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RESUMO 

 

 O Estágio Profissional (EP) apresentou-se como uma oportunidade de 

caráter único e bastante significativo para o desenvolvimento das minhas 

competências profissionais associadas ao ensino da Educação Física. Neste 

sentido, o propósito deste Relatório é o de retratar essa experiência formativa 

através de uma reflexão crítica e fundamentada. 

 O EP decorreu na Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira em Arcozelo, 

num núcleo de Estágio constituído por 3 elementos, orientado pela docente da 

FADEUP, Prof.ª Doutora Elisa Marques, e pela Professora Cooperante Maria 

Adriana Silva. 

 O presente Relatório encontra-se organizado em quatro capítulos: no 

primeiro foi elaborado o “Enquadramento Biográfico”, o qual espelha o meu 

trajeto de vida, a nível desportivo, profissional e as minhas expetativas 

referentes ao Estágio. No segundo capítulo remete para o contexto em que se 

desenrolou o EP e foram aprofundadas algumas questões relativas ao “Ser 

Professor”, à “Competência Pedagógica” e à “Disciplina da Educação Física” 

pela importância que assumiram. O terceiro capítulo relata a experiência no 

âmbito da “Realização da Prática Profissional”, tendo como base as reflexões 

que fui realizando ao longo deste processo evolutivo face aos momentos mais 

significativos e marcantes vivenciados. Foi também destacada a importância do 

“Professor Reflexivo”, e o projeto de investigação/reflexão/ação, focado na 

relação entre o trabalho específico da condição física incorporado nas aulas 

práticas e a alteração observada (inicio-final ano) nas várias componentes da 

condição física numa turma do 7º ano. No quarto e último capítulo, dedicado à 

“Conclusão e Perspetivas para o Futuro”, foi reforçado o impacto que cada 

vivência deste pequeno e intenso percurso teve no meu crescimento 

profissional e concomitantemente, pessoal. 

 

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; FORMAÇÃO INICIAL; PROFESSOR 

REFLEXIVO; DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; CONDIÇÃO FÍSICA. 
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ABSTRACT 

 

Undoubtedly the Professional Practicum is an opportunity for 

uniqueness, and a significant phase for professional skills’ development that are 

associated with teaching Physical Education. Therefore, the purpose of this 

report was to portray this formative experience through critical reflection and 

reasoning. 

The Practicum was held in the School S / 3 Arquiteto Oliveira Ferreira in 

Arcozelo, composed by a 3-element core stage guided by the teacher of 

FADEUP, Prof. Elisa Marques, and the Cooperating Teacher Maria Adriana 

Silva. 

This report is organized into four chapters: the first was drawn up 

"Biographical Background," which illustrates the path of my life, at sport, 

professional and my expectations for the internship. The second chapter refers 

to the context of this professional experience and some crucial issues were 

highlighted, including "Being Professor", the "Pedagogical Competence" and 

"Discipline of Physical Education". The third chapter describes the experience 

as part of the "Making of Professional Practice", based on a reflected 

perspective based on my trajectory in this evolutionary process, which led to the 

experience of meaningful and memorable moments. It also highlighted the 

importance of being a "Reflective Teacher", and design research / reflection / 

action, focused on the effect of specific physical fitness workout exercises 

embedded in the practical lessons on the different physical fitness components 

of 7th grade students. The fourth and final chapter was dedicated to the 

"Conclusions and Prospects for the Future" that reinforced the impact that each 

small and intense experience of this path had in both professional and personal 

growth. 

 

Key Words: PHYSICAL EDUCATION; INITIAL FORMATION; REFLECTIVE 

TEACHER; PROFESSIONAL DEVELOPMENT; PHYSICAL CONDITION. 



 
 

 



XXI 
 

ABREVIATURAS 

 

RE - Relatório de Estágio 

EP - Estágio Profissional 

FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

EF - Educação Física 

PE - Professora Estagiária 

ESAOF - Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

NEE - Necessidades Educativas Especiais 

PC - Professora Cooperante 

NE - Núcleo de Estágio 

RI - Regulamento Interno 

PEE - Projeto Educativo de Escola 

PCE - Projeto Curricular de Escola 

PCT - Projeto Curricular de Turma 

MEC - Modelo de Estrutura do Conhecimento 

UT - Unidade Temática 

DT - Diretora de Turma 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

AF – Aptidão Física 

MS – Membros Superiores 

MI – Membros Inferiores 

AI – Avaliação Inicial 

AF – Avaliação Final 

IMC – Índice de Massa Corporal 

FPV – Federação Portuguesa de Voleibol 



 
 



 
 

1. Introdução 



 



3 
 

1. Introdução 

“ Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião” 

(Chorão/Thiago Castanho, 2009) 

O Relatório de Estágio (RE) é aquela tarefa que, por se assumir como a 

última etapa do EP, a qual tem um peso significativo para a obtenção do grau 

de mestre, se torna extremamente exigente e inicialmente difícil de enfrentar. 

Contudo, e sendo este um documento efetivamente concludente quando nos 

referimos a este percurso tão único da nossa vida, a motivação aparece onde 

já nem eu a encontrava e as palavras começam por discorrer entre vírgulas e 

pontos finais até à última linha.  

 O presente documento está assim inserido no âmbito do EP do Ciclo de 

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

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

 A realização de um documento que me permita discorrer acerca de um 

ano de práticas e vivências únicas, pode tornar-se num momento singular de 

reflexão e introspeção. Este, vai assim compelir a ponderação de vários 

capítulos que decorreram ao longo de toda esta importante etapa da minha 

formação profissional e também pessoal. 

 O EP é a componente curricular da formação profissional de professores 

que objetiva introduzir os alunos no mundo do ensino e de desenvolver 

competências práticas inerentes a um desempenho docente responsável e 

adequado à situação (Formosinho, 2001). Veenman (cit. por Braga, 2001) 

acrescenta que o “professor iniciante é um jovem que se encontra no final da 

sua formação inicial e começa a vida profissional nas instituições escolares. É, 

portanto, uma fase tão importante quanto difícil na constituição da carreira de 

professor. É um momento dotado de características próprias e configurado pela 

ocorrência das principais marcas da identidade e do estilo que vai caracterizar 

o profissional ao longo da carreira.” O EP corresponde assim à última fase de 

uma formação académica orientada e cuidada, que nos prepara para a 

realidade (eventualmente dura e crua) que desde o dia de ingresso na 

FADEUP decidi enfrentar. Este proporciona-nos espaços e momentos para a 
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aplicação de uma série de comportamentos e conhecimentos sobre o ensino, 

com o objetivo de formar docentes que questionam a sua ação e, 

concomitantemente, a refletem, desenvolvendo assim as competências 

apreendidas e um espírito crítico no que concerne à atividade profissional. 

 O EP do qual vou “falar” não é, nada mais nem nada menos, que o 

“meu” EP: os meus dias, as minhas aulas, os meus intervalos, as minhas 

conversas, o meu trabalho, a minha planificação e reflexão, a minha entrega, 

as minhas vivências, as minhas alegrias e as minhas tristezas, os meus 

fracassos e aquele dom de me superar que me fez levantar sempre mais uma 

vez do que aquelas que efetivamente caí. 

 Todo este processo decorreu na Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira 

situada na freguesia de Arcozelo. O núcleo de estágio era constituído por mais 

dois elementos, a Anabela Santos e o Vítor Araújo, tendo o nosso 

acompanhamento sido efetuado pela docente orientadora da FADEUP Elisa 

Marques e pela Professora Cooperante Maria Adriana Silva. 

 Durante o ano letivo, fui responsável pelo processo de ensino-

aprendizagem de uma turma do 7º ano de escolaridade. Assim sendo, todos os 

fundamentos relativos à conceção, planeamento e realização, foram efetivados 

por mim sob a permanente supervisão da Professora Cooperante.  

 

Eis o Relatório de Estágio - A última fase. 

 

 Como atrás descrito, este documento surge na senda de um trabalho 

realizado ao longo deste ano letivo. É onde vou expor todos os detalhes que 

contribuíram para a minha evolução enquanto professora estagiária e, é onde 

refletirei sobre o meu trajeto e experiências que fincaram esta minha primeira 

etapa enquanto profissional da docência. Discorrerei ainda sobre matérias que 

elegi como mais pertinentes (não obstante o interesse dos restantes temas) e 

que me permitirão crescer ainda mais como docente e indivíduo. 

 O presente RE encontra-se assim organizado em quatro distintos 

capítulos: o primeiro capítulo foi dedicado à “Dimensão Pessoal” ou 

“Enquadramento Biográfico”, onde dou a conhecer um pouco de mim e da 

minha história e expetativas em relação ao EP; no segundo capítulo foi 

abordado o “Enquadramento da Prática Profissional”, caracterizado pelo 
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desenvolvimento de temáticas do meu interesse e que acredito serem 

relevantes para a minha formação, assim como pelo contexto em que se 

desenrolou e foram aprofundadas questões relativas ao “Ser Professor”, à 

“Competência Pedagógica” e à “Disciplina de Educação Física” (terceiro 

capítulo). No que concerne ao “Ser Professor”, Cunha (2008b) afirma que este 

se trata de “um profissional que promove a instrução, a socialização e o 

desenvolvimento de outrem, tendo uma formação inicial de nível superior” e, 

segundo o mesmo autor, “os papéis e as funções dos professores são amplos 

e complexos, resultando da própria complexidade do sistema social, educativo 

e escolar”. Porque o conhecimento é entendido como a base de toda a 

competência pedagógica (Matos, 1993) a qual é, de acordo com a mesma 

autora, “uma emergência da integração de conhecimentos específicos, de 

conhecimento pedagogicamente relevantes, habilidades e hábitos necessários 

ao professor na atividade de direção e condução do processo pedagógico.” 

Cunha (2008b) acrescenta que esses conhecimentos só serão aprofundados, 

tornados flexíveis e complexos, se forem alicerçados numa prática organizada 

e sistemática de reflexão na e sobre a ação. 

 A Educação Física (EF), disciplina à qual em todo o ano letivo me 

entreguei tanto como transmissora, como mera aprendiza, deverá ser 

entendida como o “processo racional, sistematizado e intencional de tornar 

acessível a todos os jovens que frequentam a instituição escolar, o conjunto de 

valores e de técnicas inerentes às produções sociais do corpo” (Costa et al., 

1988). Nesse sentido, a EF assume-se como uma disciplina preponderante na 

promoção do desenvolvimento integral do aluno pelo que deve “incluir um 

espetro de práticas desportivas tão diferenciado quanto possível, 

acrescentando que a esta disciplina cabe fomentar uma prática regular de 

atividades físicas no tempo livre e despertar uma atitude consciente de 

responsabilização pela saúde e capacidade de rendimento individuais, tarefas 

de grande responsabilidade moral e social” (Infante e Ferreira, 1993). 

 O processo reflexivo foi o fio condutor de toda esta experiência que mais 

influenciou o meu desenvolvimento. Assim sendo, como quarto capítulo, 

destaco a “Realização Profissional” que, no fundo, relata esta minha 

experiência vivida e constantemente refletida, consolidando assim o 

conhecimento derivado dos meus erros e das minhas pequenas glórias. 
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Alarcão (1992) considera “importante que o professor reflita sobre a sua 

experiência profissional, a sua atuação educativa, os seus mecanismos de 

ação, a sua praxis ou, por outras palavras, reflita sobre os fundamentos que o 

levam a agir, e agir de uma determinada forma.” Rodrigues (2001) acrescenta 

que “tratando-se da ação e havendo descontinuidade entre o passado e o 

agido, entre o desejado e o realizado, o professor precisa que lhe seja dada 

oportunidade de “se ver ao espelho”, de se ver em situação, pela mediação da 

observação de outros, de modo a poder aproximações sucessivas, numa 

relação prático-teórica, a um espaço de maior congruência entre o passado e a 

ação.” É então neste capítulo que foram debatidas as principais dificuldades 

encontradas ao longo do EP, bem como a respetiva luta na sua superação e, 

aprofundar toda a prática supervisionada exercida durante o ano letivo.  

“Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos, isso ainda o é 

mais.” 

(Johann Goethe, s/d) 

 Esta afirmação demonstra na perfeição o sentimento que eu, enquanto 

Estudante Estagiária (EE), vivenciei ao longo de todo este processo. A 

dicotomia entre a teoria e a prática foi uma realidade… Esteve presente em 

cada dia do meu EP. Quero referir que, desta forma, só depende de nós, 

contornar todos os perímetros desta difícil relação e fazer com que o ensino 

resulte, com que ensinemos o que devemos e pretendemos ensinar. Entenda-

se que com isto não pretendo contestar o apreendido, simplesmente, como 

proclamou Aristóteles (s/d), “é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se 

deve aprender a fazer.” A aprendizagem que nos foi e/ou é proporcionada este 

ano, com todas as suas regalias e prejuízos, simplesmente nos faz aparecer na 

realidade docente e, concomitantemente, desfaz a incerteza enquanto futuros 

profissionais, se realmente for esta a nossa vocação. Foi o que sempre 

ambicionei e “hoje”, mais do que aquele sonho por alcançar do passado, é a 

paixão do presente e a expetativa de uma professora, quiçá, do futuro. 

 Um professor é muito mais do que um mero transmissor de 

conhecimentos. Um professor tem que ter, além do saber, objetivos, crenças, 

vontade de lutar por aquilo que defende e acredita. Eu aceito o desafio e as 
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recompensas que me aguardam, quero sobreviver ao sem fim de tempestades 

que virão e viver na bonança desta profissão que amo e quero exercer. Quero 

ser parte integrante de uma comunidade e servir um propósito que parece 

esquecido por muitos, quero provocar a diferença pela positiva e não ser mais 

um professor com medos e reticências, em início de carreira. Não quero ser só 

uma amiga, não quero ser a mais simpática aquando dentro das quatro 

paredes do ginásio, não quero ser uma parceira de brincadeira e muito menos 

uma profissional displicente, sem qualquer objetivo. Quero muito mais. Quero 

ser a professore que muda mentalidades das novas e diferentes gerações, que 

marca os alunos e que torna possível uma educação coerente e eficaz, 

ultrapassando todas e qualquer uma barreiras entre o que quero alcançar e o 

alcançável. 

 Será, de todo, interessante transportar-me para o início desta caminhada 

e agora, ponderar sobre tudo o que foi por mim elaborado, planeado e 

realizado. Perceber o “todo” que me fez crescer, o quão diferente e madura 

estou e entender, detalhadamente, as aquisições conseguidas e as 

dificuldades com esforço e dedicação, ultrapassadas. Vivenciar a minha 

mudança, o reflexo de alguém diferente e mais completo, que evoluiu, que se 

transcendeu para um lugar distinto, onde o orgulho e a ambição de lecionar 

estão no seu expoente máximo, o máximo que até hoje conheci, com a certeza 

que, ao encontra-lo, outro e outro surgirão, outra “fome”, outra “sede” 

despertará à espera de ser, cuidadosamente saciada… E é esta a vontade de 

lutar continuamente, rumo à conquista de outras e novas vitórias que o ensino, 

decerto, me proporcionará. 

 Adicionalmente, foi elaborado um trabalho de investigação, no qual 

explorei a contribuição dos exercícios especificamente direcionados para o 

desenvolvimento da Condição Física no decorrer do ano letivo (através da 

análise do conteúdo dos planos de aula), para os resultados observados nos 

testes de condição física (alteração início – final de ano) na turma que lecionei. 

 Por fim, elaborei as “Conclusão e Perspetivas para o Futuro”, onde a 

importância da realização deste documento, os marcos e a conclusão do EP 

para o meu desenvolvimento profissional e pessoal e, as minhas perspetivas 

para este meu futuro tão incerto, foram brevemente destacados. 
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 Para terminar esta breve introdução, clarifico o facto de, no meio deste 

bombardeamento de informação que se seguirá, ter guardado um gigante 

espaço para momentos de reflexão, de justificação e de confirmação naquele 

que é o meu grande objetivo enquanto docente, enquanto professora de EF – 

Educar... A mente e o corpo. 



 
 

1. Enquadramento Biográfico
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2. Enquadramento Biográfico 

“Não é apenas o conhecimento científico ou qualquer outro tipo isolado, 

especifico, de conhecimentos que dá suporte às representações e práticas 

profissionais, mas sim o conjunto das suas vidas, passado, presente e 

perspetivas para o futuro.” 

(Stadnik, 2009) 

2.1. Apresentação 

“Filipa vem do grego "philippos" que significa amiga de cavalos. Filipa tem uma 

personalidade forte e dominadora, e, contudo, tem uma enorme necessidade 

de se saber querida por todos. Só assim pode dar curso às inúmeras 

potencialidades que possui, sem medo de errar e sem hesitações. É uma 

pessoa que tenta ir até ao fim nas suas atividades, empenhando-se nelas 

sempre a fundo.” 

Na verdade eu sou muito mais do que um simples “eu”. Sou o que sou, o 

que penso que sou e o que os outros pensam que eu sou. Prefiro sempre que 

sejam estes a falar de mim, bem ou mal, o importante é que falem, no entanto, 

e para começar esta minha apresentação, achei que não havia nada melhor do 

que o significado do meu nome, visto conseguir identificar-me muito com ele. 

Desde que me lembro da minha existência que sou uma pessoa ligada 

ao Desporto. É certo que nenhum dos meus pais foram atletas de elite ou 

profissionais, no entanto sempre foram os primeiros a incutir os valores que 

este carrega, ensinando-me sempre a relacioná-los com situações e momentos 

da minha vida. Lembro-me de ter apenas 4 anos de idade e de dizer à minha 

mãe que “quando fosse grande, queria ser exatamente como o meu Professor 

de Ginástica” do Infantário, a quem ainda hoje guardo muita consideração e 

carinho. Hoje sei que ele foi um dos grandes responsáveis pela minha opção 

profissional. 

Fui sempre uma criança muito ativa, adorava o recreio e/ou os intervalos 

para conviver com os meus colegas e alguns amigos que ainda hoje entram em 

contacto comigo. No lugar das Barbies, levava na minha mochila umas 

sapatilhas para substituir os sapatos e poder jogar futebol com os rapazes, ou 

mesmo os berlindes, o diablo e/ou os tazos da Matutano. Ainda nesta fase, e 
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sempre com o apoio dos meus pais, ainda muito jovens, experimentei todo o 

tipo de modalidades onde fui sempre bem sucedida. Na natação fui, em 2 anos, 

para a competição, no Viet Vo Dau (arte marcial) sagrei-me inúmeras vezes 

Campeã Nacional, tanto individualmente como em equipa, joguei Badminton 

durante 2 anos e experimentei hóquei em patins, futebol e andebol, mas hoje, é 

no pavilhão de Voleibol que passo grande parte do meu tempo, é ao Voleibol e 

a tudo o que este envolve que me dedico com muita paixão. Comecei a praticar 

esta modalidade na Capital do Voleibol, onde moro, Espinho, e bastaram dois 

treinos para ter a certeza que era ali que queria ficar. O espírito, as pessoas, os 

treinos, a competição, os objetivos que iam sendo impostos e alcançados, ou 

não, sempre me mantiveram motivada nesta modalidade. Depois do Sporting 

Clube de Espinho, onde obtive um Campeonato Nacional, ingressei no Esmoriz 

Ginásio Clube, nosso principal rival até então, onde permaneci durante 2 

épocas e onde me sagrei por duas vezes Vice-Campeã Nacional. 

Posteriormente fui convidada para jogar na A2, no Boavista Futebol Clube, 

onde ainda hoje me encontro e luto pela subida para a 1ª Divisão. Ainda como 

atleta, comecei a jogar Voleibol de Praia aos 16 anos, sagrando-me Campeã 

Nacional de Juniores. Representei Portugal no Europeu de Sub23 em Espinho 

e ainda hoje jogo no Circuito Nacional de Seniores. Faço referência às minhas 

conquistas porque são realmente marcos importantes da minha história. Além 

de atleta, sempre gostei de ensinar o que sei aos outros, por isso comecei a 

ajudar nos treinos do Mini-Voleibol quando o meu irmão (também) começou a 

jogar. Hoje sou treinadora da formação no Boavista e, apesar de não ser, na 

atualidade, um clube com equipas espetaculares a nível de resultados, objetivo 

deixar nas equipas que por mim passam, a minha marca. Sou uma pessoa de 

grandes emoções e de grandes objetivos, sei e gosto de preservar as 

amizades que pretendo levar para a vida, gosto de me desafiar e que me 

desafiem. Não quero ser melhor que ninguém, apenas melhor do que aquilo 

que já fui. Sou uma pessoa de lutar rumo à conquista de um e de outro sonho. 

Alguns já alcançados e o dobro por alcançar. Hoje orgulho-me do percurso que 

fiz como estudante que fui e ainda sou. Obtive sempre bons resultados até ao 

12º ano, o que me fez entrar na Faculdade que tanto ambicionava entrar: 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Adoro a sensação de 
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ensinar e de aprender aquilo que já pensava que sabia com os meus colegas 

de trabalho ou mesmo alunos e atletas. 

Além do Desporto, tenho duas grandes paixões: a fotografia e a escrita. 

Adoro comer, conduzir, andar de fato de treino e sapatilhas. Adoro a praia, 

andar de mota, estar com a minha família e amigos, que para mim são tudo. 

Aqueles que quando nasci já faziam parte de mim e aqueles que aos poucos 

me cativaram e conquistaram, aumentando assim a minha árvore quase 

genealógica. Adoro surpresas, um bom sorriso, um carinho, uma gargalhada e 

um abraço no momento certo. Já na Faculdade e além do ano de Caloira, 

posso apontar um grande momento que me fez crescer como pessoa e como 

profissional, a Mobilidade com o Brasil (Maceió). Esta viagem, este semestre, 

esta experiência, esta responsabilidade... Foram 6 meses inesquecíveis. 

Aprendi, ensinei, adaptei-me a uma realidade diferente, competi, criei laços que 

ainda hoje existem, ingressei numa seleção estadual como treinadora adjunta e 

alcancei bons resultados na Faculdade. Só consigo apontar o dedo a uma 

situação: à saudade que senti das pessoas mais próximas. Sei que preciso do 

coração para viver mas preciso muito mais de quem o faz bater. 

Comprometimento, dedicação, querer e superação são palavras de ordem. 

Gosto de sonhar e acreditar que é possível. Gosto de fazer da vida, o meu 

sonho, ou do meu sonho, a minha vida e, claro, viver cada dia como se fosse o 

último, porque afinal… Um dia eu vou acertar. 

“A profissão de professor como um ofício que se aprende ao longo da infância, 

da adolescência e da juventude; de modo artesanal e intensivo; na pré-escola e 

na escola; perante companheiros e mestres, ao lado de outros aprendizes.” 

(Formosinho, 2001) 

2.2. Expetativas Iniciais 

“Um encontro com a realidade docente em que a imagem idílica de ser 

Professor declina notoriamente face aos ditames realistas de uma prática 

vivida, por vezes amarga, a que é preciso sobreviver.” 

 

(Alves, s/d) 
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Entrei naquela que era a Faculdade mais “procurada” pelos amantes do 

Desporto, a antiga FCDEF-UP e agora FADEUP. Frequentei o 1º e 2º ano da 

Licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física e, no 3º ano, já 

integrada no Processo de Bolonha, enverguei pela área de Gestão do 

Desporto. Descontente, e embora já tarde demais, decidi mudar de rumo, 

optando pela área do Alto Rendimento (Voleibol), com a qual me identificava 

realmente. Com a Licenciatura terminada naquilo que efetivamente queria, 

propus-me a realizar o Mestrado em Ensino, o qual tenho abraçado com 

determinação. Antes de toda esta caminhada, estava certa que apenas me 

faltava um pequeno “grande” passo para “riscar” mais um objetivo traçado e 

assim realizar mais um sonho. Este pequeno “grande” passo foi o EP que 

realizei na Escola S/3 de Arquiteto Oliveira Ferreira em Arcozelo. Esperava um 

ano bastante trabalhoso, um ano que exigiria muito do meu tempo, dedicação e 

bastante paciência, tal como constatei. Tive fases mais e menos boas tanto no 

planeamento como na realização, fases de mais cansaço e menos 

disponibilidade, as quais me limitaram a minha ambição mas não a minha 

conquista e sensação de “objetivo traçado”. Tal como referi inicialmente no 

meu Projeto de Formação Inicial (PFI), “uma meta que desde criança quero 

alcançar, vou ter que arranjar estratégias e formas de me superar, nem que 

para isso tenha que pedir um “ombro amigo” às pessoas mais chegadas que 

conseguem sempre levantar-me nas alturas mais críticas da minha vida.” 

Tal como esperava, o EP permitiu-me aplicar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de todo o meu tempo como mera estudante 

do Ensino Superior. Antes de vivenciar a realidade, senti que, apesar de estar 

quase a completar um ciclo importante na minha vida, tinha a perfeita noção de 

que, embora motivada e empenhada, não estava completamente preparada 

para tudo o que me esperaria e envolvia nesta profissão, o que de certa forma 

me deliciava e, na prática, deliciou. Pessoalmente, esperava dar-me bem com 

os meus colegas Estagiários, Professores da Escola e todos os outros 

envolventes, o que acabou por acontecer com facilidade. Ajudei sempre que 

possível e dei de mim aquilo que realmente sou. Além do bom relacionamento 

na Escola, queria realizar o meu trabalho da melhor forma, cumprindo com o 

meu papel de professora, ensinando bem e motivando os meus alunos para a 

prática desportiva. Pretendia ainda fazer parte do Desporto Escolar, de 
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preferência no Voleibol e proporcionar atividades à comunidade escolar, o que 

acabou por acontecer de uma forma um pouco diferente. Da Professora 

Cooperante e da Professora Supervisora, não podia querer mais e melhor. 

Auxiliaram-me ao máximo, tanto no dia-a-dia na Escola como no suporte 

teórico, consoante as minhas dúvidas e dificuldades, de maneira a que esta 

vivência fosse, de todo, das mais enriquecedoras do meu trajeto. Deparei-me 

com duas pessoas com experiências distintas, mas igualmente profissionais, e 

por isso, tal como pretendia, aprendi e assimilei o melhor de cada uma delas, 

acrescentando sempre algo mais ao meu intelecto e à minha formação. 

Em traços gerais, e mais uma vez como referi há uns bons meses atrás 

no meu PFI, “anseio que este Estágio contribua para uma melhoria do meu 

desenvolvimento e desempenho como Professora de Educação Física, 

elemento da comunidade educativa e uma cidadã ainda mais responsável.”, tal 

como sinto que, em grande parte, aconteceu. 

 

2.3. Estágio Profissional (EP) 

 “Se os inícios profissionais são vividos pelas professoras principiantes 

como amargos e difíceis, também similarmente, se regista uma vivência 

exploratória e mesmo gratificante daqueles” 

(Alves. s/d) 

Equiparo o EP a um “choque da realidade”. A verdade é que, enquanto 

estudantes, a ideia do ensino é muito estereotipada para a realidade em 

questão. Enquanto aprendiz, o futuro professor é preparado em maior escala 

para uma normalidade que não existe na Escola de hoje, onde cada vez se 

depara mais conflitos. Nesta nota, torna-se importante o EP ser “entregue” às 

mãos do EE para que ele sinta, reveja e estipule estratégias, consoante o 

envolvimento, a turma ou até as suas maiores dificuldades, de forma a superar-

se a cada dia que passa e assim perceber que a realidade não é tão linear 

como se escreve. 

Desta forma, penso que esta etapa foi deveras importante para o meu 

desenvolvimento e para a minha formação como professora que sou e quero 

ser neste Futuro tão incerto. Não passa de uma formação inicial no sentido em 
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que foi o primeiro verdadeiro contato com a realidade “nua e crua”, no entanto, 

tal como expectei, foi das experiências mais enriquecedoras que eu alguma 

vez vivenciei em todo o meu percurso académico. 

“A formação inicial constitui um contínuum com a formação permanente” 

(CRUP) 

Um Professor que só sabe de Educação Física, nem Educação Física 

sabe, e por isso, compete-lhe a ele, ser portador de um sem fim de 

conhecimentos que o levem a ser um verdadeiro profissional. Ser professor é 

mais do que saber ensinar, é saber motivar, cativar, envolver… É saber educar. 

Educar, no contexto da escola, não é uma tarefa fácil pelas implicações 

inerentes ao aluno, professor, família e sociedade em geral. Esta dificuldade é 

ainda mais visível quando se tentam conciliar múltiplas atitudes dos 

intervenientes face à aprendizagem. Ou seja, o aluno é, ou pode ser, 

confrontado com realidades diferentes ou mesmo contraditórias. Os valores, os 

padrões familiares e culturais, assim como a cultura da escola e do professor 

podem criar alguma tensão no processo de ensino/aprendizagem. Por outro 

lado, alguns preconceitos podem ser impeditivos de uma educação holística no 

âmbito da realidade humana individual e social. Ninguém se pode esquecer 

que o homem é um ser de desejos porque tem em si uma fonte de energia que 

alimenta a sua vontade. O processo educativo não se limita a uma certa fase 

etária ou estádio de desenvolvimento. Pelo contrário, percorre toda a vida do 

sujeito e tende sem em para o futuro, ou seja, é intrínseco ao devir da pessoa 

humana. Neste processo de interação, que se pretende abrangente e 

globalizante, o equilíbrio é sempre uma meta a alcançar. 

Shulman, na década de 80, identificou sete categorias do conhecimento: 

conhecimento pedagógico geral; conhecimento dos alunos e das suas 

características; conhecimento do contexto educativo; conhecimento dos fins, 

objetivos e valores educativos requeridos para cada nível de escolaridade. 

Diretamente relacionadas com o conteúdo disciplinar, aponta-nos o 

conhecimento da matéria, o qual nos remete para o conhecimento aprofundado 

(científico) dos conteúdos a ensinar, o conhecimento pedagógico da matéria, 

que nos reporta para a transformação do conteúdo a lecionar, de forma a 

tornar-se percetível a todos os alunos e, o conhecimento curricular do 



17 
 

conteúdo, o qual nos orienta de forma a adequarmos os conteúdos aos 

diferentes níveis de ensino, bem como a sua articulação, sequência e conexão. 

Com isto, quero reforçar a ideia de que, apesar de sermos desde já, 

considerados Professores na Escola onde lecionamos, muito nos falta para nos 

tornarmos profissionais na nossa área. Podemos saber tanto quanto eles, na 

teoria, mas eles acabam sempre por se distinguirem e nos superarem na 

prática, devido aos seus longos anos de experiências e vivências com uma e 

com outra turma, numa e noutra Escola. 

É verdade que, por já ser treinadora há alguns anos, facilitou-me a 

perceção de que não existem receitas e que os alunos são realmente todos 

diferentes e devem ser respeitados como tal. No entanto ensinar numa Escola 

é completamente diferente do que ensinar num Clube e uma só modalidade, 

por isso acabou sempre por ser um grande desafio para mim mesma. 

“Valorizar a experiência prática, como forma de conhecimento útil, no confronto 

da relação teoria-prática em que a experiência é fonte de formação e de 

aquisição de competência” (Matos, 1989, p.75-76). Considero assim, o Estágio 

Profissional como um momento privilegiado na formação inicial de qualquer 

aspirante a docente, sendo a prática um espaço integrador de competências, 

em que a ação, a experimentação e a reflexão, são condições essenciais na 

aquisição de conhecimento sobre o como ensinar, na tomada de decisão e 

resolução de problemas, e se constituem como elementos autoformativos, 

geradores de autonomia e de descoberta. Ainda nesta nota, e um aspeto 

igualmente importante para a minha formação como professora, é o momento 

reflexivo após as aulas lecionadas. “O paradigma do professor reflexivo, isto é, 

do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora em cima 

dessa prática, é o paradigma hoje em dia dominante na área de formação de 

professores. Por vezes é um paradigma um bocadinho retórico (…) o que me 

importa mais é saber como é que os professores refletiam antes que os 

universitários tivessem decidido que eles deveriam ser professores reflexivos. 

Identificar essas práticas de reflexão – que sempre existiram na profissão 

docente, é impossível alguém imaginar uma profissão docente em que essas 

práticas reflexivas não existissem – tentar identificá-las e construir as 

condições para que elas se possam desenvolver” (Nóvoa, 1991). Posto isto, 

pretendo não fugir à regra e agora, pós EP, continuar a refletir sob os meus 
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atos, as minhas constantes tomadas de decisão em cada aula e em cada 

momento numa próxima oportunidade. 

Em suma, o EP é das vivências mais complexas deste Curso, no sentido 

em que, além de toda a teoria já consolidada, senti que tive que saber aplicá-la 

aos diferentes acontecimentos, consoante as situações. Sinto que aprendi com 

os melhores e mais experientes, tornando-me assim uma profissional mais 

competente e autónoma, com sentido de pertença. Além disto, e como este 

processo de ensino-aprendizagem está em constante evolução, pretendo 

continuar a tentar ser sempre uma pessoa flexível, com alguma abertura à 

inovação, sem nunca esquecer os meus valores, a opinião que carrego e claro, 

as cicatrizes da vivência que já tive. 

 “As características do Professor “amplo” são: uma capacidade para o 

auto-desenvolvimento profissional autónomo mediante uma análise sistemática 

da própria prática, a reflexão sobre o trabalho de outros professores e a 

comprovação dos conhecimentos mediante procedimentos de investigação na 

sala de aula” 

(Stenhouse). 



 
 

3.Enquadramento da Prática Profissional 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. Estágio Profissional – Contexto legal, institucional e funcional 

 O conhecimento sobre todo o contexto que envolve a formação de 

docentes pela instituição que nos acolheu, é parte fundamental deste 

documento. Assim sendo, é inevitável dissertar sobre todo o processo que nos 

levou até ao EP, o processo de Bolonha. Este reformulou o currículo das 

Universidades com influência direta na nossa formação enquanto professores 

de EF, atribuindo o grau de Mestre a todos os estudantes que se encontram na 

minha posição. No sentido de esclarecer com brevidade o que é Bolonha e as 

principais alterações que provocou na FADEUP, surge este texto na senda do 

Enquadramento Profissional do presente RE. 

 O Processo de Bolonha corresponde ao propósito da construção do 

Espaço Europeu do Ensino Superior, coeso, competitivo e atrativo para 

docentes e alunos europeus e de países terceiros. Este processo visa a 

construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior que promova a 

mobilidade de docentes, estudantes e a empregabilidade de diplomados. 

