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RESUMO 

 O presente documento, representa a reta final do Estágio Profissional, 

que tem como objetivo relatar, descrever e refletir sobre toda a minha 

caminhada enquanto Professor de Educação Física durante este ano letivo. 

 O meu Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Francisco de 

Holanda, em Guimarães, num Núcleo de Estágio composto por quatro 

elementos. 

 Todo este processo de Estágio foi acompanhado na íntegra pelo 

Professor Cooperante, o Professor Francisco Magalhães, e pelo Professor 

Orientador, o Professor José Virgílio Silva. 

 Fiquei responsável pelo processo de Ensino-Aprendizagem de uma 

turma de 12ºAno, composta por vinte e sete alunos, onze do sexo masculino e 

dezasseis do sexo feminino. 

 O atual Relatório de Estágio, está dividido em cinco pontos fulcrais e 

alguns desses pontos contêm subpontos, de igual importância. 

 Assim, o primeiro ponto refere-se à “Introdução”, o segundo à “Dimensão 

Pessoal”, onde refiro o meu trajeto de vida, académica e desportiva até ao 

atual momento e, as minhas expetativas iniciais em relação ao Estágio 

Profissional 

 No terceiro ponto, mostro o Enquadramento da Prática Profissional, 

onde é referido o contexto Legal, Institucional e Funcional do Estágio 

Profissional e caraterizado o contexto do meu Estágio Profissional. 

 O quarto ponto, a “Realização da Prática Profissional”, está subdividido 

nas quatros áreas de desempenho: Área 1 - Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem, Área 2/3 – Participação na Escola/Relações com a 

Comunidade e, Área 4 – Desenvolvimento Profissional. Neste ponto é realizada 

a reflexão acerca das minhas vivências enquanto Professor de Educação 

Física e das minhas experiências mais marcantes ao longo deste ano letivo. 

Este ponto basear-se-á sobretudo nas reflexões que elaborei ao longo do ano e 

nas decisões e atitudes tomadas em relação a problemas e dificuldades que 

iam surgindo. Aqui estarão também descritas, todas as atividades que 

desenvolvi na escola bem como aquelas que desenvolvi fora dela. Por último, 
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farei um levantamento das capacidades que fui desenvolvendo ao longo do ano 

com o objetivo de “crescer” profissionalmente. 

Por fim, o quinto e último ponto, onde irei realizar uma conclusão sobre o 

Estágio Profissional que realizei, onde realço os pontos fundamentais deste 

ano e algumas perspetivas para o futuro. 
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ABSTRACT 

The present document is like the ending stretch line of the Professional 

Internship, which as the objective of telling, describe and reflect about all of my 

journey as a Physical Education Teacher throughout this year. 

My Professional Internship was developed in “Francisco de Holanda” 

High School, in the city of Guimarães, with an Internship Core composed by 

four people. 

All of this Internship process was full accompanied by Professor 

Francisco Magalhães, Cooperative Teacher from the respective school, as well 

as Professor José Virgílio Silva, Supervisor Teacher from the University. 

I was responsible by the teaching-learning process of a twelfth grade 

class composed by twenty seven students, eleven male and sixteen female. 

The present Internship Report is divided in five fundamental points, in 

which some of them contain sub-points of the same importance.   

This way the first point refers to the Introduction, the second to the 

Personal Dimension, where I refer the course of my academic and sportive life 

until date and also my initial expectations relatively to the Professional 

Internship. 

In the third point I highlight the Framework for Professional Practice 

where it is mentioned not only the Legal, Institutional and Functional contexts of 

the Professional Internship but also  the characterization of my Professional 

Internship context. 

The fourth point, Professional Practice Realization will be subdivided   in 

the four areas of performance: Area 1 – Organization and management of the 

Teaching –Learning process, Areas 2 and 3 – School Participation and 

Communities Relationships,  and Area 4 – Professional Development. In this 

point a reflection will be realized about the more relevant experiences 

throughout this year. This point will be mostly based in reflections that I have 

elaborated throughout this year as well as based in the decisions and attitudes 

taken due to problems and difficulties that where emerging. Here will also be 

described all the activities that I developed in the school as well as those that 

were developed outside of the school. At last, I will do an hovering of the 
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capacities that I had been increasing throughout the year with the objective of 

developing myself professionally. 

In The fifth and last point I will make a conclusion about my Professional 

Internship where I highlight the fundamental points of this year and some 

perspectives for the future. 
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“A principal função do professor de Educação Física é a de desenvolver no 

aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também atitudes e 

comportamento social, de acordo com a nossa cultura cumprindo os objetivos 

estipulados pelo Ministério de Educação, promovendo a independência e 

autonomia dos alunos dos domínios psico-motor, cognitivo e sócio-afetivo” 

Ágata Aranha (p. 1 ,2004)  

 

 O presente Relatório de Estágio Profissional foi elaborado no âmbito da 

Unidade Curricular de Estágio Profissional, que se encontra inserida no 

segundo ano do 2º ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 

 Segundo Daresh (1990; cit. por Caires e Almeida, p. 22, 2000) os 

grandes objetivos a atingir durante o estágio são: “a aplicação das 

competências e conhecimentos adquiridos ao longo do curso a um contexto 

prático; o alargamento do reportório de competências e conhecimentos do 

aluno através da sua participação numa série de experiências práticas; o 

ensaio de um compromisso com uma carreira profissional; a identificação das 

áreas (pessoais e profissionais) mais fortes e aquelas que necessitam de 

algum aperfeiçoamento; ou, ainda, o desenvolvimento de uma visão mais 

realista do Mundo Profissional em termos daquilo que lhe é exigido e que 

oportunidades lhe poderá oferecer.”  

Desta forma, a elaboração deste documento tem como grande objetivo a 

exposição e reflexão do meu percurso enquanto estudante-estagiário. 

 A minha intenção é abarcar todos os aspetos e acontecimentos, 

positivos ou negativos que marcaram este ano de estágio. Assim, este relatório 

incorrerá sobretudo na vertente prática, nas reflexões e naquilo que aprendi e 

desenvolvi ao longo de todo este ano letivo no Estágio Profissional. 

 O meu Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Francisco de 

Holanda, situada na cidade de Guimarães, num núcleo de estágio constituído 

por 4 elementos. O Estágio Profissional foi acompanhado pelo nosso Professor 

Orientador da Faculdade José Virgílio e pelo Professor Cooperante Francisco 

Magalhães. 
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 Durante este ano letivo, a turma pela qual fiquei responsável por 

transmitir os meus conhecimentos e organizar o processo de Ensino-

Aprendizagem foi a turma CT2 do 12º ano de escolaridade. Para tal, pude 

contar sempre com a presença do Professor Cooperante e pontualmente, com 

a presença do Professor Orientador da Faculdade. 

 O presente relatório está estruturado em cinco pontos fundamentais.  

O primeiro desses cinco pontos refere-se à Introdução, onde apresento e 

descrevo sucintamente a estrutura e organização do Relatório de Estágio e o 

contexto onde realizei o estágio. 

No segundo ponto, Dimensão Pessoal, realizei uma reflexão 

autobiográfica onde refiro o meu percurso académico e desportivo até aos dias 

de hoje. Ainda neste ponto, explicitei todas as minhas expetativas iniciais em 

relação ao Estágio Profissional. 

O Enquadramento da Prática Profissional, o terceiro ponto deste 

documento, será subdivido em três “subpontos”, o contexto Legal, Funcional e 

Institucional do Estágio Profissional, na Caraterização do Contexto de Estágio, 

ou seja, caraterização da Escola onde realizei o meu Estágio Profissional e, na 

importância da Orientação Pedagógica no Estágio. 

O mais importante e mais longo ponto deste relatório, é sem dúvida o 

quarto, a Realização da Prática Profissional. Este ponto estará dividido nas 

quatro áreas de desempenho que estão previstas no Regulamento de Estágio, 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (área 1), Participação na 

Escola (área 2), Relações com a Comunidade (área 3), e o Desenvolvimento 

Profissional (área 4). 

Por fim, o quinto ponto refere-se à Conclusão, onde realizo um breve 

relato de todo o processo de estágio realizado, enaltecendo os pontos fulcrais e 

perspetivando o futuro. 

  Todo este ano de Estágio implicou da minha parte, muito trabalho, 

pesquisa, realização de tarefas, elaboração de documentos, antecipação de 

problemas.  

Foi sem dúvida um ano desgastante e cansativo, mas sobretudo um ano 

de elevadas aprendizagens e experiências bastante enriquecedoras e positivas 
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como futuro Docente de Educação Física, pois tal como refere Januário (2008) 

“O estágio supervisionado é o primeiro contato que o aluno-professor tem com 

o seu futuro campo de atuação. (p.1)” 
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2.1 Reflexão autobiográfica 

"O percurso da vida significa um percurso de aprendizagem, que permite 

ultrapassar fronteiras e descobrir novos horizontes, tanto interiormente como 

exteriormente (...)"  

Paulo Freire (1997) 

 

Indo de encontro ao que disse Paulo Freire, muitas foram as fronteiras 

ultrapassadas por mim até ao dia de hoje, muitos foram os horizontes que 

descobri, muitas foram as experiências que vivi e sobretudo, foram muitas as 

aprendizagens que desenvolvi. 

Nesta parte do meu Relatório de Estágio, penso que é importante revelar 

um pouco de mim, do meu percurso, do meu trajeto até aqui e o porquê da 

opção de ser Professor de Educação Física, pois tal como refere Soren 

Kierkegaard (s.d.) “a vida só pode ser entendida olhando-se para trás, mas só 

pode ser vivida olhando-se para a frente.” 

Antes de mais queria referir que, os meus percursos, pessoal, 

académico e desportivo, são inteiramente devidos, aos meus PAIS, pois sem 

eles nenhum destes percursos era possível. 

É impossível diferenciar o “eu” profissional do “eu” pessoal (Nóvoa, 

2008). Os nossos atos, atitudes, decisões, a postura perante o grupo, tudo isto 

está intimamente ligado à nossa história de vida, ao ambiente familiar e à 

nossa personalidade. Desta forma, é importante perceber e conhecer o trajeto 

que fiz até aqui, bem como o contexto em que vivi todos estes anos, para que 

seja possível entender melhor o porquê da escolha desta profissão. Assim 

sendo irei explicar e referir tudo aquilo que acho pertinente e me tenha levado a 

seguir este caminho. 

O meu nome é Hugo António Osório Teixeira, nasci a 26 de julho de 

1989 (22 anos) e sou natural e residente em Felgueiras. Faço parte de uma 

família “saudável” a todos os níveis, financeira e socialmente, desta forma 

posso afirmar que nunca me faltou nada, incluindo educação e respeito de toda 

gente. 
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Desde de sempre gostei de praticar Desporto e aos 8 anos de idade fui 

colocado na natação, modalidade à qual estive ligado durante 8 anos. Aos 11 

anos comecei a praticar futebol, mas era incompatível com a natação e 

acabaria por abandonar a modalidade após um ano de prática. 

Após ter terminado o ensino obrigatório (9ºano), decidi, com a força dos meus 

pais, continuar “em frente” e prosseguir com os meus estudos. Ingressei na 

Escola Secundária de Felgueiras no Curso Tecnológico de Desporto (pois o 

curso de desporto “antigo” tinha sido abolido nesse mesmo ano). Já nesta fase 

da minha vida, apesar de ser bastante cedo, tinha a intenção de poder vir a ser 

Professor de Educação Física. 

Pouco tempo, após a entrada no Ensino Secundário, abandonei a 

prática da Natação, ingressando novamente no futebol, que pratiquei durante 3 

anos. 

Com a passagem pelo Curso Tecnológico de Desporto, fui tendo cada 

vez mais a certeza que aquilo com me identificava era de facto com o ensino 

da Educação Física, com o “Ser Professor”.  

Durante a minha passagem pelo Ensino Secundário, muitos foram os 

Professores que me fizeram perceber a função e o papel de um Professor de 

Educação Física. Apesar dos momentos difíceis que a Docência vivia na altura 

e mantemos, todos os Professores motivavam-nos e faziam-nos acreditar que 

quando acabássemos a nossa formação académica, o estatuto e a carreira 

Docente iriam estar melhor e num nível superior ao vivido naquela época. 

Após ter completado o Ensino Secundário, tinha um só objetivo, ser 

Professor de Educação Física. Desta forma, os meus pais deram-me a 

oportunidade de prosseguir com os meus estudos e então, continuei com o 

mesmo “espirito desportivo” e enveredei pelo Curso de Educação Física e 

Desporto no Instituto Superior de Ciências Educativas de Odivelas. 

Um dos meus objetivos tinha-se concretizado, continuar os meus 

estudos na área do desporto, agora com trajeto bem traçado e delineado: Ser 

Professor de Educação Física. 

À medida que ia aprendendo e sabendo mais sobre a carreira Docente, 

percebi que o Professor de Educação Física era diferente de todos os outros 
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Professores existentes na Escola em vários aspetos. De  certa forma o 

Professor de Educação Física faz dos alunos aquilo que todos os outros 

Professores não conseguem. 

No segundo ano da licenciatura surgiu o convite para ser Treinador 

Adjunto de futebol nos escalões de formação do Futebol Clube Lagares, 

convite, que aceitei com muito gosto e clube ao qual, ainda estou ligado no 

presente como Treinador Adjunto no escalão de Iniciados. 

Já terminada a licenciatura, a “primeira volta do campeonato”, optei pela 

área que desde sempre quis seguir, o Ensino da Educação Física.  

No entanto tinha de me candidatar ao mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensino Básico e Secundário, pois a Faculdade onde fiz a minha formação 

inicial não possuía este Mestrado.  

Concorri para diversas Faculdades, nomeadamente, Universidade 

Minho, FCDEF – Universidade de Coimbra, UTAD, ISMAI e FADEUP.  

Foi com enorme prazer que recebi a notícia que tinha conseguido entrar 

em todas a faculdades referidas pois o leque de opções era considerável e 

assim poderia fazer a melhor escolha. 

Após algumas conversas com os meus pais, e sendo eles a minha 

“fonte” financeira, escolhi a FADEUP pelo enorme prestígio que acalenta, pela 

qualidade com que forma os seus alunos e, por questões financeiras e 

geográficas. Ainda hoje posso afirmar que em nada me arrependo da decisão 

que tomei, muito pelo contrário, posso-me “dignificar” por ter estudado em 

Instituição tão prestigiada em todo o Mundo. 

Terminado o primeiro ano de mestrado, chegou o segundo ano, o do 

Estágio Profissional.  

Decidi concorrer para uma Escola que geograficamente ficasse perto da 

minha residência, pois atualmente vivemos tempos difíceis, os custos são 

bastante elevados, o estágio não é remunerado, e como tal, temos de ter em 

atenção todos estes aspetos. 

Concorri e entrei para a Escola Secundária Francisco de Holanda, 

escola bastante conceituada na região e relativamente perto da minha 

residência (20km).  
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Presentemente, além de estar ligado ao futebol como referi acima, estou 

a lecionar aulas de natação nas Piscinas Municipais de Felgueiras, na cidade 

de Felgueiras e na Piscina da Lixa na Cidade da Lixa. 

Tenho o objetivo de “não ser ninguém” mas sim ser eu próprio, com a 

minha personalidade, com a minha maneira de estar e de ser. Melhorando e 

aperfeiçoando as minhas qualidades e minimizar os meus defeitos. 

Espero poder estar sempre disponível e pronto para as adversidades 

que se vão atravessar no meu caminho e ter um espírito de cooperação e de 

equipa na troca de conhecimentos. 

Acredito que, apesar de todas as contrariedades com que os 

Professores são confrontados atualmente. 

 
 
 
2.2 Expetativas iniciais em relação ao Estágio Profissional 

 

“O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão.” 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional (Matos, 2011)  

 

O Estágio Profissional, durante estes 5 anos de estudos superiores, é 

sem dúvida, a etapa mais importante, enriquecedora e decisiva para o futuro. 

Tal como refere Fernandes (2003), o ano de estágio é “Caracterizado 

pelo exercício supervisionado da atividade docente - em situação real de 

trabalho -, este tem lugar em estabelecimentos do Ensino Básico e/ou 

Secundário (…)”  

Tinha chegado o momento de “ir para o terreno” e sentir realmente o que 

é ser Professor. 
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 Antes de mais era necessário escolher a escola para onde concorrer. 

Essa escolha não poderia ser feita ao acaso, pois havias muitos fatores a ter 

em consideração nessa escolha. 

No momento do concurso para as escolas que iriam receber estagiários 

optei, em primeiro lugar, pela Escola Secundária Francisco de Holanda em 

Guimarães, não só pela localização geográfica, pois era a escola mais perto da 

minha zona de residência, mas também pelo bom nome que tem, na sua 

cidade, Guimarães, como nos arredores, inclusive Felgueiras. 

  Tal como pretendia, fiquei colocado na minha primeira escolha, na 

Escola Secundária Francisco de Holanda. 

 Chegou então o momento de passar para a “outra margem do rio”, ou 

seja, de me colocar na “pele de Professor” e tentar aplicar tudo aquilo que fui 

aprendido ao longo dos últimos 4 anos. 

 Desde sempre, e tal como já referi acima, tinha a ESFH como uma 

escola de excelência e de bom nome no que diz respeito ao corpo docente e 

aos seus alunos. 

No entanto, e após o conhecimento da turma que iria lecionar as aulas 

(12º ano), as minhas grandes expetativas eram em relação aos alunos, como 

eles iam reagir à minha maneira de ser e estar? Como eles se iriam relacionar 

comigo sabendo que era estagiário? Que tipo de alunos iria encontrar? 

Desta forma tentei ir dando resposta a estas perguntas à medida que o 

tempo passava e à medida que os acontecimentos iam surgindo. 

Além destas questões, tinha o desejo de poder desenvolver nos alunos 

as competências específicas da Educação Física ao máximo, pois 

encontravam-se no último ano do Ensino Secundário e provavelmente não 

teriam mais oportunidade de frequentar aulas de Educação Física. 

Ainda relativamente a esta questão, tinha a expetativa de fomentar 

hábitos e gosto pela prática desportiva e, cidadãos desportivamente corretos e 

cultos, ou seja, que o conhecimento desportivo e o respeito mútuo façam parte 

da vida dos alunos enquanto desportistas e enquanto cidadãos de uma 

sociedade. 
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Inicialmente tinha a intenção de ser mais do que um “transmissor de 

conhecimentos” para os alunos, mas ser também um individuo correto, justo, 

sensível, aberto, disponível, ou seja, uma pessoa com quem os alunos 

podessem falar abertamente e sentirem-se à vontade. 

Juntando esta ideia à inicial, tentei que as aulas de Educação Física, 

além de aulas onde se obtinha informação e conhecimento fossem aulas onde 

o divertimento e a satisfação pelo “saber-fazer” existissem, onde a motivação e 

o empenho fossem as grandes características dos alunos e do clima de aula. 

Foram sem dúvida, desejos e expetativas que se tornaram realidade a 

curto prazo. 

 Enfrentei o Estágio Profissional não como “mais uma jornada” de um 

longo “campeonato” de 5 anos, mas sim como a “grande final” que encarei e 

agarrei com todo o empenho e dedicação que um Professor deve ter.  

 Assim sendo, adotei o Estágio Profissional como o meio de desenvolver 

as minhas capacidades como Estudante-Estagiário e futuro Professor, de 

potencializar as minhas qualidades e diminuir as minhas “fraquezas”, de 

aumentar a minha capacidade de adaptação e observação e de ampliar o 

“leque” de estratégias a utilizar no futuro. 

 No que diz respeito ao Professor Orientador, o Professor José Virgílio, 

bem como o Professor Cooperante, o Professor Francisco Magalhães que, 

apesar de terem funções e cargos diferentes, esperei aprender o máximo 

possível com as exigências de ambos ao nível da lecionação e a nível da 

postura de um Professor na Escola. 

 Não podia deixar de enaltecer os meus colegas do Núcleo de Estágio, 

com quem partilhei informação, adquiri conhecimentos, debati decisões e 

encontrei soluções para alguns problemas que surgiram. 

