV./MAR.

JUN.

MAR./ABR./MAI.

MAI./JUN.

ESPAÇOS

DEZ./JAN.