 O Ensino Superior é assim organizado em três ciclos de formação, que 

já existiam, em que o 1º ciclo representa a Licenciatura, o 2º ciclo representa o 

Mestrado e o 3º ciclo, o Doutoramento. A duração dos primeiros dois ciclos 

deve perfazer um total de cinco anos e o 3º ciclo, três anos. A diferença reside 

no encurtamento de formações, na redução a efetuar na formação do ciclo 

inicial, ou seja, uma Licenciatura com 5 anos do sistema anterior pode hoje 

variar entre uma formação de 1º e 2º ciclo, consoante se trate ou não de uma 

profissão regulamentada no Espaço Europeu. 

Quando o processo de Bolonha foi instaurado na nossa realidade, a 

FADEUP viu-se obrigada a alterar todo o seu currículo e método de avaliação e 

progressão no ensino. Assim, o nosso curso passou por significativas 

alterações na matéria pedagógica (passou a ser organizada com base no 

sistema europeu de transferência e acumulação de créditos – ECTS), onde as 

componentes de trabalho experimental ou de projeto, e a aquisição de 

competências transversais devem desempenhar um papel decisivo1. 

____________________ 
1
Retirado do “RELATÓRIO DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO DE BOLONHA” 
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Este sistema de acumulação de créditos veio ditar uma mudança 

decisiva e preponderante para o curso que atualmente frequento, dando a 

possibilidade de cada indivíduo, além do tronco comum de disciplinas 

obrigatórias, poder selecionar outras de igual importância, designadas por 

“optativas”, atribuindo maior liberdade de escolha do percurso educativo e 

formativo, permitindo assumir uma maior quota-parte de responsabilidade no 

seu percurso (Matos, 2010b). 

 O número de ciclos de estudo aumentou e a oferta educativa referente 

ao grau de Licenciado e Mestre foi alterado. No ano de 2008/2009 estiveram 

em funcionamento na FADEUP, pela primeira vez, os seguintes ciclos de 

estudos adequados à legislação apresentada: i) Licenciatura em Ciências do 

Desporto; ii) Mestrado em Desporto para Crianças e Jovens; iii) Mestrado em 

Treino de Alto Rendimento; iv) Mestrado em Atividade Física Adaptada; v) 

Mestrado em Gestão Desportiva; vi) Mestrado em Atividade Física e Saúde; vii) 

Mestrado em Atividade Física para a Terceira Idade: viii) Mestrado em 

Desenvolvimento Motor. 

 Todas estas alterações e indicações acima referidas, tentam promover a 

aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências, vistas como 

obrigatórias para o respetivo nível de formação e área específica do 

conhecimento em que se enquadram. Embora tenham surgido para garantir 

uma melhoria e acompanhamento dos vários países da Europa, a verdade é 

que nem todas as transformações foram bem aceites pela maioria dos 

docentes e pelos diferentes órgãos de gestão das Universidades. A 

globalização do ensino, a uniformização e perda de identidade própria das 

diferentes instituições académicas, é encarada como a restrição do conceito do 

homem. Como refere Bento (2008, p.170) “Os analistas e críticos dos efeitos 

perversos da globalização sustentam, de maneira enfática e sobeja, que ela 

está ampliando o viveiro de incertezas, medos e infortúnios pessoais, 

decorrentes da destruição da solidariedade e dos laços inter-humanos (…).” O 

mesmo autor considera ainda que as instituições universitárias estão num 

dilema imposto pela sociedade mas que não se devem descuidar das suas 

exigências sem abandonar a tradição de visão a longo prazo: “A Universidade 

era, até há pouco tempo, uma instituição cuja essência estava acima do 

imediato, estava num mundo mas não era dele. O seu papel era o de visionar a 
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sociedade e de permitir que esta se visionasse a si próprio a longo prazo e 

segundo bitolas intelectuais, culturais e morais. Doravante o grande repto 

lançado às instituições universitárias, colocando-as sobre a pressão dos 

pedidos e reclamações de pragmatismo e do imediatismo (para não sofrer a 

acusação e o estigma do elitismo e ou de irrelevância), é o de saber se 

continuarão a funcionar como instituições que disponibilizam à sociedade 

possibilidades e vias alternativas para analisar o presente e moldar o futuro ou 

se renunciarão a esta função.” (p.171). 

 É certo que o processo de Bolonha acarreta um conjunto de benefícios e 

riscos com posteriores consequências, no entanto, a verdade é que esta é a 

realidade atual e não pode nem vai, pelo menos num futuro próximo, ser 

alterada. 

 Neste momento, encontro-me próxima da meta que pretendo traçar. O 

meu plano de estudos está inserido no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e este RE é só o espelho do 

desafio que me foi lançado este ano letivo, o EP. 

 O EP objetiva a formação de indivíduos num contexto real, numa 

vertente bem mais prática que a até então vivenciada, onde é assumido um 

papel de compromisso com a faculdade e respetiva escola que nos acolhe 

durante um ano letivo. O objetivo do professor é promover um ensino eficiente 

e igualmente eficaz, onde a reflexão se destaca como o principal meio de 

justificar a sua ação em concordância com os critérios do profissionalismo 

docente. Ao mesmo tempo, terá que se envolver num conjunto de funções de 

organização e gestão com a finalidade de desenvolver uma maior aproximação 

da relação entre a teoria e a prática existentes nesse mesmo contexto. 

 Segundo Cunha (2008), esta etapa da formação de professores, como 

qualquer intervenção educativa, deverá ser encarada como algo que envolve 

um conjunto de indivíduos, as circunstâncias organizacionais e os contextos 

interativos onde se enquadram, em associação com as instituições e a 

sociedade em geral. 

 As condições gerais do sistema educativo representam os limites nos 

quais os professores podem levar a cabo as suas ações e intervenções no 

espaço escolar que promovam as vivências que conduzam ao desenvolvimento 

da competência profissional que assenta no desenvolvimento de competências 
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pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se 

destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta 

adequadas na Escola (Matos, 2010a). 

 Referente à legislação, o presente modelo do EP adotado pela FADEUP 

no ano letivo 2011/2012, é orientado pelos princípios decorrentes no Decreto-

Lei nº. 74/2006 de 24 de Março e no Decreto-Lei nº. 43/2007 de 22 de 

Fevereiro conducente ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação 

profissional para a docência. 

 O EP representa assim a última Unidade Curricular do segundo Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF e habilita o individuo 

para a docência das disciplinas de Educação Física e Desporto nos Ensinos 

Básico e Secundário. O EP decorre, normalmente, num núcleo com 3 ou 4 

elementos, no contexto escolar e sob a orientação de um(a) professor(a) 

supervisor(a) da Faculdade, conjunta com um(a) professor(a) cooperante da 

Escola onde decorrerá esta “formação”. O Professor Estagiário (PE) assume 

uma turma do Ensino Básico ou Secundário, pertencente ao/à professor(a) 

cooperante. Todo o processo de ensino-aprendizagem é levado a cabo pelo 

PE, ou seja, toda a conceção, planeamento e realização é da responsabilidade 

do PE. Toda a documentação é, obviamente, supervisionada pelo(a) 

professor(a) cooperante e, as fases da conceção e planeamento, partilhadas 

com os restantes colegas do núcleo. 

 O desenvolvimento de competências profissionais, que conduza a um 

ensino da EF 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; iii) Relação com a 

Comunidade; iv) Desenvolvimento Profissional. Todas elas desenvolvidas na 

Escola que acolheu esta minha aventura inesquecível, Escola S/3 Arquiteto 

Oliveira Ferreira, Arcozelo. 

 O núcleo de Estágio representa, para mim, parte primordial neste 

percurso, onde a partilha de valores, conhecimentos e experiências me 
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permitiram crescer, evoluir e perceber que existem diferentes mas igualmente 

importantes visões em todo o processo de ensino-aprendizagem. 
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3.2. Ser Professor 

 

 “O verdadeiro sábio é aquele que assim se dispõe que os 

acontecimentos exteriores o alterem minimamente. Para isso precisa couraçar-

se cercando-se de realidades mais próximas de si do que os factos, e através 

das quais os factos, alterados para de acordo com elas, lhe chegam2.” 

 

Fernando Pessoa (1982, p.69) 

 

 São inúmeras as razões que nos levam a ponderar os tópicos mais 

relevantes no enquadramento da nossa prática. Os temas são diversos e numa 

escala muito superior àquela que, antes de pesquisar, poderíamos imaginar. O 

objetivo de toda a formação académica é, essencialmente, a construção de 

Professores habilitados para exercer as suas funções enquanto educadores e 

cultivadores da mentes e do físico. 

 Numa busca de máximo interesse sobre o assunto, deparei-me com 

pormenores e particularidades do efetivo “Ser Professor”, matéria esta que 

considero ser das mais importantes, senão a mais, a ter em conta em todo o 

trajeto percorrido e ainda por percorrer. 

 Começa então aqui uma inquietação, não preocupante mas curiosa, que 

me leva a perder no universo da reflexão, na procura de respostas que me 

permitam crescer ainda mais como profissional e pessoa. Urgia ainda a 

necessidade de entender em que dimensão o caráter pessoal influencia a 

competência do Professor. Eu, enquanto estudante, nunca me julguei completa 

e portadora de todas as capacidades inerentes a esta profissão, no entanto, 

jamais me senti incapaz de encarar e promover situações e momentos, 

estando sempre recetiva a opiniões e novas ideias. A facilidade na área da 

comunicação e no relacionamento com os outros proporcionaram uma ponte 

necessária e preponderante na construção da minha identidade profissional 

essencialmente no contexto escolar. Além destas, outras características são 

relevantes no processo de formação de um docente. 

____________________ 
2
Retirado de um documento baseado na obra de Fernando Pessoa. Consulta em 2 de Julho de 2012, disponível em 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/clubedeleituras/upload/e_livros/clle000022.pdf 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/clubedeleituras/upload/e_livros/clle000022.pdf
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Esta preocupação em saber sempre mais, despoletou em mim, um 

interesse gigante em buscar as raízes que definem um bom profissional do 

ensino e qual o seu percurso de formação cientifico-pedagógica, por outras 

palavras, conjugação professor- pessoa. Eis o meu objeto de estudo principal. 

 Esta questão tem sido alvo de diversos estudos e desafiou profissionais 

de diferentes áreas como filósofos, políticos, investigadores, entre outros, ao 

longo de vários anos. As respostas variam de País para País e variam de 

acordo com o período histórico a que se referem. São duas as perspetivas que 

podemos apontar acerca deste tema: a investigação acerca da formação 

profissional e se, além dessa formação, o crescimento pessoal interfere na 

apreensão desta função privilegiada que é ser Professor. 

 A evolução da Humanidade permitiu que a nossa profissão assumisse 

características distintas daquelas que a caracterizavam no início dos tempos e 

consequentemente uma indefinível caracterização deste conceito que, ainda 

hoje, inúmeros investigadores tentam clarificar. 

 Tal como tenho vindo a referir, este documento, sendo uma reflexão 

profunda e pessoal auxiliada por autores de renome, permite-me expor 

opiniões e servir-me da história e crescimento pessoal para corroborar o que 

vai ser aqui descrito e espelhado. 

 Recuemos e (re)comecemos! 

 O que era “vestir a pele” de um Professor no início dos tempos? Tal 

como nos diz Sousa (2008, p.2), a ideia de ser Professor remete-nos para 

conceitos como a beleza e a puridade, “ (…) Faz parte do nosso imaginário 

coletivo uma primeira aula formal à volta da fogueira, onde o ancião transmitia 

aos jovens iniciados, numa dádiva, todos os mitos sobre origens do seu povo, 

que, por sua vez estes transmitiriam mais tarde a outros vindouros.”. O 

Professor era uma entidade transmissora de conhecimentos que possuía os 

seus discípulos, preparando-os para a vida destinada. Esta ideia ilustra uma 

sabedoria apreciada e valorizada, pois este transmissor de histórias, esta figura 

tutelar e guardiã, era o espelho de toda uma conceção ideal, mostrando o 

valor, ainda que de um modo abstrato, do que era o ensino e a importância 

que, já no início da humanidade, a nossa humilde função representava. 

 Quantos de nós já não se serviu deste papel principal de informar 

alguém mesmo que de um modo ocasional? Quantos de nós já não contou 
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histórias, moldando mentes ainda que despropositadamente? Sou da opinião 

que este misticismo e/ou esta componente, quase divina, tem vindo a perder 

importância ao longo dos tempos mas, a verdade é que ainda continua a 

aparecer no quotidiano dos diferentes e atuais docentes.  

 Vamos recuar uns anos atrás e vamos permanecer à volta dessa mesma 

fogueira que Sousa retratou e, concomitantemente, vamos acompanhar a 

evolução que a nossa profissão sofreu desde os tempos mais antigos, em que 

o sábio chefe falava à sua comunidade transmitindo os seus conhecimentos, 

valores e ideias e a quem todos prestavam um respeito intocável, até aos dias 

de hoje. Passaremos ainda por momentos mais repressivos em que o 

Professor era um ditador que obrigava a filosofias próprias e absolutas, que 

ocultava o ser pessoal e amarrotava o livre arbítrio e criatividade de quem, 

ontem hoje e amanhã, nos ouve… Os alunos. Esta era a época em que o 

Professor não passava de um objeto de reprodução, o qual acompanhou a 

sociedade num período temporal em que o docente de instrução pública era 

apenas mais uma peça da maquinaria que defendia os princípios da 

universalidade e que mantinha o estatuto pretendido pelos seus superiores. Só 

existia uma verdade, a verdade absoluta. Eram impingidas ao Professor, 

características de personalidade. O que este fora antes de assumir o cargo não 

revelava ser preponderante para a prática de ensinar. Sousa (2008, p. 2) leva-

nos a mergulhar no 1º curriculum fixo e conjunto coerente de objetivos e 

métodos com o nome de Ratio Studiorum, datado do século XVI, quando faz 

referência a algumas das regras que a constituíam e que confirmam aquilo que 

era pretendido dos professores, bem como a extinção ou implantação de traços 

da sua personalidade. De acordo com a autora, “ (…) Se procedermos a um 

trabalho de interpretação de algumas das regras, podemos extrair alguns 

traços de personalidade que são apanágio desse modelo de reprodução (…) 

Constatamos que o sentido da obediência a normas superiormente 

determinadas era um traço marcante na estrutura da personalidade deste 

professor. Por outro lado, a preservação de um saber bem delimitado impedia-

o de enveredar por qualquer tipo de inovação, como atestam as seguintes 

regras: “Os professores com tendência para a novidade ou para uma 

inteligência mais livre devem, sem dúvida, ser excluídos do ensino.” (Regra 16 

do Provincial. Segundo a mesma autora, a ambiência mental era subjugada 
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pela tradição religiosa onde qualquer inovação deverá ser considerada suspeita 

e perigosa. Este tempo era dominado pela Igreja e pelos ideais que ela regia. “ 

(…) Era preciso pôr a inteligência e a liberdade ao serviço da vontade de Deus, 

mesmo que fosse necessário esquecer-se da própria vontade. Devia portanto 

considerar como seus principais inimigos, a vaidade, o prazer, o interesse e a 

aversão” (Sousa, 2000, p.57). Neste período, a formação de um Professor era 

bastante rigorosa e promiscua. Eram 10 a 16 anos de muito estudo, de muita 

disciplina. Para se ser Professor era necessário possuir fatores de ordem e de 

disciplina (atitudes como gritos e/ou atos que originassem discussões, eram 

banidos da personalidade através de um rigoroso exercício mental e físico 

prescrito nas próprias regras da Ratium Studorium. 

 Avançando agora até ao Salazarismo, ao Estado Novo, onde a 

repressão era uma realidade muito presente e temida por todos, vemos os 

professores somente como transmissores do que era a doutrina e ideologia 

desse mesmo Estado, nessa mesma época. A Escola era um regimento, um 

palco privilegiado para a inculcação dos valores definidos pelo Estado. Os 

manuais escolares, livros únicos para o Ensino Primário, eram selecionados 

pelo Ministério da Educação Nacional e mantidos por largos anos letivos, 

enalteciam esses valores: i) a glorificação da obra do Estado Novo e do seu 

líder, Salazar; ii) o papel subalterno desempenhado pela mulher, o de esposa e 

mãe; iii) a caridade que, quantas vezes, substitui a função social do Estado; iv) 

a catequese que completava os rudimentos da doutrina católica3. Os 

professores, perante o acima descrito, limitavam-se a cumprir a ordem do seu 

superior, camuflando as suas opiniões e valores, apagando o livre arbítrio, para 

não sofrerem a ira das instituições que garantiam que tudo corria dentro da 

normalidade. O “Ser Professor” não tinha qualquer inferência contextual, social 

e pessoal. Segundo Sousa (2000), o Professor era uma criatura de Deus e do 

Estado, um modelador de almas ao serviço do Estado Novo. Assusta qualquer 

profissional pensar na constante luta que os nossos colegas travaram para 

manter viva esta chama do ensino que hoje, apesar de serem apresentadas de 

forma bem distinta, ainda conseguem ter alguns traços a corrigir e dificuldades 

que tendem e têm que ser ultrapassadas. 

____________________ 
3
Retirado da “lição de Salazar”, disponível em http://www.esfcastro.pt:8079/users/franciscosilva/salazar.html 
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O Professor foi assim, durante vários anos, uma marioneta ao serviço de 

entidades que ambicionavam apenas que este se traduzisse numa fração de 

reprodução social, a qual tinha sido até então. Contudo, ocorre aqui uma 

mudança, um golpe de rutura, de evolução… Onde o Professor garante as 

“rédeas” do progresso e assume um papel preponderante na educação. A 

reforma de Veiga Simões trouxe aos professores o mérito merecido e o 

reconhecimento do papel missionário na transformação da nação Portuguesa. 

Este, referindo-se aos professores primários, refere que o “Professor Primário é 

um soldado que ministra pão do espírito e fortalece a própria raiz da vida 

nacional. Por isso, homenagear o Professor Primário é homenagear a Nação 

(…) ” (Simões, 1972 (a), e Escola Portuguesa, nº. 1368. Cit por Stoer, p. 178). 

 Após o 25 de Abril e continuando a dar ênfase à educação até então 

analisada, o método era substituído pelo conteúdo, onde os alunos e a sua 

aprendizagem eram o tema central do ensino, criando e formando assim as 

designadas escolas de massas, e/ou escola para todos. As alterações no 

espaço físico foram notórias, no entanto era necessária uma abordagem 

distinta relativa ao ensino. Como refere Formozinho (citado por Cunha, 2008), 

“o número de escolas, alunos e professores aumentaram fruto de uma 

escolarização obrigatória prolongada, a qualidade do ensino e da formação 

também teve de ser diferente pela massificação de escolas e pela abrangência 

de um público mais heterogéneo e multicultural.”. Ocorrerem inúmeras 

mudanças e adaptações para que o Professor conseguisse acompanhar o 

presente e se preparasse para o futuro da melhor forma. Como nos diz 

novamente Formozinho (citado por Cunha, 2008, p. 11), “considerar o 

pensamento e a ação docentes na escola de massas implica abandonar 

esquemas simplistas de análise e a tentativa de retomar soluções da escola de 

elites. À complexidade da escola de massas corresponde uma realidade que, 

no que respeita aos professores, se caracteriza pela diversidade de formações, 

de percursos de aprendizagem profissional e de contextos organizacionais.”. 

 Foram inúmeras e constantes as alterações sociais que influenciaram o 

papel do Professor na heterogénea instituição escolar, o que acabou por 

provocar uma instabilidade na noção das responsabilidades e papéis cruciais 

que devem assim desempenhar. O Professor enfrentou e continua a ter que 
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enfrentar assim, um sem fim de desafios durante a sua carreira profissional, de 

forma a vincar a sua função no Mundo do ensino. 

 “Ser professor” é “(…) uma atividade que satisfaz determinadas 

necessidades sociais reconhecidas, responsáveis pela sua procura (também 

com caráter simbólico). Aprende-se em instituições educativas, o que significa 

que têm um conjunto de conhecimentos especializados de caráter científico, 

técnico, humanístico ou artístico, que apresenta um determinado grau de 

sistematização (…)” (Cunha, 2008, p.18), reforçando, evidentemente, a 

necessidade de um envolvimento e atualização constantes. “(…) Os 

conhecimentos aí apreendidos são depois transferidos para a prática 

profissional e social, satisfazendo uma procura social regulada por normas, 

códigos, prescrições de comportamento (deontológico, ético, assente, em 

grande parte, nas relações entre os membros de um grupo profissional, da qual 

depende a valorização e o reconhecimento dessa atividade), que funcionam 

como mecanismos de controlo do grupo profissional e garantem a qualidade do 

serviço que se presta á comunidade (saber, saber fazer)” (Cunha, 2008, p.18). 

As crianças e jovens da atualidade são submetidas a uma alargada exposição 

de informação, conseguindo arrecadar assim um enorme leque de dados, 

independentemente da qualidade dos mesmos. Posto isto, o Professor, tal 

como referi anteriormente, não deve nem pode ser apenas um transmissor de 

informação e conhecimento a um conjunto de sujeitos. Além desse 

conhecimento alargado que sim, um Professor deve e tem que ter, este terá 

que encontrar técnicas e metodologias de ensino que envolvam o aluno, 

transformando o momento de ensino-aprendizagem, num momento motivante e 

aliciante para todos os intervenientes. Como Sousa (2008) refere, o Professor 

terá que ser seguro didaticamente, além de seguro cientificamente. 

 A forma como o Professor aborda os alunos ganhou outra cor com o 

aparecimento da Escola inclusiva onde a igualdade está na diferença. Este age 

respeitando as diferenças de cada individuo, proporcionando um ensino 

equitativo. Cabe ao Professor conhecer a individualidade de cada um. Cabe ao 

Docente usufruir da melhor estratégia e metodologia para alcançar e envolver o 

aluno no processo de ensino-aprendizagem. O Professor terá assim que 

conseguir que o aluno entenda a matéria e cabe ainda ao primeiro, encontrar a 

melhor forma de o conseguir. Além de ser seguro cientificamente e 
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didaticamente, o Professor tem que ser “seguro ao nível do conhecimento 

psicológico do aluno” (Sousa, 2008, p.6). 

 Além disto e para complementar todas estas problemáticas, muitas 

crianças e jovens nascem no seio de famílias disfuncionais, o que suscita um 

novo papel ao Professor, o de aparente “substituição” de certas entidades 

familiares. Responsabilidade gera responsabilidade e, esta aproximação do 

professor ao aluno não é exceção. Ao aproximar-se de um aluno, o Professor 

deve preservar a barreira que deve existir, não quebrando assim, a confiança 

que os discentes possuem nele. Mais uma vez, deparamo-nos com a 

indefinição do que é, efetivamente, “Ser Professor”. Segundo Cunha (2008, 

p59, “(…) podemos considerar que hoje, os papéis e as funções dos 

professores são amplos e complexos, resultado da própria complexidade do 

sistema social, educativo e escolar. A escola começa a sair dos seus muros e a 

envolver-se na comunidade que, por seu lado, coloniza as influências de cariz 

ideológico, cientifico, tecnológico e de valores. A escola tem, portanto que se 

inovar (…) sob pena de não ser capaz de formar os cidadãos críticos, 

reflexivos, na lógica transformacional e humanizada.”. 

  Postas estas transformações, que no decorrer dos anos sucederam, 

chega-se ao momento de percebermos a complexidade do que “Ser Professor” 

representa e, consequentemente, a preocupação em formar profissionais 

capazes de suportar tamanha responsabilidade nesta sociedade em constante 

evolução e inovação. 

 Afinal, “Ser Professor” é inato ou adquirido? 

 Vieira (1999, p.9) afirma que “ (…) o professor é de facto uma pessoa e 

já o era antes da certificação profissional. A sua prática docente é mista de 

racionalidade e afeto, de bricolage e planificação”. Com esta afirmação, o autor 

quis nos alertar que jamais nos poderemos esquecer da pessoa que somos, 

pois a personalidade que cada um carrega dentro de si é, sem dúvida, o que 

reflete o nosso modo de agir, a nossa maneira de atuar no palco que é o 

ensino. Segundo o mesmo autor, “ (…) São variadíssimas as circunstancias e 

os fatos vividos, bem como os adultos mediadores que contribuem para a 

construção de uma ou de outra forma de estar e pensar.” (p.11). 

 Os passos e saltos ou quedas que demos no passado, as conquistas e 

metas que alcançámos, as cicatrizes, as pegadas e outras marcas que 
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preenchem a nossa história pessoal contam. Todos os pormenores, momentos 

e vivências pelas quais passamos são determinantes e imprescindíveis para o 

sucesso ou insucesso das nossas ações. Teremos então que analisar de que 

modo alcançamos este patamar tão distinto que nos garante a prontidão 

necessária ao exercício desta função e de que forma as nossas vivências 

pessoais influenciam essa aprendizagem. A preparação de indivíduos para o 

mundo da docência é algo bastante complexo e requer uma formação intensa e 

com qualidade. Como refere Flores e Pacheco (1999, p45), “Tornar-se 

Professor constitui um processo complexo, dinâmico e evolutivo que 

compreende um conjunto variado de aprendizagens e experiências ao longo de 

diferentes etapas formativas.”. Estes autores revelam assim que este processo 

não é processado apenas no ato mecânico de aplicação de habilidades 

pedagógicas aprendidas na formação inicial de Professor, mas sim na 

envolvência de uma (re)construção de estruturas complexas que resultam de 

uma variedade de variáveis. Aprofundando agora a questão de aprender a 

ensinar… Para os mesmo autores acima referidos, ensinar envolve a 

aprendizagem de estruturas bastante complexas que nos levam à análise do 

seu processo de formação e o seu desenvolvimento profissional e que, 

aprender a ensinar, envolve uma aquisição de estruturas muito complexas 

onde as influências pessoais e o modo como se adquire o conhecimento 

profissional são determinantes. Defendem ainda que todo o processo é 

sustentado em quatro estádios: metacognitivo, de descontinuidade, a 

individualização e a socialização. A metacognição relaciona-se com a 

articulação entre a teoria e a prática de um modo contextualizado. Para estes 

autores, “(…) o professor reconcetualiza aquilo que aprende numa instituição 

de formação tendo como orientação a necessidade de um conhecimento 

prático, deixando de lado o formalismo e atendendo sobretudo á sua utilidade.” 

(p.47). A descontinuidade reflete o processo de passagem de aluno para 

professor, as suas diferenças e papéis que desempenham, bem como as 

diferentes situações que enfrentam. Este ano de EP foi marcado pelas 

divergências que me foram aparecendo e as quais eu fui tentando resolver da 

melhor maneira. O controlo da turma nunca foi uma problemática para mim,  no 

entanto as dificuldade em gerir o tempo e o espaço criavam inicialmente 

algumas quebras na aula, as quais fazem parte desta descontinuidade. Além 
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destes e de outros fatores, aprender a ensinar é também um processo 

individualizado que depende muito das crenças, atitudes e valores de cada 

aspirante a profissional. E é aqui que a dimensão pessoal ganha um peso 

maior. A socialização é a parte integrante na construção da identidade 

profissional de um Professor. Para Flores e Pacheco (1999, p. 51), “ (…) o 

Professor aprende a ensinar pela via da prática da qual resulta uma 

socialização burocrática (ao nível das estruturas escolares e administrativas) e 

uma socialização didática (ao nível da sala de aula que conduz a um 

conhecimento prático).”. 

 Após revisão bibliográfica, concluo que nós, profissionais, somos a soma 

da nossa identidade com a transformação pessoal e profissional ao longo do 

tempo que, afinal, ainda vai a meio. Podemos constatar que a formação de um 

aspirante a profissional engloba diversos patamares, mas é certo que não é 

esta que vai ser suficiente para o Professor se sentir seguro a todos os níveis e 

claramente completo. A componente prática que se assemelha ao EP é, sem 

margem para dúvidas, a principal ferramenta da formação. É esta convivência 

com a prática que nos faz crescer como Professores de EF. Segundo Alarcão, 

Freitas, Ponte, Alarcão J & tavares (1997, p. 8 e 9), “ (…) esta componente 

permite o reconhecimento dos principais caminhos a percorrer no contacto com 

o terreno da prática profissional e faculta experiências de formação que 

estimulam a mobilização e a integração dos conhecimentos e problemáticas 

por parte dos formandos e proporcionam desenvolvimento da sua capacidade 

de compreensão do real através da observação e da intervenção.”. O EP 

proporcionou-me isto mesmo, um leque de vivências e experiências que me 

fizeram evoluir na área que pretendo num futuro próximo lecionar. A 

intervenção nas minhas aulas e a observação das aulas de colegas da área 

fizeram com que crescesse e desenvolvesse o meu “aprender a ensinar”… No 

fundo, a aplicar o meu conhecimento teórico na realidade do contexto escolar e 

assim ser uma Professora mais completa. 

 A formação culmina neste ano de EP. Esta etapa é o rasgar da meta que 

ao longo do ano qualquer EE ambiciona alcançar. Nesse sentido, os mesmos 

autores declaram que a prática pedagógica não deve ser isolada do resto do 

curso ou formação, ao invés disso, deve ser considerada o momento de 

excelência e a ponte entre dois mundos: a formação inicial e o mundo da 
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Escola. Esta formação é de extrema importância e define aquilo em que se 

torna o professor. Contudo, sem esquecer as nossas páginas de história já 

contadas, bem como o que a nós é inato. São, efetivamente, estes pormenores 

que representam a nossa construção social e o modo como encaramos as 

pedras que nos vão atirando pelo caminho. 

 Em suma, as alterações que a sociedade e, consequentemente, a 

Escola vai sofrendo ao longo do tempo estão diretamente ligadas á adaptação 

dos diferentes professores no contexto escolar. Desta forma, o professor deve, 

não só ter a capacidade de se ajustar a estas transformações, como também 

ser um dinamizador de novas (Cunha, 2007), ou seja, um agente de mudança. 

É certo constatar-se que são cada vez mais e mais diversificadas as tarefas a 

desempenhar na função de docente. “Ser professor” é bem mais complexo do 

que transparecem essas duas simples e humildes palavras. 

 

“É o júbilo infindo de sentir os outros ser, não como um prolongamento de nós, 

mas na qualidade de cada um, individualmente, como pessoa, na sua 

singularidade e capacidade próprias. È sentir as diferenças como traços de 

união, como laços que nos unem uns aos outros, como uma forma de 

associação do género humano. Ser pessoa é a nossa condição, algo que tem 

que se conquistar e erguer em cima da nossa natureza. É o valor máximo da 

educação e o ofício maior da minha profissão.” 

 

(Bento, 2004) 
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3.3. Competência Pedagógica 

  

Tendo em conta a panóplia de funções que poderá vir a desempenhar, o 

Professor terá que ser detentor de conhecimentos específicos para que a sua 

ação seja realizada com qualidade e eficácia. Segundo Matos (1993), “ (…) a 

eficácia da sua intervenção depende de múltiplos fatores, de fatores externos 

(programas, condições de trabalho, tipo de aluno, etc.), de fatores internos, da 

sua competência pedagógica e do seu sentido profissional”. Surge assim uma 

pertinente questão: Afinal o que faz de um professor, um profissional 

competente? 

 Para conseguirmos responder a esta pergunta, necessitamos de 

conhecer o significado do conceito de competência, o qual é entendido como “o 

conjunto de todas as capacidades e habilidades que se reportam á execução 

de uma atividade ou de uma totalidade de atividades”, por parte de 

Pâedagogisches Worterbuch (cit. por Matos, 1989), e à qual “ pertencem as 

capacidades, os conhecimentos, as habilidades e hábitos requeridos para o 

rendimento na atividade em causa (…) a competência pedagógica é a 

competência específica da profissão de Professor” (Matos, 1989). 

 Podemos afirmar que a competência profissional difere da competência 

pedagógica visto que, a profissional é a “capacidade para criar, organizar ou 

modificar as condições de aprendizagem com a intenção de facilitar o 

desenvolvimento de aprendizagem significativa e enriquecedora nos alunos” 

(Alonso, 1998). Tal como afirma Matos (1989), a competência pedagógica não 

é o único fator interveniente para que seja alcançada a competência 

profissional, no entanto é ela que influenciará a qualidade das decisões que o 

professor terá que tomar e, dessa forma, influenciará a qualidade do ensino. 

Ainda segundo o mesmo autor, “a competência pedagógica é constituída por 

quatro elementos: os conhecimentos, as habilidades, as capacidades e os 

hábitos.” (1993). Siedentop (2000) constata que para o Professor obter o 

sucesso na sua profissão, necessita de obter vários tipos de conhecimento. Por 

outro lado, e ainda antes da data acima descrita, Matos (1993) apresentou 

quatro: conhecimentos relativos á disciplina que leciona, conhecimentos 

acerca dos valores, conhecimentos de normas e finalmente, conhecimentos 

de procedimentos. 



37 
 

 Os primeiros correspondem à matéria específica da área, sem os quais 

os conhecimentos estritamente pedagógicos não se justificam. “Conhecer o 

que se ensina é determinante para a competência pedagógica, não só, para se 

dotar o aluno de uma grande riqueza cultural e espiritual, mas também para ter 

hipótese de realizar um trabalho mais eficaz, vendo e sabendo onde e como 

poderá colocar a sua influência” (Matos, 1993). Por sua vez, este tipod e 

conhecimento ramifica-se em três categorias (Shulman, 1986): o conhecimento 

do conteúdo da matéria (deve ser um conhecimento consistente que enquadre 

factos e conceitos como um todo, que compreenda a forma como o conteúdo é 

organizado); o conhecimento pedagógico do conteúdo (um Professor eficaz 

para além de dominar vários tipos de conhecimento, deverá principalmente ser 

capaz de transmitir aos seus alunos de forma a que estes os compreendam. 

“Eles têm de conhecer a matéria não apenas para si, mas sobretudo para os 

outros, para que eles a possam aprender” (Graça, 2004); e por fim, o 

conhecimento curricular (permitindo desta forma uma seleção adequada de 

que conteúdos ensinar e com que profundidade). 