 Para terminar este ponto, quero referir o quão importante foi este ano de 

Estágio. Além de ter sido orientado e guiado, foi sem sombra de dúvida, um 

ano muito positivo, vantajoso e benéfico com o qual me pude avultar em termos 

profissionais e pessoais. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1 Contexto Legal, Funcional e Institucional do Estágio Profissional 

 “A prática pedagógica supervisionada realiza-se nas turmas atribuídas 

ao orientador da escola e compreende todas as actividades que o aluno do 

estabelecimento de ensino superior (…), nelas desenvolve, sob a 

responsabilidade e supervisão daquele, de acordo com a programação 

acordada entre o estabelecimento de ensino superior e a escola” 

Decreto-Lei nº121/2005 de 26 de julho. Artigo 2º 

 

O Estágio Profissional baseia-se, numa Prática de Ensino 

Supervisionada e, num Relatório de Estágio, que se encontra estruturado e 

organizado de forma legal, institucional e funcional. 

No que diz respeito à regulamentação legal, o modelo de Estágio antigo 

foi alterado e foi implementado um novo modelo de Estágio no ano letivo 2009 

– 2010. As orientações e normas legais deste novo modelo de Estágio estão 

presentes no Decreto-lei nº74/2006 de 24 de março e no Decreto-lei nº43/2007 

de 22 de fevereiro. 

Ainda relativamente ao enquadramento legal do Estágio, há a ter em 

conta alguns documentos que serviram de base para a estruturação e 

organização do Estágio como o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

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

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino da Educação Física, que 

atribui o grau de Mestre e faculta a habilitação profissional para a docência. 

A nível institucional, o Estágio Profissional é uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física da FADEUP e decorre no segundo ano, no primeiro e 

segundo semestres. 

Para a organização e estruturação desta unidade curricular, existem dois 

documentos, o Regulamento de Estágio Profissional e as Normas Orientadoras 

do Estágio Profissional, que orientam todo o processo e desenvolvimento do 

Estágio Profissional. 

Por último, a nível funcional, e tal como está patente no Regulamento de 

Estágio (Matos, 2011) o Estágio Profissional tem como objetivo “a integração 
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no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão”.  

Sendo assim, o Estágio deverá decorrer no contexto real (Escola) e 

onde o estudante-estagiário é inserido num Núcleo de Estágio de 4 elementos.  

Cada Estudante-estagiário fica responsável pelo processo Ensino-

Aprendizagem na disciplina de Educação Física da turma que foi atribuída ao 

Professor Cooperante, e como tal é acompanhado diariamente pelo Professor 

Cooperante, Professor Francisco Magalhães, ou seja, o Professor titular da 

turma e, o Professor Orientador da Faculdade, Professor José Virgílio. 

Além de conduzir todo o processo Ensino-Aprendizagem, o estudante-

estagiário tem um leque de responsabilidades para com a turma em geral e 

para com cada aluno em particular, de maneira a promover nos alunos 

experiências agradáveis e positivas e comportamentos e atitudes cívicas, 

responsáveis e conscientes. 

“Precisamos formar profissionais de Educação Física que ultrapassem 

as simples condições de ensinar o desporto, o jogo e a dança, mas que sejam 

capazes de captar a vivência pedagógica de tudo isso.” (Costa, 2000, p. 10). 

 

 

3.2 Caraterização do contexto de Estágio 

 

3.2.1 Caraterização do meio - Guimarães 

“Habitualmente designada por Berço da Nacionalidade, a cidade de 

Guimarães possui características ímpares que a distinguem de outras cidades 

portuguesas e a colocam num lugar de relevo na História de Portugal”1. 

Guimarães é sede de município com um elevado número de população, 

cerca 158 124 habitantes2. A sua população, tal como a grande maioria das 

                                                 
1
 www.cm-guimarães.pt consultado a 23 de março de 2012 

2
 In Censos 2011 

http://www.cm-guimarães.pt/
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populações situadas no Vale do Ave, dedica-se essencialmente à indústria 

têxtil. 

Como não podia deixar de referir, Guimarães é atualmente a Capital 

Europeia da Cultura o que beneficia a história e a consequente manutenção do 

património com o dinamismo e empreendedorismo. 

 

3.2.1 Caraterização da Escola Secundária Francisco de Holanda 

O meu Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária Francisco 

de Holanda, em Guimarães. Segundo o Dr. José Craveiro (s/d), esta foi uma 

das 3 primeiras Escolas Industriais do País, a par de uma da Covilhã e outra de 

Portalegre, a ser criada, através do Decreto de 20 de dezembro de 1864, “doze 

anos depois da criação, por Fontes Pereira de Melo, do Instituto Industrial de 

Lisboa (com três graus: elementar, secundário e complementar) e da Escola 

Industrial do Porto (apenas com dois graus: elementar e secundário) ”.  

Esta escola sofreu grandes alterações a nível físico, pois fez parte do 

Programa de Modernização do Parque Escolar (lei nº41/2007) do distrito de 

Braga, entrando em obras de remodelação na segunda fase. 

A Escola Secundária Francisco de Holanda funciona em regime diurno e 

regime noturno. Tem uma oferta educativa muito vasta, Cursos Cientifico – 

Humanísticos, Cursos Profissionais, Ensino Recorrente, Educação e Formação 

para Adultos (EFA) e o Centro Novas Oportunidades.  

Neste momento a escola possuí um total de 23 turmas de 10º ano, 19 

turmas de 11º ano e, 20 turmas de 12º ano. 

No que diz respeito ao Grupo Disciplinar de Educação Física, este é 

composto por 13 Professores e 12 Professores Estagiários divididos por 4 

Núcleos de Estágio, um da FADEUP do qual eu faço parte, dois da UM e um 

do ISMAI.  

O Professor Francisco Magalhães, foi decisivo para a nossa inserção na 

escola. Após a nossa chegada à escola, ele fez questão de nos levar a 

conhecer as instalações, parte do pessoal docente e não docente e, de forma 

particular, os professores que constituem a Direção da Escola. 
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Os espaços onde iremos lecionar as aulas são: o Pavilhão 

Gimnodesportivo que se divide em 3 partes (P1, P2 e P3) e onde podemos 

lecionar as modalidades coletivas (no meu caso, Voleibol e Futebol), o 

Atletismo, Bitoque Rugby e o Karaté; o Exterior onde podemos abordar o 

atletismo e, o Auditório onde podemos abordar a Ginástica de Solo e 

Aparelhos, a Dança e o Karaté. 

Assim o ensino das modalidades será transversal, ou seja, nunca se 

abordará uma modalidade seguida e depois se deixará de a abordar. Na minha 

opinião este facto é vantajoso, pois evita a saturação do aluno sempre na 

mesma modalidade. 

A gestão e designação dos espaços são determinadas por um 

“Roulement”, documento que distribui o espaço de aula, por professor. Deste 

modo, cada professor deverá planear as suas aulas, tendo em conta o que foi 

determinado no início do ano letivo, mas ajustando o respetivo planeamento de 

acordo com o espaço que lhe é destinado. 

Acho importante referir a existência de oito balneários, o que 

proporciona condições ideais para os alunos, sobretudo para uma maior 

prontidão no que diz respeito ao tempo dedicado para a preparação para a aula 

(equipar) e para uma maior organização no cuidado com a higiene pessoal. 

No entanto queria mencionar um aspeto, que na minha opinião, é negativo. O 

piso do pavilhão, não oferece as melhores condições para a prática desportiva 

principalmente pelo excesso de aderência que o piso possui. 

  

 

 3.2.3 Caraterização da turma  

 Chegado o momento de conhecer a turma, estava bastante inquieto e de 

certa forma nervoso, pois tratava-se de uma turma de 12º ano e como ainda 

sou novo não sabia qual iria ser a reação dos alunos à minha presença e ao 

meu papel de Professor. 

No entanto as informações que fui recolhendo da turma eram bastante 

profundas, pois grande parte dos elementos da turma, já tinham sido alunos do 

Professor Cooperante desde o 10º ano. 
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Aquando da elaboração de um planeamento é importante ter em conta 

as características gerais da turma, mas fundamentalmente as características 

individuais de cada aluno. Na medida em que cada aluno possui características 

motoras, psicológicas, e culturais próprias é necessário um conhecimento 

aprofundado de cada aluno para que a nossa resposta enquanto Professores 

seja a mais adequada e ajustada ao aluno. 

Desta forma, o Núcleo de Estágio elaborou uma Ficha de Caraterização 

Individual do Aluno que em muito nos ajudou a caraterizar a turma e cada 

aluno individualmente. 

A Ficha de Caraterização Individual do Aluno continha vários aspetos 

que o Núcleo achou importantes, nomeadamente, a identificação do aluno, a 

identificação do encarregado de educação, a filiação do aluno, o seu agregado 

familiar, a forma de deslocação para a escola, os seus hábitos, a sua situação 

de saúde, a sua perceção da disciplina de Educação Física, como ocupavam 

os tempos livres e a sua prática desportiva extra – escola. 

Foi então feita uma análise e discussão dos resultados obtidos através 

dessa Ficha de Caraterização do Aluno. 

A turma está incluída no Curso de Ciências e Tecnologias do 12º Ano, é 

constituída por 27 alunos, 11 dos quais são do género masculino e 16 do 

género feminino. 

Um dado curioso que a turma apresenta, é o facto de todos serem da mesma 

idade, tendo nascido em 1994. Isto significa que, os alunos têm sido bem 

sucedidos nos seus percursos escolares. 

Embora as estatísticas não demonstrem tudo, os resultados abaixo 

demonstrados permitem-nos deter uma imagem geral de alguns aspetos da 

turma e dos alunos particularmente: 

 Grande percentagem (74%) dos pais tem o Ensino Básico como 

formação; 

 Uma quantidade considerável de alunos (60%) tem um irmão; 

 O meio de transporte mais utilizado pelos alunos para a escola é o 

autocarro (44%); 

 48% Dos alunos colocam a Educação Física como a disciplina preferida; 
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 37% Dos alunos colocam o Português como a disciplina que menos 

gostam; 

 A larga maioria dos alunos 22 (82%) dorme entre 7 – 8 horas 

diariamente; 

 Existem 9 alunos com problemas de saúde: 

 2 com problemas respiratórios (asma); 

 2 com epilepsia; 

 5 com problemas de visão; 

 Todos alunos (100%) gostam da disciplina de Educação Física e de 

praticar desporto; 

 Apenas 9 alunos (33%) praticam desporto com regularidade; 

 Os 27 alunos que compõem a turma pretendem ingressar no Ensino 

Superior; 

 Alguns alunos, 40%, não conhecem bem os colegas de turma. 

Depois de analisados estes dados podemos aferir que é uma turma 

homogénea em termos de idades o que, de uma certa forma facilita o trabalho 

da parte do professor. 

É uma turma na sua generalidade saudável, à exceção de 4 alunos com 

problemas mais sérios. 

No que concerne à Educação Física, analisamos que toda a turma gosta 

da disciplina e gosta de praticar desporto. No entanto, não é uma turma que 

pratique desporto regularmente, o que não deixa de ser um aspeto 

contraditório. 
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Figura 1 – Turma 12CT2 

 

 

3.3 O primeiro impacto - ser professor 

 

“No seu primeiro ano de docência, os professores são estrangeiros num 

mundo estranho, um mundo que lhes é simultaneamente conhecido e 

desconhecido. Ainda que tenham passado milhares de horas nas escolas a ver 

professores e implicados nos processos escolares, os professores principiantes 

não estão familiarizados com a situação específica em que começam a 

ensinar.” 

Johnston e Rian, (1983) cit. por García (1999, pp, 114) 

 

Ao fim de 17 anos como estudante, como aluno, tinha chegado a altura 

de entrar na escola com outro tipo de postura, com outra posição, com outra 

atitude. Apesar de ainda não ter concluído o meu processo de formação, era 

importante encarar o Estágio Profissional com seriedade, responsabilidade e 

humildade que um verdadeiro Professor tem. 

O primeiro ano com o estatuto de “Professor” é sem dúvida um momento 

marcante, possivelmente até será o momento mais marcante de toda uma 

carreira profissional. Como em todas as profissões, o primeiro impacto com 
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toda a estrutura, organização e cultura do local de trabalho, é sempre 

marcante. Para Simon Veenman (1984) cit. por García (1999), este primeiro 

impacto é definido como um “choque de realidade”. 

 

“Penso que o primeiro impacto, se torna muito importante, quer para a 

minha integração, quer para a imagem que irei transmitir para o exterior.” 

(Situação nº1 do Diário de Bordo) 

 

As primeiras pessoas com quem comuniquei na minha primeira ação 

como Professor-Estagiário foram os funcionários e a Direção da ESFH que me 

recebeu na sala provisória, pois a escola ainda se encontrava em obras. Foi 

um encontro muito importante, positivo e fundamental para a minha integração 

na escola.  

 

“Posso, desde já, afirmar que o meu primeiro sentimento foi bastante 

positivo em todos os aspetos, desde a forma como fui recebido pelos 

funcionários da escola, pelos professores e sobretudo pela Direção, que desde 

logo me colocou à-vontade na escola. E, neste particular, queria ressalvar a 

importância de receber o apoio e disponibilidade do órgão superior hierárquico 

da escola”. (Situação nº1 do Diário de Bordo) 

 

Como se costuma dizer, “a primeira imagem é aquela que fica na 

memória” e penso que na primeira reunião com o Professor Cooperante, eu e 

os meus colegas estagiários fomos clarificados e elucidados sobre todas as 

dúvidas que tínhamos. Fomos colocados à-vontade e os nossos anseios e 

receios que, qualquer estagiário tem aquando o seu primeiro impacto com a 

Escola, foram logo dissipados. 

 

“No que concerne ao primeiro impacto com o Professor Cooperante, 

penso que não poderia ter sido melhor. Fui recebido com muito agrado por 

parte do Professor Francisco que logo nos colocou à-vontade e nos falou sobre 

o ano de estágio e sobre o funcionamento geral da escola que, na minha 
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opinião foi deveras importante na medida em que saímos desta primeira 

reunião com o conhecimento sobre a atividade, normas e tradições da escola 

onde vamos estagiar no presente ano letivo”. (Situação nº1 do Diário de Bordo) 

 

 Para mim, este primeiro impacto teve outra nuance que quero enaltecer, 

o facto de ter sido a primeira vez que me senti e me fizeram sentir Professor. É 

importante sentirmo-nos como Professores, mas penso que, se o resto da 

sociedade não nos valorizar como tal, a nossa auto estima fica “magoada”.  

  

 “O facto de ter sido colocado com o estatuto de “Professor” na escola, 

aspeto que me marcou pessoalmente, pois foi a primeira vez em que fui 

colocado neste “patamar”. (Situação nº1 do Diário de Bordo) 

 

 Como referi acima, este primeiro impacto foi muito importante para o 

meu processo de integração e adaptação à ESFH, à sua estrutura, à sua 

cultura e à sua organização. Após este processo de “inclusão”, começava a 

construir a minha identidade no seio da escola e nos “grupos” dos quais fazia 

parte.  

 

 

3.4 O Professor como cidadão comum 

 

“Só quem é (ou já foi) professor, sabe o que é sentir no ar aquele apelo muitas 

vezes silencioso de alguém que precisa de uma palavra amiga, de um sorriso, 

de uma mão no ombro…” 

Sousa, 2000, p. 2 

  

Um professor é um ser único mas ao mesmo tempo um cidadão comum 

da sociedade em que vive, ou seja, “O professor é uma pessoa e uma parte 

importante da pessoa é o professor.” Galante (s/d) 

Sendo o professor um ser único e especial, este tem caraterísticas próprias, 

aspetos que lhe são singulares e exclusivos. As suas atitudes estão 
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intimamente ligadas com a sua personalidade, com a sua maneira de ser e 

estar. 

 Tal como refere Sousa (1995) apesar de o professor respeitar, 

considerar e, se calhar, até tentar “seguir” modelos de ensino exteriores, o 

professor irá descobrir o seu modo pessoal e exclusivo de ensinar e lidar com 

os seus alunos. 

 Desta forma alguns aspetos caraterísticos do professor como, o ensino, 

a forma como transmite o conteúdo, a sua maneira de intervir na aula, os 

feedback’s que fornece, estão intimamente relacionados com a sua 

personalidade, com a sua postura enquanto docente. 

 É importante para o professor receber feedback’s da parte dos alunos de 

maneira a saber o que eles dizem e de uma certa forma dar relevância ao que 

eles estão a dizer. Este aspeto está ligado com a motivação e encorajamento 

dos alunos, para que estes se sintam “valorizados” e construam uma imagem 

positiva e benéfica de si mesmos. Para o professor este aspeto também se 

torna importante, na medida em que, aquando a reflexão sobre a aula, o 

professor poderá verificar a sua própria aprendizagem que está inserida na 

construção contínua da sua identidade profissional. 

O facto de hoje em dia as pessoas não “respeitarem” nem “valorizarem” 

o papel do professor na escola, faz com que esta pessoa da sociedade 

(professor) se sinta desvalorizado e depreciado na sociedade em que vive. 

Como refere Galante (s/d) “O professor confronta-se atualmente, com 

dificuldades inéditas decorrentes das mudanças que vão ocorrendo na nossa 

sociedade.” 

 Penso o Estágio Profissional é um “espaço” onde podemos desenvolver 

as nossas capacidades pessoais como futuros docentes. Torna-se fundamental 

que esta etapa de formação seja um espaço em que haja tempo para pensar, 

analisar, produzir, construir, o conhecimento e, sobretudo um espaço que 

permita a construção de uma identidade profissional. (Batista, 2012) 

 À luz do que diz Sousa (2000, p. 2), “ (…) a Prática Pedagógica – onde 

todos os saberes confluem – constituirá o espaço ideal de crescimento do 

futuro professor também como Pessoa.” 
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 Assim desta forma, teremos de ter em atenção que, além de todos os 

problemas sociais, económicos, familiares e pessoais que existem na vida de 

qualquer cidadão, “O professor é hoje convidado a dar vida à escola para que 

esta se transforme num centro cultural aberto, a formar alunos de modo a que 

estes sejam capazes de utilizarem o que sabem, a participar no seio da 

comunidade escolar, a criar, a inventar estratégias para ultrapassar barreiras.” 

(Galante, s/d)  

Ainda como refere este autor, “ (…) ele (professor) é acima de tudo uma 

pessoa com uma identidade…” 

 Como já foi referido acima, a Prática Pedagógica torna-se fundamental 

para o professor poder desenvolver e aprimorar as capacidades pessoais do 

futuro docente. Assim, “ (…) ela levará o futuro professor a treinar 

determinadas competências características do “ser Pessoa”, como a autonomia 

na tomada de decisões, o espírito de iniciativa, o sentido crítico, a imaginação, 

a busca de soluções para eventuais problemas e a disponibilidade para os 

outros.” (Sousa,2000, p. 2) 

 Para terminar gostaria de referir que além de todas as caraterísticas 

essenciais a um professor, há aspetos pessoais que nos diferenciam e muitas 

vezes, são esses aspetos que nos fazem ser mais ou menos eficazes com os 

alunos. 

 

3.5 Reflexão, o ato habitual de um Professor 

 

“Só o EU se aprende a si próprio. Como sujeito que se questiona a si mesmo, o 

eu consegue a autonomia” 

Habermas (s/d), cit. por Alarcão (1996) 

 

 Muitos pensam que a reflexão é entendida como um simples ato de 

meditação ou ponderação sobre algo já tenha sido realizado. 

 Para John Dewey (1993), cit. por Alarcão (1996, p, 175) reflexão é “uma 

forma especializada de pensar (…) evidencia os motivos que justificam as 
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nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que elas 

conduzem.”  

 Desta forma, e indo de encontro ao que foi referido atrás, o termo 

“reflexão” vem sendo conotado como processo de ensino, mais concretamente 

com o Professor. Como afirma Nóvoa (1992), cit. por Alarcão (1996, p, 176), a 

conceção “tecnicista” de professor, como mero aplicador de currículos, “ (…) 

tem reduzido a profissão docente a um conjunto de competências técnicas sem 

sentido personalizado, impondo uma separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional e criando nos professores uma crise de identidade.”   

 O Professor, mais do que nunca tem de refletir sobre a sua ação, sobre 

o seu processo de ensino, sobre as respostas dos seus alunos, sobre as 

interações entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno. (Alarcão, 1996) 

 À luz do que refere Alarcão (1996, p, 177), “ (…) os professores têm de 

ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das 

escolas como organização ao serviço do grande projeto social que é a 

formação de educandos.” No entanto, só o ato de refletir não chega, tal como 

refere Oliveira e Serrazina (2002), “ (…) a reflexão é necessária mas não basta 

(…) essa reflexão também pode apenas servir para justificar a ação, 

procurando defender-se das críticas e justificar-se.”  