 Os estudos sugerem que os professores com maior conhecimento 

pedagógico e conteúdo mais ricos são capazes de detetar erros comuns de 

desempenho, corrigi-los mais facilmente, e ainda ensinar diferentes tipos de 

alunos (Siedentop, 2000). 

 Os conhecimentos acerca dos valores são fortemente influenciados pela 

reflexão que o professor realiza acerca dos objetivos da educação e da sua 

formação. “As fontes primeiras dos objetivos não são a sociedade, o estudante 

ou o conteúdo do ensino, mas antes os valores que determinam à partida as 

finalidades relativas à sociedade, ao estudante, ou à cultura, que intervêm em 

todas as etapas duma ação educativa” (D’Hainnaut, 1980). Já o conhecimento 

das normas é imprescindível para que o professor se adapte ao contexto 

educativo em que está inserido, assim como o conhecimento dos 

procedimentos, relativos ás regras, prescrições e instruções para que as metas 

pedagógicas sejam atingidas (Matos, 1993). Ainda segundo este autor, mas 

agora relativamente às capacidades pedagógicas, consta-se que estas 

enquadram as capacidades didáticas, construtivas, organizativas, 

comunicativas, expressivas, percetivas, sugestivas, de trabalho científico e 

culturais que se vão desenvolvendo à medida que o Professor é confrontado 
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com a atividade pedagógica. Matos (1993) afirma que estas capacidades 

“desempenham no seio da estrutura da competência pedagógica o papel de 

fatores de aceleradores”, uma vez que deixam o Professor livre para dar mais 

atenção à ação global e aos seus objetivos. Os hábitos são de extrema 

importância dado que é pela sua criação que os elementos da atividade 

pedagógica ganham continuidade (Matos, 1993). 

 Em suma, são estes vários e distintos conhecimentos que, conjugados 

com uma prática reflexiva, permitem ao Professor uma tomada de decisão com 

mais coerência e qualidade. 
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3.4. A disciplina de Educação Física (EF) 

“Como disciplina escolar, a Educação Física constitui a forma fundamental e 

mais importante da formação corporal das crianças e jovens” 

(Bento, 2003) 

 A EF tem sido a disciplina com mais divergências na sua afirmação 

como tal. Esta é, maioritariamente das vezes, tomada pela sociedade como a 

disciplina sem peso nem valor porque, afinal, já nem conta para a média de 

Secundário, a que nos proporciona o acesso ao Ensino Superior. 

 É facto que, ao longo dos tempos, a EF tem vindo a conseguir marcar a 

sua existência e importância na educação dos discentes, “a evolução social 

vem determinando á atividade física e desportiva uma importância crescente 

nas últimas décadas e a prática desportiva é tida, hoje em dia, como um 

referencial cultural valioso” (Mota, 1991, p.4) no entanto, tal como afirma Bento 

(1999), “continua a ser considerada por muitos uma unidade curricular menos 

relevante”. 

 “A EF foi paulatinamente construindo uma identidade, facto que nos 

pode levar a dizer que: a EF hoje está materializada e também espiritualizada 

numa grande riqueza interna, nomeadamente o seu cariz investigativo 

esclarecido com objeto(s) e método(s) bem definido(s), mas também na 

influência que exerce no campo escolar e sobretudo no campo social (riqueza 

exterior). Esta influência modela-se no seu pensamento (perspetivas teóricas) e 

no seu manancial prático – proximidade da problemática da saúde e de outras 

(novas) formas e manifestações de movimento. É hoje, portanto, uma disciplina 

escolar e social robusta” (Cunha, 2007). 

 Todas as disciplinas pertencentes ao currículo escolar, até ao fim do 

Ensino Secundário, têm como objetivo o desenvolvimento de cada aluno, 

formando-o e tornando-o um membro ativo na sociedade na qual estamos 

inseridos. A EF não é exceção e por isso, também ela é aplicada com a 

finalidade de traçar a mesma meta, no entanto, de uma forma especial, mais 

abrangente e multilateral e, através de contributos específicos para a formação 

dos alunos que não podem ser promovidos por outras unidades curriculares. 

Segundo Bento (1995), a EF consiste na “formação básico-corporal de 
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desportiva dos alunos. Ensina o aluno a procurar as suas limitações físicas. No 

desporto, é possível aprender que no plano ético, estético, espiritual e racional, 

o homem não encontra limitações. A grande tarefa pedagógica do professor é 

conseguir transmitir aos alunos que a vitória é somente parte do prazer de 

jogar e que na derrota há vitórias”. Ou seja, o seu contributo para o aluno vai 

muito para além do desenvolvimento das suas capacidades motoras, como 

corre na sociedade comum e/ou mais leiga. A EF é assim, a área que contribui 

para o desenvolvimento da individualidade de cada aluno através da 

transmissão de valores. Além disto, é esta a disciplina que influência 

positivamente as atitudes e valores, que procura criar no aluno um sentimento 

de auto-superação e de motivação (intrínseca e extrínseca) e dessa forma 

proporcionar o alcance de todo e qualquer objetivo proposto e por alcançar.  

Tudo isto através, imaginem só, de uma prática de atividade desportiva 

culturalmente significativa, desafiante, saudável e gratificante. 

 A EF objetiva, além de tudo isto, proporcionar estilos de vida saudáveis 

a todos os intervenientes, incutindo aos alunos o gosto pela prática desportiva 

que, embora se “acredite que as crianças são intrinsecamente aptas para o 

movimento e, por isso, suficientemente ativas (…) investigações têm 

demonstrado “que as crianças, de uma forma geral, e os adolescentes de 

forma particular, apresentam fracos níveis de participação em atividades físicas 

regulares e o mesmo nas espontâneas.” (Mota, 1997). A aparente inatividade 

das crianças têm contribuído para os altos níveis de sedentarismo e obesidade 

no nosso e em outros Países. Esta é também uma luta levada a cabo pela EF – 

o combate do sedentarismo, causa de excesso de peso e obesidade que foi 

considerada, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a epidemia do século 

XXI4. Posto isto, torna-se ainda mais importante dar ênfase à nossa disciplina. 

Dados os enormes benefícios oriundos da prática de atividade física (orientada 

ou não), a disciplina de EF passa a ter um papel fulcral no dia-a-dia do aluno, 

uma vez que, para muitas crianças, se trata do único espaço onde terão 

oportunidade de a vivenciar de uma forma mais regular, garantindo a todos “a 

aquisição de um reportório de atividades físicas que permite gerir a aptidão 

física e o bem-estar geral” (Sobral, 1991). 

____________________ 
4 
In Revista Saúde e lar, 69º ano, nº 761; Janeiro 2011 
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 No que diz respeito ao Programa Curricular de EF, consta-se que este 

promove o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos, no crescimento 

das capacidades do aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores, 

fomentando assim qualidade de vida e saúde. Para tal, e tomando como 

suporte informativo e especifico o programa Nacional de EF para o Ensino 

secundário (Carvalho, 2001), a sua estruturação assenta em quatro pilares 

fulcrais: i) na prática de atividade desportiva adequada a nível motivacional, 

qualitativo e quantitativo através de atividades de descobertas que promovam o 

aperfeiçoamento pessoal; ii) na promoção da autonomia a partir de práticas nas 

quais os alunos sejam responsáveis pela resolução de problemas e pela sua 

organização das atividades; iii) na valorização da criatividade, pela melhoria da 

iniciativa dos alunos, que promova o aumento do seu empenho; e iv) na 

orientação da sociabilidade com o intuito de desenvolver nos alunos o espírito 

de grupo e a cooperação, especialmente em situações de competição e assim 

levar à obtenção de melhores resultados e, paralelamente, levar ao 

aperfeiçoamento pessoal através de um clima de aprendizagem favorável. 

 A EF é muito mais do que uma mera unidade curricular obrigatória. 

Posso ser suspeita por, efetivamente, me dedicar inteiramente ao desporto e à 

atividade física, no entanto, é de fácil perceção a importância que a mesma tem 

na obtenção de um corpo saudável e uma mente sã5. Mesmo tendo noção de 

todos estes benefícios, considero que a sociedade não dá o devido valor a esta 

disciplina diferente, mas igualmente importante para o desenvolvimento do 

aluno. A EF deveria assim ser mais respeitada do que é atualmente porque, tal 

como é afirmado por Cunha (2007) “A EF tem um papel fundamental no 

desenvolvimento social, quando vista no contexto de uma atividade eclética e 

inclusiva que promove a saúde e o bem-estar”. Embora já se tenham verificado 

grandes progressos ao longo das várias reformas educativas, ainda há um 

longo caminho a percorrer neste sentido. 

 

 

 

 

____________________ 
5 
Alusão à citação de Juvenal “Mens sana in corpore sano”, por bento (1995) em “A coragem de ser professor”. 
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3.5. A Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira 

 “As escolas, enquanto lugares de trabalho, têm uma cultura própria que, 

por mais heterogenia e dispersa, influência e enquadra a ação do Professor.” 

(Cunha, 2008) 

 Dada a relevância dos contextos escolares, pela sua influência na 

melhoria da qualidade do trabalho dos professores e aumento das 

oportunidades de prática, ou pela negativa, por limitarem a sua ação (Martin, 

2003) é necessário descrever o contexto do EP. 

A Escola em questão, de nome Arquiteto Oliveira Ferreira (ESAOF), foi o 

lugar de trabalho que me acolheu. A minha escolha não se deveu a nenhum 

motivo em especial, regi-me apenas pelo simples facto de ser das instituições 

mais próximas da minha área de residência. Quando soube o meu “destino”, a 

minha única preocupação foi saber exatamente onde é que a Escola se situava 

e prever o percurso que iria ter que fazer todos os dias. No entanto, e em 

conversa com um colega de trabalho (Seleção de Praia), soube que esta, era a 

mesma Escola onde ele há uns anos atrás tivera estagiado. Sem grandes 

perguntas, falou-me da sua Supervisora (que por coincidência também foi a 

minha), falou-me do grupo de Professores de Educação Física e um pouco 

sobre o ambiente da Escola. Não criei grandes expetativas. Preferi ver para 

crer. E assim foi. 

 A ESAOF situa-se na Vila de Arcozelo, na zona Litoral Sul de Vila Nova 

de Gaia. Esta Freguesia situa-se na zona Sul e Poente do território concelhio, 

sendo limitada, a Norte, pela Freguesia de Gulpilhares, a Poente, pelo Oceano 

Atlântico, a Norte e Leste pela Freguesia de Serzedo e, a Sul, pela Freguesia 

de S. Félix da Marinha. As principais atividades socioeconómicas da Freguesia 

abonam-se no setor industrial, no entanto, a atividade piscatória continua a 

assumir um papel relevante.  

 O estabelecimento de ensino em questão serve as populações das 

freguesias envolventes, tendo como oferta educativa os Ensinos Básico, 

Secundário, cursos de Educação e Formação (Serviço de Bar e de Mesa) e 

cursos Profissionais (Design, Informática e Gestão; Restauração; e Turismo). 

Em termos físicos, a Escola possui 5 pavilhões e um espaço polivalente que 
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serve constantemente como local de convívio para os alunos, onde se localiza 

a associação de estudantes, a cantina, o bufete, a papelaria e a sala de 

convívio dos auxiliares de ação educativa. No espaço exterior, a Escola usufrui 

de um espaço de jogos, balneários de apoio ao mesmo e um pavilhão 

gimnodesportivo, que pertence à ESAOF. Este pavilhão é ocupado por duas 

Escolas: A ESAOF, onde lecionei e a EB 2/3 Sophia de Mello Breyner, havendo 

portanto a necessidade de se gerir os espaços interiores de forma equitativa 

(rotatividade de 3 em 3 semanas). Esta rotatividade veio limitar o planeamento 

do meu trabalho, ou seja, as modalidades de cada período tiveram que ser 

estruturadas de acordo, não só mas também, com esta disponibilidade do 

espaço. Confesso que foi um pormenor tranquilo de ultrapassar, sendo que, 

apenas duas aulas ficaram por dar devido às condições climatéricas (as duas 

primeiras aulas do 3º Período). 

Quanto ao material disponível para as aulas não consigo ainda fazer um 

paralelismo com outras Escolas senão com as poucas que passei nos Micro-

Estágios que realizei no 1º ano deste 2º Ciclo. Assim sendo, e depois da 

experiência vivida, consigo concluir que, apesar de não ser em quantidades 

exageradas, existe nesta Escola, material de trabalho em boas condições, 

havendo exceções. Ao longo do ano letivo consegui ainda proporcionar aulas 

com material didático diferente, o qual a Escola não possuía, de forma a 

estimular e motivar a prática dos meus alunos. Tal como previa, o sucesso de 

cada qual e de todos não foi condicionado pela falta de qualidade do material 

existente, mas sim pela capacidade de adaptação e rentabilização do mesmo.  

Desejo ainda espelhar neste documento o fantástico e agradável grupo 

de Professores de Educação Física que a Escola desfruta e desfrutou durante 

todo o ano letivo, destacando-se obviamente, a pessoa que diariamente nos 

acompanhou e efetivamente orientou, a Professora Maria Adriana Silva 

(Professora Cooperante). 

A Escola, na sua globalidade, é uma segunda casa para os alunos, onde 

lhes é permitido aprender um pouco sobre tudo e sobre todos. É um meio onde 

o indivíduo se desenvolve a nível cognitivo mas também a nível social. A 

Escola é, em grosso termo, um conjunto de pessoas, por isso torna-se 

pertinente afirmar que quem “desenha” a Escola, somos nós, a comunidade 

educativa. Como instituição, a escola expressa um compromisso da sociedade 
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para com os seus cidadãos, corporizando valores de cultura universal que, por 

definição, transcendem o universo dos interesses familiares e comunitários. A 

Escola é um lugar de emancipação intelectual e de procura da verdade que 

resiste aos apetites de imediato, exigindo estudo, disciplina e lições. De uma 

forma singular, na escola celebra-se o privilégio de poder ser ensinado, que é 

como quem diz, de poder acolher as verdades que vêm de fora e que, como 

tal, desafiam a mesmidade. Por esta razão, enquanto adulto especificamente 

preparado para a função educativa, o professor fará sempre a diferença. O 

respeito pela sua autoridade profissional, pela presença pessoal daquele que 

ensina, é condição fundamental para garantir a qualidade do desempenho das 

nossas escolas, enquanto «escolas do presente». Porque, na verdade, só 

através da posse subjetiva do presente, nos tornamos capazes no futuro. O 

discurso em torno das «escolas do futuro» tende por vezes a desvalorizar a 

fecundidade do tempo vivido, sofrido, problematizado, partilhado e, nessa 

medida, sonhado. 

Pelo lugar que ocupa no processo de desenvolvimento humano, a 

Escola é uma instituição social por excelência onde, de forma privilegiada, se 

promove o “direito universal ao rosto”. 

Pessoalmente, pretendi sempre que a Escola fosse, a pouco e pouco, 

mais um espaço comum para o meu dia-a-dia, onde estive e gostei de estar, 

onde ajudei os meus colegas de estágio, onde ensinei, convivi e, decerto, 

marquei. A Escola é sem dúvida um espaço especial, e por isso, mesmo 

consoante todas as divergências que foram sucedendo na minha vida pessoal, 

penso e sinto que consegui dar o “ar da minha graça” nas aulas e sobretudo 

nas atividades nela realizada. Tentei sempre “fazer diferente”. Errei, falhei e caí 

muitas vezes mas… Aprendi mais. Só assim consegui contribuir para o gosto 

pela prática da atividade física na Escola e proporcionar momentos que 

marcaram o desenvolvimento das “minhas” crianças, enquanto meus alunos 

que foram. 
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3.6. A Turma 

A caracterização da turma foi, no meu caso, e é na globalidade, um 

momento fulcral para o desenvolvido de um trabalho eficiente e eficaz 

orientado consoante as particularidades da mesma. Outras informações 

disponibilizadas pela Diretora de Turma e outros professores da mesma 

conseguiram ser igualmente importantes para o aumento da nitidez das 

diferentes peças que constituíam o meu puzzle (turma). 

Todos os alunos são especiais, no sentido em que todos são diferentes 

e devem ser respeitados como tal. A Escola onde estagiei dá lugar, não só a 

alunos provenientes de regiões distintas, como também a alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE), com os quais tive oportunidade de 

lidar. 

Após toda uma recolha de informação sobre a minha turma, consegui 

retirar algumas ilações e conclusões de extrema importância e as quais me 

auxiliaram na forma como lidar com cada aluno em especial. A informação que 

obtive foi conseguida sobretudo, tal como já referi, em reunião com a Diretora 

de Turma e a partir do preenchimento de umas fichas de caracterização (Anexo 

1). 

 A minha turma de 7º ano era particular. Nenhum aluno com NEE, no 

entanto, um grupo bastante heterogéneo, tanto a nível de comportamento, 

como de idades e até capacidades física e intelectual. A entrada de uma aluna 

nova foi aparatosa e complicada, muito devido ao seu temperamento. Era uma 

aluna com dificuldades cognitivas, a qual já teria sido acompanhada no ensino 

especial e, por isso, acabava por se sentir mais ofendida com palavras menos 

carinhosas, mas inocentes, dos restantes colegas. Tentei não dar mais atenção 

a esta aluna do que aos restantes, no entanto quis confrontar a turma o número 

de vezes suficientes de forma a que eles percebessem que era uma aluna 

minimamente diferente e que haveria de ser igualmente respeitada. A situação 

compôs-se. O segundo aluno novo a integrar a turma, acabou por ser um 

problema para quase todos os professores, contudo, jamais ousou criar 

conflitos no meu espaço da aula, cumprindo sempre com as tarefas propostas 

e colaborando até com os colegas menos dotados para a mesma. Foi um aluno 

que tentei acompanhar de uma forma mais próxima (através essencialmente de 
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diálogos), uma vez que, já com 15 anos, ainda não conseguia distinguir o que 

era “certo” do que era “errado”. Tentei efusivamente que este não fosse uma 

má influência para a turma e que, no fundo, conseguisse dar o seu contributo 

para a mesma nas aulas e nas atividades. Desafio superado. 

Depois de preenchida e recolhida a ficha de caracterização do aluno, 

deparei-me com enormes gafes na escrita, derivadas, não só mas também, da 

dificuldade na compreensão das questões realizadas na mesma. Esta lacuna 

cognitiva conseguiu assustar-me e, talvez por isso, tentei sempre usar um 

vocabulário mais corrente na lecionação das minhas aulas de forma a que a 

informação fosse percetível a todos. 

Debruçando-me sobre os resultados que, do pouco que responderam 

corretamente, concluo que a turma em geral não é muito ativa, sendo que as 

atividades prediletas da maioria é estar sentado a jogar playstation ou 

computador. Consegui perceber que o futebol e o voleibol são as duas 

modalidades preferidas da maioria da turma, sendo que apenas dois alunos 

preferem o Basquetebol e um, o atletismo. A disciplina preferida de grande 

parte da turma é a EF, o que me deixou contente e, a menos preferida, como 

era de se esperar numa turma de repetentes, a matemática. Confesso que só 

depois de ter a primeira reunião com a Diretora de Turma, é que percebi 

efetivamente, as características essenciais da família de cada um, as quais me 

surpreenderam. Era uma turma com alunos com dificuldades financeiras, 

conflitos familiares e limitações motoras e cognitivas. 

Além de toda esta informação, achei pertinente realizar os testes inicias 

para a avaliação da condição física de cada aluno. 

Após os testes iniciais de condição física, deparei-me com 2 alunos com 

sobrepeso e um com grau I de obesidade (IMC = 30,99 kg/m2), o qual foi 

acompanhado com mais cuidado durante o ano letivo, por parte de uma médica 

nutricionista. 

Em traços gerais, e para mim, dos fatores mais importantes para que se 

proporcione aprendizagem, é a dinâmica do trabalho realizado e este depende, 

não só, da forma como idealizo as minhas aulas mas também da postura da 

turma. A minha turma era bastante dinâmica e motivada para a prática 

desportiva, empenhando-se sempre a fundo nas tarefas propostas, por isso, 

independentemente da aptidão com que cada um se apresentou inicialmente, 
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eu, como Professora, consegui sentir-me realizada pela gradual evolução, 

conquistada e muito, pela forma dos meus alunos se entregarem á atividade 

física. 
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3.7. Alterações à carreira docente 

 Terminado o EP, eis que surge uma questão, a qual preocupa qualquer 

Mestre do Ensino nos dias de hoje: E agora o que se segue? As respostas 

terão de ser dadas com alguma convicção pois precisamos de nos informar, e 

bem, dos passos institucionais que temos de seguir para nos permitir a lecionar 

na nossa área e pôr em prática o esforço que incutimos durante os anos da 

nossa formação. 

  Nesta fase já avançada da nossa formação académica torna-se 

imprescindível obter informações de todo o funcionamento e estrutura dos 

concursos para a nossa classe profissional. Infelizmente, este tema não é tido 

em conta no decorrer da nossa formação académica como acredito que 

deveria ser, o que acaba por nos provocar um sentimento “desligado” em 

relação a toda a dinâmica implícita nos primeiros passos da profissão docente. 

Com base neste dilema, interessa-nos fazer uma breve referência aos quadros 

de zona pedagógica e de escola, às características gerais dos concursos, a 

quem este se dirige, tipos de concurso e quais os procedimentos gerais para se 

concorrer. Então, de acordo com o Decreito-Lei nº.75/2010, de 23 de Junho, o 

início à carreira docente está organizado em 3 grandes temas: 1) Quadros de 

Escola e de zona pedagógica; 2) recrutamento e seleção para lugar do quadro; 

3) Características gerais dos concursos e, tal como todos os documentos e leis 

que regem o Sistema Educativo, este não é exceção e é mutável, tendo sofrido 

várias alterações ao longo do tempo. 

 O objetivo de qualquer e todas as alterações que até agora foram 

introduzidas é conferir maior estabilidade ao sistema educativo, alunos 

professores e até às famílias. Estas alterações transformaram os antigos 

lugares dos quadros de Escola automaticamente em lugares do quadro do 

agrupamento a que a Escola pertence, sendo os professores dos quadros de 

Escola automaticamente integrados nos quadros do respetivo agrupamento. Os 

concursos para este efeito são realizados quatro vezes por ano. 

 Atualmente os quadros de pessoal docente nos estabelecimentos de 

ensino público encontram-se estruturados de forma a proporcionar uma melhor 

gestão dos recursos humanos de docência disponíveis, sendo desta forma, 

organizados por níveis ou ciclo de ensino, grupo de recrutamento e categoria. 
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Os quadros das Escolas agrupadas e não agrupadas foram pensados e 

estruturados para satisfazer, mais uma vez, as necessidades permanentes que 

os respetivos estabelecimentos de educação ou de ensino possuem. A 

atribuição destes lugares é frisada pela portaria conjunta dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. 

  Os quadros de zona pedagógica destinam-se à necessária flexibilidade 

de gestão dos recursos humanos dentro de uma área geográfica, à satisfação 

de necessidades não permanentes dos estabelecimentos de educação ou de 

ensino, à substituição dos docentes dos quadros de agrupamento ou de escola, 

às atividades extracurriculares, ao apoio e estabelecimentos de educação ou 

de ensino que ministrem áreas curriculares especificas ou manifestem 

exigências educativas especiais, bem como à garantia da promoção e do 

sucesso escolar e educativo. A revisão dos quadros de pessoal docente é feita 

por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da educação ou por portaria apenas 

deste último, consoante se, dessa alteração resulte ou não o aumento dos 

valores totais globais. 

 O 22º artigo do estatuto da carreira docente define quais os pontos ou 

requisitos, gerais e específicos, de admissão a concurso. São algumas as 

exigências explanadas pelo Ministério, de forma a obterem um ensino com 

qualidade no nosso país. Como requisitos gerais: 1) o indivíduo terá de possuir 

as habilitações profissionais legalmente exigidas para a docência, de acordo 

com o nível de ensino e grupo de recrutamento a que se candidate; 2) quando 

obrigatório, os deveres militares e cívicos terão que ser cumpridos; 3) o 

individuo terá que estar apto para exercer as funções públicas, e não poderá 

estar limitado ao nível das funções que terá que desempenhar no “papel” ao 

qual se candidata; 4) terá que albergar o perfil psíquico, características de 

personalidade e robustez física indispensáveis ao exercício da função que 

pretende desempenhar; 5) o individuo deve ter os cuidados de saúde mínimos 

e por isso ter as leis da vacinação em dia; 6) ser submetido e avaliado com 

sucesso numa prova de avaliação de competências e conhecimentos. 

 Quanto aos requisitos específicos, são todos aqueles que se referem a 

particularidades ou condições específicas que terão que ser cumpridas para 
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uma candidatura válida, tal como, por exemplo, a não permissão de lesões ou 

enfermidades que limitem o exercício da docência. 

 Em linhas gerais e sem entrar em muitos mais pormenores, o concurso é 

aberto pela Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, mediante um 

aviso publicado no Diário da República, no qual constam o tipo de concurso a 

que se refere, os requisitos gerais e específicos, o número e local de lugares a 

promover, a entidade a quem deve ser apresentada a candidatura, o local de 

publicitação das listas de candidatos e colocações e a identificação e local de 

disponibilização do formulário de candidatura. 

 Pessoalmente não me devo nem tenho, por enquanto, que preocupar 

muito com esta temática pois só estarei apta a “lançar-me” à candidatura 

nacional, no próximo ano letivo. No entanto acabei por querer incluir a mesma 

no meu RE por, efetivamente, considerar que esta, foi também uma importante 

fase de pesquisa e interesse para o futuro que me espera enquanto docente. 

Por enquanto, tenho orientado as minhas atenções para as informações 

submetidas pelo site da DGAE, de forma a candidatar-me às AECS. São 

milhares os candidatos e a possibilidade de ficar perto da minha área de 

residência é escassa, contudo, aqui estou eu para enfrentar os novos desafios 

profissionais, com mais ou menos facilidades. 



 
 

4.Realização da Prática Profissional 
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4. Realização da Prática Profissional 

“Há…uma preparação para a arte através da ciência, uma preparação do 

entendimento e do coração antes da entrada no ofício que nos esclarecerá em 

tudo, qualquer que seja a experiência que apenas poderemos aprender na 

prática do ofício. Na ação apenas aprendemos a arte, adquirirmos tato, 

destreza, habilidade; mas mesmo na ação aprende a arte apenas aquele que 

antes aprendeu a ciência no pensamento, que a apropriou e se afinou a ela, 

pré-determinando assim as impressões futuras que a experiência lhe causará.” 

(Bento, 1995) 

A realização do EP implicou diversas alterações na minha pessoa, 

essencialmente nas funções que passei a ter que desempenhar, as quais estão 

diretamente relacionadas com esta profissão. Esta mudança implicou a 

aplicação, na prática, de toda a teoria que tinha adquirido até então. A 

mobilização de todo o conhecimento necessário foi imprescindível para que 

pudesse tomar decisões adequadas, assentes em momentos de reflexão e 

análise, realizando uma prática sempre consciente e eficaz nas várias e 

diferentes áreas de desempenho em que o EP se encontra dividido. 

Pego então num livro, aquele que eu escrevi… Viro-o de novo de frente 

para ver o que já não via desde Setembro de 2011, a capa… “Uma aventura no 

EP, com Filipa Teixeira”. É assim que designo esta vivência, este conjunto de 

momentos e experiências que por mim serão neste documento relatadas, 

contada, narradas na primeira pessoa… Em partes, em capítulos, em palavras 

sentidas e sinceras, entre vírgulas e pontos finais. 

 

Prefácio. 

A transição de aluna para professora não foi assim tão complicada 

como, ainda em férias, eu imaginava. É certo que as questões de “mim para 

mim” eram constantes e, efetivamente, a dúvida surgia no entretanto, no 

entanto, confesso que nunca pensei na impossibilidade de conseguir o que 

sempre ambicionei. “Será que tenho conhecimento suficiente para ensinar 

todas as matérias?”, “Será que vou ser bem recebida por parte dos meus 

colegas?”, “Será que vou ter sorte na turma?”, “Será que vou conseguir ser 

vista como uma Professora, uma Educadora, uma profissional?”… Foram 
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estas, entre outras questões, que no início surgiram nos meus sonhos e/ou 

pensamentos que me causavam as primeiras insónias deste ano letivo. O certo 

é que, ao longo do caminho que fui percorrendo, fui encontrando com mais ou 

menos facilidade, as respostas às minhas prévias questões e aos pequenos 

dilemas que entretanto foram surgindo. Fui-me descobrindo enquanto 

profissional, corrigindo os meus erros e lacunas e, claramente, melhorando as 

minhas virtudes e facilidades para ser sempre melhor. Tal como Projota (nome 

artístico) tocou, "quero ser melhor do que fui ontem. Melhor do que eu sou, não 

melhor do que você. Só o melhor que eu possa ser". Fiz e trabalhei sempre de 

uma forma crítica e reflexiva, sem nunca estar completamente satisfeita com a 

minha ação, o meu momento ou o meu dia. Havia sempre algo a colmatar, a 

corrigir, a melhorar… Rumo ao profissionalismo que sempre pretendi alcançar. 

O EP foi, pela riqueza das experiências e oportunidades que me 

proporcionou nas diferentes áreas de desempenho, uma “prancha de saltos” 

para o futuro que, espero, me aguarda “lá fora”, a nível profissional. 

O modo como percecionei a Escola e encarei o ensino levou-me a 

experienciar diferentes dificuldades, a sentir sabores e dissabores que 

resultaram em momentos únicos de aprendizagem e crescimento. Ser capaz 

de identificar o erro e reunir condições para o colmatar foi apenas um exemplo 

de um sinal de aprimoramento de habilidades e competências até então 

despercebidas. Hoje orgulho-me de cada passo que, desta forma, dei, de cada 

escada que, “step by step” consegui subir. 

E é assim, em cada página deste meu livro de recordações e memórias, 

que vou expor o tudo que planeei, realizei e refleti durante esta minha 

significante ação enquanto PE na ESAOF, sob a orientação da Professora 

Cooperante e da Prof. Elisa Marques e, claro, na companhia dos meus colegas 

de estágio Anabela Santos e Vítor Araújo. 
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4.1 Organização e gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

“A ação do Professor não deve limitar-se a uma pretensa preparação 

direta e á realização das aulas; deverá sim assumir tarefas de planificação, de 

realização, de análise e avaliação do ensino.” 

(Bento, 2003) 

Esta área concerne a conceção, o planeamento, a realização e 

avaliação de todo o processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo a 

elaboração de uma ou mais estratégias de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos que garantam os valores e saberes tidos como válidos no ensino 

da EF e que conduza, com qualidade pedagógica, o processo de educação e 

formação do aluno nas aulas. 

A área de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem é, para 

mim, a base de todo o sucesso que qualquer profissional deseja atingir. 

Ensinar não é nem pode ser uma ação encarada com leviandade. Este 

processo deve ser assim suportado em conhecimentos sólidos e 

consequentemente num planeamento consciencializado sobre o que ensinar e 

como ensinar. Deve ser um processo contextualizado e com objetivos bem 

definidos. Tal como Bernardinho (s/d), para mim o melhor Treinador de Voleibol 

do Mundo, refere: “É importante ter metas, mas também é fundamental planear 

cuidadosamente cada passo para atingi-las”. É certo que a Escola não 

concerne a mesma mística que uma equipa de competição, no entanto a base 

é a mesma, mesmo para diferentes objetivos. O Professor, tal como Treinador, 

planeia e trabalha sempre rumo ao sucesso. 
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4.1.1. Eis a primeira página, 

A Conceção. 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP realizar a conceção do ensino 

significa “projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção 

pedagógica às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do 

aluno e às características dos alunos”. Neste sentido cabe-me agora fechar os 

olhos e regredir no tempo, voltando àquele tão atribulado dia 8 de Setembro, 

quando entrei pela primeira vez no portão da ESAOF… Agora como PE. 

Ao chegar á Escola e após subir os degraus da entrada da mesma, 

dirigi-me à sala daquele pavilhão onde nunca dei aulas e deparei-me com a 

minha colega de estágio Anabela Santos, a qual me bombardeou de 

informações após ter saído da reunião em que já participava como docente 

daquela Escola. Eram aproximadamente 15h30 quando fui apresentada à 

Professora Cooperante (PC) que, rapidamente me orientou para uma outra 

sala onde iriamos ter a primeira reunião de conselho de turma, daquela que iria 

ser a minha turma. Após a reunião, fui conhecer as instalações e, eis que surge 

a minha primeira situação marcante: Cruzei-me com um amigo que também 

lecionava naquela Escola, o Bruno Fonseca, o qual conseguiu fazer-me sentir 

um pouco mais aliviada e à-vontade naquele meio que me viria a ser familiar, 

mas que naquele momento era ainda uma novidade, uma gigantesca novidade. 

Nos dias que se seguiram e após o conhecimento do contexto físico, tive 

a minha primeira reunião (12 de Setembro) com o Núcleo de Estágio (NE), na 

qual ficamos a conhecer melhor a nossa PC e na qual nos foram indicados 

alguns documentos que, após a sua análise, me permitiram enquadrar 

enquanto PE na ESAOF tais como: o Regulamento Interno da Escola (RI); O 

Projeto Educativo de Escola (PEE); o Regimento da Área Disciplinar de EF; o 

Currículo de EF; o Projeto Curricular de Escola (PCE); e o Projeto Curricular de 

Turma (PCT), participei na reunião do Departamento de Expressões e 

posteriormente da nossa disciplina em particular, onde fui/fomos apresentados 

e claramente bem recebidos. Aos poucos fui-me sentindo parte daquela que 

seria uma das minhas (novas) “casas”. 
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Para me inteirar de informações importantes e me contextualizar 

enquanto docente na ESAOF, procurei os documentos mencionados e, dessa 

forma, aprendi e percebi em que cada um consistia. O RI da Escola 

apresentou-me um conjunto de normas e regras específicas, que visavam 

contribuir para o bom funcionamento da Escola e para a criação de um 

ambiente de respeito e cordialidade, na observância dos princípios de 

democraticidade, autonomia e responsabilização por todos os intervenientes no 

processo educativo. 

No que concerne o PEE, PCE e PCT, segundo Leite (2000), no princípio 

dos anos 80, estes termos “não eram praticamente usados nos discursos da 

educação escolar e muito menos faziam parte dos normativos legais 

organizados da Escola e dos processos de desenvolvimento do currículo. De 

facto, esta terminologia está associada ao reconhecimento á Escola e aos 

professores de funções que se afastam do mero cumprimento de um currículo 

prescrito a nível nacional e que se supõe ter desenvolvido de forma idêntica em 

todas as escolas, independentemente dos contextos em que se inserem, dos 

recursos de que dispõem e das características da população que as frequenta.” 

Se o ato educativo deve ter em conta o contexto em que se desenvolve e ser 

assim o mais personalizado possível, que sentido faria aplicar o mesmo 

currículo a nível nacional? Pois, nenhum. Daí o facto de se ter que flexibilizar o 

currículo prescrito, entendendo-o como uma “proposta que tem de ganhar 

sentido nos processos de ação e de interação que ocorrem nas escolas (…) 

tem como intenção conceber e desenvolver um currículo mais rigoroso, mais 

rico, mais reflexivo e relacional” (Leite, 2001). 

O PEE “é a filosofia subjacente a uma dinâmica de Escola, define 

princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas características da 

comunidade educativa, de acordo com as orientações nacionais, estabelece 

metas prevendo parcerias e tendo em conta os recursos disponíveis (materiais, 

humanos…), enuncia uma resposta educativa global da instituição, define as 

politicas educativas para aquela comunidade educativa, é a expressão dos 

princípios, orientações e metas a atingir pela Escola, clarifica os aspetos de 

gestão e administração que permitam cumprir a ideologia politico-educativa da 

Escola, define e reflete a visão, a ideologia e as ações da Escola, cria a matriz 

de suporte que vai ser concretizada no PCE e no PCT, é o tronco comum de 
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onde partem os vários projetos existentes na Escola, tais como: formação do 

pessoal docente e não docente, orientações administrativas, organização 

curricular, ofertas da Escola” (Leite, 2000). Por outras palavras e bem mais 

resumidas, Broch & Cros (1992) referem que o “Projeto Educativo de Escola 

constitui o espelho do estabelecimento de ensino, quer no plano interno, quer 

na sua relação com o exterior”. 

Os termos PCE e PCT são ainda mais recentes que o termo PEE. O 

PCE é o “conjunto de decisões articuladas, partilhadas pela equipa docente de 

uma Escola, tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação, 

concretizando as orientações curriculares de âmbito nacional em propostas 

globais de intervenção pedagógico-didática adequadas a um contexto 

específico” (Carmen, 1996) e “tem como base o currículo nacional e o PEE” 

(Leite, 2000). 

O PCT tem como referência o PCE e é redigido consoante as 

características específicas da turma. “Deverá permitir um nível de articulação 

(horizontal e vertical) que só as situações reais tornam possível concretizar” 

(Leite, 2000). 

Após a leitura dos inúmeros documentos que realmente auxiliaram na 

minha intervenção, apercebi-me de uma certa alienação por parte de quem 

elabora os currículos não só em relação ao contexto real em que a disciplina de 

EF é lecionada atualmente, mas também em relação á carga horária disponível 

para o seu ensino. Além de ser exigido o ensino de demasiadas modalidades 

desportivas num ano só, são inúmeros os conteúdos em algumas delas, para o 

espaço de tempo que a Escola disponibiliza para o mesmo efeito. O tempo de 

prática fica aquém do desejado, proporcionando um défice na consolidação das 

aprendizagens, ano após ano. Além deste fator, torna-se importante aqui 

referir, o peso que o empenho e a dedicação dos docentes de EF têm sobre o 

processo. Devido às intervenções menos capazes, o ensino não avança e os 

alunos deparam-se constantemente numa fase inicial nas diferentes 

modalidades, todos os anos letivos. 

Numa sociedade que se diz em constante mudança, é necessário o 

interesse pela informação por parte dos professores. É importante que estes se 

atualizem, evoluindo a cada dia que passa e, dessa forma, se tornarem 

agentes eficientes nas tarefas que assumem na Escola. Um docente que não 
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domine os diferentes conteúdos, que não crie rotinas, não possua bons hábitos 

de trabalho e conhecimento pedagógico dos conteúdos, não será um bom 

profissional e não conseguirá transmitir a matéria, nem de uma forma 

acessível, nem de uma forma interessante, levando-os a “desligar” da disciplina 

que ainda hoje é encarada como um espaço de recreio na qual o objetivo 

primordial é manter os alunos ocupados. 

Não. Não foi essa a visão que incuti aos meus alunos nas minhas aulas. 

Sim. O espaço da aula era muitas vezes o espaço do recreio que eles tanto 

adoravam, contudo, naquele horário, continuava a ser o nosso espaço de aula, 

de trabalho, de aprendizagem. 

O EP ajudou-me a descobrir e construir a minha imagem como docente, 

na Escola. Ajudou-me a perceber o que deve ou não ser feito e, ao mesmo 

tempo, conseguiu proporcionar-me um espaço de ação literalmente real.    

Confesso que esta experiência, apesar de bastante atribulada, foi 

realmente intensa e gratificante. O facto de cair na realidade e ter que saber 

lidar com o estado atual da Escola e, essencialmente da disciplina, levou-me a 

estabelecer objetivos mais prudentes, face também às anteriores experiências 

dos meus alunos que, tantas vezes pautadas pelo facilitismo, não foram 

propriamente submetidos a aprendizagens significativas, as quais não lhes 

deram a bagagem necessária para poderem fazer frente às exigências, 

demasiado elevadas, do currículo nacional. 

Tendo em conta as indicações enunciadas, o grupo de docentes da 

disciplina optou por reajustar o Plano Anual de Atividades de EF, de forma a 

que este se tornasse um documento mais acessível a todos e mais de acordo 

com a realidade. Foram assim reduzidos alguns conteúdos em modalidades 

como o Atletismo e Ginástica e a modalidade optativa (Dança) passou a ser 

obrigatória para todos os anos de escolaridade, ainda que distribuída de acordo 

com a preferência do Professor e/ou disponibilidade de espaços. Confesso que 

saí desta reunião um pouco “paralisada”. A Dança nunca foi uma modalidade 

que me fascinasse ensinar e tal facto ia ser, para mim, um enorme desafio. 

Sem mais, está na hora de virar a primeira página e ler a próxima onde tive que 

encarar tudo, como se diz, “de cabeça”. 
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4.1.2. Já na segunda página, 

O contacto com a Turma. 

 

Confesso que foi um início um pouco atribulado no sentido em que, 

apesar de não ver problema em tudo, comecei a pouco e pouco a aperceber-

me que o ensino requeria muito mais do meu tempo do que aquele que estava 

à espera. O tempo, aquele meu grande tormento sempre complicado de gerir 

devido às inúmeras atividades com as quais me comprometi na época e as 

quais necessitavam igualmente da minha entrega e dedicação… Foi realmente 

o meu contratempo. Anyway… 

Voltando ao EP e acordando agora de um sono chamado ignorância, 

concluo que continuo a ser mais uma, mais uma que encontrou e encarou um 

mar de desafios e problemáticas e, nadou na tentativa de os/as superar. 

Lembro me bem daquela quinta-feira, dia 15 Setembro. Já anestesiada 

pela novidade que seria este meu primeiro dia de aulas com os meus alunos, 

fui buscar o livro de ponto e dirigi-me ao pavilhão de educação física com os 

meus colegas de estágio. O meu coração acelerava o batimento mesmo que 

eu não quisesse, o momento estava a chegar. 

 

(…) “os alunos se encontravam à porta e, calados, senti que tentavam 

adivinhar qual dos três estagiários iria ser o/a Professor/a deles. Foi um 

início de Ano Letivo tranquilo. Os alunos equiparam-se rapidamente e 

dirigiram-se ordenadamente para o espaço da aula, à exceção de um aluno, 

que se dirigiu a mim, alegando que não tinha equipamento para a aula. 

Apercebi-me que todos tinham noção de algumas normas, tais como: 

equipar em 5 minutos; colocar os valores num saco adequado, sentar na 

“bancada” para a chamada inicial, entre outras. Rapidamente percebi que é 

uma turma com alguns elementos bastante conversadores, mas para já, 

nada que não seja absolutamente controlável.” 

(Reflexão da Aula 1 e 2). 

 

Não houve propriamente dificuldades que me inquietaram, no entanto, 

confesso que saí um pouco estupefacta com a disponibilidade motora e 

cognitiva da turma. A dificuldade que tiveram em preencher os inquéritos que 

entreguei (Anexo 1), o conhecimento das regras básicas para um bom 
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funcionamento das aulas de EF (Anexo 2), a heterogeneidade da turma e o 

carinho que logo desde a primeira aula os alunos demonstraram ter pela minha 

forma de estar e lidar com as diferentes situações que se iam proporcionando, 

fez-me sair do pavilhão com um enorme sorriso e uma enorme vontade de 

proporcionar momentos inigualáveis à turma. 

 

(…) “e um dos alunos veio juntar-se a mim por estar com uma camisola com 

a mesma cor da dele. No “Cola-Descola” a reação dos alunos foi 

exatamente a mesma da anterior: um sorriso na cara e uma entrega notória. 

(…) foi uma experiência muito positiva estar do “outro lado”. Penso que a 

aula correu bem na sua generalidade. Sei que é um início e que ainda muito 

estará para vir mas sinto-me com vontade de superar este desafio, mesmo 

tendo noção que não será um “mar de rosas”. 

(Reflexão da Aula 1 e 2). 

 

Mas, tal como já referi no começo da minha história, o fator “tempo” 

começou desde inicio a ser como um contratempo para mim. Palavras como 

“Devido à falta de tempo”… (Reflexão da aula 1 e 2) começaram desde cedo a 

aparecer nas minhas reflexões após a lecionação das mesmas. Até ao terceiro 

passo, parecia ser realmente dos fatores mais preocupantes, no entanto, 

quando cheguei a casa e me deparei com o “molho” de folhas que levava na 

mão direita, parei para refletir e apercebi-me que eram muitos mais os desafios 

que se aproximavam do que aqueles que eu algum dia imaginara. O peso de 

uma turma com vinte e um alunos era completamente diferente daquele que 

estava habituada no habitual treino de voleibol. Ainda sentada percebi que o 

espaço que naquele dia tinha tido oportunidade de usufruir, ia ser o nosso 

espaço para dar asas ao rico processo de ensino-aprendizagem. Então tinha 

vinte e um alunos, de característica bem distintas, e um espaço mínimo para 

tentar efetuar a magia do ensino. Magia, pois a ideia de que isto é capaz de ser 

feito com total eficiência e eficácia é uma ilusão. 

O número de alunos da turma é preponderante e delimita a ação de 

qualquer docente, pois cada aluno é portador de uma individualidade, a qual 

deve ser tida em conta pelo docente.  

Esta heterogeneidade foi uma constante e um obstáculo (ultrapassável) 

presente em todas as aulas de EF. Outro dos grandes desafios foi conseguir 
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elaborar sempre exercícios que possibilitassem a constante exercitação dos 

meus alunos e, ainda mais importante, que estes não descurassem o objetivo 

da sessão. Acredito que os alunos deveriam ser submetidos a estímulos 

diversos e variados ao longo do ano letivo, todavia, o excessivo número de 

modalidades a abordar revelou-se um fardo para o qual não estava preparado. 

Aliás, acho inconcebível que o programa de EF seja munido com tanta 

variedade, tendo em conta o número de aulas previstas para a prática. É 

incompreensível pensar na possibilidade de consolidação de habilidades 

motoras de determinada modalidade com 10 ou 11 blocos de 45 minutos a 

ainda, ter em conta a rotatividade existente na ESAOF. Não é de todo 

suficiente, e deste modo não iremos provocar nunca, as modificações 

necessárias ao crescimento, desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

Sucedeu aqui o primeiro confronto com a minha formação inicial, a 

necessidade de operacionalizar os meus conhecimentos teóricos. A minha 

estratégia? Tentar adaptar sempre o que me haviam ensinado a um contexto 

prático e real. Surgiu aqui a urgente reconstrução de estruturas previamente 

definidas, moldando os meus saberes para assim conseguir orientar a minha 

futura prática, aquela intervenção rica e complexa que já me esperava. 

Hora e altura de virar mais uma página desta história do meu livro de 

“Uma Aventura no EP” e relembrar o meu estudo, as minhas leituras e 

conversas com os meus colegas de estágio de maneira a planear tudo da 

melhor forma. No fundo, levei o EP como levo a vida. Esta que, tal como 

afirmou Charles Chaplin (s/d), “é uma peça que não permite ensaios. Por isso 

cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a 

peça termine sem aplausos”. Assim o fiz. 
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4.1.3. Eis a terceira página, 

O Planeamento. 

 

O planeamento é o mapa que orienta o professor na viagem pelo 

processo de ensino levando-o a “bom porto”. E eu não fugi à regra. Planeei 

sempre para melhorar a minha ação de aula para aula e de dia para dia e 

consequentemente, melhorar a qualidade de ensino, de forma a conseguir 

alcançar melhores resultados. 

Segundo Bento (2003), o objetivo primordial do planeamento consiste na 

organização, controlo e racionalização do processo de ensino através da forma 

como o processo de aprendizagem é orientado, da aquisição de 

conhecimentos e habilidades, da formação e desenvolvimento de 

capacidades”, da posição do comportamento na aprendizagem, da formação 

sensata e racional dos traços característicos da personalidade, sendo também 

um meio de motivação. Assim sendo, para se planificar, deve-se ter em conta 

todas as finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas dos 

programas curriculares da EF. 

O planeamento é portanto um documento que auxilia o professor na 

realização da sua tarefa que, apesar de conter as linhas orientadoras que este 

achou mais pertinentes no momento da sua realização, não passa de um 

plano. Este não deve ser encarado como uma “receita”, podendo ser alterado 

e/ou até completamente modificado, consoante a imprevisibilidade da prática. 

Embora me inteirasse sempre de todos os pormenores no momento do 

planeamento, estes, foram sempre documentos que encarei como flexíveis. 

Documentos passíveis a alterações. Lembro-me que os alterava sempre que 

necessário e de uma forma bem destemida, talvez devido à experiência que já 

trazia do treino. 

Na verdade não parece ser possível e até mesmo necessário que um 

único plano contenha todos os aspetos da EF e da disparidade de condições e 

contextos, sendo muito mais determinante a concentração em pontos fulcrais 

em todos os níveis de planeamento (Bento, 2003). O professor deve portante 

centrar-se sempre no mais importante, tendo em conta que, dada a reduzida 

carga da disciplina de EF, é a única forma de proporcionar situações de 

aprendizagem significativas aos alunos. 
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Dei então início a um processo de descoberta que, ao longo do ano, 

contribuiu para que as minhas dificuldades no planeamento se dissipassem à 

medida que o mesmo fosse avançando. 

O planeamento da minha ação processou-se em três distintos níveis - 

planeamento anual, planeamento da unidade didática e planeamento da aula – 

que especificarei mais à frente, ainda nesta página da minha história. 

O ponto de partida para o planeamento da lecionação de qualquer 

modalidade passou pela perceção dos seus alicerces. Eis a primeira 

preocupação neste campo, o planeamento anual. 

O planeamento anual “é um plano de perspetiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas 

(…) constitui, pois, um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano” 

(Bento, 2003, p. 59). 

Próximo passo: A construção do Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC) de Vickers (1989). Esta passou a ser obrigatória de forma a dar a 

conhecer as bases do ensino das diferentes matérias. A sua estrutura divide-se 

em três grandes fases: fase da análise (módulos 1,2 e 3), fase das decisões 

(módulos 4,5,6 e 7) e fase de aplicação. O módulo 1 foi, sem dúvida, o que me 

trouxe mais novidade. Deu-me a conhecer o estado atual da disciplina de EF e 

a sua relação com as outras disciplinas. A caracterização da escola que consta 

no documento foi igualmente importante, principalmente pela integração que 

me proporcionou, uma vez que a recolha de informação levou a que interagisse 

com outras pessoas da comunidade escolar e, dessa forma, ficasse a conhecer 

mais e melhor a escola. Embora a visita inicial realizada às instalações tenha 

sido proveitosa, foi com a elaboração deste documento que fiquei de facto a 

conhecer “os cantos à casa”. Durante este Pedy Papper, eis uma conversa 

entre mim e uma professora de inglês que pelo bar também passava e que 

começou a deixar-me mais à vontade naquele que também iria ser o meu 

espaço de trabalho. 

 

“- Ora muito bem vinda à Escola… Professora Estagiária, certo? – Prof. 

Raquel. 

- Certo, Professora! - Eu 
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- Professora? Não sou tua Professora, sou tua colega minha amiga. 

Trabalhamos para o mesmo… Não deixar cair este ensino. Professora de 

quê? Educação Física aposto… E então estás a gostar? 

- Desculpe, é o hábito e a dificuldade de adaptação instantânea… Ainda são 

os primeiros dias… Mas para já sim, obrigada. 

- Desculpe? Trata-me por tu, ou queres que te trate por Doutora? 

(…)” 

(Situações Marcantes - Rascunhos) 

 

O “passeio” pela Escola estava a ser ótimo e a envolvência que já se 

sentia começava a deixar-nos menos tensos mas… Era hora de tomar 

decisões, a fase que se segue. 

Foi efetivamente nesta fase que determinamos a extensão e a 

sequência da matéria (conteúdos a lecionar e o seu encadeamento), definimos 

metas e objetivos (categorias transdisciplinares), configuramos a avaliação a 

utilizar (inicial, formativa e sumativa) e, criamos as progressões de ensino para 

as várias categorias transdisciplinares. A nossa base passou pelos 

conhecimentos adquiridos no ano anterior durante as aulas de Didática Geral. 

O nosso NE optou por realizar os Módulos comuns às três turmas em 

conjunto de forma a que este documento ficasse mais rico e completo, além de 

que, com a distribuição de tarefas, o nosso tempo renderia muito mais naquele 

começo de ano letivo tão diferente e atribulado. Durante as “discussões” e 

partilhas de opinião em grupo enquanto o realizávamos, apercebi-me que nem 

tudo era “Voleibol”, ou seja, nem todas as modalidades me eram tão familiares 

como o Voleibol. Além disso e, à medida que avançava nos módulos, fui-me 

apercebendo dos meus pontos fortes e principais fragilidades. Neste estavam 

também sintetizados os dados da investigação e do conhecimento relacionados 

com o ensino, com os contextos culturais e sociais da Escola e dos meus 

alunos. A dificuldade inicial em organizar tamanha quantidade de informação 

foi eminente e preocupante. As fragilidades eram superiores, fruto de uma 

inexperiência profissional, mas rapidamente foram colmatadas com pesquisas 

e “trocas de ideias” com outros docentes e, frequentemente, com os meus 

colegas de estágio, nomeadamente com a PE Anabela Santos. Afinal, 

intercalar desportos coletivos com desportos individuais, os gostos e 
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preferências dos alunos e a rotatividade dos espaços não foi uma tarefa tão 

rápida e simples assim, como esperava. 

Como já referi anteriormente, é neste módulo quatro que é definida a 

sequência e profundidade da matéria… Surge aqui a necessidade de se 

realizar as unidades temáticas (UT). 

As UT, ou melhor, a elaboração das mesmas, foram alvo de alguma 

consideração, entrega e luta. Digo luta porque as questões e dúvidas acerca da 

melhor altura de introduzir os conteúdos e qual a sua sequência lógica, 

invadiam constantemente o meu pensamento. Embora não fosse uma situação 

completamente nova, pois já a tínhamos vivenciado no ano anterior, desta vez 

encontrava-me praticamente sozinha e tudo seria da minha responsabilidade. 

O meu pensamento constante: “Se algo não corre como pretendo, a grande 

responsável sou eu!”. 

“O planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a sequência 

lógico-especifica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do 

professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da ação 

pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível 

para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003). Foi então com base no 

planeamento anual e na rotatividade que a distribuição das aulas foi efetuada. 

Neste sentido, as minhas UT foram sempre intercaladas A alternância dos 

espaços de aula para aula e a necessidade de haver um fio condutor entre uma 

e outra da mesma modalidade, não foi a tarefa facilitada que estava à espera 

no entanto, nada que não fosse ultrapassado com o tempo. Ao contrário da 

dificuldade que foi planificar a UT de Atletismo no 1º período (devido à 

necessidade de trabalhar no exterior e a rotatividade ditar exatamente o 

contrário na maior parte das aulas), no 2º período já senti muito mais facilidade 

em planear as UT de Voleibol (Anexo 3) e Futebol, mesmo sendo duas 

modalidades praticadas em espaços completamente distintos. A minha maior 

dificuldade foi na disposição dos conteúdos na UT de Atletismo. O conteúdo 

“Salto em Comprimento” deveria ter sido introduzido antes da sessão 5, como 

aconteceu, de forma a que os alunos chegassem ao momento da avaliação 

com aulas práticas suficientes para conseguirem uma boa prestação. Esta 

(avaliação), que acabou por nem se realizar devido a outros fatores.  
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No 2º período já consegui ajustar as modalidades aos diferentes 

espaços e assim proporcionar aos meus alunos, um ensino com qualidade por, 

efetivamente, ter tirado partido dos melhores recursos e/ou os mais adequados. 

Se fosse hoje, não faria diferente. Raros foram os ajustes que tive que fazer 

nas UT deste período. 

No 3º período a história foi outra. As UT estavam planeadas de acordo 

com as poucas aulas que a turma já ia ter de Abril a Junho, dedicando no 

entanto, um maior número de aulas à Ginástica de Solo, sendo que seria a 

modalidade mais complexa e difícil de aprender tendo em conta as 

características da minha turma. Ao aperceber-me do decorrer da situação, e 

sabendo de antemão as características dos meus alunos, não devia ter sido tão 

ambiciosa na elaboração desta UT e devia ter reduzido os conteúdos a ensinar, 

mesmo que tal decisão obrigasse o não cumprimento do planeamento anual 

elaborado pelo grupo de EF. Apesar de tudo, tratou-se de mais uma situação 

de aprendizagem que me permitirá agir de uma forma diferente num futuro 

próximo, ou não. 

A pesquisa e a troca de ideias com outros colegas, nomeadamente de 

estágio, foram uma constante para que me sentisse sempre mais familiarizada 

com o que era efetivamente o planeamento e que importância esta fase do 

ensino tinha na qualidade do processo. Apercebi-me desde cedo que o aluno 

era o alvo de todo o meu esforço. As características do plano de aula (Anexo 4) 

não importariam se nele não estivesse implícito o sucesso do mesmo. “Tendo 

em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, 

bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na 

preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já 

estabelecidos no plano da unidade didática); é planificado o seu decurso 

metodológico e temporal” (Bento, 2003). 

Então novas questões surgiram nesta minha viagem que ainda naquele 

momento tinha começado. “Que progressões de exercícios são as mais 

adequadas para a turma de forma a garantir um empenhamento motor 

satisfatório?”, “Os exercícios deverão ser similares para todos?” 

É certo que inicialmente não era capaz de responder a qualquer uma 

das questões, talvez por não ter a bagagem que detenho neste momento, 

contudo não parei e fui em busca das respostas que precisava. Fui capaz de 
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atenuar algumas complicações inerentes a determinadas modalidades, pela 

minha formação académica e mesmo por experiências desportivas enquanto 

estudante da melhor Faculdade de Desporto do País. 

Era hora de recarregar baterias e carregar munições para garantir que 

qualquer desvio fosse complementado com uma correção eficaz e imediata. De 

facto, esta alteração esteve bastante presente nas minhas aulas. A capacidade 

que senti e mostrei ter em alterar e reestruturar o que já estaria planeado foi 

verdadeiramente positiva. Senti que a experiência do treino se transpunha para 

as minhas aulas na “hora do aperto”. 

 

“(…) deparei-me com algumas dificuldades relativamente aos gémeos, uma 

vez que estes ainda não conseguem enviar o volante por cima da rede. 

Mais uma vez, retirei-os da rede e coloquei-os fora da mesma, para que 

conseguissem realizar o exercício e assim ter o sucesso desejado.” (…) 

(Reflexão da Aula 27 e 28). 

 

“O segundo momento da parte inicial da aula foi alterado, devido ao atraso, 

pelo que o exercício de estafetas não contou para a pontuação das equipas 

como tivera previsto. (…) Além das três variantes, uma outra foi incutida, 

primeiramente aos alunos com mais facilidade na execução do passe e, 

posteriormente a todos, proporcionando assim um momento mais dinâmico. 

(…) a variante não foi realizada devido à incapacidade dos alunos 

realizarem a primeira. Planeei organizar os alunos em duplas e trios, por 

equipas, no entanto decidi alterar a dinâmica, ficando uma bola por grupo, 

proporcionando um momento de cooperação e competição entre as 

mesmas. (…) deparei alguma dificuldade na sustentação de bola na rede, 

(…) por isso decidi facilitar todos os grupos com o ressalto da bola no 

chão.” 

(Reflexão da Aula 41 e 42). 

 

 Tal como descrito nas reflexões que realizei durante o decorrer do ano 

letivo, as situações de readaptação do planeamento foram constantes. Nunca 

tomei tal situação como prejudicial à minha formação, pelo contrário, sempre as 

levei como a subida de um degrau no meu crescimento e desenvolvimento 

como docente. 
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“(…) planeio as aulas com coerência, penso nelas atempadamente e, tento 

sempre ter em conta as capacidades dos meus alunos, adaptando os 

exercícios aos diferentes níveis existentes na turma.” 

(Auto-Avaliação 1º Período) 

 Procurei sempre dinamizar as minhas aulas, proporcionando sempre 

que possível exercícios diferentes e mais desafiantes que os anteriores. Sentia-

me satisfeita quando os meus alunos referiam nunca terem realizado “aquele 

jogo” e/ que o queriam repetir numa próxima oportunidade. Ainda relativamente 

aos exercícios selecionados, eis que me surge o dilema do tempo a atribuir a 

cada um deles. Optei sempre por realizar menos exercícios em mais tempo de 

forma a proporcionar mais tempo potencial de aprendizagem e 

consequentemente mais tempo de empenhamento motor a cada um dos meus 

alunos. Esta minha estratégia baseou-se muito nas avaliações iniciais que fui 

fazendo á medida que ia introduzindo as diferentes modalidades. Talvez 

derivado do treino, preferi sempre que os meus alunos fizessem devagar e 

bem. O maior orgulho, além da afinidade que foi criada entre mim e os meus 

pupilos foi a que realmente senti ao ver a evolução de todos eles ao longo do 

ano, essencialmente ao nível da coordenação de movimentos. 

 A cada planeamento, um novo medo, uma nova preocupação… A cada 

plano de aula concretizado, mais confiança, sentido de pertença, 

responsabilidade e autoridade fui adquirindo. 

Não é mentira se afirmar que, mesmo conhecendo as diferentes 

modalidades, senti a necessidade de pesquisar sobre algumas 

(nomeadamente a dança) com as quais estava menos familiarizada. 

Não quero desvalorizar a minha formação na FADEUP, no entanto, no 

decorrer do EP senti, várias vezes, a necessidade de maior e mais informação 

para poder planear uma aula e considerar tantos fatores indispensáveis à sua 

realização. O planeamento requeria tempo. Aquele tempo que acabava quase 

sempre por ser um contratempo. Arendes (1997, p. 43) tranquilizou-me como 

professora iniciante que fui, e ainda sou, quando me proporcionou a leitura 

deste pequeno excerto: “Embora a planificação e a tomada de decisão sobre o 

ensino sejam processos exigentes que apelam pera a compreensão e 
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competência bastante sofisticadas, não há necessidade de o professor em 

início de carreira se sentir ultrapassado e incapaz”. 

 Posso até ter demorado a perceber, mas alcancei o objetivo que o 

“planeamento” me propôs. Este que requereu tempo mas também bastante 

esforço e dedicação da minha parte. 

O planeamento foi, e é, assunto de um interesse profundo que deverá 

ser permanentemente discutido e posto em causa pelos pedagogos e 

investigadores. 

Percebo agora que, todas estas problemáticas me permitiram tornar, não 

numa completa entendida da matéria, mas sim uma estratega e uma 

planificadora, no mínimo, competente. 

Mesmo tendo sido feliz nas minhas opções no que concerne ao 

planeamento, estou consciente que ainda é muito longo o caminho a percorrer 

para conseguir um dia atingir o patamar pretendido. Os meus olhos estarão 

abertos para privilegiar o que tem que ser mantido e modificar o que tem que 

ser alterado de modo a que todo o planeamento das minhas ações faça mais 

sempre mais sentido. 
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4.1.4. O “mauzão” da quarta página, 

O Tempo. 

 

Se eu apelidei o início deste ano letivo como “atribulado e complicado”, 

devido à minha chegada tardia a Portugal, foi porque ainda não tinha chegado 

à altura de ver realmente o efeito do “contra-relógio” na minha vida, nas minhas 

tarefas e responsabilidades.  

 Aquele sentimento de dever cumprido da primeira aula desvaneceu-se 

rapidamente com o aparecimento de novas e maiores dubiedades. Surgiu 

então o momento que marca a minha viagem e consequentemente esta minha 

leitura do livro que é o EP, o momento da superação. Foi preciso abrir muitas 

janelas erradas para que, agora, no culminar desta minha formação, pudesse 

abrir a porta certa. 

 O tempo destinado a outras atividades, outras responsabilidades, o 

tempo para que a planificação fosse coerente e ajustada, o tempo de reflexão, 

o tempo destinado a cada exercício, a cada momento, o tempo potencial de 

aprendizagem e o de empenhamento motor, o tempo de instrução, o tempo 

necessário e o tempo que já não tinha. 

 

“Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo”. 

(Maria Gadú – Oração ao Tempo) 

 

O tempo sempre presente e eis a minha maior dificuldade, a gestão do 

mesmo. Embora sentisse, aos poucos, a minha progressão, confesso que foi 

complicado entrar num acordo com o tempo, tal como é refletido em algumas 

das minhas reflexões: 

 

“(…) ainda que bem comportados, tiveram que esperar muito tempo pelo 

começo do mesmo, uma vez que eu demorei IMENSO tempo a montar as 

estações. Os alunos acabaram por realizar bem o exercício, contudo, 
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durante muito pouco tempo (1 minuto, 1,5 minutos por estação). Poderia 

eventualmente ter montado as estações antes da aula, no entanto, o espaço 

onde dei a aula está sempre ocupado nos intervalos pelos alunos da escola. 

Poderia também ter montado as estações quando os alunos estavam na 

descoberta do seu pé de impulsão com o Tiago e a Diana, que não estavam 

a fazer a aula, mas não o fiz (…)” 

(Reflexão da Aula 16 e 17) 

 

“(…) no entanto, e após o realizar nesta minha aula, penso que poderia ter 

sido feito de forma diferente para que nenhum aluno ficasse em espera: O 

treinador ficava fora das 4 linhas e lançava a bola para as duas duplas, 

alternadamente.” (…) 

(Reflexão da Aula 47 e 48). 

 

O Tempo. Palavra que mais ouvia, proferia e escrevia após a minha 

reflexão de cada dia, aula e momento da minha vivência no EP. Com o avançar 

do tempo, essa limitação temporal e aquela dificuldade de gestão do mesmo, 

converteram-se no meu maior desafio.  

 Apesar de existir sempre uma ou outra situação inevitável, no que 

concerne ao tempo incutido na minha ação prática, senti, desde o 2º Período, 

uma grande evolução. A preocupação aumentou e os resultados nas aulas 

foram surgindo naturalmente, de aula para aula: 

 

“Preocupei-me desde já com a gestão do tempo, pois será este, o nosso 

objetivo neste período, na Escola. (…) alertei os alunos que chegaram mais 

atrasados que, este período, à terceira falta de atraso teriam uma falta de 

presença (o que espero que não aconteça). Apenas quis reforçar este 

aspeto no recomeço das minhas aulas, par que as aulas sejam 

aproveitadas ao máximo e, assim, me seja mais facilitada a gestão e 

cumprimento dos tempos nas tarefas estipuladas. Será, com toda a certeza, 

um dos grandes desafios este período.” 

(Reflexão da Aula 37) 

 

“No presente dia, optei por chegar novamente mais cedo ao espaço da 

aula para, atempadamente, preparar todo o material a ser utilizado na 

mesma. Este pormenor tem-me ajudado imenso na gestão da própria aula. 

(…) Nesta fase apercebi-me que a aula estava a decorrer no tempo certo e 
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que a transição dos exercícios não estava a perturbar o acontecer da 

mesma (o que me deixou realmente satisfeita).” 

(Reflexão da Aula 67 e 68) 

 

A tentativa de providenciar aprendizagens significativas aos meus alunos 

foi sempre a minha primeira diretriz. Essa ambição levou-me a nunca estar 

completamente satisfeita com o realizado, tentando sempre proporcionar aulas 

e momentos diferentes à turma. Penso que o meu conhecimento, e não 

fazendo qualquer tipo de juízo de valor, nem menosprezando os problemas que 

me foram surgindo e consequentemente a ajuda que decerto me foi facultada, 

refletiu-se na prática em si… Nas aulas, nos eventos culminantes e, 

essencialmente, no Torneio de Voleibol organizado somente por mim. 
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4.1.5. Quinta página, 

A Gestão, o Controlo e o Posicionamento Perante a Turma. 

 

 A minha primeira preocupação neste campo foi a primeira aula. No fundo 

a turma não era minha. “Como é que eles me vão ‘ver’? Total responsável da 

turma, ou mera aprendiz e estagiária sob orientação da ‘verdadeira’ Professora 

deles?”, “Como é que a PC vai agir na primeira aula? Como me vai 

apresentar?”. Eram estas as questões que me invadiam enquanto caminhava 

(novamente) para o Pavilhão Gimnodesportivo. Arriscado ou não, queria ser eu 

a dar a primeira palavra á turma. Queria assumir o meu papel desde inicio e 

fazer com que eles me vissem como a Professora deles… Responsável, 

competente e profissional. Na noite anterior pensei e repensei em mil e uma 

hipóteses de abordar a turma. Não dormi. Fiquei acordada, aliás. Mas vou 

voltar ao Pavilhão, onde a Prof. Adriana já comunicava enquanto eu ainda 

pensava nas minhas insónias. “E agora?” Pensava eu. Ainda me lembro das 

suas primeiras palavras: 

 

“(…) – Esta é a vossa Professora de Educação Física. Estagiária. E vou-vos 

dizer uma coisa: Vocês nem imaginam a sorte que tiveram… Esta é a 

melhor Professora do Mundo, a melhor Professora que vocês podiam ter… 

Por isso tratem-na bem! Vejam lá como é que se comportam porque se a 

desiludirem, é a mim que me desiludem também. E vocês a mim já me 

conhecem (…)” 

 

 Estava lançada e, por incrível que pareça, nem tão pouco semelhante ao 

pensamento que me tinha invadido o sono na noite anterior. 