 Assim devemos preocupar-nos com a reflexão, mas com o intuito de que 

essa reflexão nos forneça as informações verdadeiras sobre as nossas ações, 

as razões que nos levaram a essas ações e as suas consequências. Mas, é 

fundamental percebermos a natureza e qualidade da reflexão. (Oliveira e 

Serrazina, 2002). Para estas autoras, o Professor reflexivo é, o que procura o 

equilíbrio entre a ação e o pensamento, isto é, sempre que existe uma nova 

prática, uma nova experiência, esta irá acarretar, sempre, uma reflexão sobre 

essa experiência, sobre essa prática. 

 No entanto, para que exista o “ato de refletir”, para que haja uma 

reflexão realizada com qualidade, o professor, terá de ter algumas 

caraterísticas. Para Dewey (1993) cit. por Oliveira e Serrazina (2002, p, 10), o 

ato reflexivo por parte do professor inclui, “ (…) abertura de espírito (para 

entender possíveis alternativas e admitir existência de erros), 
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responsabilidade (ponderação cuidadosa das consequências da ação) e 

empenho (mobilizar as atitudes anteriores).” 

  Não basta simplesmente querer ser-se reflexivo, é necessário possuir 

caraterísticas para que, aquando o ato reflexivo, este seja elaborado com 

qualidade e eficácia. Como refere Oliveira e Serrazina (2002, p, 13), outra 

caraterística que se atribui ao professor reflexivo está relacionada com a 

tomada de decisões, “A tomada de decisões consciente é um dos atributos 

que, de um modo geral, se considera nos professore reflexivos.” 

 Por outro lado, a capacidade ou competência para refletir pode ser 

afetada por diversos fatores relacionados com o professor e com a sua 

situação atual. Assim segundo Oliveira e Serrazina (2002), “os 

constrangimentos da situação (peso do trabalho, pressão para a inovação), 

limitações pessoais (nível de conhecimento ou desenvolvimento) e o bem 

estar emocional (auto confiança, auto estima)”, podem afetar a qualidade da 

reflexão realizada pelo professor. 

 Além deste conjunto de caraterísticas essenciais e de aspetos que 

podem influenciar a capacidade de reflexão por parte do professor, deveremos 

ter consciência de que “A reflexão pode abrir novas possibilidades para a ação 

e pode conduzir a melhoramentos naquilo que se faz. A reflexão pode 

potenciar a transformação que se deseja e que se é capaz de fazer com os 

outros.” (Oliveira e Serrazina, 2002, pp, 12) 

 Assim é fundamental estimularmos e exercitarmos o ato reflexivo. 

Termos capacidade para aceitar as críticas, termos o sentido de 

responsabilidade para assumir todas as consequências que advêm das ações 

e, o empenho e motivações necessárias para continuarmos o nosso processo 

de formação. Tal como refere Paulo Freire (1972), cit. por Alarcão (1996, pp, 

187), “a formação é um fazer permanente, que se refaz constantemente na 

ação. Para se ser, tem de se estar sendo.” 
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4. Realização da prática profissional 
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“Ninguém pode ser bom professor sem o sentimento de uma calorosa afeição 

pelos seus alunos e sem o desejo genuíno de partilhar com eles aquilo que, 

para si próprio, é um valor” 

Russel, 2000 

 

 Ao iniciar o Estágio Professional, muitas coisas iriam ter que mudar. 

Começando na postura, pois ao fim de dezassete anos no papel de aluno, que 

simplesmente ouvia o Professor, agora iria passar a ser as duas coisas ao 

mesmo tempo Professor e Aluno. Também as atitudes foram alvo de mudança, 

na medida em que, enquanto Professor, não poderia ter atitudes menos 

refletidas e menos consciencializadas que enquanto aluno.  

No entanto, tinha chegado a altura de “assumir o barco”, agarrar a turma e 

demonstrar humildade, simplicidade e compreensão perante os alunos e 

demais população escolar.  

Assim desta forma, penso que todo o conhecimento que fui adquirindo na 

minha formação inicial e na formação realizada na FADEUP, foi fundamental 

para eu pudesse tomar decisões corretas, realizar ações positivas e ter a 

capacidade de assumir o erro/problema e encontrar a estratégia necessária 

para minimizar esse erro/problema. 

Nos seguintes pontos, irei expor as áreas de desempenho em que este Estágio 

Profissional se encontra dividido, ou seja, as áreas que tiveram a minha 

intervenção e dedicação. Assim, nestas áreas está relatada a primeira “etapa” 

no mundo da Docência. 

 Em cada uma das áreas de desempenho, apresentarei um conjunto de 

acontecimentos, experiências, decisões e ações que fui tomando ao longo do 

ano enquanto Professor na ESFH. Todas estas ações e decisões que me 

marcaram, positiva ou negativamente foram alvo de uma reflexão e análise 

profunda da minha parte. 

 Este processo de ação-reflexão, foi realizado ao longo de todo o ano 

letivo e tornou-se fulcral no meu desenvolvimento enquanto Estudante-

Estagiário. Este processo ajudou a “emergir” as minhas lacunas, dificuldades, 

virtudes, valores mas sobretudo, ajudou-me a evoluir, crescer e desenvolver 
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capacidades que futuramente serão muito importantes. Tendo em conta a 

importância do Estágio Profissional, posso dizer que este, é como que uma 

“rampa de lançamento” para o mundo da Docência. 

 Ao longo dos pontos que apresentarei à frente, tentarei ser o mais 

abrangente possível e relatar todos os acontecimentos e decisões que, de uma 

forma ou de outra, tiveram preponderância e influência na minha formação 

enquanto Estudante-Estagiário.  

  

 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

 “O conflito entre a formação teórica e a dificuldade em se transferir 

esses conhecimentos para a prática, é uma das críticas habituais dos 

professores-estagiários e que não deixa de ser um aspeto crítico da formação 

inicial merecedor de reflexão” 

Sousa e Fernandes, 2004 

 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011-2012, o 

objetivo desta área é “Construir uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação 

e formação do aluno na aula de Educação Física”. 

 Esta área engloba quatro sub-áreas, sendo elas, a conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino, sendo cada uma delas fulcrais 

e indispensáveis no processo ensino-aprendizagem. 

Esta é sem dúvida a área mais importante durante todo o processo de 

Estágio Profissional. Foi esta área que implicou da minha parte, um maior 

esforço e por consequência uma maior aprendizagem. 

 Semanalmente, tinha de investir nesta área, necessitava de conceber, 

planear, aplicar e avaliar tudo aquilo que tinha sido adquirido na minha 

formação inicial.  
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 Assim, tornaram-se indispensáveis as aprendizagens que tive na minha 

formação inicial, mas sobretudo, foi fulcral a prática pedagógica que adquiri em 

todas as didáticas realizadas no segundo semestre do primeiro ano de 

mestrado.  

No entanto, nem tudo aquilo que tinha aprendido, “encaixou” na 

perfeição para aplicar na prática, dessa forma necessitava de uma reflexão 

contínua sobre todas as ações e atitudes decisivas que fui tomando ao longo 

deste ano de Estágio. 

Como refere Ivone Boechat (s.d.) “o ato de ensinar não é simplesmente 

uma transmissão de conhecimentos”, ou seja, o Professor não pode nem deve 

encarar o ato de ensinar com irreflexão, ligeireza ou imprudência, mas sim um 

ato, consciencializado, concebido, planeado, refletido e avaliado. 

 Dentro desta ideia, Shulman (1987) cit. por Ramos, Graça & Nascimento 

(2008) referem que existem sete categorias de conhecimento de base para o 

ensino, o conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, 

conhecimento curricular, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento 

dos alunos, conhecimento dos contextos educacionais e o conhecimento dos 

fins educacionais. 

 Desta forma, antes de iniciarmos a “ação ensinar”, deveremos ter em 

conta alguns aspetos como o conhecimento daquilo que vamos ensinar, a 

forma como vamos ensinar, a quem vamos ensinar, onde vamos ensinar e com 

que objetivo vamos ensinar. 

 

 

4.1.1 Conceção 

 

 “A ação educativa só pode ser desempenhada por quem acredite que 

não se limita a transmitir um conteúdo programático, mas que contribui para a 

formação integral de pessoas, de cidadãos” 

Queirós, 2010 
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A conceção, é a primeira sub-área que, segundo as Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional de 2011-2012, significa “projetar a 

atividade de ensino no quadro de um conceção pedagógica referenciada 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”. 

 Desta forma, e indo de encontro ao que é referenciado nas Normas 

Orientadoras, a primeira tarefa a realizar nesta área foi, adquirir conhecimento 

sobre, o Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário e a 

Escola Secundária Francisco de Holanda.  

 Primeiramente, e tal como me foi pedido pelo Professor Cooperante, 

realizei uma análise ao Programa de Educação Física do nível de ensino que 

teria de lecionar. Esta tarefa tornou-se simples e de fácil realização, pois no 

ano transato realizei várias análises ao referido programa em diversas 

Unidades Curriculares. No entanto, e tendo em conta as palavras proferidas 

por Roldão cit. por Mesquita (2010), o Programa Nacional de EF não tem 

obrigatoriamente de ter um regime normativo, mas sim um regime de 

contextualidade, ou seja, o Programa é ajustado e adaptado à escola onde irá 

ser implementado.  

Ainda sobre este tema, Mesquita (2010) referiu que, o Programa Nacional de 

EF, não poderia ser rígido nem prescrito a nível nacional, pois estaria 

desfasado e descontextualizado da realidade das escolas. 

De seguida, tornou-se fundamental conhecer os espaços desportivos da 

escola, bem como todos os outros que a contemplam para que pudéssemos ter 

uma perceção das modalidades desportivas que poderíamos lecionar durante o 

ano. 

Assim, o nosso Núcleo de Estágio foi informado de quais a modalidades 

que iriamos abordar ao longo do ano letivo, tal como é referido no Programa 

Nacional de EF do Ensino Secundário, os alunos do 12º ano têm direito a um 

regime de opções, ou seja, os alunos têm o direito a escolher as duas 

modalidades de Jogos Desportivos Coletivos que preferem, para serem 

abordadas nas aulas de Educação Física. 
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Ao recebermos a composição curricular de Educação Física da ESFH 

para as turmas do 12º ano, verificamos que em cada período, os alunos teriam 

três modalidades desportivas (nove modalidades anuais) e que o número de 

aulas diferia de modalidade para modalidade. 

 No entanto a realidade é esta e foi com ela que tivemos de conviver 

durante este ano letivo. Tal como é referido nas Normas Orientadoras do 

Estágio Profissional 2011/2012, “(…) o Estágio Profissional visa a integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real (…)”. 

Ainda relativamente ao Programa Nacional de EF do Ensino Secundário, 

queria referir que não partilho da mesma opinião que lá é mencionada 

relativamente ao número de sessões semanais (2x45min + 1x90min). Penso 

que é muito mais enriquecedor, proveitoso e benéfico a realização de duas 

sessões semanais com a duração de noventa minutos, tal como é realizado na 

ESFH. 

Depois de analisada a estruturação e organização das atividades letivas, 

tornou-se fundamental conhecer a cultura organizacional da escola, bem como 

aquilo que essa cultura produz, a cultura de escola. Desta forma, Nóvoa (1992) 

cit. por Silva (2010), refere que, “se a cultura organizacional desempenha um 

importante papel de integração, é também um fator de diferenciação externa 

(…)”.  

Embora me encontre a residir relativamente perto da Escola onde 

realizei estágio, foi muito importante conhecer a cultura da Escola Francisco de 

Holanda e do meio que a envolve para que me pudesse adaptar e “ajustar” ao 

pensamento da organização escolar que me iria inserir. 

Mencionando Silva (2010), esta autora refere que, “Apesar de a escola 

estar integrada num contexto cultural amplo, produz uma cultura interna que 

lhes é própria e que exprime os valores e as crenças que os membros da 

organização partilham, e que as diferenciam uma das outras”. 
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Após a análise do currículo, o reconhecimento destes aspetos 

estruturais, organizacionais e culturais da escola, era necessário conhecer a 

regulamentação interna da escola. 

Aqui foi muito importante a primeira reunião com o nosso Professor 

Cooperante que nos indicou alguns documentos para lermos e nos 

enquadrarmos neles enquanto Professores na ESFH, como por exemplo: o 

Projeto Educativo de Escola (PEE); o Regulamento Disciplinar dos Alunos 

(RDA); o Regulamento Geral de Avaliação dos Alunos (RGAA); o Plano Anual 

de Atividades (PAA) e o Projeto Curricular de Educação Física (PCEF). 

Após a receção destes documentos pela minha parte, tratei de ir 

“digerindo” aos poucos cada um deles, ou seja, para ir percecionando e 

estruturando informações sobre a escola onde iria efetuar o meu Estágio 

Profissional, era necessário a realização de uma leitura/análise prévia de todos 

estes documentos. 

Comecei então pelo PEE que, segundo o Artigo 9º do Decreto-lei 

nº75/2008 é, “O documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado 

pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, 

no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a sua função educativa”. 

No entanto resolvi “investigar” e saber mais sobre o Projeto Educativo de 

Escola. Após uma pesquisa à matéria lecionada na Unidade Curricular de 

Desenvolvimento Curricular, verifiquei que o PEE é um documento onde se 

expõem os principais problemas da escola em questão, bem como as 

sugestões para a resolução desses mesmos problemas. (Azanha, 2000) Para 

este autor, o PEE é um exercício de autonomia que a própria escola vai 

exercer sem ter um intuito disciplinar, ou seja, a escola irá realizar o seu PEE 

sem ter obrigatoriamente um caráter “normativo” ou “regulativo” que determine 

o seu planeamento ou a sua execução. 

Tal como refere Leite (2000, p. 4) o PEE “(…) representa uma rutura com a 

normalização e constitui-se como uma referência para a organização do 
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presente e do futuro, proporcionando um enquadramento e um sentido para as 

ações individuais.” 

Assim, e de uma forma sucinta, Broch & Cros (1992) mencionam que o 

PEE é o reflexo da escola para o seu interior e sua comunidade escolar bem 

como, para “fora de si”, ou seja, para a comunidade envolvente a comunidade 

extra-escolar. 

Relativamente ao PCEF, foi possível conhecer as normas e as regras 

pelas quais o Grupo Disciplinar de Educação Física se rege, bem como a sua 

estruturação e organização. A par deste documento, foi-nos entregue o Guião 

de Apresentação do Professor na Disciplina de Educação Física que, entre 

outras coisas, refere muitas das regras que o Professor de Educação Física 

deve incutir nos alunos e muitas das vezes são menosprezadas e 

desvalorizadas. Queria referir que tal como o PEE, este documento era 

suscetível de ser alterado. 

Por último, a análise ao PAA que, tal como o PEE ou o PCEF poderia 

ser alterado ou modificado consoante a realização e planeamento de atividades 

novas. 

Com o intuito de melhorarmos o PAA, foi-nos pedido, ao nosso Núcleo 

de Estágio e aos restantes, que nos juntássemos e fornecêssemos ideias para 

a realização de atividades durante o ano letivo. Tratou-se de uma reunião de 

Professores-Estagiários das diversas Faculdades que além de servir para 

debatermos ideias sobre o PAA, serviu para nos conhecermos melhor e 

criarmos um clima agradável e positivo entre os núcleos de Estágio. 

 

“Numa segunda parte da reunião, os Núcleos de Estágio de Educação 

Física das diversas faculdades reuniram-se para que nos pudéssemos 

conhecer ainda melhor e, principalmente, debatermos em conjunto ideias e 

temas para o Plano Anual de Atividades. Foi um momento agradável uma vez 

que se tratou de um momento de reflexão e discussão sobre o PAA e, ainda, 

permitiu-nos discutir outras problemáticas relativamente ao ano de estágio. 

Foram debatidas diversas ideias e, apesar do grande número de estagiários 
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(12) não foi difícil chegar a um consenso relativamente às atividades a propor 

ao grupo disciplinar”. (Situação nº6 do Diário de Bordo) 

 

 Antes de iniciarem as aulas, o Núcleo de Estágio teve várias reuniões 

com o Professor Cooperante onde foram discutidos diversos assuntos relativos 

ao trabalho a desenvolver durante o ano letivo. 

 Participamos também em várias reuniões, como a Reunião Geral de 

Professores, Reuniões do Grupo Disciplinar de Educação Física e Reunião de 

Professores-Estagiários de Educação Física. 

 O Grupo Disciplinar de Educação Física fez-nos chegar à nossa posse 

diversos documentos, através do Professor Francisco, alguns documentos que 

nos iriam ser úteis para todo o ano letivo. Sendo eles, “Os critérios de avaliação 

da disciplina”, “Enunciado para os testes”, “Inventário do material desportivo”, 

“Plano anual de atividades desportivas” e o “Guião de apresentação”. 

 Para a caraterização da turma pela qual fiquei responsável, o Núcleo de 

Estágio elaborou uma ficha, denominada, Ficha de Caraterização Individual do 

Aluno (FCIA). Esta ficha era composta por, perguntas pertinentes e 

fundamentais para que, pudéssemos caraterizar cada aluno, individualmente e 

a turma toda no geral.  

 Após o conhecimento dos referidos documentos, da comunidade escolar 

(Corpo Docente e não Docente), da estrutura física da escola, da própria 

cultura da escola, após a recolha de informações relevantes que o Professor 

Cooperante nos foi fornecendo no início do ano letivo, estava concluído o 

processo de recolha de informação e conhecimento sobre a ESFH. 

  

“Devolver à experiência o lugar que merece na aprendizagem dos 

conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e profissional) passa 

pela constatação de que o sujeito constrói o seu saber ativamente ao longo do 

seu percurso de vida.” Dominicé, 1990, p.149-150  
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4.1.2 Planeamento 

  

Depois de realizada a análise e “confronto” de todas as informações 

recolhidas, são iniciadas as primeiras tarefas relativas ao planeamento do 

processo de ensino. No entanto, é fundamental não descurar a importância e a 

interligação que a primeira tarefa (conceção) tem relativamente ao 

planeamento e à sua concretização. 

 Um “plano” para Klaus (1973) cit. por Bento (1998, p. 15), “(…) expressa 

a ‘estratégia’ empregue para alcançar um determinado objetivo ou, (…) a 

‘totalidade de objetivos’ de um dado domínio parcial.” 

 Partindo da ideia do autor referido anteriormente, para a obtenção de 

bons resultados ou alcance de determinados objetivos, tornava-se necessária e 

fundamental a planificação do processo de ensino, para que desta forma 

tivesse uma “linha orientadora” para me guiar em diversos momentos do ano 

letivo.  

 Assim, segundo Bento (1998, pp. 15), “planificação” é “o elo de ligação 

entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e a sua realização prática.” 

 O grande objetivo do planeamento, para Bento (1998), baseia-se na 

estruturação, racionalização e controlo do processo de ensino através da 

“orientação do processo de aprendizagem”, da “apropriação de conhecimentos 

e habilidades, na formação e desenvolvimento de capacidades”, da “ativação 

do comportamento de aprendizagem” e, da “formação consciente e racional 

dos traços caraterísticos da personalidade”. 

 Desta forma, o planeamento agrega um conjunto de ações, de atitudes e 

tomadas de decisão que irão ser fulcrais no decurso do ano letivo. 

 Tal como na fase anterior, nesta também é importante enquadrar todo o 

processo de planeamento ao contexto real, ao contexto em que nos 

encontramos, no meu caso, ao contexto da ESFH. 

 Para Bento (1998), o Professor, “à luz de princípios pedagógicos, 

psicológicos e didático-metodológicos” elabora o planeamento tendo em conta 

“as condições pessoais, sociais, materiais e locais”. Desta forma, e como já 
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referi acima, é muito importante realizar uma boa conceção, pois esta fase será 

o “alicerce” para todas as fases que lhe sucedem. 

 No entanto, o planeamento é passível de ser alterado e modificado em 

qualquer altura. Aquando a sua elaboração deverá ter-se em conta que “No 

processo real do ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário 

uma rápida reação situativa”. (Bento, 1998, pp. 16) Assim, e numa situação 

inesperada e súbita, torna-se indispensável uma boa capacidade de adaptação 

e improviso por parte do Professor para que, dentro do possível, tome as 

decisões mais corretas e ajustadas às condições existentes naquele momento. 

 Este processo foi realizado do “mais abrangente” (planeamento anual) 

para o “mais específico” (plano de aula). Assim, iniciei a construção do 

planeamento anual e posteriormente, ia construindo o planeamento das 

unidades didáticas e só depois o planeamento das aulas. Esta sequência vai 

de encontro ao que é referenciado por Bento (1998, p. 59) “A lógica da 

realização progressiva do ensino, da sua perspetiva sistemática e de 

continuidade, do seu caráter processual e do seu decurso temporal, aponta a 

necessidade de diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e 

preparação do ensino pelo professor.” 