 A primeira aula é determinante no ambiente das restantes. Posto isto, 

torna-se fundamental pensar na maneira como a encarar (Veiga, 1999). Assim 

sendo, as preocupações iniciais foram muito mais além do desenvolvimento 

das capacidades motoras e cognitivas dos meus alunos. O meu objetivo 

primordial foi marcar a minha presença no espaço da aula. Não fui senão eu. 

Uma pessoa amigável mas ao mesmo tempo exigente. Acrescentei as minhas 

regras e as que iam ter que respeitar relativamente ao funcionamento da aula, 

dado que, à luz de Aires (2010) “determinadas normas comportamentais são 

intrínsecas à atual vivência social, e estão, por isso, espelhadas no 
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regulamento interno da escola”. Estabeleci rotinas pois estas, quando bem 

planeadas e interiorizadas, segundo o mesmo autor, “reduzem a confusão e a 

oportunidade para comportamentos desviantes, disponibilizando tempo para 

tarefas de interesse” (p.45). 

Tentei e senti que consegui criar laços, tentando adivinhar os nomes 

deles, brincando com os clubes que defendem e as modalidades que 

praticavam. Tentei motivá-los para a prática e no mínimo, para irem embora da 

aula com um gosto pela mesma. Confesso que não usufrui de nenhuma 

estratégia para consegui-lo mas a verdade é que consegui sair da primeira aula 

bastante satisfeita com os pequenos detalhes provindos dos meus alunos. 

Motivação que se dissipou ao longo de todas as aulas e até ao final do ano 

letivo: 

 

“Senti os alunos motivados no decorrer da aula e essencialmente através de 

comentários como: - Já acabou a aula?! Ohhhh, vamos ficar mais um 

bocadinho, estava a gostar deste exercício; ou então: - Este exercício é 

altamente, gosto muito, vamos fazer em mais alguma aula?” 

(Reflexão da Aula 15) 

 

“A reação deles foi de quem estava hilariante. Material diferente e atividades 

não habituais acabam sempre por conseguir um aumento motivacional nos 

intervenientes e, isto foi exatamente o que eu senti hoje.” 

(Reflexão da Aula 90 e 91) 

 

Os alunos interiorizaram rapidamente as rotinas e, mesmo sendo alunos 

inquietos e impacientes, nunca me provocaram situações suficientemente 

constrangedoras, por outras palavras, situações que não me sentisse capaz de 

resolver de alguma forma. 

 

“(…) exceto uma ou duas atitudes negativas por parte de dois 

alunos que vinham a implicar um com o outro desde o inicio da aula.” 

(Reflexão da Aula 47 e 48) 
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“Não consegui cumprir com todos os exercícios planeados devido 

ao comportamento dos meus alunos. (…) Os alunos estavam inquietos e 

eu, cansada, o que penso que acabou por comprometer o controlo e a 

fluidez das transições. Optei por ficar em silêncio até que eles se 

apercebessem de que eu queria dar a instrução, no entanto, mesmo eles 

tendo percebido a ideia, acabei por perder bastante tempo na transição, 

condicionando o tempo de empenhamento motor dos meus alunos. (…) 

Uma vez que a aula decorria com atraso e o comportamento dos alunos não 

me estava a deixar minimamente satisfeita, optei por parar a aula e alertá-

los que, daquela forma, a aula não teria continuidade, (…) Escolhi os 4 

alunos que durante a aula estiveram mais desatentos, de forma a fazê-los 

entender que todos os momentos da aula são de extrema importância para 

a sua aprendizagem (…)”. 

(Reflexão da Aula 64 e 65) 

 

As estratégias eram utilizadas consoante a problemática. Atrasos, 

pedidos de dispensas, lesões e comportamentos menos éticos são exemplos 

de situações que aconteceram nas minhas aulas. O combate aos atrasos e aos 

pedidos de dispensa diminuíram significativamente ao longo de todo o ano. 

Houve um período mais crítico no Inverno. As aulas no exterior não suscitavam 

grande interesse nos meus alunos. Não se equiparem por estar frio era um 

hábito criado por eles no ano anterior, no entanto, rapidamente foi modificado 

através da minha intervenção mais “dura”. 

O aluno era dispensado (por lesão ou outro) da aula se me levasse a 

caderneta do aluno assinada pelo Encarregado de Educação em como estava 

limitado para a prática. Neste caso, o aluno auxiliava na montagem e 

arrumação do material, fazia o relatório pormenorizado da aula e ainda 

participava na mesma com outras funções como árbitro ou treinador. Um aluno 

que somasse 3 dispensas levaria um “recado” na caderneta para posterior 

conhecimento da Diretora de Turma (DT). 

O aluno que não levasse o equipamento adequado à prática desportiva, 

tinha uma falta de material e, aquando da 3ª vez, o aluno teria uma falta de 

presença e levaria um “recado” na caderneta para a DT. A frase “esqueci-me 

do material” era frequente, no entanto raras eram as vezes que as palavras 
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condiziam com a realidade. Se facilitei na primeira vez, na segunda já não 

aconteceu o mesmo. Relembro um episódio com um dos alunos: 

 

“- ‘Stôra, não trouxe equipamento. Esqueci-me e por isso não vou fazer a 

aula. – Diz o Aluno. 

- Não trouxeste? Estás é com preguiça de te equipar… 

- A sério ‘Stôra, não trouxe… 

- Então deixa-me ver a tua mochila… 

(O aluno fica com cara de “caso” mas continua a negar) 

- A sério ‘Stôra, não trouxe... 

(Entretanto o Aluno I aproveita a “deixa” e também afirma) 

- Eu também não trouxe por isso não vamos fazer os dois. 

(E eu acabei logo com a situação) 

- Nem quero ver a mochila de um, nem quero saber das justificações do 

outro. Quero é que se dirijam os dois para o balneário, se equipem e 

venham fazer a aula dentro de um minuto senão é uma falta de presença a 

cada um.” 

 

 Assunto resolvido! 

Se fechar novamente os olhos e voltar uns meses atrás, consigo 

lembrar-me perfeitamente de algumas (outras) intervenções nas diferentes 

aulas e situações. O ar sério que impunha, o “berro” na hora certa, a repetição 

do exercício, o típico “castigo” de ir para a bancada fazer o relatório da aula, a 

troca de pares, terminar o exercício e recomeça-lo só após reunir a turma e 

emitir alguns feedbacks importantes, entre outras, foram algumas das 

estratégias mais frequentes no decorrer da minha ação. Tinha sempre a 

preocupação em agir/intervir de acordo com o momento, com o aluno em 

questão e com a possível regularidade da problemática provocada, ou não. 

Afinal, a turma era efetivamente o elemento definidor da minha atuação. 

 

“Afinal é bom sentir que não se vive em vão, que os outros não são 

indiferentes à nossa passagem pela vida e que esta é uma ocasião única de 

trocarmos olhares e afetos” 

Bento, J. (2008, p. 15) 

 



 
78 

 

O EP possibilita que cada individuo cresça de modo exponencial 

enquanto escultor de mentalidades e de valores, permitindo a explosão de 

saberes e de conhecimento com o aglomerar de experiências significativas e 

sempre positivas. Sempre positivas pois, quer sejam situações frustrantes, quer 

sejam gratificantes, são sempre vivências significativas que permitem o 

crescimento individual. 

Todo este processo é caracterizado pela sua singularidade. As 

experiências que vivenciei no meu EP não fugiram à regra e jamais podem ser 

igualadas a outras que decorreram na mesma instituição mesmo que por 

outros estagiários. O principal fator que define tamanha distinção é 

efetivamente a turma que nos é destinada desde o início do ano letivo. Esta 

que considero ser o elemento definidor de toda a atuação enquanto aprendiz 

de Professora. 

Retrocedendo novamente ao primeiro dia de aulas, aquele que 

provavelmente mais marcou esta minha aventura, lembro-me da expetativa 

que, antes de enfrentar aquele conjunto de individualidades, criei. As questões 

sobre as características da turma invadiam-me e faziam parte das insónias da 

mesma noite, aquela que já referenciei em páginas anteriores. Antes de me ser 

entregue a turma, pensei no perfil que gostava que a mesma tivesse, no 

entanto, e ao fim dos primeiros 90 minutos, já só dizia aos meus colegas de 

estágio que melhor do que aqueles pequenos pedacinhos que já faziam parte 

de mim, não poderia haver. A opinião deles não coincidia com a minha mas eu 

estava motivada. Gosto de desafios, crianças diferentes, irrequietas, ativas e 

que me lancem “pedras” no caminho de forma a me fazer crescer e superar 

como profissional e pessoa. Antes de exigir, tinha que cativar. Aprendi isso 

quando, juntamente com a minha melhor amiga, fui lançada para o mundo do 

treino. E porque não transpor esse pensamento para o mundo do ensino? Foi 

exatamente o que fiz desde o primeiro minuto como Professora do meu 7º ano. 

Além do laço inicial criado com a turma, tentei ainda dar um “nó” na ligação 

com cada qual, tentando ser e agir igual, mas de diferente forma, com todos e 

com cada um. Não sei ser nem mais nem menos do que eu e foi isso que fiz. 

Fui simplesmente eu. Senti desde o início que cativei e isso deixou-me, 

obviamente, satisfeita. 
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 A partir daí, e tendo sempre em conta a personalidade de cada um, foi 

essencial definir as linhas orientadoras de todo o processo de ensino-

aprendizagem que teria início muito brevemente. Porém, já não bastava só a 

vontade de ensinar, tinha de garantir as funções essenciais de uma professora 

de modo a garantir uma boa transferência de aprendizagem, pois esta sim é a 

chave do sucesso. 

 

“Nada pode substituir a exercitação! O «pensar» não substitui o «fazer», o 

«agir», deriva destes e a estes retorna para os alcandorar a níveis mais 

elevados.” 

(Bento, 1987) 

 O empenhamento motor é de todos os fatores que, no domínio das 

atividades físicas, apresenta um impacto efetivo sobre os progressos na 

aprendizagem (Costa, 1995) sendo por isso, o objetivo fundamental de uma 

aula de EF, transformar o tempo disponível em tempo de empenhamento motor 

(Shigunov e Pereira, 1994). Tendo em conta esta quase obrigatoriedade do 

ensino eficaz, foi desta forma que tentei diminuir o número e a duração de 

períodos “mortos” nas minhas aulas, proporcionando assim um maior tempo de 

empenhamento motor aos meus alunos. Estratégias como: chegar mais cedo 

ao espaço da aula para preparar o material necessário, aproveitar a estrutura 

do exercício anterior para assim não perder tempo na organização do seguinte 

ou formar grupos de trabalho já no planeamento da aula, foram constantes no 

decorrer da minha aventura. Os pormenores que no início me pareciam ser 

banais, afinal podiam ser resolvidas com um pouco mais de tempo no momento 

da preparação. A minha preocupação relativamente ao tempo e ao espaço 

enfatizou-se no 2º período, uma vez que seriam esses os parâmetros alvo no 

momento da avaliação. Senti que, a partir do momento em que comecei a 

considerar estes aspetos durante o planeamento e na preparação da própria 

aula, consegui rentabilizar melhor o meu tempo, aumentando automaticamente 

a duração da prática e evitando os tempos “mortos” que, por norma, davam 

origem à dispersão da turma. 
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 “Um professor com um bom controlo do clima disciplinar das aulas não 

tem necessariamente de se mostrar sisudo”. 

Aires (2010) 

Como já referi anteriormente, a minha postura inicial foi muito natural. 

Desde a primeira aula que optei por fazer com que os meus alunos me 

respeitassem sem ser aquela professora sisuda e militarista. Penso que, a 

minha forma dinâmica de estar na vida, o assobio cobiçado pelos meus 

colegas, o meu sorriso e as minhas regras básicas conseguiram proporcionar 

sempre um clima tranquilo e alegre nas minhas aulas. 

Sou apologista da imposição de algumas regras básicas logo desde 

início, no entanto, gosto sempre de ver os sorrisos dos meus alunos em cada 

prática, em cada momento, em cada vivência, em cada aula. 

Além da postura que adotei, outro fator se tornou deveras importante 

para que as aulas corressem sem grandes situações conflituosas. Apenas dois 

olhos para tantos alunos… 21. O que no início não parecia relevante acabou 

por ser um dos parâmetros com mais importância no momento da nossa 

avaliação. A colocação do professor na aula de EF. A minha colocação nas 

aulas de EF. Estas que passaram a ser também motivo de preocupação na 

hora do planeamento. 

Lembro-me perfeitamente da preocupação da PC: “Filipa, tens que te 

focar na tua circulação. Tens que circular pela periferia do espaço”, ou “Filipa, 

não te podes entusiasmar e ir corrigir um aluno virando as costas ao resto da 

turma. Tens que arranjar uma estratégia para conseguires ver sempre o «bolo» 

da turma”. Confesso que foi uma tarefa árdua de consolidar, não pela sua 

complexidade, mas sim pelo puro esquecimento que me invadia na ação 

aquando da necessidade de correção a um aluno em específico. 

À medida que o tempo foi passando, e a boa relação com os meus 

alunos foi ficando mais sólida, a preocupação com a colocação no espaço 

diminuiu significativamente porque, afinal, os alunos já conseguiam estar 

concentrados no exercício sem a minha supervisão. 

Os alunos ouviam-me e consideravam a minha informação. 

Questionavam-me de forma a saberem mais que o requerido para o momento, 

o que fazia com que estivesse sempre preparada para cada aula a lecionar. 
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É certo que nem tudo neste campo foi um “mar de rosas”. Os 

comportamentos menos apropriados por parte dos meus alunos também me 

fizeram crescer como docente e me promoveram novas e diversas 

intervenções, tal como já referi anteriormente. 

Nunca quis ser mais que uma professora para os meus alunos, no 

entanto sempre me preocupei com o desenvolvimento dos mesmos como um 

todo. Talvez seja outro dos fatores que trouxe comigo da experiência do treino. 

Nunca pretendi que nenhum deles aprendesse somente as habilidades 

motoras em questão, como também os valores e os aspetos básicos da 

educação que muitas vezes os professores esquecem. Incuti as normas da boa 

educação na turma como a utilização das palavras “ obrigada” e “por favor” e, 

apelei sempre para o respeito com os colegas, essencialmente quando algum 

demonstrasse mais debilidades na execução das diferentes tarefas. 

Por incrível que pareça, o gesto era de companheirismo, quando algum 

aluno da turma não conseguia realizar a tarefa. Mesmo assim, e em paralelo, 

procurava motivar e elogiar os menos dotados de forma a que, mesmo 

sozinhos, se superassem. Era gratificante ver o sorriso na cara dos alunos que 

não acreditavam nas suas capacidades, mesmo que limitadas, antes de uma 

palavra de conforto provinda da minha parte. Ver os alunos a crescerem, 

evoluírem e fazer parte desse desenvolvimento foi, sem dúvida, o mais 

gratificante. Foi um orgulho trabalhar com cada qual e é certo que todos 

aprenderam muito comigo, mas eu também vim carregada com as 

aprendizagens que eles me proporcionaram. 

É assim que quero agir no futuro. Está claro o modo como quero agir em 

relação a esta dimensão. A boa relação com os alunos e respeito mútuo têm 

que ser o objetivo máximo de quem pretende educar com convicção. Se melhor 

que outros? Não sei. Se desta forma a turma me respeita e se sente 

controlada? A pouca experiência, para já, diz que sim. É certo que não foi 

durante todas as aulas, durante todo o ano letivo mas, a compreensão de que 

todos podemos falhar desde que saibamos que erramos, foi a grande 

mensagem que retirei e que espero ver repercutida no futuro. 

Ainda hoje é um orgulho perceber que os alunos me procuram e querem 

a minha visita em breve na Escola. É um orgulho receber mensagens e ter 
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feedbacks que me indicam a enormidade da saudade que eles têm da 

Professora que também já sente falta de os “aturar”. 
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4.1.6. Sexta página, 

E o sexto sentido para o Ensino Individualizado. 

 

Cada aluno é um aluno e deve ser entendido como tal. Cada aluno 

carrega consigo uma alma e um corpo. Em cada individualidade, uma 

personalidade, um jeito diferente. Cabe-nos a nós, professores, conhecer cada 

aluno e agir consoante as suas características de forma a proporcionar a cada 

qual um ensino, não especializado, mas individualizado. 

Desde o começo do ano letivo que me preocupei em conhecer os meus 

alunos. A aptidão para a prática foi facilmente detetada com os exercícios de 

coordenação motora logo na primeira aula. A descoordenação assustou-me, 

todavia, desafiou as minhas capacidades para ensinar. 

Além das capacidades motoras de cada um, cabia-me a mim, estar 

também atenta à forma de cada um encarar a disciplina, as vivências 

anteriores de cada um tanto dentro como fora da Escola, a modalidade 

preferida, as maiores dificuldades na execução das habilidades nas diferentes 

modalidade e, claro, a personalidade, o feitio, a autonomia, a pessoalidade de 

cada um como ser integrante daquela que era a minha turma. 

Comecei por planear as aulas para a turma em geral, onde os 21 alunos 

realizavam os mesmos exercícios, contudo, nas próprias aulas, eram 

constantes as alterações relativamente ao planeado… Ou por excesso, ou por 

defeito. Ou seja, havia alunos que rapidamente percebiam e assimilavam o 

pretendido, alcançando os objetivos propostos para a sessão e, em 

contrapartida, outros que, por mais que me esforçasse, pareciam não ter 

capacidade para atingir os mesmos com a mesma facilidade. 

Os gémeos eram o exemplo prático de que o esforço apenas não chega 

para o alcance máximo de um objetivo. Eram alunos esforçados mas com 

muitas debilidades coordenativas e condicionais, o que acabava sempre por 

condicionar a sua prática. Foram estes dois irmãos que me fizeram chegar a 

casa, sentar-me e refletir. Após uma ou duas sessões, consegui perceber que 

o mesmo exercício poderia ser adaptado à qualidade e disposição motora dos 

meus alunos e, concomitantemente, ser detentor de diferentes objetivos, 

consoante o nível do aluno. 
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A minha estratégia inicial passou por acrescentar variantes aos 

exercícios planeados e, consoante o aluno ia, ou não, obtendo o sucesso no 

exercício, eu ia complicando ou tornando-o menos complexo… Consoante a 

situação, o momento e o aluno. 

A situação que parecia já estar resolvida com estes pequenos ajustes, 

veio “ao de cima” no planeamento das UT do 3º Período, essencialmente 

aquando da realização da UT de Ginástica. 

Se os desportos coletivos lecionados até então proporcionaram grandes 

desafios à qualidade da minha ação, tinha chegado a hora de me pôr à prova 

neste campo e avançar de nível. Após a minha aula de terça-feira, eu e a 

Anabela fomos ao bar da Escola comer, como fazíamos sempre e dirigimo-nos 

para a biblioteca, onde juntas, planeamos uma possível UT de ginástica para 

ambas as turmas. Em reunião com a PC, percebemos que aquela UT, apesar 

de estar dentro dos parâmetros exigidos, necessitava de alguns ajustes ora 

para minha turma, menos capaz, ora para a turma da Anabela, mais capaz. A 

partir daí coube-nos a nós, individualmente, criar progressões e, 

concomitantemente, atribuir-lhes diferentes níveis. Eram agora situações de 

aprendizagem apropriadas a cada aluno, consoante o seu nível de 

desempenho. Nesta modalidade, acabei por trabalhar em estações e, à medida 

que os alunos iam consolidando a aprendizagem, iam avançando de nível “step 

by step”. 

 Foi desta forma que consegui promover sucesso nas aprendizagens dos 

alunos menos dotados, de forma a que estes se sentissem, a cada aula, 

melhores e mais motivados e empenhados. Por outro lado, consegui desafiar 

as capacidades dos mais dotados, promovendo-lhes também a possibilidade 

de conseguirem ter sucesso no processo de aprendizagem nas diferentes 

modalidades, mesmo naquelas que até já lhes eram mais familiares. 
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4.1.7. Página sete, 

A aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED). 

 

A minha experiência com o MED passou pela sua aplicação em duas 

modalidades: Voleibol e Futebol. 

Optei por introduzir este Modelo só no 2º Período devido, 

essencialmente, às características da minha turma. Alunos pouco autónomos e 

“formatados” apenas para a receção de informação e consequente orientação. 

Confesso que após o desenrolar do 1º período, a preocupação instalou-se em 

mim mas… Tinha que ser! Em alguma altura tinha que introduzir este Modelo e 

não ia haver melhor momento para o aplicar do que este… Afinal eram as duas 

modalidades em que eu tinha a certeza que os meus alunos iam estar 

totalmente empenhados por serem, efetivamente, as preferidas. 

Do que já tinha observado das aulas dos restantes professores, o ensino 

da EF não apresentava diferenças algumas em comparação com ensino da 

altura do meu Secundário. Os alunos são pouco estimulados à criatividade e 

apesar de ativos, não demonstram muita autonomia no processo de ensino-

aprendizagem. De acordo com Rosado e Mesquita (2009), “não basta que os 

praticantes, passivamente, façam o que lhes dizem, é necessário que sejam 

agentes de construção das suas próprias aprendizagens, que lhes sejam dadas 

oportunidades para pensar e interpretar as suas ações (…) ser ativo significa 

que o praticante (…) se responsabiliza pelos seus conhecimento e pelas suas 

aprendizagens, pelos seus erros e correções” mas, “coitadinhos” dos meus 

alunos se eu aplicasse o MED na sua plenitude. 

O MED é o Modelo que mais exige do docente e discentes por todas as 

tarefas que envolve mas, bem aplicado, mesmo que ajustado às características 

da turma, promove o desenvolvimento total do aluno. Promove: i) o 

desenvolvimento pessoal e social, ii) a equidade e igualdade (raparigas ou 

alunos menos dotados); iii) atitudes entusiastas e autónomas; iv) os valores de 

cada um como cada qual; v) o fair-play, a cooperação e o prazer de aprender. 

Tal como afirma (Curnow & Macdonald, 1995) 

Embora a vontade de aplicar o MED, conseguir que tudo fosse lindo e 

colorido como o próprio modelo “pinta”, fosse enorme, não pude de todo ser 

ambiciosa na aplicação do mesmo. O meu primeiro objetivo passou por criar 
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momentos marcantes e diferentes aos meus alunos de forma a proporcionar-

lhes um gosto extra pela prática desportiva que lhes fizesse ingressar numa 

atividade fora da Escola. “Competente, culto e entusiasta” (Siedentop, 1994), 

eis o aluno que o MED objetiva formar. 

Depois da experiência que tive no ano anterior, na didática de atletismo, 

a expetativa era grande e as ideias eram uma abundante no meu pensamento, 

contudo não me podia esquecer que a turma em questão era apenas do 7º ano 

e tinha as suas limitações motoras e mesmo cognitivas, as quais impediam a 

progressão no que concerne á criatividade e imaginação. 

A aplicação do MED foi, no meu entender, uma etapa superada com 

sucesso. Até os alunos menos dotados se sentiam importantes para a equipa 

e, se a introdução do papel de treinador e árbitro a mim me “assustavam” pela 

pouca prática que incutia, acabaram por ser funções experienciadas por todos 

com grande alegria e entusiasmo. 

Os alunos mantiveram-se motivados no decorrer de todo o período, 

criaram laços de afinidade com os companheiros de equipa e tornaram-se 

verdadeiros elementos de uma equipa em prol do mesmo objetivo. 

Provas práticas de toda esta envolvência conseguida foram: a aquisição 

de t-shirts personalizadas para as aulas e consequentemente para os Eventos 

Culminantes de Voleibol e Futebol por nós organizados, a alegria e 

companheirismo na preparação para os mesmos por parte das equipas, as 

mascotes que levavam para as aulas, os gritos “de guerra” que inventaram, os 

hinos que compuseram e aquele sorriso de “orelha a orelha” que dominou o 

desenrolar de todas as minhas aulas durante, essencialmente, o 2º período. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evento Culminante de Voleibol 
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4.1.7.1. Competição, Motivação e Cooperação 

 

Motivação, cooperação e competição são e foram ingredientes 

essenciais em todo o processo que o MED implica. 

No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, 

a festividade e os eventos culminantes. Para mim, o 2º Período acabou por ser 

composto de momentos com o espirito do treino mas num espaço diferente… 

Na Escola. 

Embora alunos pouco motivados também aprendam, a tarefa de ensinar 

por parte do professor é muito mais facilitada se os mesmos se encontrarem 

motivados para a realização das aulas de EF (Rink, 1993) e, a verdade é que o 

decorrer das mesmas, essencialmente neste período, foram realmente 

cativantes. 

O momento da competição era o momento mais desafiante para os 

meus alunos que de tudo faziam para ganhar. Deparei-me constantemente 

com alunos empenhados e motivados, mesmo quando sentiam mais 

dificuldades na realização das habilidades motoras mais complexas. 

Com a aplicação do MED, a gestão dos alunos foi-me facilitada. Criei 4 

equipas equilibradas de forma a tornar o processo de “treino” mais interessante 

e os lugares cimeiros da competição mais disputados. Estipulei exercícios 

pontuáveis em todas as aulas, dando valor a todo o processo de 

desenvolvimento e não só ao momento da competição final. Promovi um 

quadro pontuável para as duas modalidades. Era ali que, em todas as aulas, eu 

colocava as pontuações conseguidas por cada equipa já curiosa pela 

pontuação da aula anterior. A preocupação em melhorar a prestação do grupo 

de aula para aula era evidente em todas as equipas… Menos numa... Os 

conflitos iniciais da equipa “Os Noobs” acabaram por condicionar a prestação 

da mesma na “hora da verdade”. Uma preocupação inicial extra para que tudo 

corresse bem no desenrolar do período. 

Uma diferença fundamental do MED em relação às abordagens 

tradicionais é a sua preocupação extrema em diminuir os fatores de exclusão, 

lutando por harmonizar a competição com a inclusão, por equilibrar a 
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oportunidade de participação e por evitar que a participação se reduza ao 

desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos dotados (Hastie, 

1998). Assim, os critérios de formação de grupos visam assegurar, não apenas 

o equilíbrio competitivo das equipas, mas também o desenvolvimento das 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem (Siedentop, 1998). Daí 

a minha preocupação extrema em amenizar a ligação entre os membros de 

todas equipas, essencialmente naquela onde ainda não morava a harmonia. 

 

“É de se salientar um pequeno momento menos bom da aula, em que um 

aluno, nomeadamente o capitão de uma equipa, agrediu verbalmente uma 

colega da mesma, a qual teve que retirar-se para se acalmar. (…) Alertei o 

aluno à frente da turma, dizendo que lhe dava uma segunda oportunidade e 

que queria muito que aquela equipa se tornasse mais unida, sendo que 

todos os alunos fazem parte e nenhum estaria dispensado de qualquer 

atividade. A aluna em questão não desanimou e o «ainda capitão» 

percebeu que tinha errado tal como eu queria que acontecesse”. 

(Reflexão da Aula 41 e 42) 

O facto de trabalharem sempre com a mesma equipa durante 

toda a “época desportiva” promoveu a cooperação e entreajuda entre 

colegas que não faziam parte do mesmo grupo de amizades. “O 

conceito de Aprendizagem Cooperativa provém dos trabalhos 

desenvolvidos por Vygotsky (s/d), cujas observações revelaram que os 

alunos aprendem mais e melhor quando trabalham em cooperação 

com companheiros mais capazes (…) o aluno não constrói o seu 

conhecimento na forma puramente individual mas sim, através da 

interação social” (Machado, 2010). A cooperação foi, sem dúvida, uma 

componente bastante visível no decorrer de todo o processo, tanto no 

Voleibol como no Futebol. 

A vontade de se prepararem para os Eventos Culminantes era 

notória por parte de todos, essencialmente quando o NE optou por 

juntar as duas turmas (três no Evento Culminante de Futebol) e 

proporcionar um momento diferente a ambas as turmas. 
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A motivação da minha turma era visível nos olhos de cada um. 

Foi gratificante acompanhar o “cuidado” dos capitães para com as suas 

equipas, todo o processo de “treino” e obviamente, os resultados finais. 

Os Eventos Culminantes foram talvez dos momentos mais 

marcantes no EP. A logística, os prémios, a inovação, a criatividade, a 

vontade e a superação dos meus alunos, a união da turma que cada 

vez era mais sólida, a competição, os sorrisos, o carinho demonstrado, 

as minhas responsabilidades, o meu papel de líder, o nervoso 

miúdinho… Adorei TUDO! É um modelo que pretendo aplicar quando e 

se tiver oportunidade no ensino da EF. 

Com tudo isto, este período acabou por ser bastante importante 

na promoção da união da turma para o restante ano letivo. 

Recomendo. 

  

4.1.8. Oitava página, 

A Instrução e o Feedback. 

 

“A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e 

desportivas.” 

(Rosado e Mesquita, 2009). 

A instrução não foi uma função que me causou grande transtorno. 

Compreendo que esta dimensão é muito mais complexa do que simplesmente 

escolher as palavras corretas para transmitir os exercícios aos alunos. Percebo 

que esta comunicação, transferência e compreensão de significados entre 

pessoas, envolva diversas condicionantes, tais como a informação, controlo, 

motivação e expressão emocional e, contemple diversos motivos e múltiplos 

propósitos na relação produzida entre os protagonistas de todo o processo 

ensino/aprendizagem (Mesquita e Rosado, 2009). 

Segundo Siedentop (1998), a instrução de uma tarefa é rentável quando 

o professor utiliza o mínimo de tempo possível para realizar uma apresentação 

eficaz, sendo esta a apresentação em que os alunos compreendem a 

informação e quando esta lhes permite empenhar-se na atividade descrita. 
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Pessoalmente, sempre que tinha que apresentar uma tarefa, tentava não 

perder muito tempo, usando palavras-chave e fornecendo apenas a informação 

suficiente para que os alunos compreendessem o pretendido. Mesquita e 

Rosado (2009) destacam algumas barreiras a que todo o processo de 

comunicação está sujeito das quais destacam a perceção seletiva (seleção de 

informação), a sobrecarga de informação (os alunos têm um limite de 

processar informação), a linguagem (palavras com significados distintos para 

as diferentes pessoas) e o próprio receio de comunicar (ansiedade dos alunos). 

A instrução está presente em todos os momentos da aula, seja em 

explicações de exercícios, chamadas de atenção ou mesmo na emissão de 

feedbacks. É através dela que a relação com os alunos é, ou mantida, ou 

perdida. Esta é então um elemento primordial relativamente ao controlo da 

turma, bem como às restantes funções do professor. 

Confesso que não planeei aplicar nenhuma estratégia, continuei apenas 

a agir normalmente e, no que podia, a transferir a minha experiência do treino 

para a aula. O assobio cobiçado pela Escola inteira era o sinal do começo e do 

fim da tarefa. Os alunos sabiam que quando eu assobiasse, eles teriam 5 

segundos para se sentarem perto de mim de maneira a que eu desse a 

próxima informação. Caso estivessem com bolas, estas deviam estar paradas 

debaixo do braço ou guardadas no saco das mesmas. Quando o espaço era 

mais amplo e ocorria a probabilidade de os alunos dispersarem o olhar para, 

por exemplo, a aula do espaço ao lado, organizava a turma de forma a ficarem 

de costas para a mesma. Fui obrigada a interromper a minha instrução em 

variadíssimas vezes devido ao burburinho ou falta de atenção por parte de 

alguns alunos. A minha estratégia para conseguir retornar a atenção dos 

mesmos, passava por, ou ficar calada até que percebessem que estava à 

espera deles para continuar, ou questionar o aluno em questão sobre o que 

estava a explicar, ou ainda “assustá-los”, aumentando o volume da minha voz e 

mostrando-me irritada. Eles respeitavam-me e sabiam que quando “aumentava 

o volume” era porque já estava mesmo irritada. Foram metodologias bem-

sucedidas em situações distintas e pontuais. 

A minha facilidade em colocar corretamente a voz, utilizar a entoação 

mais adequada, de estabelecer frequentemente o contacto visual e apresentar 

segurança em tudo o que dizia e fazia, permitiu-me captar facilmente a atenção 
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dos alunos, facultando a explicação dos diferentes exercícios e a consequente 

realização. Outra das minhas facilidades era demonstrar o pretendido. Este à 

vontade permitia que os meus alunos tivessem uma referência visual à 

explicação previamente fornecida. Sendo assim, a demonstração aliada à 

referência de palavras-chave permitiram aos meus alunos um aprimoramento 

das várias habilidades. 

Rink (2003) diz-nos que no trabalho de apresentar informação aos 

estudantes, a seleção e organização de palavras-chave e uma correta 

demonstração é o que um professor tem de garantir para ser bem-sucedido.  

Terminada a instrução e correspondente demonstração, questionava os 

meus alunos para eventuais dúvidas que ainda existissem. A realidade é 

filtrada por cada um, de acordo com as suas experiências e com a sua 

representação do mundo, a interação com os outros, a comunicação, pela 

linguagem, envolve a transformação da realidade e está sujeita a várias 

distorções. Assim e ainda neste contexto, é propicia a perdas de informação, 

essencialmente ao nível da retenção e compreensão da informação transmitida 

pelo docente (Rosado e Mesquita, 2009). 

Entendo assim que, em relação a esta função, dominei os pontos 

fundamentais rapidamente. 

Transmitir feedbacks foi outra das tarefas que não complicou a minha 

progressão. Mais uma vez, a experiência do treino transferida para a “sala de 

aula”. Senti no decorrer do ano que consigo observar rapidamente o erro do 

aluno e corrigi-lo, nomeadamente nas modalidades com as quais me sinto mais 

familiarizada. Sinceramente? Senti-me à vontade em todas as temáticas, 

exceto na Dança. Foi efetivamente a modalidade em que menos apareci e 

deixei a minha marca. 