 Há um aspeto que queria referir e que me parece pertinente, aquando a 

elaboração do planeamento o professor deverá ter em atenção a “concentração 

no essencial” (Bento, 1998). Tendo em conta o reduzido número de aulas por 

semana e o tempo disponível em cada uma, o ponto de concentração da 

atividade do professor e dos alunos, deverá ser o essencial, aquilo que 

realmente é fundamental na aprendizagem. 

 “Objetivos e matéria em demasia impedem uma boa atmosfera de 

aprendizagem ativa” (Bento, 1998, p. 27). 

 Indo de encontro ao que foi referenciado atrás, não é tarefa fácil 

selecionar, organizar e estruturar a matéria mais importante para lecionar, para 

que posteriormente a podermos planear. 

 Para colmatar esta dificuldade em muito contribuíram as conversas 

informais com os colegas do meu núcleo de estágio e de outros núcleos e em 

reuniões com o Professor Cooperante 
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4.1.2.1 Elaboração do Plano Anual 

 

“A elaboração do plano anual de ensino corresponde a uma necessidade 

objetiva” 

Bento, 1998 p. 66 

 

Para a elaboração do Planeamento anual o Grupo Disciplinar de 

Educação Física disponibilizou-nos um documento, denominado “Planificação 

Anual do 12ºano” que nos auxiliou e nos forneceu informações sobre as 

modalidades e conteúdos a lecionar em cada modalidade. 

Assim, ficaram divididas as modalidades durante o ano letivo: 

 1º Período: Uma de Jogos Desportivos Coletivos (regime de 

opção dos alunos - Voleibol), Ginástica Acrobática e Atletismo 

(Resistência aeróbia, técnica de corrida e triplo salto); 

 2º Período: Uma de Jogos Desportivos Coletivos (regime de 

opção dos alunos - Futsal), Ginástica Artística/Aparelhos, Dança; 

 3º Período: Karaté, Bitoque Rugby ou Corfebol; 

No entanto, este planeamento não “foge” à regra e também era 

suscetível de ser alterado ou modificado.  

 Após a receção deste documento, o Núcleo de Estágio reuniu-se com 

vista a organizar e elaborar o Planeamento anual e, realizar algumas 

alterações. As alterações de maior relevo, e por sugestão do Professor 

Cooperante, foram, a passagem da Ginástica Artística/Aparelhos para o 1º 

período em troca com a Ginástica Acrobática. Outra alteração de relevo foi o 

facto de lecionarmos duas modalidades coletivas no 3º período, onde 

inicialmente estava prevista a lecionação de uma, Corfebol ou Bitoque Rugby. 

“A reunião deste dia teve como grande objetivo o planeamento das 

modalidades a abordar durante o primeiro período, em função dos espaços 

destinados a cada aula e a cada turma (Roulement das instalações). 

Após uma análise de todos os planeamentos realizados por nós, debatemos 

sobre a possibilidade de existir sempre uma possível mudança para que 

pudéssemos abordar as modalidades e não a deixarmos “penduradas” para o 
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segundo período, facto que me parece relevante” (Situação nº8 do Diário de 

Bordo). 

 

 No início do Estágio Profissional esta tarefa parecia irrelevante, sem 

importância no planeamento das aulas, e mais uma formalidade a cumprir do 

que propriamente um documento de apoio. Mas depois da sua elaboração, da 

sua aplicabilidade e do auxílio que me forneceu durante o ano, a ideia inicial 

dissipou-se completamente e a elaboração deste documento tornou-se num 

procedimento positivo e benéfico para o ano letivo em causa e para o meu 

futuro enquanto Docente. 

 A elaboração deste documento é a base para todos os outros 

planeamentos que serão fabricados ao longo do ano de estágio. 

Gostaria de referir que o roulement das instalações é elaborado no início 

de cada período e dessa forma, foi-nos impossível distribuir as aulas de cada 

modalidade pelo espaço correspondente para todo o ano letivo. 

 

 

4.1.2.2 Construção/planeamento das Unidades Didáticas 

  

“Constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e 

apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e 

aprendizagem.”  

Bento (1998, p. 75) 

 

Após a realização deste planeamento a longo prazo, era altura de 

passar para o planeamento a médio prazo, a construção das unidades 

didáticas das modalidades que iria lecionar ao longo do ano letivo.  

 Para a realização deste tipo de planeamento, o Núcleo de Estágio 

adotou o Modelo de Estrutura de Conhecimentos (MEC) proposto por Vickers 

(1990). 

 O MEC como é designado habitualmente, é estruturado em 3 fases e 

composto por 8 módulos. Cada módulo insere-se numa das fases descritas.  
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A fase de análise que contempla, o módulo 1 (caraterização e análise da 

modalidade desportiva em causa), o módulo 2 (a perceção do envolvimento, 

recursos espaciais, recursos materiais, recursos humanos e recursos 

temporais) e o módulo 3 (análise dos alunos, a caraterização da turma). 

A fase das decisões que incorpora, o módulo 4 (decisão e extensão da 

matéria de ensino), o módulo 5 (enunciação dos objetivos), o módulo 6 (forma 

como se vai realizar todo o processo avaliativo) e o módulo 7 (produção de 

progressões de ensino e tarefas de aprendizagem). 

Por último, a fase de aplicação que contempla o módulo 8 (plano de 

aula). 

Este tipo de planeamento foi realizado para todas as modalidades que 

foram lecionadas durante o ano letivo. Desta forma, seguindo a lógica descrita 

anteriormente, numa determinada modalidade desportiva era realizado a 

seguinte tarefa: 

 Módulo 1: Cultura desportiva (história e caraterização da 

modalidade), habilidades motoras, fisiologia do treino e condição 

física e, conceitos psicossociais; 

 Módulo 2: Descrição dos recursos temporais, espaciais, materiais 

existentes na escola; 

 Módulo 3: Caraterização da turma 12CT2 de acordo com a 

avaliação diagnóstica; 

 Módulo 4: Decisão e extensão da matéria de ensino; 

 Módulo 5: Objetivos a atingir; 

 Módulo 6: Forma como se realiza o processo avaliativo; 

 Módulo 7: Criação de progressões de ensino para a modalidade 

em causa; 

 Este modelo de planeamento pretende demonstrar como a matéria é 

estruturada e consiste num meio para simplificar a informação e para facilitar o 

acesso a essa mesma informação. 

 Queria referir a extrema importância do módulo 1 e 7. A construção 

destes dois módulos ajudou-me bastante no planeamento e posteriormente na 

realização do ensino das modalidades que não me sentia tanto à vontade.  
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Aqui refiro-me essencialmente à Ginástica Acrobática, ao Karaté e ao 

Corfebol, modalidades em que tive alguma dificuldade em realizar o 

planeamento, pois nunca tinha experienciado nenhuma delas. Nem enquanto 

estudante do ensino secundário, nem na minha formação inicial. 

Neste aspeto senti algumas dificuldades essencialmente, ao nível regulamentar 

no Corfebol, no domínio e conhecimentos dos gestos técnicos do Karaté e, nas 

determinantes técnicas da Ginástica Acrobática. 

 No entanto, apesar de tardia, realizei alguma investigação e pesquisa, 

em livros, vídeos e sities e fiquei com alguma informação e conhecimento 

sobre as modalidades em causa, ou seja, tinha melhorado ao nível do 

“conhecimento do conteúdo” Shulman (1987) cit. por Ramos, Graça & 

Nascimento (2008). 

Também foram importantes as conversas informais que fui tendo com os meus 

colegas estagiários e os feedback’s que ia recebendo do Professor 

Cooperante, principalmente relativos ao Karaté e à Ginástica Acrobática. 

 A elaboração deste tipo de planeamento, além do Modelo de Estrutura 

de Conhecimentos (Vickers 1990), teve como base o roulement das 

instalações, para que pudéssemos distribuir as aulas de cada modalidade pelo 

espaço correspondente durante cada período letivo.  

 Assim, as modalidades que seriam abordadas durante o período em 

causa, eram alternadas devido à rotatividade dos espaços e dos materiais 

disponíveis. 

 Na minha opinião penso ser a melhor alternativa, pois desta forma os 

alunos não se encontram sempre a abordar a mesma modalidade, não ficam 

cansados ou desinteressados por um excesso de prática de uma determinada 

modalidade. Assim, os alunos encontram-se numa alternância entre as 

diversas modalidades, fazendo com que estejam motivados e interessados na 

aula. Isto também pressupõe um aumento o seu reportório motor ao praticar 

diversas modalidades. 

 A elaboração deste planeamento foi bastante trabalhosa e exaustiva, 

mas muito mais do que isso, foi positiva, benéfica e enriquecedora tornando-se 

indispensável e fundamental na preparação do processo de ensino. 
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 Penso que a produção deste tipo de documentos é essencial para a 

realização de um planeamento eficaz, útil e ativo. A elaboração destas 

unidades didáticas torna-se fundamental para estruturarmos precisamente 

aquilo que iriamos abordar em cada modalidade, bem como os objetivos finais 

atingir de acordo com o desempenho do aluno no início e ao longo de cada 

unidade didática. 

Apesar de tudo, este planeamento foi alvo de alguns ajustes e 

adaptações ao longo de cada modalidade. 

Como já referi anteriormente neste Relatório de Estágio, existe um 

espaço exterior para lecionação de aulas de Educação Física e, inicialmente no 

caso de estar a chover, os alunos ficariam dispensados da aula por decisão do 

Grupo Disciplinar de Educação Física. 

 

“O espaço destinado à turma era o exterior, mas como estava a chover e 

devido à decisão do Grupo Disciplinar de Educação Física de, no caso de estar 

a chover a turma não poder ter aula no “corredor”, os alunos ficam dispensados 

da aula. Foi uma decisão do Grupo Disciplinar que terá de ser respeitada”. 

(Reflexão da aula nº15 – Atletismo) 

 

 Apesar de não ter lecionado a aula, após uma conversa com o Professor 

Cooperante, decidi não avançar com a matéria. Decidi então, lecionar os 

conteúdo que tinha programado para a referida aula noutra aula de atletismo. 

Aqui tive a influência de dois aspetos que me parecem ser pertinentes, o facto 

de serem conteúdos novos para os alunos, pois nunca tinham abordado o triplo 

salto e, essencialmente para demonstrar aos alunos que o atletismo é uma 

modalidade extremamente rica e entusiasmante. Como refere Rolim (2011, pp, 

9), “O Atletismo é uma modalidade desportiva que reúne em si os padrões 

básicos e naturais dos movimentos legados à espécie humana”. 

  

 Na modalidade de desportos de combate, neste caso o Karaté, tive que 

realizar um grande ajuste, pois inicialmente estavam previstas cinco aulas e 

com algumas alterações realizadas ao longo do ano letivo, devido a greves da 
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função pública, atividades e visitas de estudo, apenas lecionei três aulas. 

Penso que esta foi a alteração mais significativa ao nível do planeamento das 

unidades didáticas. 

 No caso da Dança, o Grupo Disciplinar de Educação Física, decidiu que 

as turmas dos Professores Estagiários, durante a unidade didática, teriam de 

exercitar e consolidar os passos de uma coreografia para, posteriormente, 

realizarem uma “Flashmob” na escola (19 de janeiro) e no centro da Cidade de 

Guimarães. Ou seja, os conteúdos que estavam programados inicialmente, 

foram retirados e substituídos pela coreografia. Assim, depois de nos serem 

transmitidos os passos e a música da coreografia, iniciamos a unidade didática 

ainda no primeiro período, porque a data de realização da atividade era muito 

próxima e teríamos de avançar com isso rapidamente. Esta foi uma das 

alterações mais inesperadas durante o ano letivo. 

 Tal como já referi acima, as nossas aulas estavam dependentes do 

roulement das instalações e dos materiais que tínhamos ao nosso dispor. 

Desta forma, após a conclusão da unidade didática de Atletismo, e devido à 

proibição de lecionação de Futebol no espaço exterior (devido à proximidade 

com as salas de aula), tive de iniciar a unidade didática de Bitoque Rugby que 

apenas estava prevista para o 3º período. 

 Outra alteração realizada, foi na Ginástica Artística/Aparelhos. Após a 

realização da avaliação diagnóstica, verifiquei que o nível da turma em alguns 

conteúdos era bastante baixo e dessa forma, em conjunto com o Professor 

Cooperante, decidi retirar alguns conteúdos da unidade didática. 

 

“Inicialmente, e após uma análise do Programa de Educação Física e 

uma sugestão do Professor Cooperante, foram introduzidos alguns conteúdos 

tais como, posição de ângulo o rolamento atrás com passagem por apoio facial 

invertido e a rondada; 

Na minha opinião, derivado ao nível da turma e à dificuldade que 

apresentaram em realizar esses exercícios, não deverão ser abordados.” 

(Reflexão da aula nº 6 – Ginástica Artística/Aparelhos) 
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 Ainda no que diz respeito à Ginástica Artística/Aparelhos, foram 

retirados outros conteúdos devido à não existência material para a sua 

realização, mais concretamente a não existência de um Trampolim Reuther. 

  

 

4.1.2.3 Construção do Plano de aula 

 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da 

ação do professor” 

Bento, 1998, p, 101 

 

 Depois de realizadas as unidades didáticas das diferentes modalidades 

a lecionar durante o ano letivo, passamos para o planeamento mais específico, 

o planeamento a curto prazo, o Plano de Aula. 

 Para a elaboração deste tipo de planeamento é necessário um elevado 

grau de coerência com aquilo que foi programado e estipulado nas unidades 

didáticas. 

 Apesar de já ter realizado e aplicado este tipo de planeamento no 

passado (didáticas do segundo semestre do primeiro ano de mestrado), cada 

aula que preparava e planeava realizava com agrado, pois imaginava a 

satisfação e o empenho dos alunos a realizarem os exercícios e o meu 

contentamento por poder estar a transmitir-lhe informação e fazer com eles 

atingissem os objetivos por mim traçados na elaboração do plano de aula. 

 Como refere Bento (1998, p. 101), “ Depois de uma boa aula pode estar-

se esgotado mas também satisfeito e feliz”. 

 No entanto, nem tudo era alegria e felicidade. A elaboração de plano de 

aula há regras e aspetos a ter em conta. Não foi tarefa fácil criar um plano de 

aula de fácil execução e aplicabilidade, com a informação adequada, com 

breves e sucintos objetivos e sobretudo, de fácil leitura para quem não 

construía esse mesmo plano. 

 Principalmente na modalidade de Ginástica Artística/Aparelhos, as 

componentes críticas são bastantes e dessa forma tornava os planos de aula 
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muito maçudos e extensos. Então decidi selecionar aqueles aspetos que 

considerava fundamentais na realização dos exercícios e expô-los no plano de 

aula, evitando planos de aula de quatro páginas. 

 Um dos problemas que sentia na elaboração dos planos de aula, era 

sem dúvida na descrição dos exercícios, ou seja, realizava um bom raciocínio e 

um bom pensamento, mas na altura de transportar todo esse pensamento para 

o papel, as coisas não saíam tão bem e muitas das vezes a explicação do 

exercício no plano de aula não era a ideal. No entanto penso que fui 

melhorando este aspeto ao longo do ano e nessa melhoria em muito valeram 

as opiniões e sugestões do Professor Cooperante e dos meus colegas de 

estágio. 

 Ao idealizar os exercícios, fui tentando pensá-los de maneira a que a 

sua transição para o exercício seguinte despendesse o menor tempo possível e 

os alunos não tivessem oportunidades de ter comportamentos menos 

apropriados para a aula. 

 Um dos erros que cometi no início do ano letivo, era relacionado com o 

tempo de ativação geral, ou seja, despendia pouco tempo para a ativação geral 

e como o passar dos dias as temperaturas iam baixando e os alunos 

necessitavam de um aquecimento mais prolongado e intensivo. 

 

“Penso que o tempo de aquecimento foi curto, deverá ser mais extenso, cerca 

de 6 a 8 minutos na próxima aula” (Reflexão da aula nº 4 – Voleibol) 

 

“A introdução da ativação geral na parte inicial da aula, aumentando o tempo 

desta parte da aula para 15 minutos” (Reflexão da aula nº 7 – Ginástica 

Artística/Aparelhos) 

 

 Apesar de no plano de aula estipular o tempo de cada exercício, em 

muitas das vezes esse tempo foi ajustado à dificuldade ou facilidade dos 

exercícios na própria aula. Isto é, tendo em conta o excesso de sucesso ou o 

excesso de fracasso, adaptava o tempo do exercício, se os alunos estavam a 

ter sucesso demais rapidamente mudava para o exercício seguinte mesmo que 
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ainda não tivesse atingido o tempo previamente estipulado para esse exercício. 

Apesar de ter sempre uma noção do tempo de duração de cada exercício, não 

foi o ponto que dei mais importância no planeamento das aulas. 

 Segundo Bento (1998, p. 107), “Nas aulas de Educação Física, devem 

ser evitados esquematismos, isto é, rigidez e aplicação imutável dos mesmos 

padrões, figurinos e modelos.” 

 Tal como já referi acima, a elaboração do plano de aula nunca foi uma 

dificuldade para mim, no entanto existiram aspetos, os quais também já referi 

que tiveram de ser melhorados ao longo do ano letivo. 

 Às vezes é necessário “dar um passo atrás para dar dois passos à 

frente” e, durante o processo de Estágio, mais concretamente no planeamento 

das aulas, apesar de inconscientemente, errei diversas vezes, erros esses que 

me fizeram crescer e desenvolver competências para que não voltasse a 

repetir os mesmos erros.  

Para este desenvolvimento, contribui o Professor Cooperante que, ao analisar 

os planos de aula verificava alguns erros que apesar de ser insignificantes 

tinham repercussões na organização e gestão da aula mas, mesmo assim, 

deixava que aplicasse o que tinha idealizado e programado para que depois 

pudéssemos em conjunto verificar e analisar os erros que cometemos. 

 Com o culminar de cada aula, havia outra tarefa a realizar, a reflexão e 

análise crítica da aula. Tentei sempre realizar a reflexão o mais “próximo” 

possível da aula, de preferência no próprio dia para que, pudesse especificar e 

descrever os aspetos primordiais da aula. 

 De acordo com Bento (1998, p. 175), “Sem um trabalho de reflexão 

suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor.” 

  

4.1.3 Realização 

“A ação pedagógica da aula deve ser global, norteando-se por uma perspetiva 

lata das tarefas formativas e educativas. A formação dos alunos deve ser 

realizada em todo o tempo da aula, desde o primeiro até ao último minuto.” 

Bento, (1998, pp, 107)  
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No prosseguimento daquilo que vem sendo descrito nos pontos 

anteriores, conceção e planeamento, este ponto é como que o efetivar e 

executar aquilo que foi concebido e planeado. Colocar em prática tudo aquilo 

que foi previamente programado. 

 Sendo a lecionação das aulas o “ato” onde tudo se desenrola, neste 

ponto podemos verificar as maiores dificuldades, virtudes e constrangimentos 

que vivenciei e experienciei durante o Estágio Profissional. 

  

4.1.3.1 Capacidade de liderança, o controlo da turma 

 “Liderança é a capacidade de um individuo influenciar outros, 

motivar e mobilizar a equipa para o sucesso e eficácia da organização” 

House et al, (1999) 

 

Uma aula, segundo Bento (1998, p, 102), é “A forma mais sistemática, 

mais real e eficaz dos processos de formação e educação, do desenvolvimento 

da personalidade de educadores e educandos.” 

 Assim sendo, é necessário criar um bom clima de aula e um ambiente 

propício a aprendizagens, a desenvolvimento pessoal e sobretudo favorável a 

uma formação desportiva do indivíduo. 

Para que isto aconteça, é necessário existir um respeito mútuo entre 

professor e aluno, uma afetividade balizada entre ambos, a consciência de que 

“uns são o que são, devido à existência dos outros”, ou seja, o professor é 

professor porque existem alunos e, os alunos são considerados alunos devido 

à existência de professores e de uma escola. 

Apesar do Professor Cooperante conhecer a grande maioria dos alunos 

da turma, e ter-me referenciado que todos eles eram respeitadores, 

disciplinados e educados, tive sempre o receio de que não me “aceitassem” 

nem me “reconhecessem” como Professor deles. Como se tratava de uma 

turma de 12º ano e muitos dos alunos já tinham tido a experiência de ter um 

Professor-Estagiário em anos anteriores, facilmente sabiam que o Professor 
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deles na realidade não era eu, mas sim, o Professor Cooperante, o Professor 

Francisco. 

Aquando a primeira aula, teria de encontrar um ponto de equilíbrio entre 

o “autoritarismo” e o “liberalismo”. Ou seja, era necessário adotar uma postura 

equilibrada e ao mesmo tempo uma atitude de seriedade e responsável 

perante a turma. No entanto também não me queria “desviar” muito daquilo que 

era a minha personalidade, a minha maneira de estar e a minha postura 

perante um grupo. Mas como é óbvio, tive que adaptar todos estes aspetos ao 

contexto em causa.  

Na aula de apresentação, o Professor Cooperante colocou-me desde o 

início como sendo o Professor deles. Apesar de ser a primeira aula, adotei um 

estilo “tolerante”, confiante, humilde e seguro. Penso que foram características 

fundamentais, principalmente a confiança e a humildade em detrimento do 

autoritarismo e prepotência. 

Como refere Assunção Ferreira (s/d), a principal característica do 

autoritarismo “ (…) é que os alunos sofrem com a ausência de diálogo, pelo 

facto de que as decisões fundamentais são tomadas por quem ‘tem 

autoridade’, algo que jamais pode ser questionado ou discutido.” 

A única dificuldade que senti na primeira aula, foi o facto de ter uma 

pronúncia bastante acentuada e, dessa forma, sempre que falava, apareciam 

alguns “sorrisos” e fazia-se ouvir um barulho de fundo. No entanto não fiquei 

perturbado nem incomodado com o sucedido até porque já estou habituado. 

 

“No meu primeiro impacto com a turma, o que mais me marcou foi o 

facto de, os alunos repararem na minha pronúncia bastante acentuada e de 

certa forma “provocarem” um barulho de fundo sobre o tema. Não tenho 

problemas com isso nem me incomodei, pois é uma característica minha, das 

pessoas da minha zona geográfica.” (Reflexão da aula nº 1 – Apresentação) 

 

No início pensei que este facto iria ter repercussões para o resto do ano, 

isto é, que os alunos sempre que falasse ou interviesse iriam comentar. Então 

decidi ter uma pequena conversa com eles no início da segunda aula. Esta 
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conversa foi muito positiva e benéfica para mim e penso que para os alunos 

também. Os alunos perceberam e compreenderam e, desde então, tomaram 

outra atitude em relação à minha pronúncia. 

 

“Antes de realizar a chamada tive uma pequena conversa com todos os 

alunos presentes derivado ao facto de eu ter uma pronúncia bastante 

acentuada e, que na primeira aula causou algum “barulho de fundo”. Os alunos 

reagiram e lidaram bem com esse facto o que me deixou mais tranquilo e 

confiante para as próximas aulas.” (Reflexão da aula nº 2 – Testes do 

fitnessgram) 

 

Tal como já referi acima, já tinha a informação por parte do Professor 

Cooperante de que a maior parte dos alunos eram respeitadores, disciplinados 

e educados e dessa forma, foi fácil controlar e liderar a turma desde o início do 

ano letivo.  

Em todas as aulas que lecionei, nunca tive nenhum aluno que me 

faltasse ao respeito, que fosse mal educado ou que não respeitasse as minhas 

ordens. Muito pelo contrário, fui sempre respeitado por todos os alunos da 

turma. Um sinal disso mesmo é que desde a segunda aula, todos os alunos do 

sexo masculino me cumprimentavam antes e no fim da aula. 

O sucesso deste controlo da turma, deve-se sobretudo à educação e 

respeito que os alunos trazem de casa, do ambiente familiar. Além deste 

aspeto, penso que também foi importante a postura coerente que adotei, 

durante todas as aulas, uma postura humilde, confiante, alegre e de boa 

disposição, mas ao mesmo tempo com uma atitude responsável e empenhada. 

 

4.1.3.2 Um momento, a aula - execução 

“Na realização do ensino da Educação Física a aula constitui o elo 

decisivo do processo de educação e formação.” 

Bento (1998, p. 107) 
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A aula é o culminar de todo um processo que envolve a recolha de 

informação, o conhecimento e o planeamento. A aula torna-se como que o “fim 

e início em si mesma”. Isto é, torna-se o fim de um ciclo de conceção e 

planeamento para dar início à execução e realização daquilo que foi 

programado. 

Ao longo deste Estágio Profissional lecionei cerca de 63 aulas de 

Educação Física com a duração de 90 minutos cada. Como é óbvio, umas 

correram muito bem, outras correram menos bem, mas penso que esse é o dia 

a dia do professor. 

No início, nas primeiras aulas, existia algum nervosismo, ansiedade, 

receio e até alguma inquietação em relação ao que poderia acontecer. Penso 

que são atitudes normais de quem está a fazer um Estágio Profissional. 

Uma das primeiras dificuldades com que me deparei, foi com o atraso 

dos alunos. Constantemente alguns alunos chegavam atrasados, mas sempre 

com um leque de desculpa infinito. Antes de os penalizar ou prejudicar, tive 

uma pequena conversa com eles, onde lhes expliquei que deveriam mudar de 

atitude senão iriam começar a ser penalizados. Contudo os alunos melhoraram 

muito este aspeto, começando a ser pontuais os casos de atraso. 

 

“No que diz respeito à aula, a ativação geral sucedeu-se com 

normalidade exceção feita ao atraso de alguns alunos, estando a aula a 

decorrer aquando a chegada destes” (Reflexão da aula nº8 – Ginástica 

Artística) 

 

No que diz respeito aos pedidos de dispensas dos alunos, o Professor 

Cooperante referiu no início do ano, que a grande maioria dos alunos realiza 

sempre a aula e quando não realiza, é porque está mesmo impedido de fazer. 

Ou seja, os alunos demonstram um grande gosto pela prática da aula e, não 

inventam justificações para não realizarem aula. Para isto muito contribui o 

conhecimento de grande parte dos alunos pelo Professor Cooperante. A 

grande maioria das aulas, teve a presença efetiva dos 27 alunos que compõe a 

turma. 



76 

Contudo no primeiro período existiam dois alunos que, com atestado 

médico, não puderam realizar a grande maioria das aulas. 

 

Relativamente à fase de lecionação de aulas, propriamente dita, uma 

das minhas grandes dificuldades era ao nível da intervenção. Mas 

contrariamente ao que penso agora, eu pensava que o importante era ter a 

turma organizada, disciplinada e empenhada nos exercícios. Não quero 

menosprezar estas características que uma boa aula deve ter, mas sem dúvida 

que a intervenção do professor na aula é muito importante.  

Como refere Rosado (s/d), “Não basta fazer, é preciso compreender o 

que se faz”. 

Como referi acima, no início, inconscientemente, não me preocupava 

com esse aspeto, estava mais focado no bom comportamento dos alunos e no 

seu empenho na aula. 

Contudo, após algumas conversas com o Professor Cooperante, este 

referiu-me alguns aspetos que comecei a ter em conta desde esse momento. 

 

“Após o término da aula e após a conversa com o Professor Cooperante 

tenho a ressalvar os seguintes aspectos: 

 Ser mais comunicativo com os alunos; 

 Ter em atenção o tom de voz; 

 Fornecer constantemente feedback’s aos alunos; 

 Corrigir os alunos no momento em caso de erro.” (Reflexão da 

aula nº 12 – Voleibol) 

 

Também o Professor Orientador da Faculdade, aquando a primeira visita 

à escola, entre outras, referiu principalmente esta falha ao nível da intervenção. 

A minha grande dificuldade foi sem dúvida ao nível da intervenção, tinha 

de ter outro tipo de intervenção durante a aula, tinha de fornecer mais 

feedback’s aos alunos, tinha de ser mais interventivo. 
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Era fundamental fornecer informações constantes aos alunos, o 

feedback pode ser decisivo como construtor ativo das aprendizagens dos 

alunos (Rosado, s/d).   

Desde então, comecei a focalizar-me mais na intervenção na aula, no 

fornecimento de feedback’s aos alunos, no cumprimento dos objetivos que 

colocava no plano de aula. 

A minha melhoria neste aspeto foi significativa, na segunda visita do 

Professor Orientador da Faculdade, tal como é referido na reflexão seguinte. 

 

“Penso que após a reflexão da minha aula e após a conversa com o 

Professor Orientador, apesar de ter melhorado, tenho de intervir ainda mais na 

aula, escolher e adaptar melhor os exercícios ao nível dos alunos, remover 

forças de expressão usadas em exagero (vamos lá) e no caso de existirem dois 

níveis distintos, fornecer e dedicar mais atenção ao nível inferior.” (Situação nº 

13 do Diário de Bordo) 

 

Outra dificuldade com que me deparei, foi com a qualidade da minha 

instrução, ou seja, na explicação dos exercícios e nas referências das 

determinantes técnicas. 

Já de algum tempo que, tenho algumas lacunas ao nível da 

comunicação, no entanto tenho vindo a combater esse facto e penso que longo 

da minha formação académica melhorei bastante esse aspeto. Esta melhoria 

deveu-se essencialmente às práticas pedagógicas das didáticas e sobretudo, o 

Estágio Profssional. 

Algumas vezes tinha dificuldade em referir as determinantes técnicas 

das modalidades que não tinha tanto conhecimento, que nunca tinha 

experienciado como por exemplo na Ginástica Acrobática. 

Em relação à explicação, funcionamento e organização dos exercícios, 

por vezes, pensava que estava a falar para alunos que já tinham praticado a 

modalidade, que já tinham vivenciado situações idênticas àquelas que eu lhes 

estavam a demonstrar. Isto aconteceu-me principalmente no Futebol, quando 

eu explicava o exercício como explico no clube. No início foi complicado porque 
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tive que intervir várias vezes para explicar o exercício de novo, no entanto após 

algumas reflexões e conversas informais com o Professor Cooperante, 

apercebi-me dessa situação e alterei a minha postura, principalmente no 

Futebol. 

 

“No início não foi fácil explicar a fluidez do exercício, no entanto, após a 

sua execução repetida e com algumas correções minhas, o exercício funcionou 

bem e atingiu a fluidez necessária.” (Reflexão da aula nº 35 – Futebol) 

 

“Penso que poderia ter sido mais claro, objetivo e reforçado a ideia das 

determinantes técnicas do lançamento.” (Reflexão da aula nº51 – Corfebol) 

 

 

Um dos aspetos com que sempre me preocupei, foi com o tempo de 

empenhamento motor3, o tempo potencial de aprendizagem4 e com o alcance 

dos objetivos programados por mim.  

Quando o tempo de empenhamento motor é relativamente baixo, os 

alunos tendem a ter atitudes de aborrecimento, desmotivação e 

comportamentos desviantes durante a aula. 

À luz do que é referido por Bento (1998, p. 117), “A exercitação mais 

frequente e a aprendizagem mais segura garantem a formação e 

desenvolvimento de habilidades e capacidades (…).” 

Segundo Costa (1989), existem estudos efetuados que referem que, 

aqueles professores que maximizam o tempo na tarefa são professores mais 

eficazes, enquanto, por outro lado, os professores que não despendem tanto 

tempo na tarefa são menos eficazes. 

                                                 
3
 O tempo de empenhamento motor refere-se ao tempo que o aluno despende empenhado 

numa tarefa de acordo com os objetivos de aprendizagem, ou seja, corresponde ao tempo real 
e efetivo de atividade menos o tempo de espera; Unidade Curricular de Didática Geral do 
Desporto (2011). 
4
 O tempo potencial de aprendizagem é o tempo que o aluno despende empenhado numa 

tarefa específica (relacionada com os conteúdos da aula/objetivo da aprendizagem) e com 
elevada percentagem de sucesso (80% - 90%); Unidade Curricular de Didática Geral do 
Desporto (2011). 
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Assim, indo de encontro ao que é referido pelo autor, tentei sempre 

elevar ao máximo o tempo potencial de aprendizagem e o tempo de 

empenhamento motor dos alunos para que, tivessem mais oportunidades e 

possibilidades de aprimorarem e desenvolverem as habilidades e capacidades 

motoras. 

 

4.1.3.3 Formação de rotinas 

 Foi fundamental a criação de rotinas desde o início do ano letivo, quer 

para mim, quer para os alunos fundamentalmente. Eu próprio criei algumas 

rotinas, nomeadamente, antes de os alunos chegarem, o material já se 

encontrava disposto no espaço da aula e no caso de não poder ser colocado, 

encontrava-se o mais próximo possível para que não se gastasse tempo no 

transporte do material. 

 O simples facto de não me encontrar de costas para os alunos, foi uma 

rotina que demorou algum tempo alcançar, bem como a atenção constante à 

prática de todos os alunos em simultâneo. 

 Mais concretamente na modalidade de Ginástica Artística e Ginástica 

Acrobática e, devido a alguma falta de experiência no campo da observação, 

algumas vezes nem todos os alunos estavam no meu campo de visão. Nestas 

modalidades o lema, “segurança máxima, tolerância zero”, referido mais do que 

uma vez pelo Professor Cooperante, deverá estar sempre no nosso 

pensamento e não se pode facilitar o mínimo aspeto. 

 

“Após a conversa com o Professor Cooperante detetei alguns erros 

cometidos por mim, quer ao nível da aula em si, quer ao nível da sua 

estruturação. (…) Ter em atenção algumas expressões verbais utilizadas para 

com os alunos.” (Reflexão da aula nº 7 – Ginástica Artística) 

 

 As regras e as rotinas são essenciais para criar uma boa relação e um 

bom clima de aula de modo a facilitar as tarefas de gestão, organização e 

instrução. Como refere Fernandes (2003, p, 79) “ (…) um outro grande 

investimento a realizar pelo professor-estagiário consiste (…) na aquisição de 
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um conjunto de rotinas ‘standard’ relacionadas com a gestão da turma e da 

disciplina.”  

 Ao longo do ano fui criando diversas rotinas nos alunos, como por 

exemplo a arrumação e manutenção do material, a criação de umas pequenas 

conversas no início e no fim da aula com os alunos, o cumprimento da hora de 

aula, o respeito mutuo e ao mesmo tempo uma boa disposição durante a aula 

etc. Estes aspetos estão intimamente ligados com a gestão da aula, disciplina e 

um bom clima de aula.  

 No entanto estas rotinas não se criam de uma aula para a outra. Foram 

necessárias algumas aulas e algumas repreensões para que estas rotinas 

passassem a fazer parte dos comportamentos dos alunos nas aulas de 

Educação Física. 

 

4.1.4 Avaliação 

 

“Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e a 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor.” 

Bento (1998, p. 174) 

 

Tal como fui referindo ao longo do ano no planeamento das Unidades 

Didáticas (módulo 6), a necessidade de avaliar é fulcral no processo de ensino 

– aprendizagem, na medida em que só através desta tarefa é possível 

determinar os resultados da ação de aprendizagem dos alunos e o grau de 

realização dos objetivos. 

Como diz Bento (1998, p. 175) “Análise e avaliação implicam a posterior 

reprodução mental daquilo que se passou durante o ensino e a avaliação da 

sua qualidade.” 

Ao longo do ano letivo fui-me deparando com algumas dificuldades no 

que diz respeito à avaliação. Foi uma tarefa completamente nova para mim 

mas, encarei-a com seriedade, responsabilidade e retidão. É sem dúvida um 

ato muito sério e de grande responsabilidade para o professor.  
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Tal como referem Matos & Braga (1998), sendo a tarefa de avaliar por si 

só uma tarefa complexa, tudo aquilo que se relacionar com ela, direta ou 

indiretamente, pode de alguma forma a comprometer ou até facilitar.  

As minhas primeiras dificuldades prendiam-se sobretudo com o receio 

de ser injusto com algum aluno, de prejudicar esse aluno na minha avaliação. 

Enquanto aluno, ao longo destes 17 anos de vida escolar e académica, parecia 

fácil quantificar ou qualificar a prestação e/ou empenho de um aluno em 

determinada atividade, no entanto, agora penso de maneira diferente.  

É muito complicado estar perante uma turma, com 27 alunos como era o 

meu caso, e avaliar todos os alunos com o mesmo rigor e exatidão. 

Estas dificuldades foram-se dissipando sobretudo devido à experiência 

que adquiri e aos feedback’s que ia tendo por parte do Professor Cooperante. 

Na elaboração do processo de planeamento das Unidades Didáticas, no 

módulo 6, ficou definido, quais os critérios a avaliar, o que avaliar e em que 

momentos isso aconteceria. Podemos aqui verificar, mais uma vantagem do 

planeamento a médio prazo. 

O processo de avaliação para os meus alunos, continha três tipos de 

avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. 

Assim, para Rosado et. al. (2002, pp. 70), a avaliação diagnóstica, 

“(…) é a modalidade de avaliação que averigua se os alunos possuem os 

conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas aprendizagens”. 

Desta forma torna-se fundamental realizar a avaliação diagnóstico nas 

modalidades a abordar para que, posteriormente, se possa avançar nos 

conteúdos a lecionar. 

No entanto, no caso do Karaté e do Corfebol, não foi realizada a 

avaliação diagnóstico. Foi uma decisão tomada pelo Núcleo de Estágio e 

apoiada pelo Professor Cooperante. Tratava-se de modalidades nunca antes 

abordadas pelos alunos e como tal não fazia sentido avaliar o nível inicial dos 

alunos pois estes nunca abordaram tais modalidades. 

Com a exceção destas, todas as outras modalidades, iniciavam com a 

aula de Avaliação Diagnóstico. Para cada modalidade o Núcleo de Estágio, 
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elaborou uma ficha de Avaliação Diagnóstico do tipo “check-list” com os 

conteúdos a observar e com os respetivos critérios. 

No que diz respeito às modalidades de jogos desportivos coletivos, o 

Núcleo de Estágio decidiu avaliar os alunos em situação de jogo reduzido em 

detrimento de exercícios critério. Tal como referiu a Professora Luísa Estriga 

(2011), “A partir do jogo, o professor deve identificar o problema pertinente.” 

Desta forma, pretendi recolher e observar quais as grandes dificuldades e 

problemas dos alunos para que, posteriormente, pudesse ter uma intervenção 

pedagógica com mais qualidade. Citando de novo a Professora Luísa Estriga, 

“O jogo não é só a referência, é o principal meio de ensino.” 

Porém, nas modalidades individuais, a avaliação diagnóstico foi 

realizada através de exercício critério, tal como refere Monteiro (1993) e 

Carvalho (1994) cit. por Rosado et. al. (2002 p. 74), “a necessidade de 

concretizar esta avaliação através de um conjunto de exercícios critério (…)”. 

Contudo a minha primeira dificuldade na avaliação diagnóstico não 

esteve relacionada com o método ou processo utilizado, mas sim na 

capacidade de avaliar os alunos em modalidades que nunca tinha 

experienciado como foi o caso da ginástica acrobática. Ter de avaliar/identificar 

o nível dos alunos numa modalidade que nunca tinha experienciado não foi 

tarefa fácil. No entanto, após algumas conversas com o Professor Cooperante 

e com os meus colegas estagiários que presenciaram a aula, pude averiguar 

algumas lacunas que não dei conta durante a aula. 

Relativamente às outras modalidades em que realizei a avaliação 

diagnóstico, no início não foi fácil enquadrar a turma num determinado nível ou 

patamar. Tinha plena consciência que esta avaliação inicial iria influenciar todo 

o processo de planeamento a médio e curto prazo (unidades didáticas e planos 

de aula respetivamente).  

No caso do futsal, as discrepância entre rapazes e raparigas era tanta 

que decidi dividir a turma em dois níveis distintos. 

 

“No que diz respeito aos resultados da Avaliação Diagnóstico quero 

salientar alguns pontos: 



83 

 Em geral: 

 Há claramente dois níveis distintos: 

 Os rapazes situam-se no nível avançado; 

 As raparigas situam-se na sua globalidade no nível 

intermédio; 

 Nos aspectos técnicos (condução de bola, passe, 

recepção, finta, remate) a turma encontra-se num nível 

avançado, sendo que as raparigas encontram-se num 

“patamar” um pouco mais baixo.” 

(Reflexão da aula nº 28 – Futsal – Avaliação Diagnóstico)  

 

Relativamente à avaliação formativa, segundo Landsheere (1979), cit. 

por Rosado et. al.(2002), “ (…) tem por único fim conhecer onde e em quê o 

aluno sente dificuldade e procurar informá-lo. Esta avaliação não se traduz em 

nota, nem muito menos em ‘scores’. Trata-se de um ‘feedback’ para o aluno e 

para o professor”. 