 

“Inicialmente permaneci na frente da turma com a Anabela de forma a 

ganhar mais confiança para posteriormente lecionar a modalidade sem 

qualquer auxílio. Aquando da junção das duas turmas, optei por me centrar 

mais nos alunos, de forma a corrigir os principais erros na execução e, 

essencialmente, no tempo e no ritmo dos movimentos da coreografia.” 

(Reflexão da Aula 76 e 77) 
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No entanto, sempre fui uma Professora muito interventiva e participativa. 

Sou assim no treino e não quis ser diferente na lecionação das minhas aulas 

de EF. Corrigi os meus alunos, brincava com eles, motivava-os com palavras 

de força, exigia, (não) perdia a paciência com a repetição do erro… Agi como 

ajo no treino, sempre em cima do acontecimento, de forma a que os alunos se 

sentissem sempre observados e, claro, valorizados. Segundo Aires (2010), “a 

testemunhação é um domínio incontornável para quem pretende dar aulas 

organizadas. Consiste em dar conhecimento ao(s) aluno(s) de que o professor 

está ciente de tudo o que se passa na sala de aulas, dando a impressão de ter 

«olhos nas costas». Foi esta postura que pretendi ter e manter do início ao fim 

do ano letivo. 

Sinto-me mais crescida, madura e experiente, com a capacidade de me 

focar no que é realmente importante nas diversas matérias de ensino, tal como 

a nossa PC sempre frisou. Sinto-me agora mais perto daquele professor de 

excelência que pretendo, um dia, ser. 

 

4.1.9. Nona página, 

Está na hora da Avaliação! 

 

A análise a avaliação do ensino, juntamente com a sua planificação e 

realização são, segundo Bento (2003), as principais tarefas da ação do 

professor. Dada a sua relação indissociável, nenhuma destas três funções é 

dispensável. 

A avaliação revelou ser uma das tarefas mais minuciosas de todo o 

processo de ensino/aprendizagem. Esta é realizada em diferentes momentos 

ao longo de todo o ano letivo para que sejam estabelecidas metas alcançáveis 

e medidas de intervenção eficazes, ajustando o processo às capacidades dos 

alunos. 

Perante um tema tão importante e decisivo, envolvi-me numa pesquisa 

bibliográfica que me permitiu distinguir alguns tipos de avaliação com diferentes 

propósitos de ensino: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação 

sumativa. Para Ribeiro (1994), a avaliação diagnóstica não passa somente pela 

atribuição de um valor em detrimento da sua prestação inicial. Para a autora, 
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esta pretende verificar o nível do aluno nas diferentes habilidades, o qual é 

definido por uma nota que ditará o valor inicial do aluno. Confesso que a 

primeira avaliação diagnóstica que realizei (Andebol) não foi, de todo, facilitada. 

Muitos alunos e muitos parâmetros. A falta de experiência e o facto de ainda 

não os saber distinguir levou ao aparecimento de várias questões que, na 

própria aula, acabaram por ser mais ou menos resolvidas. Estava eu a avaliar o 

aluno número 4, quando uma ideia me surgiu: E que tal ver os alunos que se 

destacam? Os que dominam e os que ficam aquém do requerido? E assim foi. 

Foquei-me nos alunos que se destacavam, tanto pela positiva como pela 

negativa, na turma e a minha observação tornou-se muito mais facilitada. A 

questão dos nomes ia perguntando sempre que não sabia algum. 

À exceção da Ginástica, todas as outras modalidades foram 

compreendidas numa avaliação diagnóstica a partir da situação de jogo. Na 

Ginástica optei por realizar a avaliação diagnóstica por estações de forma a 

que, no momento de ser observado/avaliado, o aluno tivesse sobre o meu olhar 

atento e consequentemente em segurança. As outras três estações do circuito 

consistiam em exercícios de força, coordenação e de progressões simples 

como a “bolinha” (progressão para o rolamento) de forma a estarem ocupados 

com segurança mas, ao mesmo tempo, a aprender e a evoluir. 

 

“A minha maior dificuldade nesta aula foi conseguir manter os 

alunos sempre empenhados nas diferentes estações. O comportamento da 

turma não é exemplar e a heterogeneidade da turma faz-se sentir mesmo a 

esse nível. Senti a necessidade de alertar alguns grupos para a retoma dos 

diferentes exercícios, o que tornou a minha intervenção bem mais 

exaustiva, no entanto, sempre com respostas positivas.” 

(Reflexão da Aula 76 e 77) 

 

 Foi na avaliação diagnóstica que percebi o conhecimento que 

necessitava de ter nas diferentes matérias alvo das distintas modalidades e 

ainda, o que seria importante realçar e observar/avaliar. Posto isto, decidi 

período a período, apurar o meu conhecimento tendo em conta as modalidades 

a lecionar em cada um. Na prática, debrucei-me sobre o documento de 

avaliação diagnóstica da ESAOF, conseguindo contribuir assim para os 

objetivos propostos pelo grupo de professores de EF da “minha” Escola. 
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 Na sequência da avaliação inicial, a avaliação formativa assume um 

importante papel no controlo e posterior orientação do processo 

ensino/aprendizagem. Este tipo de avaliação é feita antes ou durante a 

instrução e pretende informar o professor acerca dos conhecimentos e 

competências dos alunos para auxiliar no planeamento. Arends (1995) realça 

ainda as preocupações de um plano estruturado que vá de encontro às 

necessidades dos alunos, no entanto e embora nos remeta para uma 

consciencialização obrigatória deste tipo de avaliação, não é o que realmente 

acontece. No meu caso em particular, optei por ir retirando apontamentos no 

meu caderno do professor de uma forma aparentemente mais informal. Como 

professora interventiva que sou, sinto-me a avaliar os meus alunos em cada 

aula e em cada exercício. Em cada palavra, uma observação. Em cada 

feedback, uma avaliação formativa em prol do desenvolvimento do aluno. 

 No que concerne à avaliação sumativa, fiz usufruto dos mesmos 

parâmetros prescritos para a avaliação diagnóstica. Foi desta forma que 

consegui comparar resultados e assim avaliar, não só o momento, mas o 

trajeto evolutivo que cada aluno conseguiu percorrer ao longo de cada período. 

 A ênfase que dei ao processo evolutivo foi preponderante em algumas 

das notas finais. A subjetividade que caracteriza qualquer momento de 

avaliação é, por vezes, o motivo de classificações e apreciações díspares. 

Posto isto e caso tivesse dificuldades na definição da nota final de algum aluno, 

optava por recorrer aos apontamentos do meu caderno de professor de forma a 

não ser injusta na atribuição das mesmas. 

A avaliação sumativa não é apenas caracterizada por uma classificação 

final ou atribuição de uma nota. Na tentativa de nos clarificar, Ribeiro (1994) 

reforça essa mesma ideia, quando nos diz que este tipo de avaliação ajuíza o 

progresso que o aluno conseguiu no final de uma unidade de aprendizagens, 

onde é possível conferir resultados que já se encontravam disponíveis por 

avaliações de forro formativo (ainda que informal), e obter indicadores que 

permitam aprimorar o processo de ensino. 

Atribuir níveis de 1 a 5 a 21 alunos de características bastante distintas 

não foi tarefa fácil, mas mais uma… Por mim superada. 

 Lembro-me ainda de, no 1º período não querer atribuir nível negativo a 

nenhum aluno, todavia, em reunião com a PC, esta aconselhou-me a atribuir o 
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nível 2 à aluna menos dotada e menos empenhada. Era uma aluna com uma 

categoria idêntica à dos gémeos, no entanto, estes destacavam-se pela sua 

determinação em realizar as tarefas. Foi a melhor opção que tomei. A menina 

tímida “apareceu” já no 2º período e os gémeos continuaram a dar tudo o que 

tinham e não tinham nas minhas aulas de maneira a manterem o nível 3 que já 

tinham conseguido alcançar no 1º Período. 

 Além da avaliação prática, carismática das aulas de EF, tive o prazer de 

experimentar a realização de um teste sumativo (Anexo 5) que, apesar de não 

ser muito utilizado pelos restantes colegas na ESAOF, acabou por ser uma 

experiência engraçada e quiçá, a repetir neste futuro incerto. 

 Este tipo de avaliação permite avaliar o conhecimento de todos os 

alunos, valorizando os mais interessados e atentos. Uma vez que a EF é uma 

disciplina maioritariamente prática, não existe um interesse relevante pela 

teoria por parte dos alunos mais jovens, no entanto, a mesma deve ser 

valorizada uma vez que não existe desporto sem regras. Além do já referido, o 

teste escrito pode ter como finalidade, valorizar a nota dos alunos menos 

dotados na prática. 

 

4.1.10. Chegando a página dez, 

Foco sobre a Observação de Aulas 

 

 Lembro-me de questionar a presença da PC no momento imediatamente 

antes do toque da campainha para o começo da minha primeira aula. 

 “Claro que vou estar lá a ver…”, disse a PC com um sorriso, confesso, 

comprometedor. Tentei fazer uma transferência imediata do treino para a aula, 

de forma a que a presença da PC não condicionasse a ação natural que 

gostaria de ter… E tive. Após a turma me ser entregue, confesso que jamais 

pensei quem estava, ou não, a assistir à minha aula. Preocupei-me sim, em 

viver o momento e usufruir do mesmo da maneira mais natural possível… 

Sendo eu e dando de mim aquilo que eu sou e sei. 

 O mesmo não aconteceu no dia da minha primeira aula observada com 

a Professora Supervisora. Se fechar os olhos e me encostar aqui, onde me 

sento a escrever, consigo lembrar-me da arritmia cardíaca que não me deixou 

dormir na noite anterior. “Insónias” foi o meu nome do meio nessa noite. 
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Chegada à Escola, mais ansiosa fiquei. “Para quê?” Questionava-me a mim 

mesma. Sentia que o meu valor como professora ia começar a ser posto à 

prova. E assim foi. Uma, e mais uma, e ainda outra aula observada que, no 

momento certo, me fizeram ter noção em que patamar já me encontrava. 

 Por incrível que pareça, estas foram as aulas mais desafiadoras. Os 

alunos não tiveram comportamentos incorretos, no entanto foram das aulas 

que, sem dúvida, os meus pupilos exigiram mais de mim. Foram, com certeza, 

três momentos marcantes e preponderantes na minha formação como docente. 

 Além de ser observada, também tive a oportunidade de presenciar 

outras aulas de forma a promover melhorias no meu processo de 

aprendizagem: vivenciar outros métodos de ensino, turmas com diferentes 

realidades, atitudes distintas por parte dos professores em situações idênticas, 

entre outros “filmes” que em 45 ou 90 minutos iam surgindo. 

 Estas observações representaram um enorme peso no meu crescimento 

profissional e permitiram-me exercitar esta capacidade, melhorando-a de aula 

para aula. Confesso que nem sempre saía satisfeita com o que visionava nas 

aulas dos professores da ESAOF mas, é também com o errado que se 

aprende… O que não se deve fazer. Sinceramente, a monotonia de algumas 

das outras aulas ficaram aquém das minhas expetativas. Poucos eram os 

docentes que inovavam e dinamizavam as aulas de EF, no entanto, faziam-no 

bem e dava gosto de ver. 

 Tentei, nas observações aos meus colegas estagiários, focar-me nos 

pontos fulcrais para uma boa participação e intervenção numa aula de EF. As 

críticas construtivas que escrevi nas reflexões foram as que partilhei nas 

reuniões após a observação das diferentes aulas. Nunca apontei uma crítica 

por maldade nem nunca omiti a minha opinião por pena. Tentei ser sempre 

sincera e ajudar os meus colegas da mesma forma que queria que eles me 

ajudassem.  

 

“O tempo estipulado para o exercício 3 é exagerado. Facto este que se veio 

a comprovar na sua realização e mesmo no planeamento e realização do 

exercício 8 (exatamente a mesma situação mas com menos tempo de 

exercitação, o necessário). 
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    No exercício 4, a instrução e a demonstração foram exemplares. A 

Anabela esteve muito bem neste aspeto. A partir deste exercício, talvez por 

causa das condições climatéricas, os alunos do campo de fundo 

(relativamente ao sítio onde estávamos), começaram a dispersar na própria 

recuperação do exercício, onde acabavam por prejudicar o desenrolar da 

execução do grupo de alunos que se seguia e que queria progredir no 

campo. As raparigas do primeiro campo já não estavam envolvidas na 

tarefa e andavam a passo e, no meu ponto de vista, penso que seria uma 

boa altura para intervir. 

    Tendo em conta o foco de avaliação deste período, gostava de referir 

que, em outras aulas, nas quais se sentiu mais à vontade com a 

modalidade, a Anabela é uma Professora que emite feedbacks com 

frequência e com qualidade. No entanto penso que, nesta aula, e talvez por 

não ser uma modalidade muito familiar à mesma, notei maior receio na sua 

intervenção.” 

(Ficha de Observação Anabela - 23.05.12) 

  

 Foi este confronto com outras realidades que avivou a minha capacidade 

de reflexão e espirito crítico, na medida em que analisava o acontecimento e 

tentava procurar soluções para a ocorrência… Fosse na minha ou noutra aula.   

  O simples facto de ter observado outros indivíduos a lecionar, levou-me 

a identificar estratégias de intervenção, a repensar sempre na minha prática e 

no que teria que fazer para ser ainda melhor no que conferia a minha ação. 

 A observação foi para mim e é, sem dúvida, um instrumento 

importantíssimo no desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem de 

qualquer docente. 

 

4.1.11. Já na página 11, 

A importância da reflexão na construção de uma identidade. 

 

“Professor: conhece a tua profissão e conhece-te a ti mesmo como 

professor para te assumires como profissional de ensino” 

(Alarcão, 1996) 

 Sendo um conceito inteiramente ligado à ação do professor, atualmente 

dificilmente se falará de educação sem se referir a reflexão. É difícil encontrar 
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referências escritas sobre propostas de formação de professores que de 

alguma forma não incluam este conceito como elemento estruturador (Garcia, 

1995), por isso é pedido desde cedo ao professor (principalmente aos PE), que 

reflita sobre a sua docência, promovendo um desempenho crítico e reflexivo. 

 O PE é então levado a refletir acerca do contexto e da sua ação de 

forma a perceber quais as suas maiores e mais valiosas capacidades e, 

concomitantemente as suas mais condicionantes limitações. Em nenhuma 

reflexão me limitei a descrever situações, mas sim a avaliá-las através do meu 

espirito sempre critico e, a partir daí, encontrar soluções realizando os 

ajustamentos necessários. É certo que os primeiros “desabafos” reflexivos 

foram maioritariamente descritivos, no entanto, no decorrer do ano letivo, fui 

percebendo em que pontos me havia de focar para que estes documentos 

fossem produtivos e influentes no meu desenvolvimento como profissional. 

 A reflexão é “uma forma especializada de pensar” (Alarcão, 1996). 

Implica persistência e rigor. As minhas evidenciavam os motivos das minhas 

ações e/ou convicções e as consequências que as mesmas conduziam. “Ser 

reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de 

sentido” (Alarcão, 1996). 

 O professor é capacitado de uma vasta gama de conhecimentos que foi 

adquirindo ao longo da sua formação, de experiências anteriores ou resultante 

da ação investigativa face a necessidades que vão surgindo ao longo da 

carreira docente. Esses conhecimentos são então a base para a reflexão sobre 

a ação atual. Partindo que os mesmos são sólidos, a tomada de decisão que 

daí deriva e consequentemente as soluções encontradas para os problemas, 

será muito mais assertiva, melhorando qualitativamente o seu trabalho. “Tornar 

a prática mais consciente por meio da teoria é um aspeto extremamente 

importante da relação entre a teoria e a prática” (Bento, 1995). Desta forma 

torna-se coerente afirmar que a teoria e a prática estão inteiramente ligadas A 

reflexão teórica sobre a prática permite assim a (re)construção de novos 

saberes e atenua a distância entre teoria e prática (Silva, 2009). 

 Assim e apresentando um processo cíclico de ação, os conhecimentos 

que anteriormente serviram de base para a minha reflexão, foram 

aprofundados através dela e levaram-me a percorrer um caminho de constante 

aprimoramento no que concerne todo o processo de ensino/aprendizagem. Os 
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problemas com os quais me fui deparando ao longo desta experiência, foram 

os principais orientadores dos meus momentos de reflexão, muito pela 

inquietação e incerteza que me causavam. “É impossível aprender sem ficar 

confuso” (Schön, 1995). Este facto, aliado a um espirito questionador e aberto 

a novas ideias, permitiu-me aprofundar o conhecimento que se refletiu sempre 

numa ação mais consciente e adequada, embora imperfeita. A formação 

contínua tem a seu cargo a função de juntar pensamento e ação, formular e 

reformular a preparação dos professores, refletindo sobre as suas práticas, de 

modo a encontrar novas formas de desenvolvimento do seu trabalho, como eu 

encontrei para a evidente progressão, no meu. À luz de Trindade (1994, p.6), 

“os professores tenham, eles próprios, possibilidade de intervirem nessa 

dinâmica, quer como agentes de transmissão, quer como agentes da inovação, 

criadores de autonomias”. No meu caso, foi crucial a constante abertura à 

inovação para renovar os meus conhecimentos e a própria conceção do 

ensino. O mesmo autor defende esta ideia, afirmando que o aprofundamento e 

atualização de conhecimento nas várias áreas envolvidas no ensino são 

obrigatórios e que o “desenvolvimento profissional, o desenvolvimento 

continuado da personalidade, a reflexão sobre os papeis sociais que  

desempenha, das relações que consegue estabelecer no seu contexto 

profissional e sobre a sua atividade profissional estrita, isto é, sobre as suas 

atividades de ensino, em sentido lato” terão de ser amodernados 

continuamente (Trindade, 1994, p.6). Para que tudo isto seja possível, a 

formação inicial terá que criar hábitos nos professores e dar-lhes ferramentas 

que lhes permitam investir no seu futuro, tal como a mim me foi facultado no 

decorrer do EP. 

Eis as características da formação inicial. Esta que deve amparar os 

futuros professores, como eu, na obtenção de conhecimentos e no 

desenvolvimento de competências inerentes à tarefa educativa.  

 Para além do conhecimento académico que me foi apresentado e das 

condições apropriadas para o seu entendimento e compreensão, o maior 

instrumento de conhecimento e crescimento profissional sustentou-se na 

capacidade de refletir, de ponderar o que foi feito e ter a capacidade de iniciar 

um processo mental que pôs em causa todas as minhas ações, na tentativa de 

as justificar e compreender. Foi através da reflexão que enriqueci o meu 
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repertório, a capacidade de identificar problemas e posteriormente de os 

resolver com sucesso. Recorrendo às palavras de Silva (2009, p.3), “a partir da 

reflexão sobre o processo de ensino, as estratégias utilizadas e os resultados 

obtidos, o professor pode mudar, adequar ou potenciar as suas práticas de 

ensino, de forma a alcançar os objetivos pretendidos com os seus alunos”. Esta 

reflexão e renovação de conhecimentos são e foram, por mim, realizados na 

prática e através dela. Citando o mesmo autor, “considerando que o processo 

reflexivo se caracteriza por um vaivém permanente entre o que acontece e a 

sua compreensão, na procura do significado das experiências vividas, 

podemos inferir que, é através das práticas, que progressivamente se vai 

obtendo um maior entendimento das mesmas. Sendo que através desta nova 

compreensão pode emergir um conhecimento mais profundo sobre o que 

significa ser professor”. (p. 26). 

 Refletindo agora sob as constantes reflexões que fui realizando de todo 

e qualquer um passo ao longo deste ano letivo… Concluo que não houve nem 

haverá algum dia receitas para esta ação educativa tão abrangente. E eu 

encarei a minha ação exatamente dessa forma. Planeei de acordo com as 

informações que recolhi e os conhecimentos que já tinha, procurando agir 

sempre da melhor forma. Mesmo sendo confiante e mesmo sentindo que 

estava preparada para cada aula, era constante o ato de repensar e interpretar 

ideias já construídas de forma a tornar-me numa melhor profissional.  

  O certo é que a minha vontade e ambição de querer sempre mais e 

melhor, aliada à vivência de tantas e diferentes experiências durante o EP no 

âmbito das quatro áreas de desenvolvimento, e à reflexão sobre a minha ação 

em cada uma delas, foi fazendo de mim uma professora cada vez melhor. Eis 

um processo gradual que se encontra muito longe de ver o seu fim. 

 A qualidade das minhas reflexões evoluiu com a transformação da 

minha ação. A capacidade de refletir no início do EP é distinta daquela que me 

define hoje. A cada aula que passava, as adversidades que encontrava eram 

relatadas e a minha atenção focava-se em receitar uma solução sobre os 

maléficos ocorridos na aula. Somente com algum empreendimento pessoal 

consegui entender o seu propósito, fui capaz de questionar a minha prática de 

ensino, as razões para determinada ação e as consequências da mesma. 

Consigo já pensar nas aulas a longo prazo e estabelecer ligações nos 
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diferentes objetivos a alcançar. Está mais claro, neste momento, que não basta 

refletir para garantir uma aprendizagem. O próprio significado que lhe atribuí e 

continuo a atribuir, e o quanto fui e sou capaz de me dar à mesma é o sinónimo 

da qualidade e, efetivamente, do meu crescimento. Só desta forma posso 

afirmar que sou uma professora reflexiva e capaz. Referindo Silva (2009), é 

fulcral entender que o simples refletir não é o suficiente, temos de ter sempre 

em consideração a natureza e qualidade da reflexão. 

 O meu EP foi repleto de momentos de reflexão. Este permitiu-me errar e 

perceber o porquê de ter errado, de me sentir frustrada e menosprezada, de ter 

tomado as piores opções e de encontrar forças que nunca julguei ser capaz de 

ter para as superar. Mesmo neste presente, aquando da realização deste 

documento, consigo e faço questão de refletir no tudo que se passou e o que 

poderia, ainda, ter sido diferente. 

 Assim, quando falo de reflexão, refiro-me aos diferentes níveis que 

Schön (1987) distingue: i) a reflexão na ação, ii) a reflexão sobre a ação; iii) a 

reflexão sobre a reflexão na ação. 

 Aprendi muito através da reflexão, tendo sido uma das pedras basilares 

para a construção da minha identidade enquanto docente que já me sinto. 

Reflexo disso é este documento. O presente que não passa de um enorme e 

gigantesco momento de reflexão sobre todo o meu percurso e, obviamente, a 

conclusão e confirmação do meu desenvolvimento profissional, com base nesta 

postura sempre insatisfeita que me caracteriza. 

 

“É fundamental que a prática da reflexão seja entendida como a melhor e mais 

eficaz forma de dar resposta a uma atividade profissional que se caracteriza 

pela complexidade dos saberes e a incerteza das situações”. 

(Rodrigues, 2009) 
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Um novo Capítulo, 

4.2. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

Sabia desde início que a minha função na Escola incorporava outras 

funções que não só a imposta pela sala de aula. 

 Uma participação ativa na escola e tentar ser parte integrante da 

mesma foi um dos objetivos estabelecidos por mim nesta área, o que não se 

revelou uma tarefa fácil quando a mesma dependia do meu tempo (in) 

disponível. 

Estive envolvida em vários momentos. Estive presente na intervenção, 

organização e colaboração de atividades de enriquecimento curricular, 

participei em reuniões de conselho de turma e direção de turma, onde me foi 

dada a oportunidade de intervir sempre como igual, ignorando a minha 

condição de EE e, assumindo o total papel de professora de EF da turma.   

Mas voltando aos primeiros passos, aqueles de uma criança que está a 

aprender a andar… Eis os primeiros dias na ESAOF. Como membro 

pertencente ao NE, tive a oportunidade de conhecer a escola bem como alguns 

dos intervenientes escolares como funcionários e professores. O grupo de EF 

era composto por docentes distintos, no entanto igualmente amáveis. Sou uma 

pessoa bastante observadora e sei que, pela minha personalidade, não sou 

tida como uma pessoa humilde logo à primeira vista. Foi logo no primeiro 

contacto que senti o efeito da minha forma de ser e estar… Sentia-me 

observada. O Bruno era o único que conseguia fazer com que eu me sentisse 

realmente à vontade e desse “asas” à minha personalidade e imaginação. 

Confesso que as reuniões de departamento me provocaram um misto de 

emoções em que a curiosidade e a incompreensão estiveram presentes. 

Contudo, as incertezas e a insegurança foram-se desvanecendo à medida que 

a permanência na Escola e o desempenho das várias funções que esta me 

exigiu, se tornaram mais constantes, transformando-me numa pessoa mais 

autónoma e consciente. 

Admito que, embora tenha sido complicada a minha envolvência inicial 

com o Vítor, tudo se foi desenvolvendo normalmente e sem conflitos. Apesar 

da eventual “falta de paciência” para atitudes menos maduras, penso que 
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acabamos por terminar o ano letivo como um grupo unido e feliz pelo 

desenrolar do ano letivo, a espaços, intensamente vivido. 

Além disso, procurei criar laços de amizade e de cordialidade entre os 

meus colegas do grupo de EF. Acho fundamental para a manutenção de um 

bom clima de trabalho e por me possibilitar ainda uma aprendizagem extra pela 

partilha de experiências e de histórias. 

Recordo-me agora do sentimento de incomodada que me invadia 

sempre que entrava no gabinete ou na sala dos professores… Era como se 

estivesse a cometer alguma infração. Nunca havia entrado numa, senão como 

aluna. Depois da “desmistificação”, a minha presença no local passou a ser 

uma rotina. Era dos sítios que eu mais gostava de estar por, efetivamente me 

dar a energia e a força da superação que todos os dias precisava para 

conseguir ultrapassar os diversos obstáculos. 

Os professores da Escola conheciam-me e as funcionárias do bar 

adoravam-me. Eu e a Anabela devíamos ser as professoras mais assíduas 

naquele espaço. 

Aproveito desde já para confessar que sim, fiquei bastante satisfeita com 

a minha interação na Escola, contudo acredito que tudo seria ainda melhor se 

tivesse conseguido estagiar na minha cidade. As limitações financeiras, além 

do tempo já referido, condicionaram um pouco os meus horários e sinto que se 

a Escola fosse mais próxima, a envolvência teria sido como eu gostaria que 

realmente fosse. 

A minha presença nos intervalos à porta da sala de aula da minha turma, 

os eventos que foram realizados e nos quais eu participei vivamente, as 

atividades pelo NE organizadas, entre outros momentos, foram muito 

importantes na familiarização com a Escola e com tudo e todos que a ela estão 

inerentes. 

E como nem tudo se resumiu ao estreitamento da relação profissional 

em consequência de trabalho, faço questão que fique registado neste 

documento, todos os almoços e jantares em épocas festivas que com o NE e 

restantes colegas de EF (e não só) foram realizados e, nos quais eu contribui 

com a minha presença. Bons momentos. 
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Foram todos estes pormenores que contribuíram para a conquista do 

meu lugar enquanto professora na ESAOF e na lembrança de cada um dos 

meus colegas. Não era mais uma PE e fazia já, parte da moldura da ESAOF. 

 

4.2.1. Panóplia de atividades realizadas 

 Não basta conhecer, é necessário desenvolver e participar em 

atividades que promovam a atividade física na e fora da Escola… No fundo que 

dinamizem e não deixem o desporto e a EF cair. 

 Nesta linha de pensamento, o NE mostrou-se sempre disponível para 

prestar auxílio aos restantes professores de EF na realização de atividades 

paralelas, assim como desenvolver algumas igualmente importantes. Não foi 

um “cumprir de tarefas do EP” mas sim um contributo para o Plano Anual de 

Atividades e no fundo, uma realização. E foi neste ponto que mostrei um pouco 

mais daquilo que sou e tenho. Gosto de fazer, promover, realizar e liderar. 

Adoro organizar, inovar e dinamizar tudo o que está ligado à prática desportiva, 

por isso, “estava em todas” da forma que podia estar. 

 

4.2.1.1. Corta-Mato 

 

Esta foi a primeira atividade desenvolvida pelo NE, no entanto com 

especial destaque para o Vítor que, rapidamente assumiu o seu controlo. No 

entanto, acabou por ser uma atividade organizada em “cima do joelho” e muito 

porque eu e a Anabela intervimos. A preocupação com o patrocínio para as 

águas foi primordial. A reestruturação do percurso e consequente marcação foi 

também realizada por nós. No dia, tudo pronto mas… Foi uma correria que não 

queria repetir. Confesso que não foi um bom começo. 

Apesar de, aparentemente, tudo ter corrido dentro da normalidade, 

muitos foram os aspetos negativos que o NE apontou à atividade após a sua 

realização. Aspetos esses que tiveram direito a preocupação extra na 

organização das atividades seguintes. 

Por outro lado, a presença dos Bombeiros Voluntários da Aguda, os 

lanches adquiridos para todos os intervenientes, os cartões de identificação 

personalizados, a logística, os momentos de aeróbica, o rastreio de saúde por 
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mim conseguido, entre outros, foram pormenores que conseguiram valorizar o 

evento que, na boca dos alunos, “foi o melhor Corta-Mato de sempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Corta-Mato 

 

4.2.1.2. Mega Sprinter, Compal-Air, Torneio de Badminton e de Andebol 

 

Foram quatro atividades nas quais participei, no entanto, à exceção do 

Torneio de Andebol, não senti que a minha intervenção/participação fosse 

crucial ou significativamente importante para que no fim do evento me sentisse 

orgulhosa e realizada como noutras alturas me senti. Eram momentos ricos de 

aprendizagem e cooperação constante com os meus colegas de NE. 

No Compal Air 3x3 e no Torneio de Badminton a minha intervenção 

resumiu-se na ação. Orientei e arbitrei jogos. Estive na “mesa” a controlar as 

pontuações e fui a fotógrafa de serviço. No Torneio de Badminton, além da 

ajuda na logística antes e durante o torneio, estive responsável, no primeiro 

turno pelo registo de resultados do 8º ano e no segundo turno do 11º ano e fui 

novamente a fotógrafa de serviço. 

No Torneio de Andebol a minha intervenção já foi diferente. Promovi o 

evento, ajudei na divulgação, acompanhei a Anabela na aquisição de 

patrocínios, bombeiros para o dia, águas, prémios, voluntários, entre outras 

funções. Ajudei no que pude e não pude antes do dia da competição. No 

próprio torneio, auxiliei na montagem do material, prémios, impressões, registo 

de presenças dos alunos e, como não podia deixar de ser, na fotografia. 

Sempre em cima do acontecimento. Foi uma atividade muito bem conseguida, 
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na qual me orgulhei de participar. Correu tudo muito bem como, pessoalmente, 

esperava. 

Estas atividades serviram, no fundo, para eu arrecadar e assimilar ideias 

e o conhecimento necessário para que a “minha prova final” fosse superada. 

Aquele que ia ser o meu Torneio era no último período e por isso sentia que, 

uma vez que era o último, tinha que ter algum impacto e ser diferente daquele 

a que os alunos estavam habituados todos os anos letivos. 

A realização de todas estas atividade não era possível sem o 

envolvimento e empenho do grupo de EF nas mesmas, essencialmente da 

Manuela e do Bruno Fonseca… Sempre presentes e aplicados. Foi um prazer 

trabalhar com eles. 

Torna-se importante referir que, após a conclusão da atividade, o grupo 

de EF reunia-se para refletir sobre o mesmo, considerando os aspeto mais e 

menos positivos. Esta reflexão mostrou-se sempre importante na organização 

do evento imediatamente a seguir. Quando não havia disponibilidade de 

reunião para o grupo de EF, o NE fazia a reunião à parte de forma a não nos 

esquecermos do sucedido e assim, crescermos e evoluirmos com as nossas 

qualidades e lacunas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Torneio de Andebol 

 

 

4.2.1.3. Eventos Culminantes (Voleibol e Futebol) 

 

Os Eventos Culminantes eram atividades, inicialmente, só dedicadas à 

turma, no entanto o NE optou por primar pela diferença e transformar um 

momento de turma, num momento mais abrangente e motivante. 

A verdade é que os alunos, divididos por equipas, estavam sempre a 

competir contra as mesmas equipas e, claro, contra colegas da sua turma. Ao 
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longo das unidades (voleibol e futebol), os mais dotados já conseguiam 

perceber as qualidades e lacunas de cada equipa, sendo que os jogos entre as 

mesmas não traziam qualquer novidade. Deparei-me com esta situação em 

algumas aulas e por isso, decidi reunir com o NE e propor a ideia de juntarmos 

as três turmas no mesmo evento. Ideia esta que a PC aceitou sem grandes 

questões, uma vez que não conhecia o MED. Ideia esta que foi completamente 

“assediada” na minha turma. Os alunos mostraram-se entusiasmadíssimos e a 

preparação das equipas até já tomou outros termos. Os alunos estavam mais 

concentrados e preocupados com a sua e a evolução dos colegas de forma a 

obterem o sucesso. Gostei! 

Que maior motivação poderia eu querer que não a dos meus alunos? 

Mãos ao trabalho e eis que surge o primeiro evento culminante, o de Voleibol. 

 

4.2.1.4. Torneio de Voleibol e o Sarau Anual 

 

Antes 

 A organização e a dinamização do Torneio Inter-Turmas de Voleibol foi 

inteiramente da minha parte. Contei com a cooperação de alguns Professores 

em alguns pormenores, mas tentei sempre que tudo partisse de mim, uma vez 

que era o “meu” torneio, a “minha” atividade e a minha última oportunidade 

para brilhar. 

 Comecei por estruturar o Torneio em si: o planeamento, a programação, 

o regulamento, os prémios e no que poderia realizar para que os alunos 

tivessem um momento diferente e inovador na Escola, o qual cativasse a sua 

participação. Desta forma, surgiu o “Jogo das Estrelas”, onde alguns dos mais 

conceituados jogadores marcariam presença. Além disto, consegui pão com 

fiambre e queijo, águas e sumos para os dois dias, e para todos os alunos e 

intervenientes. Consegui prémios para o primeiro lugar de todos os anos de 

escolaridade, dois prémios para o/a melhor jogador/a (um de cada género) e 

ainda prémio para o/a melhor treinador/a e árbitro/a. 