Tal como dizem os autores, esta avaliação é fundamental para o 

professor para que, dessa forma, este possa conhecer os problemas e 

dificuldades que os alunos vão sentindo ao longo da unidade didática e 

encontrar estratégias para colmatar essas mesmas dificuldades e problemas. 

Durante o meu processo de estágio não senti dificuldades em realizar a 

avaliação formativa, pois no final de cada aula tinha sempre conversas 

informais com os meus colegas de estágio sobre a aula e um dos pontos sobre 

os quais conversávamos era sobre o desempenho dos alunos. 

Assim a avaliação formativa foi realizada de um modo informal ao longo 

das unidade didáticas, através da observação direta. Esta avaliação, será o 

ponto fundamental no meu papel de professor. No final de cada aula, realizava 

registos sobre a prestação dos alunos e sobre o seu empenho e 

comportamento nas aulas de maneira a ficar com um ‘feedback’ de cada aula 

lecionada. 
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Segundo Rink J. (1993, pp, 227) para que exista coerência neste modo 

de avaliação, há que considerar 3 aspetos: 

 Os professores definam, de forma clara, os seus objetivos para as aulas; 

 As tarefas são orientadas para os objetivos; 

 O professor é capaz de observar e analisar as respostas dos alunos 

tendo em conta os objetivos estabelecidos; 

 

“Em jeito de conclusão, penso que esta foi uma das aulas que me 

correram melhor até agora, com um grande empenho e envolvimento por parte 

dos alunos e da minha parte também. 

 Por último queria referir a atitude de todos os rapazes nesta aula, que 

demonstraram empenho, interesse e dedicação nesta aula, quando assim é, a 

aula torna-se muito mais proveitosa e positiva para o Professor e para os 

próprios alunos.” (Reflexão da aula nº 26 – Dança) 

 

“Penso que foi uma aula positiva, no entanto acho que alguns alunos, 

não tiveram o empenho e a atitude que se deseja.” (Reflexão da aula nº 25 – 

Dança) 

 

Para encerrar este ponto sobre a avaliação formativa gostaria de citar 

Ribeiro e Ribeiro (1990) cit. por Rosado et. al.(2002) que referem que, “a 

avaliação formativa acompanha todo o processo de ensino – aprendizagem, 

identificando aprendizagens bem sucedidas e as que levantam dificuldades, 

para que se possa dar remédio a estas últimas e conduzir a generalidade dos 

alunos à proficiência desejada e ao sucesso nas tarefas que realizam”. 

 

No que concerne à avaliação sumativa, o Despacho Normativo 98A/92 

diz que este tipo de avaliação, “traduz-se num juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes 

do aluno, tendo lugar, ordinariamente, no final de cada período letivo, no final 

de cada ano e de cada ciclo de ensino, podendo também, acrescentarmos, ter 
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lugar no final de uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar 

globalmente”. 

Esta modalidade de avaliação para Vickers (1990, pp, 135), “ocorre 

numa ocasião como no final duma aula, de uma unidade, ou de um ano; realça 

o progresso de um aluno num aspeto particular do seu percurso.” 

A avaliação sumativa foi realizada na última aula de cada unidade 

didática. Os métodos utilizados para a avaliação do domínio psico-motor, foram 

idênticos aos utilizados na avaliação diagnóstico bem como o contexto. Desta 

forma existe coerência entre a avaliação diagnóstico e a avaliação sumativa 

dos alunos.  

Esta avaliação permite estabelecer a situação do aluno em relação aos 

diferentes objetivos traçados, possibilitando, desta forma, a atribuição de uma 

classificação a cada um dos alunos. 

No final de cada período era realizado um teste escrito elaborado pelo 

Núcleo de Estágio para aferir o grau de conhecimento dos alunos no domínio 

cognitivo. Para a realização deste escrito, o Núcleo de Estágio elaborou 

diversos documentos (um para cada modalidade) de apoio aos alunos para que 

estes pudessem ter uma base sólida para consolidar os conhecimentos 

relativos à cultura desportiva. 

Como refere Pacheco (1994), esta modalidade de avaliação, a avaliação 

sumativa, está intimamente ligada à medição e classificação do grau de 

“alcance” do aluno ao longo do processo ensino-aprendizagem.  

Relativamente à atribuição da nota final de cada período, o Núcleo de 

Estágio elaborou uma folha de cálculo para cada período onde constava: 

 A avaliação formativa de cada modalidade, aula a aula (preenchimento 

contínuo); 

 O mapa de presenças dos alunos; 

 Avaliação sumativa de todo o período nos diversos domínios psico-

motor, cognitivo e sócio-afetivo; 

Após o preenchimento desta ficha, era atribuída uma nota final a cada 

aluno. Este método simplificou em muito a minha tarefa, pois bastava introduzir 

os dados e a nota do aluno era atribuída automaticamente. 
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No entanto a última palavra era sempre do Professor Cooperante que, 

sobretudo no primeiro período teve de realizar algumas alterações às notas 

sugeridas por mim. Não tive qualquer problema em ajustar as notas e após 

uma conversa com o Professor Cooperante, verifiquei que em alguns casos, as 

notas não estavam ajustadas. 

Após a conclusão de cada período, posso afirmar que me sentia cada 

vez mais capaz de, lecionar, observar e avaliar os alunos em simultâneo. Não 

foi uma tarefa fácil de incorporar, era muita responsabilidade ao mesmo tempo, 

mas penso que evoluí e desenvolvi bastante esta capacidade que é uma 

caraterística muito particular do Professor de Educação Física 

 

4.2 Área 2 e 3 – Participação na escola e relações com a comunidade 

 

“Estas áreas englobam todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e 

que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e 

local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio.” 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011-2012 

 

Esta é a segunda área de desempenho do Estágio Profissional que 

abrange a relação do professor-estagiário com a comunidade escolar e extra 

escolar. Ou seja, estas áreas englobam, as atividades não letivas realizadas 

pelo professor-estagiário ou pelo Núcleo de Estágio, na escola e, nas relações 

que estes estabelecem entre a escola e o meio envolvente à mesma. 

 Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011-2012 

esta área tem como objetivo, “Contribuir para a promoção do sucesso 

educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora.” 

 Como todos sabemos o papel do Professor, seja ele de que disciplina 

for, não se limita à lecionação de aulas, mas sim um papel ativo, criativo e 
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astuto em atividades e ações realizadas na escola e fora dela. Existe um leque 

de atividades e funções que o professor tem dentro da escola. 

 Nunca tive qualquer tipo de problema em me integrar na ESFH, sempre 

fui habituado a ser humilde e honesto em qualquer lugar. Desde o início que 

estabeleci boas relações com o corpo docente (especialmente de Ed. Física) e 

não docente (funcionários). Após a conclusão do processo de estágio, posso 

mesmo afirmar que ganhei diversas amizades e afeições por algumas pessoas 

da ESFH. Desta forma, o meu processo de socialização, integração e inclusão 

na ESFH não acarretou qualquer tipo de dificuldade para mim. 

 É óbvio que a facilidade deste processo também se deveu ao facto de as 

pessoas que compõe a comunidade escolar daquele estabelecimento de 

ensino serem bastante simpáticas e acolhedoras. Penso que este fator também 

me ajudou durante este processo. 

 

 

4.2.1 Participação na Escola Secundária Francisco de Holanda 

A minha participação na ESFH, não se resumiu à simples lecionação de 

aulas, nem à simples condução do processo ensino-aprendizagem da turma 

12CT2. Foi minha intenção ter uma participação ativa e dinâmica, primeiro num 

contexto mais restrito, no seio do Núcleo de Estágio e do Grupo Disciplinar de 

Educação Física e, num contexto mais amplo, na ESFH. 

Numa das primeiras reuniões com o Professor Cooperante, este pediu-

nos que idealizássemos algumas atividades para, posteriormente, realizarmos 

(se possível) durante o ano letivo. No entanto e como já foi referido neste 

documento, por iniciativa do Grupo Disciplinar de Educação Física, os Núcleos 

de Estágio de Ed. Física da ESFH, juntaram-se e decidiram realizar algumas 

atividades em “conjunto”. 
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4.2.1.1 Jornal “Encontro” 

 A primeira atividade realizada pelo Núcleo de Estágio, foi a elaboração 

de um artigo para o Jornal da Escola com o tema “Hábitos e guia prático de 

uma alimentação saudável”. 

 Este artigo tinha como objetivo elucidar os jovens adolescentes das 

vantagens de uma alimentação saudável e ao mesmo tempo fornecer um guia 

prático para ser consultado em qualquer altura. O guia continha, as seções da 

roda dos alimentos, a quantidade específica de alimentos e as porções 

necessárias pode dia. 

 Foi uma atividade diferente daquilo que estamos habituados, mas foi 

interessante e benéfico podermos publicar este artigo no jornal. 

 

 

 

4.2.1.2 “dESFHrute 8X” 

 Esta atividade era organizada por todos os Núcleos de Estágio da 

ESFH. A atividade consistia no seguinte, todos os meses, um Núcleo de 

Estágio ficava responsável por lecionar uma aula (horário pós-laboral/ 1x/mês) 

de uma modalidade desportiva previamente determinada por nós. A população 

alvo era o corpo docente e não docente da escola, ou seja, o objetivo era reunir 

o máximo de professores e funcionários da ESFH numa sessão de atividade 

física com uma boa disposição e de maneira a quebrar rotinas. Tal como 

estava escrito no slogan do cartaz, “Saia da Bancada”. 

 Tínhamos o objetivo de retirar as pessoas da sua rotina diária e trazê-las 

por breves instantes para o “mundo” do desporto. Nestas atividades era 

fundamental que cada participante tivesse boa disposição e alegria pois estas 

caraterísticas tornavam-se essenciais no decorrer da sessão. 

 Assim no início do ano as modalidades foram distribuídas pelos meses 

do ano letivo e pelos respetivos Núcleos de Estágio, sendo que o nosso núcleo, 

ficou responsável por organizar duas sessões de atividade física, em 

Novembro (Voleibol) e em Abril (Bitoque Rugby). Apenas me vou referir às 

atividades que foram realizadas pelo nosso Núcleo de Estágio, pois nas outras 
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atividades apenas estivemos presentes, não tendo qualquer função ou 

responsabilidade de organização. 

 A primeira atividade em novembro, foi realizada no pavilhão da escola e 

foi bastante positiva. Houve uma afluência satisfatória de professores de Ed. 

Física e mesmo, de professores de outras disciplinas. 

 No entanto e após esta primeira atividade ficamos com a sensação de 

que poderíamos ter ido mais longe, principalmente ao nível da divulgação. Isto 

é, apesar de termos efetuado um cartaz com as modalidades e com os 

respetivos meses, não foi suficiente. Outro entrave que encontramos, foi o 

horário. Devido à ocupação do pavilhão durante o dia com as aulas de Ed. 

Física, e devido aos horários letivos dos professores, não tínhamos outra 

hipótese senão realizar a atividade ao fim do dia. Penso que apesar dos 

professores estarem “libertados” da escola a essa hora, têm outras 

responsabilidades que muitas vezes não podem adiar. 

 Desta forma, para a segunda sessão da atividade “dESFHrute” (abril – 

bitoque rugby), tentámos combater estas lacunas que evidenciaram na primeira 

sessão. 

 Aquando a segunda atividade, realizamos uma divulgação, com cartazes 

distribuídos pela escola, através de e-mail e através de convites pessoais 

entregues em mão ao corpo docente e não docente da ESFH. Esta segunda 

atividade teve uma particularidade, foi realizada no Parque da Cidade de 

Guimarães e no final efetuamos um “lanche convívio” o que, poderia, atrair 

mais pessoas à atividade. 

 No entanto, a atividade teve, praticamente a mesma afluência, da 

primeira sessão. Porém foi muito positivo e benéfico no final da atividade 

ficarmos a conviver com todos os participantes e até, foi uma maneira de nos 

ficarmos a conhecer melhor. 

 No resumo das duas sessões de atividades, existiram objetivos atingidos 

e objetivos que ficaram muito aquém daquilo que era esperado. Conseguimos 

o objetivo de “retirar” algumas pessoas das suas rotinas diárias, mesmo sendo 

uma vez por mês, notava-se que essas pessoas estavam sempre à espera que 

chegasse a data da atividade. Era muito proveitoso ouvir este feedback por 
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parte das pessoas. Por outro lado, a adesão não foi aquela que esperávamos, 

mesmo realizando uma boa divulgação, com convites pessoais etc. não 

conseguimos que algumas pessoas se “desviassem” uma vez por mês da sua 

rotina diária. Também sabemos que muita gente após o seu trabalho letivo, tem 

outras responsabilidades e outros compromissos que não podem ser colocados 

de lado ou em segundo plano. 

 Foi uma atividade positiva, benéfica e proveitosa, quer a nível 

desportivo, como a nível pessoal.  

 

 “Em jeito de conclusão penso que atividade correu muito bem, com 

todos os participantes a empenharem-se na sessão com dedicação, motivação 

e acima de tudo boa disposição. Penso que para quem foi, foi um momento 

muito bem passado e para mais tarde recordar.” (Reflexão da atividade 

“dESFHrute” – 2ª sessão Bitoque Rugby) 

 

 

Figura 2 – Atividade “dESFHrute 8x” – Bitoque Rugby 

 

 4.2.1.3 “xicOLÍMPIADAS” 

 A atividade “xicOLÍMPIADAS” consistiu na realização de diversas 

modalidades do Atletismo e o já tradicional Corta-Mato escolar. 
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 Esta foi mais uma atividade que contou com a organização de todos os 

Núcleos de Estágio e do Grupo Disciplinar de Educação Física. 

 Como já referi acima, esta atividade, além do Corta-Mato escolar, teve 

outras modalidades à disposição dos alunos da ESFH como o salto em 

comprimento, a corrida de velocidade (60 metros) e o lançamento do peso. 

Com esta diversificação de modalidades tínhamos como objetivo proporcionar 

aos alunos um leque mais diversificado de modalidades além do tradicional 

Corta-Mato. Assim, os alunos que não quisessem participar no Corta-Mato 

tinham outras modalidades onde podiam interessar-se e participar. É de 

salientar que todas as provas tinham os dois escalões etários representados na 

escola (juvenis e juniores) nos dois sexos (masculino e feminino). 

 Não foi difícil encontrar um local onde pudéssemos realizar tudo isto, 

pois em Guimarães existe um Complexo Desportivo (Pista de Atletismo 

Gémeos Castro) onde já vem sendo realizado o Corta-Mato escolar, fase local 

e fase regional. 

 Ao nível da organização foi relativamente fácil, pois cada professor 

ficava responsável por inscrever os seus alunos nas respetivas provas num 

computador existente na sala dos professores de Ed. Física. 

 Cada Núcleo de Estágio ficou responsável por uma prova e o meu 

núcleo fiou responsável pela organização da prova de salto em comprimento. 

No dia da prova, o núcleo responsável organizava tudo aquilo que 

tivesse a ver com a prova que estivessem responsáveis, entrega dos dorsais, 

registos dos resultados, arbitragem das provas, segurança da prova, etc. 

A atividade correu bastante bem, muito bem organizada, a distribuição 

de responsabilidades muito bem delineada, com a fluidez necessária, sem 

atrasos e sem problemas de última hora. Mas acima disto tudo, a atividade 

“xicOLÍMPIADAS” teve uma afluência enorme por parte dos alunos, houve 

professores da ESFH que disseram que nunca houve uma atividade com estas 

caraterísticas com tanta afluência de alunos. 

Foi sem dúvida um êxito a nível de participantes e de organização. Os 

alunos gostaram bastante e participaram com empenho, garra e dedicação nas 

provas em que se inscreveram. 
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“Em termos gerais a atividade correu bastante bem, além do facto de 

pouco ou nada ter chovido durante as provas, os alunos participaram em 

massa, facto que nos deixa muito contentes e com um sentido de “dever 

cumprido”. 

Foi agradável ver tantos alunos empenhados e dedicados nas diversas 

atividades.” (Reflexão da Atividade “xicOLIMPIADAS”) 

 

Para mim enquanto estagiário, foi uma atividade que me marcou pela 

positiva em diversos aspetos, a nível de organização, de responsabilidade, de 

envolvência, pelo impacto que causou na ESFH, mas sobretudo pela grandeza 

e pela participação dos alunos. 

 

Figura 3 – “xicOLIMPIADAS” 

 

4.2.1.4 O papel do Diretor de Turma 

“ O Diretor de Turma desempenha, junto dos docentes da turma, uma 

função de coordenação – das atuações de cada um deles no âmbito da 

respetiva área de docência – e de articulação/mediação entre essa ação dos 

professores e os restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos 

e os encarregados de educação.”  

Roldão (2007, pp, 3) 
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Durante a minha formação académica, especialmente durante o 2º Ciclo 

de Estudos, na Unidade Curricular de Gestão e Cultura Organização da Escola, 

fiquei a perceber algumas funções e responsabilidades do diretor de turma.  

A certa altura do meu Estágio Profissional tive oportunidade de perceber 

aprofundadamente o importante papel do diretor de turma. O Professor 

Cooperante marcou uma reunião com uma Diretora de Turma da ESFH para 

que esta nos pudesse explicar, o papel de um diretor de turma. 

Após a reunião com a Professora em questão, fiquei a perceber que o 

Diretor de Turma tem um cargo fundamental na escola, na turma que lidera, 

com cada aluno em particular e na relação escola/casa e escola/encarregado 

de educação. 

Desta forma, o diretor de turma é o docente “de serviço” ou seja, todos 

os problemas relacionados com a turma e com cada aluno em particular, vem 

recair sobre o diretor de turma. Qualquer comportamento menos adequado de 

um aluno, qualquer problema de aproveitamento, qualquer problema de 

indisciplina, qualquer problema que aconteça na sua turma, o diretor de turma 

é o primeiro a ter conhecimento e a ter de o resolver. 

É deveras importante para o diretor de turma, o conhecimento 

aprofundado de cada aluno, o seu contexto familiar e socioeconómico para 

que, o possa ajudar, compreender e de certa forma “amparar” em caso de 

“queda”. 

Ficamos a perceber que o diretor de turma, sistematicamente, recolhe 

informações dos seus alunos em cada disciplina junto do professor da mesma. 

Essas informações podem ser relativas ao aproveitamento, comportamento, 

pontualidade e assiduidade do aluno. No caso de alguma destas informações 

for relevante, o diretor de turma tem a obrigação de transmitir ao encarregado 

de educação desse mesmo aluno o que se está a passar. 

Queria apenas referir mais um facto que me parece relevante, a diretora 

de turma em causa, tinha à sua responsabilidade uma turma de 12º ano o que 

implica para a professora diretora de turma, um função acrescida, “orientar e 

guiar” os alunos.  
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Isto porque, os alunos encontram-se a finalizar o Ensino Secundário e, 

segundo a professora, muitos alunos pedem auxílio ao diretor de turma para 

calcular a média, para darem a sua opinião sobre o curso mais adequado, 

sobre a instituição de Ensino Superior que devem escolher etc. Desta forma, o 

diretor de turma do 12º ano, tem uma função acrescida, orientar o aluno. 

Gostaria de referir algumas caraterísticas que, me parecem 

fundamentais na personalidade de um diretor de turma, compreensível, 

atencioso, humano, justo, equilibrado, sensível e próximo dos alunos. 

Relativamente ao trabalho burocrático do diretor de turma, ficamos a 

perceber que a ESFH, possui um programa informático que gere todo o 

trabalho burocrático do diretor de turma, relativamente às faltas justificadas e 

injustificadas, pautas e classificações, histórico das classificações, fichas 

individuais de cada aluno (dados pessoais do aluno, agregado familiar e 

encarregado de educação). 

Assim ficamos a perceber que o diretor de turma, além de ser o 

professor com mais trabalho da turma, é acima disso, um orientador, um guia, 

um “bombeiro”, um “auxiliar” do encarregado de educação, uma “ponte” entre a 

casa e a escola e um amigo de todos os alunos da sua turma. 

 

4.2.1.5 Desporto Escolar – Voleibol Feminino 

Durante o meu estágio tentei acompanhar a equipa do desporto escolar 

pela qual o Professor Cooperante estava responsável, a equipa de voleibol 

feminino. No entanto devido aos meus compromissos profissionais (lecionação 

de aula de natação), não pude acompanhar como era meu desejo. Mas 

vivemos tempos difíceis e senão aproveitarmos as oportunidades, depois pode 

ser tarde demais. 

No entanto, acompanhei alguns treinos e uma jornada da fase local 

realizada no pavilhão da ESFH, onde estiveram presentes várias escolas 

(Escola Secundária de Vizela, Escola Secundária Martins Sarmento e ESFH). 

Não acompanhei mais pois alguns jogos eram relativamente longe da minha 

área de residência. 
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Nos treinos que estive presente pude observar o rigor, ambição e 

objetividade que o Professor Cooperante transmite às suas atletas. A 

motivação necessária para que as atletas se sintam confiantes e seguras 

daquilo que estão a fazer. 

Foi importante perceber como um Professor de Ed. Física lida com os 

atletas em contexto diferente, ou seja, não sendo uma aula de Ed. Física, o 

comportamento do Professor, apesar de idêntico, muda substancialmente. 

Quero referir a excelente relação que o Professor Cooperante mantém 

com as suas atletas e a forma como lida com elas e vice-versa. 

Na única jornada que acompanhei, pude verificar a excelente 

organização entre os Professores responsáveis pelas equipas e a magnífica 

relação que mantém. Foi muito benéfico puder perceber toda a burocracia que 

também é necessária para a realização dos jogos.   

Infelizmente a equipa foi afastada da competição precocemente e não 

pude acompanhar mais jornada nenhuma. 

Foi uma experiência muito positiva e acima de tudo enriquecedora para 

o meu futuro enquanto docente de Ed. Física. 

 

4.2.1.6 Desporto Escolar – Compal Air 

Enquanto estagiário também acompanhei as diversas equipas da ESFH 

que se deslocaram à Escola Secundária de Vizela para a realização do 

apuramento da fase local do torneio de basquetebol “Compal Air”. 

Esta fase do torneio realiza-se anualmente nesta escola devido às 

excelentes condições que possui para a realização deste torneio que engloba 

as diversas escolas do Vale do Ave. 

No entanto o núcleo de estágio não esteve diretamente ligado à sua 

organização, essa ficou à responsabilidade do Corpo Docente de Educação 

Física da Escola Secundária de Vizela. As nossas funções eram basicamente 

de supervisionar a realização dos jogos disputados pelos alunos da ESFH. 

Aqui pude constatar a excelente qualidade que os alunos desta escola têm, 

tendo chegado às finais de feminino e masculino em todos os escalões que 

participaram (juvenis e juniores). 
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Queria salientar a boa organização da atividade, pois eram muitos 

alunos e muitos jogos em simultâneo, mas sobretudo, a excelente prestação 

dos alunos e alunas da ESFH. 

 
Figura 4 – Desporto Escolar – Compal Air 

 

4.2.1.7 Ação de Formação: “Importância dos materiais auto 

construídos no Atletismo” 

Esta Ação de Formação tinha como título “Importância dos materiais 

auto construídos no Atletismo”, foi uma ideia que surgiu do nosso Núcleo de 

Estágio com o apoio e cooperação do nosso Professor Cooperante e foi 

organizada e “lecionada” por nós. Depois de no ano transato termos a 

oportunidade de conviver com esta temática na prática, este ano decidimos 

transmiti-la aos demais interessados. 

A ação de formação foi realizada com o intuito de demonstrar aos 

Professores de Ed. Física e diversos Núcleos de Estágio de Ed. Física da 

ESFH a importância dos materiais auto construídos no ensino do Atletismo. 

Os materiais de que nos servimos para a demonstração, foram 

realizados por nós na Didática de Atletismo com o Professor Ramiro Rolim. 

Todos nós (Núcleo de Estágio) demos o nosso contributo nesta ação de 

formação. No início efetuamos uma pequena introdução sobre a temática e 

onde frisamos o facto de grande parte dos alunos não gostarem de Atletismo e, 
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“inconscientemente”, os Professores de Ed. Física perderem a motivação para 

lecionar esta modalidade e também, pelo facto de não possuírem material. 

Dessa forma resolvemos demonstrar aos Professores e Núcleos de 

Estágio que, mesmo que a escola não possua material, nós e os próprios 

alunos podem elaborar o material de forma económica e alegre e, em alguns 

casos em conjunto com outras disciplinas. 

Antes de iniciarmos a ação de formação, dividimos tarefas e decidimos 

quem abordaria cada material e a respetiva modalidade. 

Como o nosso “auditório” era 100% da área da Ed. Física, resolvemos 

não entrar em pormenores sobre determinantes técnicas das diversas 

modalidades ou mesmo em progressões pedagógicas para abordar 

determinada modalidade, pois até se tratava de uma falta de respeito para com 

o corpo Docente da ESFH. 

As nossas demonstrações e intervenções sobre o material foram curtas, 

sucintas e objetivas para que os Professores e Núcleos de Estágio ficassem a 

perceber que, mesmo que não exista material, com um pouco de criatividade, 

podemos abordar as modalidades, este era o nosso grande objetivo. 

Queria realçar a boa presença do Grupo Disciplinar de Educação Física 

e dos Núcleos de Estágio. 

No final da ação de formação, ao ouvir o feedback positivo por parte de 

todos os participantes, ficamos bastante contentes e satisfeitos por termos 

realizado um bom trabalho e pela informação ter sido transmitida e recebida 

com sucesso. Posso mesmo afirmar que foi uma atividade muito bem 

conseguida e com um resultado muito bom para todo o Núcleo de Estágio. 
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Figura 5 – Ação de Formação “Importância dos materiais auto construídos no Atletismo” 

 

4.2.1.8 “FlashMob” 

Esta atividade foi proposta pelo Grupo Disciplinar de Educação de 

Educação Física na parte final do 1º período que consistia, na realização de 

uma “FlashMob” com todos os alunos dos Professores-Estagiários, na ESFH, 

mais propriamente no átrio principal no dia da ESFH, dia 19 de janeiro, durante 

a entrega de prémios da “xicOLÍMPIADAS”. 

No entanto por diversos motivos, esta atividade não se realizou nesta 

data, mas foi realizada noutra data posteriormente marcada. 

A realização desta atividade não decorreu como o esperado. Tal como 

todas as Flashmob, esta tinha um caráter de “surpresa”, queria causar um 

grande impacto, sem que as pessoas à volta se apercebam do que se iria 

passar, ou seja, provocar curiosidade e admiração nas pessoas que vão 

passando e que se encontravam por ali. 

Porém nada disto aconteceu, devido a fugas de informação, toda a 

comunidade escolar sabia onde, quando e como esta atividade se iria 

desenrolar. Isto significou que o “efeito surpresa” que era pretendido, não se 

sucedeu. 

Devido a esta falha, o espaço onde se iria desenvolver a Flashmob estava 

completamente cheio de pessoas e como tal, a atividade não se desenvolveu 

como esperado, houveram movimentos e ações que ficaram impossíveis de ser 
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realizadas devido à ocupação do espaço pelos alunos e pessoal docente e não 

docente da ESFH. 

 Desta forma, a atividade não teve o impacto nem a grandeza que se 

pretendia que tivesse. Penso que numa atividade deste género o sigilo deverá 

ser a “arma secreta”. 

 

 4.2.1.9 Roteiro Cultural da Xico 2012 

Esta atividade é uma tradição da ESFH que se realiza todos os anos e 

tem um caráter muito importante, pela sua história e tradição e também pela 

envolvência e aderência da comunidade escolar. 

A atividade consiste na realização de uma caminhada pelos locais mais 

emblemáticos da Cidade de Guimarães.  

A organização desta atividade esteve a cargo do Grupo Disciplinar de 

Educação Física (incluindo os Núcleos e Estágio) e contou com a colaboração 

de todos os professores e funcionários da ESFH. 

Como já referi acima esta atividade consiste numa caminhada pelos 

locais mais históricos e importantes da Cidade de Guimarães, locais esses 

onde se desenrolaram diversas atividades. 

As atividades que se puderam observar ao longo do roteiro foram 

bastante diversificadas e de grande interesse e expetativa para a população 

participante. O leque das atividades era composto por, um Flashmob, dois 

números de ginástica acrobática, uma coreografia de expressão corporal por 

duas alunas, um espaço com música e dança livre, onde os alunos poderiam 

dançar e cantar ao som da música colocada por uma DJ de Guimarães e, uma 

demonstração de música tradicional por intermédio de um rancho folclórico da 

Cidade de Guimarães. 

Os alunos tinham de assistir a todas estas atividades, pois no final 

teriam de responder a uma pergunta sobre a atividade. Os cerca de 800 alunos 

andavam sempre em grupo e eram orientados pelos seus professores. 

No final o ponto de encontro foi o Parque da Cidade de Guimarães onde 

foi oferecido o almoço a todos os participantes. Neste local ainda se pode 
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observar um concerto de música rock por uma banda composta por alunos da 

ESFH. 

Posso afirmar que foi a atividade mais divertida, interessante, apelativa e 

importante que realizei durante o ano de estágio. Não só pela enorme 

participação dos alunos (cerca de 800) como também pelo impacto que causou 

na Cidade de Guimarães. 

Além de contribuir para um melhor conhecimento da Cidade e dos locais 

históricos que a compõem, foi muito proveitoso e enriquecedor, para mim 

enquanto professor-estagiário, estar ligado à organização de um evento desta 

envergadura. 

Sem dúvida que foi dos momentos mais marcantes durante a minha 

“estadia” na ESFH. 

 

 4.2.1.10 Reuniões com os diversos órgãos da ESFH 

 Decidi colocar este ponto no meu Relatório de Estágio pois parece-me 

importante referir a minha participação e colaboração em diversas reuniões. 

Foram várias as reuniões em que estive presente ao longo deste ano 

letivo, desde reuniões de Núcleo de Estágio, de Grupo Disciplinar, a Conselhos 

de Turma e, a Reunião Geral da ESFH. 

 Penso que este tipo de reuniões foi fundamental para mim em diversos 

aspetos, como por exemplo, perceber o funcionamento, estrutura e 

organização das mesmas, compreender o objetivo específico de cada reunião 

e, conhece o papel do Professor de Ed. Física em cada uma destas reuniões. 

Tendo em conta a sua natureza, cada reunião tinha objetivos e 

importâncias distintas. 

Porém não pude estar presente na reunião de Conselho de Turma do 2º 

período, pois esta realizava-se numa segunda feira e nessa data eu, e os meus 

colegas, tínhamos exame à disciplina de Tópicos de Educação Física e 

Desporto II. 

Foi bastante importante presenciar um Conselho de Turma e ver como 

toda a reunião de desenrola, como são discutidos os diversos assuntos e, a 

excelente relação que os professores têm entre si. O facto de cada aluno ser 
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retratado individualmente, foi muito benéfico para mim, porque fiquei a 

conhecer os meus alunos nas outras disciplinas, relativamente ao seu 

comportamento, ao seu aproveitamento e às suas atitudes nas aulas. 

Mais concretamente nas reuniões com o Grupo Disciplinar de Educação 

Física, fiquei a perceber que é um grupo bastante unido, compacto, alegre e 

ambicioso. Apesar de não ter a formalidade de um Conselho de Turma, foram 

reuniões muito ativas, dinâmicas e “abertas”, ou seja, cada um podia dar a sua 

sugestão bem como a sua opinião sobre algum assunto. Foi muito proveitoso 

poder experienciar e vivenciar este tipo de reuniões com docentes de Ed. 

Física. 

Além destas reuniões, tivemos inúmeras reuniões com o Professor 

Cooperante, sendo que cada uma tinha um objetivo/assunto diferente. Todas 

elas tinham uma coisa um comum, a sua abertura, isto é, nunca tivemos 

reuniões onde nos fosse “imposto” algo, sempre existiu espaço para a nossa 

opinião, para os nossos argumentos e para as nossas sugestões. Penso que 

isto é um facto muito que deve ser valorizado e elogiado. 

No cômputo geral, todas estas reuniões em que participei foram 

enriquecedoras e proveitosas para mim e para a minha participação na escola. 

Como é óbvio cada uma destas reuniões tinham caraterísticas específicas, e 

de uma ou de outra forma, todas colaboraram para o meu desenvolvimento e 

para a minha formação profissional.  

 

 4.2.1.11 Torneio de Futsal – Única atividade programada e não 

realizada  

Este torneio foi a única atividade que tínhamos programado inicialmente 

mas que, devido a diversos aspetos não se realizou. 

Um dos aspetos foi o facto de termos apenas um espaço para a prática 

do futsal e ser praticamente impossível a organização de um torneio com esta 

envergadura num único espaço.  

Tendo por conhecimento a ESFH, o Professor Cooperante referiu que no 

mínimo teríamos cerca de 80 equipas inscritas para o torneio o que, para 

realizar num único espaço e num único dia, era praticamente impossível. 
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Outro aspeto que nos levou a não organizar esta atividade, tal como já 

referi neste Relatório de Estágio, na parte final do 1º período o nosso Professor 

Cooperante esteve doente e chegou mesmo a ser internado no Hospital de 

Guimarães, onde permaneceu cerca de duas semanas. Porém, antes de 

acontecer este infortúnio, já tínhamos debatido a hipótese de não realizar este 

torneio. 

Depois de analisados todos estes aspetos, o Núcleo de Estágio decidiu, 

por unanimidade, não realizar este torneio. 

Resumidamente, posso afirmar que a atividade de um professor não se 

limita à simples lecionação de aulas ou organização/planeamento de 

atividades. O papel do Professor de Ed. Física vai muito além das paredes de 

um pavilhão desportivo. 

No meu papel de estagiário, tive oportunidade de experienciar e 

vivenciar, um leque diversificado de atividades organizadas pelo Núcleo de 

Estágio e pelo Grupo Disciplinar de Educação Física. Em cada atividade tive 

funções diferentes, o que se tornou num aspeto positivo e vantajoso para mim. 

 

4.2.2 Relações com a Comunidade 

 “A escola não é um espelho da comunidade. A escola não é um retrato 

da comunidade. A escola não é salvadora da comunidade. A escola participa 

da comunidade e é participada por ela.” 

Tiné (2004) 

Esta área contempla as relações que eu, enquanto Professor-Estagiário, 

estabeleci com a comunidade envolvente à ESFH. Estas relações que fui 

estabelecendo, acarretaram mais uma tarefa para mim, conhecer o meio onde 

está inserida a ESFH, quais as principais caraterísticas e quais os hábitos da 

sua população.  

Neste sentido, ao longo do ano, tive diversas conversas informais com 

os meus colegas de estágio e com o Professor Cooperante, que são cidadãos 

residentes nesta Cidade e, em muito contribuíram para um conhecimento 

aprofundado do meio envolvente à escola. As caraterísticas sociais, 
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económicas e culturais da população envolvente à ESFH, foram diversas vezes 

tema de conversa entre nós.  

Muitas destas conversas também contribuíram para aprofundar o meu 

conhecimento desportivo da Cidade, ao nível de infraestruturas, de oferta 

desportiva, de instituições e associações desportivas, etc.  

Desta forma fiquei a conhecer melhor a Cidade de Guimarães a nível 

desportivo, cultural, socioeconómico. 

Para tal, também foi necessário saber como a escola era vista pela 

sociedade em que estava inserida. Antes de ingressar no Estágio, já tinha 

conhecimento de que a ESFH era muito conceituada na sua Cidade e mesmo 

nos seus arredores. A prova é que apesar de residir relativamente perto (22km) 

da Cidade que alberga esta escola, já tinha ouvido falar desta instituição, pela 

qualidade de ensino e pela história que tem. 

Assim, não haveria qualquer problema em a ESFH se estender para 

“fora dos seus portões” e estabelecer ligações e contatos com instituições ou 

associações inseridas na comunidade. 

 

4.2.3 Sessão de atividade física no Lar de S. Francisco na Cidade de 

Guimarães 

Esta foi a primeira atividade do Núcleo de Estágio em relação com a 

comunidade. 

A atividade consistia na lecionação de uma aula de atividade física a 

idosos do Lar de S. Francisco na Cidade de Guimarães. A atividade foi dividida 

em dois momentos, um no qual eu e o meu colega estagiário Luís participamos 

e, outra, onde participaram os outros colegas de estágio, o João e o Ruben. 

Tal como todas as atividades, esta não fugiu à regra e também ela foi 

planeada e estruturada por nós. Este planeamento e organização, teve por 

base, uma observação, que realizamos, da sessão de atividade física que 

estes idosos têm semanalmente. Assim optamos por não fugir muito àquilo que 

eles estavam habituados a fazer, pois o seu nível de mobilidade era bastante 

reduzido. 
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Toda a sessão de atividade física decorreu melhor do que aquilo que 

estávamos à espera, os idosos realizaram os exercícios com uma enorme 

motivação, interesse e dedicação. Durante a sessão decidimos colocar música 

para que o ambiente fosse tranquilo e acolhedor. 

Foi muito benéfico e enriquecedor poder oferecer um momento deste 

género àquele grupo de idosos, pois era notória a alegria daquelas pessoas 

pelo simples facto de estarmos ali presentes. 

Queria referir um facto que penso ser pertinente, todos os idosos no fim 

da sessão ficaram a conversar connosco e a perguntarem “porque não vêm 

mais vezes?”, penso que é muito gratificante ouvir este feedback vindo daquele 

grupo tão especial. Foi evidente a cara de satisfação com que os idosos saíram 

da sala. 

Para mim enquanto estudante estagiário, foi sem dúvida uma das 

atividades que mais me marcou até ao momento por diversos motivos, a 

satisfação, a coragem e a força de vontade com que eles abordavam os 

exercícios, a alegria e entusiasmo com que nos receberam e encararam a 

nossa presença foi sem dúvida um momento marcante e positivo para o meu 

futuro.   

Acima de tudo foi uma experiência muito agradável, proveitosa e 

enriquecedora para nós. 

Penso que este tipo de atividade deve ser repetido ao longo dos anos, 

não só pela sua componente de promoção da atividade física e relação com a 

comunidade, como também na sua componente mais humana e sensível. 
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Figura 6 – Sessão de atividade física no Lar de S. Francisco na Cidade de Guimarães 

 

4.2.4 Demonstração de um jogo de Boccia pela Associação de 

Paralesia Cerebral de Guimarães (APCG) 

Esta foi atividade consistia na demonstração de um jogo de Boccia pelos 

atletas da Associação de Paralesia Cerebral de Guimarães (APCG) para os 

alunos que estavam a ter aulas de Ed. Física nesse espaço de tempo e, para 

os demais interessados. 

Decidimos realizar esta atividade pois pensamos que era importantes os 

alunos terem a perceção de como estas pessoas, apesar de todas as 

dificuldades que têm, conseguem praticar desporto ao mais alto nível. 

Foi uma atividade que nos envolveu bastante, pois realizamos todo o 

processo de relação e organização, para que a atividade fosse possível e 

exequível de realizar. Assim, tivemos que realizar alguns contatos pessoais 

com os representantes da instituição e, no próprio dia, efetuar a marcação do 

campo de jogo de Boccia já que, o pavilhão desportivo não contempla essas 

marcações. 

Estiveram presentes três atletas de Boccia, que realizaram vários jogos, 

tendo como adversários os alunos que se voluntariavam para defrontar esta 
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equipa. Dos três atletas da APCG que estiveram presentes, um deles tinha 

uma caraterística muito curiosa, lançava a bola com o pé. 

Foi muito bom para nós, Núcleo de Estágio, ver a alegria dos atletas 

desta Associação em toda a demonstração, nos jogos, no início e sobretudo no 

fim. Notou-se perfeitamente o orgulho que todos sentiam em ter estado ali 

presentes e em ter-nos “ensinado” a jogar Boccia. 

Em jeito de conclusão, penso que foi uma atividade bastante rica, 

positiva e benéfica para todos, quer para nós enquanto Núcleo de Estágio, quer 

para os alunos que participaram e viram a demonstração, quer mesmo para os 

próprios atletas que se entregaram à demonstração com todo o carinho e 

empenho. 

 Por fim queria dizer que todos os alunos que viram a demonstração 

foram muito simpáticos e acolhedores para com os atletas. Penso que, com os 

alunos a terem este tipo de atitudes nestas idades, um dia sem dúvida serão 

muito mais respeitadores e educados para com este tipo de pessoas da 

sociedade Portuguesa. 

 

4.2.5 “FlashMob” 

 Esta atividade foi integrada no Roteiro Cultural da Xico 2012. 

 Como já referi, a “FlashMob” foi realizada no átrio principal da ESFH, no 

entanto e tendo em conta o trabalho e envolvência desta atividade, decidimos 

realizá-la também no exterior da escola, mais concretamente no centro da 

Cidade de Guimarães. 