 Realizei um cartaz bastante apelativo assim como, outros de menor 

formato mas com informações importantes e estratégicas, de forma a conseguir 

um maior envolvimento de toda a comunidade escolar, incluindo professores e 

funcionários. 
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Durante 

 No dia 5 de Junho, o Torneio foi dedicado às turmas com alunos mais 

jovens. A minha intervenção começou às 8h com a preciosa ajuda da minha 

colega de Estágio Anabela Santos, o Professor Mário Rui e de um grande 

amigo. A reunião técnica foi realizada à hora prevista, no entanto nem todos os 

treinadores e/ou árbitros nela compareceram devido a outras atividades que 

também decorriam, ao mesmo tempo, na Escola. Os jogos começavam apenas 

às 9h30 e os alunos às 8h20 já se queriam equipar para entrarem no Pavilhão 

e jogarem. O entusiasmo era notório da parte da fora do Pavilhão logo pela 

manhã e o Torneio ainda nem tinha começado. Foram 23, as turmas que 

participaram na vertente de 4x4 neste dia, e as quais promoveram uma manhã 

rica de sorrisos, alegria e desporto (voleibol). 

 Após a reunião técnica com os/as árbitros/as, treinadores/as e STAFF 

(10ºQ), as equipas puderam entrar e equipar-se e, posteriormente, dirigir-se 

para o campo para aquecer e começarem a jogar. Cada campo tinha um aluno 

de 10ºQ, responsável pela bola, pelo preenchimento do boletim, pelo apito e 

pelo ajuizamento da arbitragem. Cada um dos alunos do STAFF estavam ainda 

responsáveis por escrever no boletim o nome de algum árbitro, treinador e/ou 

jogador/a que se destacasse durante a competição, para que no fim da prova, 

conseguisse retirar alguns nomes para a atribuição dos prémios a entregar no 

segundo dia do Torneio. Os jogos decorreram dentro dos horários previstos, os 

alunos estavam sempre preparados para entrar em campo 5 minutos antes da 

hora prevista e, estava tudo a correr dentro da normalidade até uma 

intervenção menos positiva nos campos do 7º ano, do meu colega estagiário, 

Vítor Araújo, a qual acabou por ser da melhor forma resolvida por parte da 

organização. Além deste, para mim, o outro ponto menos positivo e que 

acabou por “atrapalhar” o decorrer do meu Torneio, foi a experimentação do 

Som para o Sarau que decorreu na noite deste dia. O tempo dos jogos foi 

correndo e eu tive que andar de um lado para o outro, de forma a que se 

conseguisse experimentar os micros e a música com o barulho que se fazia 

sentir. Mesmo não tendo prejudicado o desenrolar do meu Torneio, penso que 

esta experiência podia ter sido feita, no mínimo, no último jogo, de forma a não 

causar qualquer tipo de transtorno durante a competição que estava a decorrer. 

Ainda dentro do “som”, torna-se relevante citar a dificuldade que os campos do 
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7º e 9º anos tinham em ouvir-me quanto referia os jogos, resultados entre 

outras informações, ao microfone. O microfone não tinha uma grande 

amplitude para o barulho que se fazia sentir no Pavilhão da Escola e muitas 

vezes a informação mais longa não era passada da forma que queria, a qual 

tinha que ser repetida. 

 Na entrada do pavilhão estavam afixados os resultados, sempre 

atualizados de forma a não concentrar os alunos dentro do espaço de jogo. No 

inicio os alunos ainda vinham perguntar quando era o seu próximo jogo, mas 

rapidamente interiorizaram a mecânica do sistema e a concentração deixou de 

existir. Desde as 10h30 que, também na entrada, dois alunos do 10ºQ 

ofereciam lanches aos participantes. Foi também aí que os alunos se 

começaram a aperceber do livro de “re(ex)clamações” do Torneio, onde 

deixaram a sua marca mais ou menos satisfeita, consoante os resultados que 

até ali conseguiram obter. De realçar o carinho demonstrado, essencialmente 

pelos meus alunos, com palavras simples mas bastante queridas, as quais 

guardarei de recordação. 

 Na minha perspetiva, a manhã foi muito bem gerida. Coloquei um 

Professor responsável em cada 2 campos, de forma a que os resultados 

tivessem sempre bem e atualizados. Pude contar com a ajuda incansável de, 

essencialmente, quatro Professores nesta manhã: Bruno, Paulo, Mário Rui e 

Cândida. É certo que o facto do Sarau ser neste mesmo dia, fez com que as 

tarefas fossem repartidas de uma forma diferente da habitual, onde todos 

costumam estar disponíveis. Enquanto uns estavam preocupados com o 

ensaio geral, o som e a preparação do Sarau, estes, foram os que mais 

presentes estiveram na minha Atividade. Foram, sem dúvida, peças muito 

importantes para que tudo corresse sempre da melhor forma. 

 Em suma, foi uma manhã de competição e divertimento muito bem 

conseguida. Os alunos estavam motivados e empenhados nos jogos que 

realizavam, na arbitragem ou mesmo na orientação das equipas. As questões 

sobre as regras eram constantes, as quais esclareci sempre com facilidade. Os 

alunos do 10ºQ estiveram sempre muito ativos, exceto o Pedro Costa, que 

abandonou o cargo duas vezes sem dar qualquer informação. No final da 

manhã, a minha alegria era notória, pois tudo tinha corrido pelo melhor. Na 



 
110 

 

arrumação do material pude contar com 6 elementos do 10ºQ e ainda do meu 

amigo, que me acompanhou desde a manhã. 

  

 NOTA: Neste mesmo dia, à noite depois do Sarau Desportivo da Escola, 

montei os campos de 6x6 para adiantar serviço. Pude contar com a ajuda de 

alunos do 11ºM e com a ajuda da “Pisco”, uma colega do Clube de Arcozelo. 

 

 No dia 6 de Junho, o Torneio foi dedicado aos mais velhos, no entanto a 

bancada era preenchida por toda a comunidade escolar. A regra do dia anterior 

foi cumprida por parte de todos, os alunos só entravam no espaço de jogo 

quando era para jogar. Ao contrário da manhã anterior, pude contar neste dia, 

com uma bancada de árbitros e treinadores mais composta e com menos 

ausências. Por outro lado, e não tão positivo, os alunos do 10ºQ responsáveis, 

neste dia, pelas funções do STAFF, não eram, ou não foram todos tão 

cumpridores como os do dia anterior. De realçar a função de speaker 

desempenhada pelo Isaias do 10ºQ. Sempre muito empenhado na sua tarefa e 

sempre muito apelativo e engraçado, o Isaias conseguiu continuar a cativar os 

presentes. 

 Neste dia, e sendo alunos mais velhos, incumbi-me de, além de orientar 

e gerir o Torneio, arbitrar jogos e/ou controlar arbitragens que me pareciam 

estar a ser menos conseguidas. Ainda nesta função, contei com a ajuda do 

Professor Mário Rui, sempre muito prestável, e também do Bruno Fonseca, 

mais do que um colega Professor para mim, um amigo. Já no decorrer de um 

dos jogos, um mal entendido gerou um comportamento menos apropriado por 

parte de um aluno do secundário, o qual já foi submetido a uma participação 

por parte da Professore Cooperante Adriana. Nesse momento, encontrava-me 

a arbitrar um jogo, mas como responsável do Torneio, dirigi-me ao local para 

tomar conhecimento do sucedido. 

 Foi mais uma manhã cheia de bons momentos, bons jogos de voleibol e 

boas prestações por parte de todos os intervenientes. Além dos já referidos 

anteriormente, consegui contar mais uma vez com a presença da Cláudia e 

ainda com o auxílio de uma amiga e colega de equipa na gestão dos resultados 

e, quando necessário, na arbitragem. Mais uma vez, uma manhã agradável, 

com alunos empenhados mas sobretudo envolvidos. Uma manhã mais 
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tranquila e mais fácil de gerir, uma vez que estavam presentes menos equipa 

do que no dia anterior. Visto o sistema de som utilizado na noite anterior ter 

ficado no pavilhão, facilitou-me a projeção da voz e consequentemente de toda 

a informação indispensável no decorrer do Torneio. O regulamento foi várias 

vezes relembrado para que não houvesse confusão na perceção do mesmo, 

como tivera acontecido na manhã anterior. Este foi cumprido por parte de todos 

os alunos e treinadores na perfeição. Ainda durante a manhã foram distribuídos 

novamente lanches para todos os intervenientes. A colocação da dúvida do 

local do lanche foi frequente por isso, numa próxima oportunidade, tratarei de 

identificar o local para que todas consigam identificar o local autonomamente. 

 Os horários foram cumpridos e os alunos estiveram sempre no campo 

antes da hora marcada exceto uma vez, por estarem ainda numa aula à qual 

não podiam faltar. Nessa altura coube à organização esperar pela equipa, o 

que não causou qualquer transtorno no desenrolar do torneio. 

 O Torneio estava a ser tão renhido e disputado que, no fim da fase de 

grupos, eram vários os empates entre equipas. As contas foram sempre feitas 

por mim de forma a não haver nenhum equívoco. O interesse pelas pontuações 

era notório e, nenhuma equipa estava no Torneio sem vontade de vencer, além 

da habitual vontade de conviver. Os resultados foram afixados e houve pouco 

tempo para eu almoçar porque afinal, o 3º ciclo já estava pronto para começar 

as finais do seu ano. Foi nesta altura que começaram a chegar as outras 

“Estrelas” do jogo tão aguardado: Chegou a Vanessa Rodrigues (já lá estava a 

Marta Andrade) e depois o Januário, que ainda viram as finais do 3º Ciclo. 

Penso que a forma como geri as finais foi produtiva, não só na rentabilização 

do espaço, mas também em termos visuais. Penso que consegui captar as 

atenções dos presentes para as três finais. Os campeões foram sempre 

anunciados e destacados. Após estes três jogos, outras “Estrelas” chegaram e, 

desta vez, as mais aguardadas: Miguel Maia e João Brenha. 

 Com a ajuda do Bruno Fonseca, Mário Rui e Anabela Santos, consegui 

montar o campo central em 10 minutos e assim começar a apresentar as 

“Estrelas” e dar início ao jogo mais aguardado do dia. Optei por deixar toda a 

gente ir para o espaço de jogo, para que estivessem mais perto dos jogadores 

e assim proporcionar, mais uma vez, um momento diferente para todos. Não 

faltou música, speaker com qualidade e o jogo foi um sucesso. Além dos já 
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referidos, pude contar também com a presença do Rui Moreira e do Fabrício 

Barros e o árbitro “Tozé”. Foi um set muito emotivo, com pavilhão repleto de 

alunos e professores. A interação foi fantástica e, para mim, foi o momento 

auge do torneio. Após o jogo, todos os jogadores foram abordados para darem 

autógrafos e tirar fotografias, essencialmente por parte dos alunos ligados à 

modalidade. Não estava programado, mas realizei a entrega de prémios do 3º 

Ciclo imediatamente a seguir para assim aproveitar a presença dos mesmos. 

Foi mais um momento giro e diferente do habitual. Ainda houve tempo para 

tirarmos a fotografia do torneio, com as “Estrelas” todas. De se referir ainda a 

participação de Professores e de alguns alunos no jogo das estrelas, 

essencialmente pela prestação que já haviam demonstrado no decorrer do 

Torneio até então. 

 Para finalizar, o torneio terminou com dois jogos do secundário, os quais 

puderam contar com uma moldura humana rica nas bancadas. Arbitrei o jogo 

do 3º e 4º e preenchi o boletim de jogo na Final. Todas as equipas foram umas 

justas vencedoras. No momento imediatamente antes da entrega de prémios 

decidi, com a autorização da Professora Cooperante, fazer um minuto de 

silêncio em memória dos alunos que sofreram o acidente de carro na noite 

anterior e os quais perderam a vida, o qual foi respeitado por todos de uma 

forma incrível. Na entrega de prémios contei com a participação da Professora 

Cooperante e os incansáveis Mário Rui e Bruno Fonseca. Foram destacados 

os dois melhores jogadores do Torneio, o melhor árbitro, o melhor equipamento 

e o melhor treinador. Além das medalhas de primeiro lugar para todos os 

vencedores, contei com a ajuda da Professora Sandra para a “aquisição” de 

duas medalhas especiais: Melhor Treinador e melhor árbitro. Quanto aos 

prémios para os jogadores em destaque, foram entregues: uma Mini-Bola 

oficial autografada pelas Estrelas e uma camisola da Académica de Espinho, 

autografada pelo Fabrício Barros (dono da camisola). 

 O cansaço já era notório por parte de todos mas faltava arrumar o 

material e limpar o lixo que ainda ficou no espaço utilizado para o Torneio. 

 

Depois 

Em suma, foram 33 turmas inscritas, quase 400 alunos, um grupo de 

Educação Física fantástico, 8 Estrelas, 2 árbitros oficiais e 58 jogos realizados. 
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Foram 15h de envolvimento nesta modalidade que tanto me é familiar e mais 

de 1000 flashes para um dia mais tarde recordar. Um dia e meio de muita 

alegria, competição e companheirismo entre todos. Sinto-me realmente 

satisfeita pelo trabalho que desenvolvi antes e durante esta atividade que, 

penso eu, foi bem conseguida. No final fui parabenizada pela dinamização do 

evento que organizei e realizei por parte de alguns Professores, o que me 

deixou lisonjeada e satisfeita pelo trabalho desenvolvido. Foi um enorme prazer 

e deu-me um gosto enorme sentir o peso de todo o trabalho a dar frutos. 

 

E o Sarau? 

O Sarau foi uma atividade proporcionada por todo o grupo de EF. 

Pessoalmente, assumi a concretização do guião e apresentei o evento 

juntamente com o Bruno Fonseca. Além disso e por incrível que pareça, auxiliei 

na sincronização das diversas turmas no esquema de dança que o grupo 

propôs para apresentação e demonstração. 

Foi uma atividade que requereu bastante trabalho e coordenação entre 

horários dos diversos docentes, no entanto foi mais uma etapa superada… 

Foi um sucesso! 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sarau Desportivo 

 

4.2.1.5. Visita de Estudo ao Virgin-Active e à FADEUP 

 

Uma atividade de distinto cariz, pensada pelo NE, com o fim de 

proporcionar uma nova vivência às três turmas envolventes no nosso Estágio. 

Umas horas diferentes que afinal só foram facultadas à turma da 

Anabela. Porquê? Por causa dos comportamentos menos próprios das outras 

duas turmas, inclusive da minha. 
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Acabou no entanto por ser um dia espetacular. Uma visita guiada ao 

Virgin-Active, atividades lúdicas “lecionadas” por mim enquanto esperávamos 

pela aula na piscina. Almoçamos e fomos conhecer as instalações da 

FADEUP. Uma visita curta mas intensa aos olhos dos muitos alunos que 

ficaram estupefactos com o ambiente que se fazia sentir na nossa Faculdade. 

A volta proporcionou momentos de euforia e revisão de fotos que ainda 

hoje “mexem” nas redes sociais dos alunos. Um dia diferente mas igualmente 

educativo. Foi bom fazer uma visita de estudo cumprindo outro papel que não o 

de “aluna rebelde”… O papel de Professora que já me sinto e efetivamente, 

sou. 

 

 Em suma, foram várias as atividades que preencheram este EP, as 

quais aumentaram o meu reportório de vivências e experiências. Sinto neste 

momento que se mais tempo tivesse disponível, mais dava e fazia pela ESAOF 

e por esta disciplina pela qual me apaixonei desde pequenina e a qual estão a 

deixar cair. A adesão dos alunos às diferentes atividades foi e é um fator 

extremamente motivacional para se continuar a trabalhar a este nível 

promocional. 

 Foi então com orgulho e gratificação que fui pedaço de todas estas 

várias atividades. Pude vivenciar em primeira mão os esforços que são 

precisos e a força de vontade que os professores têm para proporcionar aos 

seus alunos todas as condições favoráveis à aprendizagem e ao convívio que 

os mesmos tanto gostam. Estas particularidades que são muitas vezes 

depreciadas. Hoje sei que a força de vontade e, acima de tudo, o gosto pela 

atividade física são a base para continuar a trabalhar e encontrar atividades 

nas quais os alunos possam ingressar e usufruir de momentos de instrução 

proveitos. 

 São estas pequenas memórias que pretendo que fiquem comigo e me 

acompanhem ao longo do exercício desta profissão. Enquanto aluna, não tinha 

presente esta realidade. Foram e são estes confrontos que me separam cada 

vez mais da vertente da aluna que fui e, paralelamente me fazem aproximar 

mais do mundo do professor, onde já adoro morar. 
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 Os esforços no planeamento, organização e concretização foram 

imensos, mas se perguntarem: “Todo este trabalho compensou?”, eis que 

surge uma resposta imediata: “Sem dúvida que sim!”. 
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4.2.2. O Desporto Escolar 

 

Segundo o Programa para o Desporto Escolar 2009-2013, este trata-se 

de uma atividade não curricular e não obrigatória baseado numa prática para 

todos. Pretende “contribuir para o combate do insucesso e abandono escolar e 

promover a inclusão e aquisição de hábitos de vida saudáveis e a formação 

integral dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e 

desportivas. Concomitantemente, o Desporto Escolar visa o desenvolvimento 

motor do aluno e o entendimento do desporto como fator de cultura, 

estimulando sentimentos de solidariedade, autonomia, cooperação e 

criatividade. 

Além dos importantes contributos já referenciados, esta atividade dá 

também oportunidade aos jovens de praticarem uma modalidade desportiva 

que gostem, de uma forma orientada e gratuita e, contribui para a criação de 

uma cultura desportiva na Escola. 

Nem sempre o Desporto Escolar é levado a cabo como os professores 

de EF pretendem e na ESAOF tal facto não foi exceção. A minha ideia inicial 

passou por formar uma equipa de voleibol na Escola de forma a proporcionar 

vivências equiparadas às de uma equipa, aos apaixonados pelo voleibol da 

ESAOF. No começo pensei que fosse mais fácil, no entanto, a falta de espaço, 

a falta de conciliação de horários e a indisponibilidade dos encarregados de 

educação levou-me a “deixar andar” e a acabar por deixar “fugir” uma 

oportunidade que gostava de ter aproveitado. 

A ESAOF deu sempre mais ênfase às atividades do departamento de 

línguas ou da matemática. Senti que a EF era pouco importante para a 

formação do discente na opinião da Direção da Escola. “Se os meninos 

quiserem praticar desporto depois das aulas, têm os clubes”, “Os meninos têm 

é que estudar porque o aproveitamento deles cada vez é pior”, “Não há 

condições! Já temos o Badminton e o Torneio anual de futebol da Associação 

de Estudantes a decorrer”. São só exemplos de comentários proferidos por 

quem realmente mandava e nos devia dar o apoio necessário para levarmos o 

desporto e a educação física a bom porto. 
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Posto isto, tentei combater a minha ausência ao nível do Desporto 

Escolar de uma forma diferente. Em vez de me focar numa só modalidade, fiz 

questão de estar presente em todas, desde que possível. 

Desta forma a minha participação no Desporto Escolar consistiu no 

acompanhamento dos diferentes alunos às diversas competições distritais, 

regionais e Torneios Inter-Escolas: Corta-Mato, Mega Sprinter, Etapa de 

Badminton e Torneio de Voleibol Luís Jeremias na Escola Secundária de 

Valadares. 

Foi notória a alegria que pairou nas viagens e nas próprias participações 

dos alunos nas atividades fora da Escola. Os resultados foram ótimos e as 

experiências, mais uma vez… Inesquecíveis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mega Sprinter Distrital – Estádio da Maia 
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4.2.3. A importância do Diretor de Turma (DT) 

 

 “O Diretor de Turma é o eixo em torno do qual gira a 

relação educativa” 

(Marques, 2002) 

 

 Uma vez que a função do Professor pode também passar pela Direção 

de Turma, é tarefa do PE fazer um acompanhamento significativo ao seu 

trabalho com o intuito de perceber as suas principais funções. Para tal, e após 

pesquisa em vários documentos sobre a matéria, elaborei um de síntese sobre 

o papel do mesmo na Escola. Este processo levou-me a compreender melhor a 

sua função, aquela que, enquanto aluno, nunca me ocupou o pensamento… 

Afinal o papel do DT não se remetia só à liderança do grupo de professores de 

determinada turma. 

 Hoje, como professora e após esta vivência e convivência, revejo o DT 

como uma pessoa com um papel crucial na realidade escolar, onde o aluno e o 

seu desenvolvimento assumem foco central. Este, enquanto docente e DT, tem 

de garantir um desenvolvimento adequado a todos e a cada um, enquanto ser 

social e moral, avaliando o seu percurso e proporcionando-lhe um ensino e 

uma aprendizagem equilibrados. 

O DT representa um líder do processo educativo do aluno e tenta que as 

suas necessidades sejam cumpridas de acordo com aquilo que a sociedade 

considera mais indicadas. Este representa o elo de ligação entre a Escola e os 

Encarregados de Educação, por efetivamente tentar entender o que se passa 

fora da escola e, desta forma, garantir o sucesso dos alunos dentro da mesma, 

unindo a comunidade familiar e educativa em prol do sucesso educativo… O 

propósito da educação. 

Entenda-se que tudo isto é o que o DT deve ser, o que ninguém garante 

que aconteça. O significado que cada um atribui às suas funções influencia 

tudo o resto, por isso quero acreditar que, tal como a DT da minha turma, todos 

os profissionais que tenham este cargo, o assumam com convicção e vontade. 
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 No meu caso, a turma teve uma DT que transbordava entusiasmo pela 

sua profissão e diversos papeis por ela desempenhados. “São uns queridos” foi 

a primeira intervenção da mesma em relação ao meu 7º ano. 

 A minha colaboração com a DT, professora Maria de Lurdes, passou 

começou com a realização da caracterização da turma a partir dos diversos 

dados, por mim e por ela, recolhidos nas fichas de caracterização e 

informações e dados registados em anos anteriores. Realizei uma 

apresentação em PowerPoint com os dados conseguidos de forma a que todos 

os professores ficassem com esse registo, acompanhei as diversas histórias 

dos meus alunos que, afinal, eram bem mais especiais do que aquilo que eu 

pensava e, que tanto aprendi eu com esta profissional, com esta docente 

dedicada e muito comunicativa. 

 A sua relação com os discentes era já bastante próxima. O investimento 

pessoal da professora era incrível, a compreensão dos problemas dos alunos 

era encarada sempre com prioridade. Desde os problemas familiares aos 

alunos abandonados pelos pais, desde os alunos com dificuldades cognitivas, 

motoras ou outras debilidades às doenças crónicas até então detetadas, esta 

docente e DT era, sem dúvida, uma segunda mãe para todos eles. Era incrível 

a preocupação em partilhar toda a informação conseguida com os professores 

da turma, inclusive comigo, de forma a que todos soubessem lidar com cada 

aluno de acordo com a sua pessoalidade. Torna-se relevante aqui afirmar que, 

quando o destinatário era o docente de EF, era a mim que a DT se dirigia. 

Penso que foi criado um elo de ligação forte entre mim e a DT pela forma 

como, pontualmente, trabalhamos. Esta afirmou várias vezes que eu era a 

professora preferida dos alunos e que estes não se inibiam quando era para 

me elogiar, o que efetivamente me deixava satisfeita. Esta “cumplicidade” levou 

aos constantes convites para a mesma assistir às minhas aulas, aos eventos 

culminantes e ao Torneio por mim organizado. 

Foi um prazer enorme trabalhar com esta docente. Aprendi muito com 

esta profissional. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional. 

 

Ser “como a fonte que transborda e não como o tanque que contém 

sempre a mesma água” 

(Paulo Coelho, 1999) 

 Dada a indiferenciação de tarefas que o professor pode desempenhar no 

exercício da sua profissão, a formação inicial deve munir os futuros professores 

com ferramentas necessárias para que quando cheguem à escola sejam 

capazes de desempenhar qualquer cargo especializado sem necessitarem de 

realizar formações complementares (Formosinho, 1992), tais como: “cargos de 

diretor de turma, delegados de disciplina, diretores de departamento curricular, 

diretores de instalações, animadores culturais, formadores de formadores, 

professores peritos em orientação escolar, professores de apoio, professores 

de apoio a crianças com NEE, etc.” (Formosinho, 1992a). 

 Entendo o professor como aquele que exerce as suas funções na 

escola, sem esquecer a pessoalidade de cada aluno, contribuindo diariamente 

para o seu desenvolvimento integral. Nesse sentido, “a preparação dos 

professores (…) constitui realmente a questão primordial de todas as reformas 

pedagógicas (…) pois, enquanto não for a mesma resolvida de forma 

satisfatória, será totalmente inútil organizar belos programas ou construir belas 

teorias a respeito do que deveria ser realizado” (Piaget, 1994). 

 Defendo que a minha formação como profissional teve início a partir do 

momento em que ganhei um gosto especial pela EF, noutro termo, pela 

Ginástica no infantário. O gosto pela prática, pelo jeito de ensinar do meu 

professor tão cativante… O gosto por aprender a fazer e concomitantemente 

por aprender (já) a ensinar os meus colegas a fazerem, foi o primeiro passo por 

mim considerado. Confesso que, mesmo como aluna, fui sempre muito atenta 

à forma como os meus professores ensinavam. É um gosto, uma paixão, uma 

vontade. No meu entender, fatores essenciais para o “pontapé de saída”. 

Posteriormente, a formação que me foi facultada na FADEUP, tanto na 

Licenciatura, como no Mestrado e inclusive o próprio EP que acabo de 

vivenciar e experienciar. 
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Posso então assim concluir que a formação de um professor nunca 

cessa. Esta é um processo pessoal que deve ser realizada ao longo de toda a 

vida. Para tal, é necessário que o professor questione, tenha um espirito 

inquieto na procura de novos conhecimentos e que esteja aberto á inovação. 

Assim, deverá participar em diversas atividades e vivenciar inúmeras 

experiências, uma vez que a formação se trata, como indica Freire, de “um 

fazer permanente (…) que se refaz constantemente na ação. “Para se ser, tem 

de se estar sendo” (cit. Alarcão, 1996). 

 Estou assim, muito grata, pela possibilidade que a ESAOF me deu no 

que concerne a participações em ações de formação concretizadas pela 

mesma, relacionadas com temas diversos ligados à Escola e ao ensino. Foram 

também estas que contribuíram para o meu desenvolvimento como 

profissional. 

 Mas ainda não é tudo. Quero ser mais e melhor, continuar a fazer 

diferente… É curioso o impacto que o EP teve em mim. Foi este o principal 

responsável pela atual vontade de ampliar ainda mais o meu conhecimento. O 

caminho que percorri e pretendo ainda percorrer desenvolve-me o gosto pela 

contínua formação de saberes e conhecimentos. Jamais tomarei a minha 

construção, enquanto ser profissional, como terminada. A renovação de 

experiências não é mais uma obrigação, é um ato prazeroso do qual espero 

não me ver nunca privada. 

  Esta será então a minha atitude. A atitude que será, decerto, a chave 

para o meu progresso, a compreensão de mim mesma e da realidade na qual 

me encontro inserida… Não fosse a formação “a mais geral, viva e livre relação 

de reciprocidade, do nosso eu com o mundo” (Bento, 2008). 

 

“Nós somos o que fazemos de nós. Somos obreiros da 

nossa formação.” 
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4.4. Um estudo, um projeto, uma ação. 

 

 "O que faz andar o barco não é a vela enfunada, 

mas o vento que não se vê." 

Platão (s/d) 

Introdução 

  

A atividade física é um termo abrangente que inclui todo o tipo de 

movimento. Desde o mais pequeno ao mais complexo. A atividade física pode 

ser voluntária (inclui atividade física estruturada, planeada, relativamente bem 

limitada no tempo e executada com o objetivo de despender energia ou de 

melhor alguns atributos da aptidão física) ou enquadrada no quotidiano (inclui a 

marcha diária e todos os movimentos realizados no seio das atividades 

domésticas, ocupacionais ou como forma de transporte). Pode ainda ser 

espontânea, tipicamente involuntária, constituída pelos pequenos movimentos 

do corpo, desde o piscar de olhos a todas as contrações musculares 

associadas às diferentes posturas do corpo. No entanto, existe uma grande 

dificuldade em avaliar e quantificar separadamente a atividade física associada 

ao estilo de vida e a atividade física espontânea, o que leva a que muitas vezes 

sejam consideradas em conjunto (Teixeira, Silva, Vieira, Palmeira, & Sardinha, 

2006). 

A atividade física tende a decrescer ao longo da vida de um individuo. 

Recentemente um estudo mostrou que a atividade física pode decrescer, não 

de forma linear, mas de forma quadrática; os seus resultados mostram que nos 

rapazes aumenta até aos 11 anos e depois de um platô decresce a partir dos 

13 anos, enquanto que nas raparigas aumenta até aos 12-13 anos e decresce 

a partir dessa idade. 

Para além dos fatores sociais e culturais como as responsabilidades 

escolares, outros fatores biológicos podem intervir neste processo como 

alterações do sistema da dopamina (percursor natural da adrenalina e 

noradrenalina) que regula a motivação para o movimento (Kahn et al., 2008). 

Hoje em dia os comportamentos e hobbies dos jovens já não 

correspondem ao dinamismo com o qual nos deparávamos antigamente. Hoje 



 
123 

 

em dia, e já na era das novas tecnologias, as crianças e jovens são muito mais 

dotados em “maquinarias” como computadores, consolas e telemóveis do que 

propriamente na coordenação do seu próprio corpo. Na realidade, os 

comportamentos sedentários têm vindo a tornar-se mais comuns nas novas 

gerações (Biddle, 2007), o que acaba por deformar o atual “desenho da figura 

humana” e, concomitantemente, prejudicar a saúde de cada um. “O exercício 

parece interferir sinergicamente com outros fatores do estilo de vida na 

promoção da saúde e da qualidade, tendendo tanto os comportamentos 

saudáveis como os de risco a agruparem-se entre si” (Voorips et al., 1992, p. 

31). 

Diariamente, todos os adolescentes devem ser fisicamente ativos, 

envolvendo-se em distintas formas de atividade física, como parte integrante 

das suas diversões, dos seus jogos, das suas aulas de EF, no transporte, em 

atividades formais ou espontâneas (Sallis e Patrick, 1994). Nesta fase do 

desenvolvimento, a EF consegue ter um papel educativo bastante relevante, no 

sentido em que pode ser uma oportunidade ímpar para vivências positivas e 

enriquecedoras, centradas na promoção de um estilo de vida ativo. 

Também o estudo da aptidão física (AF) das populações tem, nas 

últimas décadas, conhecido um interesse crescente, pelo reconhecimento da 

associação que se pode estabelecer com a qualidade de vida e respetivos 

benefícios para a saúde. 

A AF é uma característica do individuo que se traduz na sua capacidade 

de realizar uma tarefa física. Tem uma forte componente genética mas é 

modificável através do treino dentro da variabilidade individual (Caspersen et 

al., 1985). É constituída por várias componentes, entre elas: a aptidão 

cardiorrespiratória (ACR), que reflete a capacidade do sistema respiratório e 

cardiovascular de suportar exercícios prolongados (Taylor, Buskirk, & 

Henschel, 1955); a força muscular, uma componente essencial pela sua 

aplicação constante nas tarefas do dia-a-dia (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 

2004); a flexibilidade, isto é, a capacidade de realizar movimentos de grande 

amplitude, e ainda a composição corporal. Cada uma destas componentes 

apresenta por grande variabilidade de acordo com a idade e género. Em todas 

elas (com exceção da flexibilidade) os rapazes apresentam melhores 
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performances que as raparigas, provavelmente porque elas são influenciadas 

por um brusco aumento da massa muscular (Malina et al., 2004). 

Neste sentido, a avaliação da AF torna-se fundamental. Esta objetiva 

não só o melhoramento da saúde, como também o estabelecimento de um 

ponto de partida para que os indivíduos possam definir as suas metas e 

monitorizar o seu progresso. 

Existem várias baterias de testes para a avaliação da AF, o que dificulta 

a comparação de resultados, no entanto a bateria de testes Fitnessgram é uma 

referência nacional de monitorização da AF em jovens. 

O Fitnessgram (2002) é um programa de avaliação da AF relacionado 

com a saúde e envolve as componentes de aptidão aeróbia, composição 

corporal e aptidão muscular (flexibilidade, força e resistência muscular). 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar o 

contributo da aulas de EF, nomeadamente dos exercícios específicos de 

condição física, na modificação da AF de crianças no 7º ano de escolaridade 

ao longo do ano. 

 Pretendo com esta análise pormenorizada, perceber a influência do meu 

trabalho (condição física em específico) no aprimoramento dos níveis de AF na 

turma e, concomitantemente, apurar o meu conhecimento sobre os benefícios 

que esta prática desportiva traz aos diferentes indivíduos. 

Apesar da reduzida carga horária das aulas de EF assumir-se como uma 

limitação, acredito que uma adequada gestão do tempo e programação dos 

conteúdos poderá contribuir para a melhoria da AF. 

Durante o ano letivo muitas foram as questões que surgiram. Que tempo 

destinar ao trabalho da AF? Qual a melhor forma de o distribuir tendo em conta 

as inúmeras modalidades obrigatórias a lecionar? Na verdade, muitos foram os 

pensamentos cruzados e conflituosos na minha cabeça ao longo de toda esta 

caminhada relativamente a este assunto. No entanto, decidi arriscar e focar-me 

na minha intervenção relativamente a esta temática e, perceber até que ponto 

intervir de uma forma correta e produtiva no desenvolvimento dos meus alunos. 
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Material e métodos 

 

Amostra 

A amostra inicial era constituída por 22 alunos, contudo, uma vez que 2 

não foram avaliados no momento inicial, a amostra final inclui 20 alunos, 4 

raparigas e 16 rapazes, estudantes da escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira em 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Todos os estudantes encontraram-se no presente 

ano letivo (2011/2012) na mesma turma do 7ºano de escolaridade, com idades 

compreendidas entre os 12 e 14 anos (idade = 12,4 ± 2,6 anos; peso = 56,09 ± 

12,8 kg; estatura = 161,6 ± 7,9 cm; IMC = 21,4 ± 3,9 kg/m2). Todas as crianças 

eram aparentemente saudáveis.  

 

Testes de avaliação da AF 

A avaliação da AF foi realizada pelo mesmo avaliador e foram mantidas 

condições de avaliação idênticas em ambos os momentos. A primeira 

avaliação foi realizada em Setembro de 2012, e a avaliação final 9 meses 

depois em Junho de 2012. 

Foram selecionados 6 testes: i) Teste de Cooper; ii) Salto Horizontal; iii) 

Resistência Abdominal (curl up); iv) Extensão dos MS (push up); v) Senta e 

Alcança (sit and reach) e; vi) Vai e Vem (shutle run), por fazerem parte do 

programa curricular das aulas de EF e serem especificamente utilizados na 

Escola onde a amostra foi recolhida. 

O quadro 1 apresenta as variáveis de aptidão física avaliadas neste 

estudo e os testes da bateria de Fitnessgram (2002) utilizados. Uma descrição 

breve mas pormenorizada dos vários testes selecionados da bateria (acima já 

referenciados), está disponível no Anexo 1. 
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Quadro 1. Testes de AF da bateria de testes Fitnessgram. 

Componentes da Aptidão Física 

Avaliada 
Teste 

Resistência Aeróbia Teste de Cooper 

Força inferior Salto Horizontal 

Força Média Resistência Abdominal ou Curl up 

Força Superior Extensão dos MS ou Push up 

Flexibilidade “Senta e Alcança” ou Sit and Reach 

Destreza “Vai e vem” ou Shutle Run 

 

 

Avaliação antropométrica 

A altura foi medida com uma fita métrica que se encontrava fixa na 

parede do ginásio. Os valores foram registados em metros até ao milímetro 

mais próximo. O peso corporal foi medido a partir de uma balança digital da 

ESAOF. Os valores foram registados em quilogramas até á decigrama mais 

próxima. 

 

Contabilização do tempo de aula específico de desenvolvimento da AF 

Todos os planos das aulas dadas entre os dois momentos de avaliação 

da AF foram analisados de forma a contabilizar todos os exercícios realizados 

com o objetivo específico de trabalho da condição física ou AF, nas 

componentes avaliadas (aptidão aeróbia e aptidão muscular, i.e. flexibilidade, 

força e resistência muscular). Esta analise inclui a contagem do número de 

exercícios dedicados a capa componente e o tempo de exercitação previsto. 

 

Análise Estatística 

Para a caracterização das variáveis dependentes usamos a média e o desvio 

padrão (M DP). Recorremos ainda à percentagem ( ) para descrever as proporções 

de tempo de aula em EF dedicado à AF.  

Os valores médios na avaliação inicial e avaliação final foram comparados 

através do teste t para amostras dependentes, rejeitando-se a hipótese de igualdade 

das variâncias para um nível de significância p <0,05. Os dados obtidos foram 

analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS®), versão 20.0. 
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Resultados e Discussão 

 

Os alunos cresceram e, concomitantemente, aumentaram as sua 

composição e proporções corporais. Desta forma, e tendo em conta as 

alterações inevitáveis destas idades, era esperada uma alteração da 

performance nos diferentes testes. 

Apesar da ênfase que foi dada ao trabalho da resistência aeróbia, por 

mim orientado, os resultados não foram os esperados. O calor que se fazia 

sentir acabou por prejudicar a performance de alunos com potencial para 

aumentar a sua marca. Além disto, uma postura pouco empenhada de alguns 

alunos acabou também por ditar uma diminuição no número de voltas 

conseguido, que provavelmente não correspondem às suas capacidades. 

A flexibilidade e destreza também não alteraram significativamente, 

demonstrado apenas uma pequena evolução após os 9 meses de aulas de EF. 

Apesar destes resultados, acredito que um trabalho diferente poderia ter sido 

realizado de forma a que esta discrepância (evolução) de resultados fosse 

maior. 

Nos testes de força verificaram-se alterações estatisticamente 

significativas. Dentro do pouco tempo solicitado para a prática da AF, o 

trabalho de força foi o mais desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. A 

estratégia de dedicar “algum” tempo nas aulas de 90 minutos à AF foi rentável, 

mas não como esperava. 

Torna-se relevante focar que, após a avaliação da AF (Inicial), deparei-

me com um aluno com obesidade, o aluno j. Este aluno apresentava um 

IMC=30,99 kg/m2. O IMC é simplesmente uma relação entre o peso e o 

quadrado da altura (peso-kg/altura2.m2) (OMS, 2000) e a  obesidade é definida 

como uma condição anormal de excesso de gordura acumulada no tecido 

adiposo, que coloca em perigo a saúde (OMS, 2000). 

Acredita-se que as pessoas com IMC elevado têm mais barreiras na 

realização de exercício físico (Martinez, Gonzalez et al., 2001), portanto a 

motivação extrínseca que tentei para com este aluno foi realmente notória. 

A obesidade é, na atualidade, uma preocupação para a sociedade. Tal 

como já foi referido anteriormente, é uma doença que provém, não só da 

postura sedentária que hoje se adota mas também da alimentação de cada um. 
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Pode então ser errado atribuir como única causa da obesidade a 

inatividade física, uma vez que esta pode resultar da inapropriada energia 

ingerida. Assim, a obesidade resulta não apenas da inatividade física, mas 

também da falta de correspondência entre a energia ingerida e a despendida 

(Bouchar, Shepard & Stephens, 1993b). Sem nenhuma aplicação especifica, 

tentei em conversas informais perceber e orientar amenamente a alimentação 

do aluno de forma a conseguir uma diminuição do seu peso até ao fim do ano 

letivo. 

Longe vai a visão de que a obesidade infantil é apenas um problema 

estético, uma vez que os problemas de saúde apenas surgiam se este 

permanecesse na idade adulta (Dietz, 2002). Atualmente, entende-se que a 

obesidade e o estilo de vida sedentário são dois fatores de grande risco de 

doenças no mundo ocidental, suportando enormes custos económicos e de 

saúde. Ambos são reconhecidos como importantes fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, hipertensão e outras condições debilitadoras, as 

quais devem ser prevenidas (Bouchard, 2000). O meu papel passou por 

motivar o aluno e auxilia-lo na perda de peso, que acabou por acontecer. 

O quadro 2 traduz a carga horária do 7º ano no ano letivo 2011/2012, e a 

proporção destinada ao trabalho da AF. 

 

Quadro 2. Tempo destinado para as aulas de EF. 

   

 O quadro 3 traduz o tempo disponibilizado para a AF relativamente ao 

tempo total das aulas lecionadas. 

 

 

 

 Número de Sessões Tempo (min.) 

1º Período 36 1620’ 

2º Período 35 1575’ 

3º Período 27 1215’ 

TOTAL 98 4490’ 

Total de aulas destinadas 

à AF 
±13 570’ 
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Quadro 3. Tempo destinado à AF. 

Componente da AF 1º Período 2º Período 3º Período Tempo Total (min) 

Força Inferior 7’ 20’ 5’ 32’ 

Velocidade de Reação 42’ 62’ 15’ 119’ 

Velocidade 30’ 30’ 15’ 75’ 

Resistência Aeróbia 56’ 10’ 48’ 114’ 

Flexibilidade 5’ 10’ 59’ 74’ 

Destreza 35’ 0’ 15’ 50’ 

Força Média 16’ 14’ 15’ 45’ 

Força Superior 22’ 14’ 25’ 61’ 

 

 Procurei que esta distribuição do tempo destinado a cada componente 

da AF estivesse sempre alicerçada às modalidades a lecionar nos respetivos 

períodos. Prova disso é o destaque da resistência aeróbia no período do 

Atletismo e/ou a ênfase que foi dada à flexibilidade no Período em que inseri a 

Ginástica. Note-se que a força média, necessária em todas as modalidades, 

esteve presente de uma forma equitativa em todos os Períodos. Por outro lado, 

a velocidade de reação destaca-se por ocupar 119’ dos 570’ destinados à CF, 

sendo desta forma, a componente mais trabalhada durante todo o ano letivo. 

Este destaque deve-se efetivamente às características das diferentes 

modalidades lecionadas, as quais requerem atos de perceção-ação rápidos e 

eficazes. 

Avaliando esta distribuição de outra forma, e ainda dentro do tempo e 

número de aulas já referenciado, o tempo percentual dedicado a este projeto 

de investigação/ação é apresentado no quadro 4. 

  

Quadro 4. Número de sessões equivalentes à percentagem de tempo dedicada à AF. 

 (%) Número de Sessões 

Força Inferior 0.726 ±1 

Velocidade de Reação 2.698 ±2.5 

Velocidade 1.701 ±1.5 

Resistência Aeróbia 2.585 ±2.5 

Flexibilidade 1.678 ±1.5 

Destreza 1.134 ±1.5 

Força Média 1.020 ±1 
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Observa-se na atualidade, uma ausência enorme de atividade física, 

pelo que poderia mesmo dizer que o sedentarismo “tomou conta” da vida da 

sociedade com particular incidência nos jovens. Neste contexto, as aulas de EF 

emergem como o local adequado para combater a atrofia social generalizada 

quer física, quer mental (sedentarização, atrofia muscular generalizada, 

desequilíbrios e obesidade) através da educação para uma vida sã com regras 

e princípios tanto éticos como morais e sociais de forma consciente e 

consistente. 

 O desenvolvimento integral e harmonioso dos jovens contribui para a 

melhoria da sua autoestima. Neste sentido, e no meu ponto de vista, uma 

correta aplicação do trabalho da CF no decurso das aulas de EF, traria o 

aumento da autoestima e autoconfiança dos meus alunos, principalmente nos 

mais limitados ao nível motor. Mas seria este tipo de trabalho abraçado por 

todos da mesma forma? Ou seria cansativo e desmotivante? A verdade é que 

todos aderiram e os sorrisos na parte do “físico” eram constantes. Várias foram 

as estratégias que adotei para que não comparassem o momento do trabalho 

da CF aos habituais “castigos” cumpridos com flexões, saltos ou mesmo 

abdominais. 

Nestas idades os alunos preocupam-se muito com a imagem e 

começam a ter a verdadeira perceção do seu corpo. Posto isto e mesmo com o 

pouco tempo disponibilizado para o trabalho da CF, consegui sentir uma 

melhoria a vários níveis por parte de quase todos os meus alunos, como 

comprovarei mais à frente. 

 E é aqui que se insere o meu estudo. O estudo que conduzi e primou 

pelo melhoramento da aptidão física de cada aluno. Até que ponto o trabalho 

por mim realizado ajudou no aprimoramento da aptidão dos meus alunos? Será 

que o tempo dedicado foi suficiente para haver uma evolução significativa no 

desenvolvimento dos mesmos? Respostas que serão dadas após a análise dos 

dados iniciais e finais, apresentados ao longo do estudo. 

 Importa agora perceber como foi dividido o tempo total destinado à AF. 

O quadro 5 descreve a percentagem referente a esse tempo, por período e na 

globalidade do ano letivo. 

Força Superior 1.383 ±1.5 



 
131 

 

 

Quadro 5. Percentagem da distribuição do tempo disponibilizado para a AF. 

 1º 

Período 

2º 

Período 

3º 

Período 

Ano 

letivo 

Força Inferior (%) 3,3 12,5 2,5 5,6 

Velocidade de Reação (%) 19,7 38,8 7,6 20,9 

Velocidade (%) 14,1 18,8 7,6 13,2 

Resistência Aeróbia (%) 26,3 6,3 24,4 20,0 

Flexibilidade (%) 2,3 6,3 29,9 13,0 

Destreza (%) 16,4 0,0 7,6 8,8 

Força Média (%) 7,5 8,8 7,6 7,9 

Força Superior (%) 10,3 8,8 12,7 10,7 

 

No 1º período enfatizei o trabalho da resistência aeróbia e da velocidade 

de reação porque, tal como já referi anteriormente, tentei alicerçar sempre este 

trabalho físico às características das diferentes modalidades lecionadas. Por 

outro lado, pouco valor foi dado a uma das componentes em que os alunos 

demonstraram maior dificuldade na avaliação inicial, flexibilidade, a qual 

deveria ter trabalhado de forma diferente. 

Tentei que no 2º período esta distribuição fosse mais equilibrada, 

impondo 10’ de trabalho físico por cada aula de 90 minutos, no entanto, devido 

às características das modalidades a lecionar no mesmo, o foco acabou por 

cair sobre a velocidade de reação. 

Já no 3º período, tendo em conta a especificidade da modalidade a 

lecionar, ginástica, optei por enfatizar o trabalho da flexibilidade. 

É certo que a distribuição do tempo destinado à CF poderia ter sido feito 

de maneira diferente, no entanto, é com os erros que também se aprende e 

esta experiência valeu muito, acrescentando bastante ao meu intelecto no que 

concerne esta temática. 

Hoje, faria diferente. Apesar do escasso tempo que temos na EF, 

dedicaria mais tempo ao trabalho da CF, distribuindo-o ao longo de todo o ano 

letivo de uma forma equitativa. Penso que desta forma conseguiria ter mais 

“frutos”. 
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Os resultados da AF obtidos nos dois momentos de avaliação 

encontram-se descritos no quadro 6. 
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Quadro 6. Resultado da Avaliação da AF (Inicial e Final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: IMC – índice de massa corporal, R- resistência; Inf- inferior; Sup – superior, Flex - flexibilidade 

 

Amostra Peso (kg) Altura (cm) IMC (m/kg
2
) 

R aeróbia (nº 
de voltas) 

Força Inf (cm) 
Força Média 

(nº de 
repetições) 

Força Sup 
(nº de 

repatições) 
Flex (cm) Destreza (seg) 

 AI AF AI AF AI AF AI AF AI AF AI AF AI AF AI AF AI AF 

Aluno a 79,8 82 176 180 25,76 25,30 14 14 180 215 27 27 28 30 -2,5 0 10,66 9,81 

Aluno b 49 46,4 162 163 18,67 17,46 14 11 139 148 22 25 6 6 -20 -17 10,36 11,13 

Aluno c 65 62,8 178 181 20,51 19,16 17 17 195 206 26 27 20 28 -6 11 10,55 9,25 

Aluno d 54,7 51 159 159 21,63 20,17 10 10 115 137 7 7 0 1 -2 4 11,98 11,5 

Aluno e 50 57,1 154 154 21,08 24,07 12 13 125 140 20 22 9 10 -11,5 -9 10,72 10,56 

Aluno f 52 53,2 162 163 19,81 20,02 13 10 115 159 12 20 9 10 -9 -5 10,63 10,57 

Aluno g 54,1 56,4 170 174 18,71 18,62 15 12 161 198 22 19 19 29 -15 -14 10,78 10 

Aluno h 61,9 66,2 160 161 24,17 25,53 11 12 105 133 15 19 0 0 -24 -17 11,78 11,44 

Aluno i 50 50,3 154 154 21,08 21,20 13 15 127 140 15 17 1 2 3 5 11,18 11,31 

Aluno j 85,4 84,6 166 166 30,99 30,70 10 10 89 105 5 19 0 1 -4 -4 13,06 11,44 

Aluno k 75,2 69,6 164 168 27,95 24,65 15 15 146 167 23 31 6 7 0 1 10,9 10 

Aluno l 42 42,7 158 158 16,82 17,10 14 14 118 110 10 20 0 3 -20 -25 10,36 10,44 

Aluno m 55,1 57 153 153 23,53 24,34 10 8 123 115 18 18 0 3 -29 -6 11 11,57 

Aluno n 39 41,4 156 158 16,02 16,46 14 14 100 120 13 20 0 0 -21 -25 10,57 10,57 

Aluno o 42,1 43,3 145 147 20,02 20,03 16 16 145 160 21 21 13 23 0 5 10,21 9,94 

Aluno p 39,9 44 159 160 15,78 17,18 12 13 127 150 19 20 10 12 -14 -17 10,21 10,43 

Aluno q 57,7 60 158 162 23,11 22,86 13 13 110 131 22 22 1 4 -5 -17 10,5 10,93 

Aluno r 53 51 163 165 19,94 18,73 10 10 110 130 13 18 2 3 1,5 0 11,7 11,31 

Aluno s 50,9 51,1 167,5 170 18,14 17,68 16 16 143 192 24 25 13 18 -17 -5 9,62 9,32 

Aluno t 65 59 167 169 23,30 20,65 16 16 137 153 23 30 13 20 -7 -8 10,92 10,75 
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Apesar do pouco tempo dedicado à força inferior “isolada”, os alunos 

conseguiram alcançar bons resultados, aumentando no geral, a sua marca 

pessoal, tal como nos indica o quadro 6. Esta progressão deve-se não só ao 

trabalho específico realizado, mas também, e em proporções maiores, aos 

exercícios em que o trabalho da força inferior esteve inerente. 

Quando pensei em dar ênfase ao trabalho concernente à CF, pensei não 

só no desenvolvimento coordenativo e condicional de todos os meus alunos, 

assim como nos benefícios que este poderia trazer ao nível da saúde e 

qualidade de vida. 

Tal como nos sugere Mota, J. (s/d), “o exercício parece interferir 

sinergicamente com outros fatores do estilo de vida na promoção da saúde e 

da qualidade, tendendo tanto os comportamentos saudáveis como os de risco 

a agruparem-se entre si” (p. 46). 

 

Quadro 7. Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes dos dois momentos 

avaliados (inicial e final). 

Testes da AF 
Avaliação inicial 

M  DP 

Avaliação final 

M  DP 
p 

IMC 21,36  3,89 21,11  3,70 0,442 

Resistência Aeróbia 13,25  2,24 12,95  2,52 0,343 

Força Inferior 130,50    26,31 150,45  31,69 <0,001 

Força Média 17,85  6,29 21,35  5,28 0,002 

Força Superior 7,50  8,17 10,50  10,39 0,001 

Flexibilidade -10,13  9,40 -7,15  10,30 0,102 

Destreza 10,88  0,76 10,61  0,72 0,058 

 

Tendo em conta o trabalho por mim orientado durante o ano letivo, os 

resultados conseguem ser os esperados, no entanto, não se aproximam dos 

pretendidos. Estes mostram que é possível aumentar a AF, contudo, um 

trabalho mais sólido e melhor distribuído pelas diversas sessões, traria decerto 

resultados mais significativos. 

Tal como está evidenciado no quadro acima apresentado, só os 

diferentes tipos de força conseguiram demarcar um trajeto positivo. A força, ao 

contrário das restantes componentes, foi trabalhada de uma forma contínua ao 

longo de todo o ano letivo. Isto trouxe evidentes resultados, tal como é visível 
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no quadro 7. Todas as outras componentes foram trabalhadas a espaços 

durante os diferentes períodos, o que não conseguiu surtir efeitos 

estatisticamente significativos. 

Geri o tempo dedicado à AF consoante aquele que as aulas de EF me 

permitiram. No entanto, concluo que este não conseguiu ser suficiente para a 

evolução pretendida. Além do tempo dedicado ao trabalho da AF não ter sido 

suficiente, também a escassa atividade física que os alunos fazem fora das 

aulas, contribuíram para que os resultados não fossem diferentes dos 

apresentados. 

 Os jovens deveriam realizar pelo menos 60 minutos de atividade física 

diária, de intensidade moderada a vigorosa, para que fosse garantido um 

desenvolvimento saudável, obtendo benefícios quer a nível físico, mental e/ou 

social. A atividade física bem orientada auxilia os jovens a um desenvolvimento 

saudável a todos os níveis (tecidos, ossos e músculos do sistema 

cardiovascular, desenvolvimento da consciência neuromuscular e a 

manutenção de um peso saudável). Outros indícios demonstram que a 

atividade física pode contribuir para efeitos positivos na saúde, por exemplo, 

sobre a hipertensão arterial, o peso e a composição corporal, na saúde mental, 

entre outros (OMS, 2008). 

Importa aos profissionais do presente preparar o futuro e combater esta 

onda de sedentarismo, essencialmente na sociedade mais jovem. Na 

adolescência, a atividade física contribui para melhorar o perfil lipídico e 

metabólico, assim como reduzir a obesidade, tornando mais provável que o 

adolescente fisicamente ativo se torne também um adulto ativo. A promoção da 

atividade física na infância e na adolescência permite constituir uma base mais 

sólida para a redução de prevalência de sedentarismo na idade adulta, 

possibilitando aquela a que chamamos “qualidade de vida”. (Lezzoli et 

al.,1998). 

Além dos benefícios já referenciados, a atividade física também tem sido 

associada à riqueza psicológica nos jovens. Esta pode ajudar no 

desenvolvimento social dos mais novos, proporcionando assim oportunidades 

para a busca de autoestima, autoconfiança, interação social e de integração 

(OMS, 2008a). 
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Tendo em conta as características inicialmente referenciadas, concluo que 

a atividade física e aptidão física estão diretamente “associadas ao bem-estar, 

à saúde e á qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias, 

principalmente na meia-idade e na velhice, quando os riscos potenciais da 

inatividade se materializam, levando a perdas precoces de vidas e de muitos 

anos de vida útil.” (Nahas, M., s/d, p.196) 

Assim sendo, cabe aos atuais profissionais fazer essa promoção no espaço 

da aula. Além orientarem 45 ou 90 minutos de aula, estes devem incutir aos 

alunos, o gosto pela prática desportiva, despoletando um interesse autónomo 

para a mesma. “ O estudante que se compromete a ser praticante de 

determinada modalidade vai regra geral incorporar também tudo aquilo que 

outros não desportistas muitas vezes não têm, hábitos de vida saudáveis. 

Passa a haver o comprometimento com uma alimentação mais equilibrada e 

saudável, havendo também estudos que provam que estes indivíduos estão 

entre aqueles que menor quantidade de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas 

consomem” (p.122). 

“A prática de uma determinada modalidade desportiva tem ainda um outro 

aspeto relevante relacionado com o conceito de autoestima e confiança. O 

indivíduo desportista aprende a lidar com metas, e obviamente com frustrações 

também, e é muitas vezes no processo de assunção do desaire desportivo que 

nasce um conceito de relativização, de procura de melhoria, de treino 

sistemático que terão com certeza frutos se forem transpostos para o seu 

processo de aprendizagem estudantil”. (Pinto, A., s/d) 

Em suma, qualidade de vida representa dignidade para a pessoa que 

envelhece, sendo decorrente, entre outras coisas, da capacidade de 

movimentar-se. O que, por sua vez, é consequência dos hábitos de atividade 

física cultivados desde a meia-idade ou, preferencialmente, desde a infância. O 

segredo para um envelhecimento com qualidade? É o que eu sempre partilhei 

com os meus alunos… Ser Ativo! 

  

 



 

5.Conclusão



 

 



139 
 

5. Conclusão 

Perspetivas para o Futuro. 

 

É indiscutível a importância da realização deste documento após a 

chegada à meta. Mas… Como concluir um documento que representa o 

culminar de uma longa e trabalhosa caminhada? Como transcrever entre 

vírgulas e pontos finais um sem fim de capacidades, habilidades e 

competências por mim adquiridas neste processo? Percebo agora o tanto que 

é necessário fazer e ser para que a profissão da docência ganhe outro fulgor e 

destaque. 

Chegando ao final desta experiência tão rica (EP), fecho novamente os 

olhos e revejo a tão importante fase da minha formação que a FADEUP me 

proporcionou. Aprender pela vivência da prática tem realmente outro sabor. 

O EP deu-me espaço, tempo e oportunidades. Oportunidades para rir, 

chorar, planear, observar, agir, experimentar, errar, avaliar, refletir e adaptar 

sempre a minha ação a partir de uma prática orientada e consciente. Permitiu-

me dar asas à imaginação e criatividade e, consequentemente, deixar marca 

na ESAOF. O EP acabou por ser a peça de teatro que me permitiu ensaios. 

O Estágio mostrou-me que o palco do professor de EF não é só dentro 

das quatro paredes do pavilhão gimnodesportivo e que este pode e deve 

desempenhar muitos outros papéis e funções dentro da instituição escolar. 

Aprendi mais do que aquilo que no início imaginei. Cresci como pessoa 

e docente. Conheci professores com mais experiência e diferentes formas de 

pensar e agir. Cooperei com o NE, ensinando e aprendendo com eles, 

acrescentando sempre algo de novo ao meu intelecto. Vivenciei experiências 

com pessoal não docente e, essencialmente, com os meus alunos, os atores 

principais da minha peça. Estes que foram a minha bússola durante esta 

viagem por terras da vida profissional, por mim nunca (antes) pisadas.  

Encarei cada desafio como uma bola aparentemente impossível de 

“sacar”. Em cada bola que não caia, um ponto, e a minha competência era 

colocada à prova. Levantei-me sempre mais uma vez do que aquelas que caí e 

por isso, o sentimento de “nível superado” foi constante. Sinto que colmatei as 

lacunas e melhorei as competências que já adquiria. Posso afirmar, sem 
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rodeios que, a professora que sou hoje é bem mais madura e profissional do 

que aquela que entrou no portão da ESAOF pela primeira vez, dia 8 de 

Setembro de 2011. 

Todo este crescimento deveu-se ao processo de reflexão por mim 

realizado. Refletir sobre as minhas ações através de uma análise critica e 

fundamentada permitiu perceber-me, corrigir as minhas ações menos 

conseguidas e adaptá-las segundo as estratégias mais adequadas. Foi através 

deste confronto que fui desenvolvendo e criando competências. Foi através da 

ligação coerente entre o conhecimento e a prática contextualizada que adquiri 

conhecimento pedagógico do conteúdo e que fui criando a minha identidade 

profissional. 

Além de todas as experiências marcantes referidas ao longo deste 

documento, foi a relação que criei com os meus alunos ao longo do ano que 

me mostrou a diferença que consegui fazer relativamente a outros professores. 

Não me limitei a ser a típica transmissora de conhecimentos, mas sim alguém 

que se preocupou com o desenvolvimento do aluno como um todo, 

transmitindo-lhe valores, sentido de responsabilidade e a importância da 

cooperação. Foi gratificante ver toda a evolução conseguida. Sinto-me 

orgulhosa pela evolução de todos e de cada um. 

É curioso rever as expetativas iniciais e perceber de que modo estas 

foram elucidadas. É gratificante perceber que as metas estabelecidas foram 

alcançadas e… Que orgulho sinto em vê-las cumpridas e já ultrapassadas por 

outras, futuras, repletas de entusiasmo e ambição, com o seu projeto de 

resolução ainda por descobrir. 

Quem diria que no momento que pisei o chão da ESAOF, os meus 

objetivos fossem alterados e que as aprendizagens iriam ser tantas. A verdade 

é que não penso que aprendi tudo o que tinha para aprender… Apenas trouxe 

as bases e os alicerces para continuar a fazê-lo. 

Nem acredito que chegou o fim, que acabou, que as lutas e sacrifícios 

perante as adversidades e contratempos deram frutos. A sensação de que me 

tornei numa pessoa diferente está espelhada na longa e detalhada reflexão que 

neste documento faço e fiz. O facto de não conhecer o que virá, deixa-me 

insegura, no entanto confio e estou a contar com os ensinamentos que adquiri 
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durante o decorrer deste ano letivo. Sei que não sei tudo, nem tão pouco, 

completamente, o que já penso saber, mas… 

Venha o futuro! Aqui o aguardo com curiosidade, medo e ansiedade. 

Esse que é desconhecido e imprevisto. Conto com a pessoa que sou e me 

tornei para o encarar. Quero fazer a diferença. Marcar a minha presença. 

O EP pode ter chegado ao fim mas um novo sonho está prestes a 

ganhar asas e, como afirmou um dia Sebastião da Gama, “Pelo Sonho é que 

vamos”… 

 

“Chegamos? Não chegamos? 

- Partimos. Vamos. Somos.” 

(Sebastião da Gama, excerto do poema “Pelo Sonho é que vamos”) 
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 “A Filipa é uma Amiga com A grande. Vários acontecimentos na nossa vida 

fizeram com que a presença física dela não fosse constante na minha história 

mas o que é certo, é que o lugarzinho que ela tem cativo no meu pensamento e 

coração não vai deixar de existir. É uma sonhadora e uma lutadora, uma 

verdadeira Campeã, uma pessoa muito humana, uma profissional de 

excelência e uma amiga para nunca esquecer”. 

Sofia Cachada (Amiga e “Parceira” de Licenciatura) 

A Filipa não é perfeita. 

Como irmãos as desavenças são inevitáveis, os conflitos quase diários 

ameaçam temporariamente as conversas e ações que evitamos e nem sempre 

se chega a um acordo depois da reconciliação. Mas é essa a essência de ser a 

irmã mais velha, ensinar os passos, as traquinices, impregnar a paixão pelo 

desporto transpirada mesmo antes de o dizer, demonstrar a determinação 

imponente de seguir o sonho independentemente da sociedade que nos rodeia 

e nos rebaixa todos os dias sem descanso; é ensinar a ler e a andar de patins 

mesmo com o pequeno a insistir que preferia ficar a ver televisão. Ser irmã 

mais velha é ensinar a crescer enquanto se cresce, é deixar as pegadas para 

que o mais novo se sinta orgulhoso ao se encaixar nelas. Mas ser irmã é 

também resmungar pelas brincadeiras infantis intermináveis, é “lutar” por mais 

cinco minutos no computador que se transformam numa hora depois do tempo 

marcado para a troca de posse, é discutir sem razão sobre o dono de um 

shampoo que não é de ninguém. Ela é tudo isso, com todas as qualidades de 

irmã, com todos os defeitos de ser “a mais velha”, é sangue do mesmo sangue 

e um exemplo que sempre segui, uma pessoa em quem sempre me apoiei 

para ver longe os meus receios e inseguranças, alguém que me prega todos os 

dias sobre confiança e auto valorização, porque se não formos nós a impor o 

nosso valor ninguém nos considera a tal. Ela é uma irmã e, mais do que isso, 

uma verdadeira amiga sempre presente nesta minha, para já curta, vida. 

A Filipa não é perfeita, mas ninguém o é. 

E para mim, não se encontra assim tão longe de o atingir, como irmã, como 

amiga e como pessoa. 

Gustavo Teixeira (Irmão) 
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"No âmbito das minhas funções no departamento técnico da Federação 

Portuguesa de Voleibol (FPV) convivo com a Filipa Teixeira há vários anos. 

Numa fase inicial, sendo ela atleta de voleibol de praia e, mais recentemente, 

como treinadora. 

Como atleta revelou-se muito trabalhadora, persistente e empenhada, 

qualidades que, aliadas às suas condições técnicas, lhe permitiram ter 

sucesso, e inclusivamente ser selecionada para competições internacionais ao 

serviço do país. Mesmo sendo de menor estatura que a média das atletas da 

modalidade, nunca isso a desencorajou, sobrepondo à aparente inferioridade 

física a sua personalidade lutadora. 

Por essa razão, quando se tornou treinadora de voleibol ainda estudante de 

Educação Física, convidamos a Filipa para integrar a equipa técnica dos 

Centros de Treino para o Alto Nível de Voleibol de Praia da FPV, cargo que 

tem desempenhado nestes últimos anos com competência e dedicação, 

revelando ainda uma grande empatia com os colegas e atletas, capacidade de 

organização e de liderança. Este conjunto de características tem-se tornado 

mais evidentes ao longo do seu processo de maturação pessoal e profissional, 

confirmando o seu perfil de educadora, professora e treinadora." 

 

Francisco Fidalgo (Coordenador e Técnico da FPV) 

 

“Reconheço a Filipa como uma pessoa lutadora e cheia de garra, quando tem 

um objetivo luta por ele até ao fim. Ela pode perder, mas tenho a certeza que 

dá tudo o que tem para poder chegar e marcar a diferença. Por muito mal que 

a vida pareça num determinado momento, a Filipa consegue ter força para dar 

a volta por cima, valorizando quem sempre esteve do seu lado, a família e os 

verdadeiros amigos. 

Como colega de trabalho e profissional, a Filipa é trabalhadora, empenhada, 

criativa e motivadora, defende os seus ideais e objetivos mas tem 

personalidade para ouvir a opinião do colega e trabalhar em equipa. 

A ti, Filipa, muito obrigada por tudo e sorte é o que te desejo para o próximo 

passo.” 

Ana Cunha (Como uma irmã, a melhor amiga) 
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“Há dois anos atrás, quando soube que ia ser minha treinadora, pensei que 

seria só mais uma mera treinadora como todas as outras. Com o passar do 

tempo percebi que a Filipa era diferente, para além de querer marcar por essa 

diferença, quer sempre que nos tornemos melhores. Não melhores do que 

ninguém mas melhores do que aquilo que fomos. Quer que tenhamos atitude e 

garra em cada jogo e em cada jogada, e que, acima de tudo, não desistamos. 

Para além de saber ensinar, treinar e orientar, a Filipa é determinada, lutadora 

e sabe bem o que quer, e é essa atitude que nos incute, a de querer vencer, a 

de querer fazer as coisas com calma, a de não desistir nunca e a de querer 

sempre mais e mais. 

Considero-a uma grande treinadora, não só pelo facto de saber treinar e 

orientar, mas também pelo facto de conhecer e querer conhecer cada uma de 

nós, de forma a saber lidar connosco como atletas porque…Treinar e liderar 

uma equipa, neste caso de voleibol, é muito mais do que isso. Mais do que ser 

conhecedora da modalidade, ser uma verdadeira conhecedora de 

personalidades.” 

Beatriz Catita (Atleta e Capitã na Equipa de Cadetes 11/12) 

 

“A Filipa é uma pessoa mesmo muito trabalhadora e empenhada. 

Ela é uma excelente treinadora. Fora do treino é uma excelente pessoa com 

uma personalidade forte, mas dentro do campo joga e treina-nos com uma 

vontade incrível, com raça e, acima de tudo, muita humildade. Ela transforma o 

impossível no possível, os defeitos de cada uma de nós nas nossas maiores 

virtudes. É incrível. Foi ela que me formou como atleta e me mudou muito 

como pessoa. Nunca vou esquecer o brilhante trabalho que fez com a nossa 

equipa… Acreditou em cada uma de nós desde o princípio e esforçou-se para 

que fossemos uma equipa equilibrada e competitiva. Mesmo sem meios, ela 

conseguiu tudo isto. Por muito que não lhe facilitassem o trabalho, conseguiu 

pensar sempre em nós e continuou a lutar por uma equipa sempre melhor.” 

 

Mafalda Sousa (Ex-Atleta no Boavista Futebol Clube) 
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