 Então, decidimos enquadrá-la na atividade do Roteiro Cultural da Xico 

2012, no último dia de aulas. 

 A atividade correu muito bem e os problemas que aconteceram na 

primeira demonstração, não voltaram acontecer. O espaço escolhido foi o ideal, 

as condições climatéricas também ajudaram bastante e todos os professores e 

professores-estagiários estavam muito bem coordenados e a atividade fluiu 

com normalidade sem nenhum percalço. 
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 Queria referir a excelente adesão por parte da comunidade extra escola, 

ou seja, muita gente que ia pesando por ali e viu todo aquele aparato, parou e 

viu toda a atividade.  

Penso que foi uma atividade muito importante quer para nós, como para 

os alunos envolvidos. Foi muito satisfatório e enriquecedor observar a alegria 

dos alunos no fim da atividade com toda aquela gente a bater-lhe palmas e a 

darem-lhe os parabéns. 

  

 4.2.6 Atividades que não saíram do papel 

 No início do ano letivo, idealizamos algumas atividades para realizar ao 

longo do ano, tendo por base o objetivo de nos relacionarmos com a 

comunidade envolvente à escola. 

 Contudo, nem tudo foi fácil relativamente às relações com a 

comunidade, houve algumas situações que não correram como nós 

desejaríamos. Como foi o caso da lecionação de uma aula de Ed. Física aos 

reclusos do Estabelecimento Prisional (EP) de Guimarães.  

Esta atividade não foi concretizada por diversos motivos, entre eles, o facto de 

o EP não se demonstrar recetivo e “aberto” à intenção da ESFH, mais 

concretamente, o nosso Núcleo de Estágio em lecionar a aula de Ed. Física e, 

o facto de o Professor Cooperante, em conjunto com a Direção da escola, 

terem insistido várias vezes em contatar o EP e, muitas vezes, esta instituição 

não forneceu qualquer tipo de solução ou resposta. Desta forma, decidimos 

abandonar a ideia que, inicialmente, nos tinha criado bastantes expetativas e 

ambições, mas no final acabou por se uma grande desilusão. 

 Outra atividade que tinha programado, esta de cariz mais pessoal, 

estava relacionada com a lecionação de uma aula de natação a crianças de um 

infantário. 

 Como, leciono natação a crianças com diversas idades, tinha pensado 

se era possível dar uma aula de natação a crianças de um infantário da Cidade 

de Guimarães. Como nem todas as crianças têm a possibilidade de ter natação 

na sua formação desportiva, tinha pensado nesta hipótese. Após ter recebido a 
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confirmação, por parte do Professor Cooperante de que era hipótese era 

exequível, fiquei bastante contente e motivado que chegasse esse dia. 

Porém, após algumas conversas com o Professor Cooperante sobre o tema, 

fiquei a saber que essas crianças tinham 2x por semana, natação com o seu 

professor. Ou seja, o meu objetivo inicial, fornecer uma experiência nova aos 

alunos, deixou de existir porque os alunos já tinham vivenciado e experienciado 

a modalidade. Da mesma forma que, a minha aula, pouco ou nada poderia 

acrescentar ao desenvolvimento dos alunos, pois não lhes iria transmitir nada 

de novo, nada que nunca tivessem feito. 

 Assim, em conjunto com o Professor Cooperante, decidi não realizar 

esta atividade, principalmente pelo facto de os alunos já frequentarem aulas de 

natação constantemente. 

 Em jeito de encerramento deste ponto do relatório, gostaria de referir 

que todas estas atividades, realizadas em relação com a comunidade, 

tornaram-se muito importantes no meu desenvolvimento profissional e na 

construção da minha identidade profissional. Além de serem atividades e 

experiências enriquecedoras profissionalmente, são vivências que nos deixam 

orgulhosos e satisfeitos humanamente, não só pelo afeto que recebemos como 

também pelo sentimento de “realização” pessoal que senti. A interação com 

populações especiais (idosos e deficientes). 

 

 

4.3 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

 “Saber não é suficiente para fazer, nem fazer é suficiente para aprender. 

A competência requer experiência e reflexão, seja a que nível for de 

experiência” 

Batista (2012) 

 

Tendo em conta o elevado número de tarefas que o professor tem de 

desempenhar dentro da escola, a sua formação inicial torna-se fundamental 
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para acrescentar aos professores, competências para desempenhar qualquer 

função. 

Como é referido nas Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011-

2012, “Esta área engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.”  

Neste mesmo documento, é referido o objetivo desta área, “Perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em 

toda a sua abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação).” 

 Assim verificamos que nesta área pretende-se que o professor-

estagiário, através de processos de, “investigação/reflexão/ação”, possa 

garantir o seu desenvolvimento profissional e possa compreender a sua prática 

profissional, ou seja, pretende-se que além da aquisição de competências, o 

estudante-estagiário seja competente. (Batista, 2012) 

 Durante este ano letivo, tentei sempre realizar este processo de 

“investigação/reflexão/ação”, com o objetivo de adquirir mais competências, 

com o objetivo de melhorar e desenvolver as minhas virtudes, minimizar os 

meus erros, ser competente e, consciencializar-me da verdadeira função e 

papel que um docente tem na sua escola.  

Desta forma, posso afirmar sem dúvida nenhuma, que este foi o ano em 

que dei “O grande salto” em direção ao grau de docente. Este foi o ano que 

mais evoluí, que mais progredi, que mais aprendi, que mais errei e que mais 

cresci como futuro Professor de Ed. Física. No entanto tudo isto foi possível, 

porque este foi o ano que mais refleti, sobre a prática, sobre as ações e 

atitudes que adotava, sobre as decisões que tomei ao longo de todo o Estágio 

Profissional. 

Como refere García (1999, pp, 11), “Todos exigimos e reconhecemos a 

necessidade de formação, sobretudo num mundo em que a informação nos 
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chega cada vez com mais facilidade e, portanto, nos faz ver o quanto 

desconhecemos e deveríamos ou gostaríamos de saber.” 

Sendo a formação e o desenvolvimento profissional, “pedras basilares” 

na construção contínua da nossa identidade, há a referir que, como refere 

Nóvoa (2000, pp, 96, cit. por Batista, 2012), “A identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar 

de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de estar na 

profissão.” Desta forma, a identidade é construída constantemente, nunca 

chega a ser um produto, mas sim um processo contínuo que engloba a 

formação contínua e o desenvolvimento profissional. 

 

“A formação aparece de novo como o instrumento mais potente para 

democratizar o acesso das pessoas à cultura, à informação e ao trabalho.” 

García, 1999, pp, 11 

  

 

4.3.1 Capacidade de comunicação 

 No âmbito da área 4, um dos grandes objetivos era desenvolver e 

aprimorar competências relativas à argumentação e à comunicação, escrita e 

oral. 

Desta forma, uma das capacidades que fui desenvolvendo ao longo do 

ano, foi a capacidade de refletir sobre a prática, a capacidade de “transportar” 

para o papel aquilo que ia sentindo ao longo do ano letivo, as dificuldades, as 

facilidades, as aprendizagens, aquilo que me marcava etc.  

 Não foi propriamente fácil, adequar e ajustar o meu sentido de escrita às 

exigências de um Estágio Profissional, no entanto, através de constantes 

correções do Professor Cooperante, de algumas conversas informais com os 

meus colegas de estágio, consegui chegar ao final do ano letivo com melhorias 

significativas relativamente à capacidade e competência de refletir e escrever 

“corretamente”. Considero esta competência, uma capacidade fulcral na 

profissão docente. 
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 À luz do refere García (1999, pp,22) “(…) dado que o ensino, a docência, 

se considera uma profissão, é necessário, tal como noutras profissões, 

assegurar que as pessoas que a exercem tenham um domínio adequado da 

ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competência profissional.” 

 Queria ainda acrescentar um outro dado que me parece relevante, como 

todos sabemos, este ano entrou em vigor o novo acordo ortográfico, que, no 

início me causou alguns entraves, pois foram 17 anos a escrever da mesma 

forma. Porém, tal como todos os outros aspetos, no final deste ano penso já ter 

ultrapassado algumas dificuldades que me foram colocadas com esta nova lei. 

  

 4.3.2 Da teoria à prática (do PFI ao Relatório de Estágio)  

 

 “Servir-se de um conhecimento que ajude a compreender efetivamente a 

realidade e a esclarecer, quanto possível a própria prática. Pois, a atividade do 

professor é uma atividade fortemente marcada pela imprevisibilidade, pela 

contingência.” 

Batista (2012) 

 

 No início do ano letivo foi-nos proposto a elaboração de um Projeto de 

Formação Inicial (PFI), esta foi a primeira tarefa da Unidade Curricular de 

Estágio Profissional. 

 Esta primeira tarefa compreendia, as expetativas, as previsões, as 

atividades e os objetivos que pretendia atingir e realizar durante o ano letivo 

que, na altura estava a iniciar. Nesta altura já tinha consciência do ano 

trabalhoso e difícil que se avizinhava.  

“Tenho a plena consciência de que será um ano duro, de dissabores, de 

contrariedades, um ano muito exigente, mas será também um ano de 

aprendizagens, de experiências irrepetíveis e, certamente, de felicidade e 

alegrias.” (PFI) 

A elaboração deste documento permitiu, logo no início do ano, termos 

uma “visão” muito abrangente sobre o Estágio Profissional. O PFI permitiu não 

só planear ou traçar objetivos, mas também permitiu que traçássemos 
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perspetivas e expetativas em relação ao ano que estava a começar, em 

relação ao “último e decisivo passo” da minha formação inicial. 

“Tal como já referi anteriormente, este ano é, o culminar de 5 anos de 

formação superior e como “o último degrau é sempre o mais difícil”, encaro 

este Estágio Profissional com toda a seriedade, disponibilidade, 

responsabilidade, honestidade e acima de tudo, com toda a humildade 

necessária para saber ouvir as críticas e os elogios.” (PFI) 

Além de ter sido um documento com um elevado cariz de importância 

para o Professor Cooperante e para o Professor Orientador da Faculdade, 

sincera e honestamente, o PFI tornou-se num documento que ao longo do ano 

letivo, fui desvalorizando e “esquecendo”. Admito que aquando a sua 

elaboração, dei-lhe a devida importância e seriedade que este documento 

merecia, no entanto, à medida que o ano de estágio ia avançando, fui 

“esquecendo” e menosprezando o PFI. 

No entanto, e após a conclusão do ano de Estágio Profissional e a 

leitura do meu PFI, posso afirmar que algumas das dificuldades e dúvidas que 

tinha traçado no início do ano, se concretizaram ao longo de todo o processo 

do Estágio Profissional. Da mesma forma que, as estratégias que inicialmente 

tinha programado para colmatar estas dificuldades, foram sendo eficazes. 

Como já referi neste ponto, o PFI também era constituído por atividades 

que pretendiam executar ao longo do ano letivo. Nem todas as atividades que 

objetivei no PFI foram realizadas, por diversos motivos, que já referi 

anteriormente neste relatório. Por outro lado, existiram diversas atividades que, 

no início não estavam programadas e foram realizadas com bastante sucesso. 

Algumas destas atividades eram unicamente organizadas e planeadas pelo 

Núcleo de Estágio, outras eram organizadas pelo Grupo Disciplinar de 

Educação Física e nas quais o núcleo participou com o mesmo nível de 

responsabilidade e seriedade. Este conjunto de atividades tornou-se muito 

benéfico para nós, o facto de termos um leque mais alargado de experiências e 

vivências, torna-nos cada vez mais responsáveis, preparados e competentes.  

Inicialmente tínhamos um conjunto variado de intenções, ideias, 

objetivos, perspetivas e expetativas e, passado um ano, tudo isto passaram a 
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ser, atos, decisões, e atitudes concretas que fomos tomando ao longo do ano. 

Como o título deste ponto o refere, “Da teoria à prática”, passamos daquilo que 

estava na “teoria”, que estava perspetivado, para a “prática”, para aquilo que foi 

executado. Nem tudo correu bem, como tudo na vida, há ações e atitudes mais 

corretas do que outras, mas nós aprendemos e crescemos com todas elas, e 

eu posso afirma que durante este processo foram muitas a atitudes que me 

fizeram progredir e prosseguir o meu caminho de futuro docente. 

“ Por mais humilde que seja, um bom trabalho dá sempre uma sensação 

de vitória.” 

(Kemp, 1989) 

 

 

4.3.3 Criação e manutenção do Portefólio Digital 

 

“Portefólios são documentos personalizados do percurso de 

aprendizagem, são logicamente ricos e contextualizados. Contêm 

documentação organizada com propósito específico que demonstra claramente 

conhecimentos, capacidades, disposições e desempenhos específicos 

alcançados durante um período de tempo.”  

(Jones & Shelton, 2006: 18-19). 

 

Esta tarefa consistia na elaboração, manutenção e atualização constante 

de um portefólio digital, onde estavam “depositados” todos os documentos 

individuais (produzidos por mim) e de grupo (produzidos pelo Núcleo de 

Estágio). 

Aquando a elaboração de um portefólio digital, temos de nos preocupar 

com a sua estrutura, organização e acima de tudo, com a facilidade de acesso 

ao mesmo, ou seja, a facilidade com que o Professor Cooperante ou o 

Professor Orientador, podem visitar o portefólio e todo o seu conteúdo. 

Para a elaboração do portefólio, em muito contribuiu a Unidade 

Curricular de Profissionalidade Pedagógica, lecionada pela Professor Paula 

Queirós, que demonstrou passo a passo a criação de um portefólio. Sem 
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dúvida, este foi um ponto muito positivo e com vista ao futuro, desta Unidade 

Curricular.  

No início, depois da criação do portefólio, efetuei algumas alterações ao 

nível da estrutura e de apresentação do mesmo por sugestão do Professor 

Cooperante. 

Ao longo do ano letivo, tive a preocupação aprimorar e de atualizar o 

portefólio constantemente. 

Visto que o processo de ensino-aprendizagem é um processo dinâmico 

e necessita de reflexão, o portefólio é uma ferramenta importante que nos 

permite armazenar informação importante para nós e para aqueles que estão e 

que virão a estar na nossa situação, de modo a permitir uma base de dados 

que nos facilite a reflexão sobre este processo.  

“Os Portfolios representam ligações estabelecidas entre ações e 

crenças, pensamento e ação, provas e critérios. São um meio de reflexão que 

possibilita a construção de sentido, torna o processo de aprendizagem 

transparente e a aprendizagem visível, cristaliza perspetivas e antecipa 

direções futuras”.  

(Jones & Shelton, 2006, 18-19) 

 

 

4.3.4 Ação de Formação de Corfebol 

Como esta era uma modalidade nova na ESFH, o Grupo Disciplinar de 

Educação Física decidiu, no início do ano, que no 3º período iria existir uma 

ação de formação de Corfebol para todos os docentes de Ed. Física e para os 

professores-estagiários. 

Chegada a altura da referida ação de formação, o Núcleo deparou-se 

com um grande problema. O preletor, que era Professor de Ed. Física na 

ESFH, não compareceu por motivos pessoais e, fomos informados que esta 

tinha ficado adiada para uma data a definir posteriormente. Ou seja, o Núcleo, 

inclusive o Professor Cooperante, não tinha sido avisado de que a ação de 

formação não se iria realizar, sabendo apenas na hora e local que estava 

destinado à ação de formação. Houve claramente uma falta de comunicação 



115 

entre os docentes de Ed. Física, porém, há coisas que acontecem e não 

podemos antecipar. 

Como referi acima a ação de formação ficou adiada para uma data a 

definir. Essa data, foi marcada e definida sem conhecimento do Professor 

Cooperante, avisando-o no próprio dia da realização da ação de formação. 

Tendo em conta a hora em em que o Professor Cooperante foi avisado, era 

praticamente impossível para ele, comunicar ao Núcleo de Estágio para que 

estivesse presente. Existiu novamente uma falha de comunicação entre o 

corpo docente que, inconscientemente nos “prejudicou”, pois era um 

complemento à nossa formação e às nossas aprendizagens. 

Porém, não quero culpabilizar nem responsabilizar ninguém. 

 

4.3.5 Capacidade de observação 

“A observação pode contribuir para fazer a rutura metodológica que se 

impõe num curso de formação de professores, entre o passado de aluno e o 

futuro de professor, consciencializando-se o aluno para a necessidade de 

saber observar para aprender a ensinar.” 

Serafini & Pacheco (1990, pp, 2) 

Sendo a observação um dos aspetos fundamentais da prática do 

Professor de Educação Física, o ato de observar tornou-se fulcral no meu 

desenvolvimento profissional. 

A prática contínua de observação das aulas dos meus colegas 

estagiários, mas sobretudo o colega estagiário, revelou-se uma mais valia 

durante o ano de Estágio Profissional. Aquando a observação estava na 

companhia do Professor Cooperante e, em conversas informais, íamos 

analisando e “avaliando” questões relativas à aula, como por exemplo 

adequação e organização de exercícios, comportamento do professor, 

comportamentos desviantes dos alunos, estratégias adotadas fornecimento de 

feedback’s, deteção de aspetos negativos e positivos, etc. 

Como afirma Estrela (1984, pp, 84) cit. por Serafini & Pacheco (1990, pp, 

1), “O professor ‘olha’ para a sua classe mas não a ‘vê’. Não dispões de 



116 

instrumentos nem de metodologias de observação que lhe permitam detetar 

fenómenos de ordem pedagógica.” 

Muitas das vezes, quando estamos no papel de “observadores” 

apercebo-nos de atos e atitudes que, se estivéssemos a lecionar a aula, 

provavelmente, não nos passariam pela cabeça. 

Posso afirmar que este simples ato de observar em muito contribuiu para 

uma melhor perceção do comportamento do professor durante a aula de Ed. 

Física e até para uma melhor capacidade de reflexão da minha parte. Porque 

ao realizar várias observações, tomei consciência de alguns erros e 

dificuldades que também aconteciam nas minhas aulas. 

Segundo Serafini & Pacheco (1990, pp, 3), “O que o professor observa 

(…), conduz a uma reflexão, isto é, a uma consciencialização de dificuldades, 

de problemas e de alternativas possíveis.” 

Além de termos outra perceção daquilo que se passa durante a aula, 

podemos registar exercícios novos, estratégias eficazes, feedback’s assertivos 

e úteis, atitudes corretas do professor etc. 

A observação não é só vantajosa para quem é observador, mas também 

para aquele que é observado. O feedback que o “observado” vai receber 

através do “observador”, “constituiu uma das técnicas de formação mais 

tradicionais. Este feedback deverá assumir sempre um aspeto de caráter 

construtivo e formativo.” (Martins, 2011, pp18) 

Todos nós, eu e os meus colegas de estágio ficávamos a ganhar com 

este processo de observação, porque no fim da aula poderíamos ter uma 

conversa, formal ou informal sobre a aula e onde os observadores (colegas 

estagiários, Professor Cooperante e Professor Orientador - pontualmente) 

poderiam corrigir, aconselhar, sugerir e “aprovar” atitudes e ações tomadas 

durante a aula. 

Este processo de observação, enquanto observador, no início foi um 

pouco complicado, pois a minha observação centrava-se essencialmente no 

comportamento do professor, na sua postura, na instrução e na sua colocação 

perante a turma, menosprezando os objetivos dos exercícios e as atitudes e 

comportamentos dos alunos. Ao longo do processo fui melhorando esta 
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capacidade de observação de aspetos influentes na aula através de conversas 

com o Professor Cooperante e colegas de estágio. 

Enquanto observado, não tive qualquer tipo de problema, pois estou 

habituado a ter a minha atividade observada, mais precisamente na minha 

atividade profissional. Também nunca tive qualquer tipo de entrave em receber 

feedback’s construtivos e sugestões para melhorar a minha competência 

profissional. 

Assim posso considerar a observação como um aspeto fulcral no 

Estágio Profissional, não só pelas competências e capacidades que o 

observador adquire e aprende, como pelos, feedback’s que o observado 

recebe. 

 

“Tudo o que o professor decide depende, direta ou indiretamente, da 

observação que realiza, da leitura que faz de uma determinada situação e o 

modo como a interpreta.” 

Serafini & Pacheco (1990, pp, 3) 

 

 

4.3.6 Estudo 

 O meu estudo incidiu sobretudo sobre a Avaliação em Educação Física, 

mais concretamente sobre os domínios de Avaliação em Escolas Secundárias 

de Portugal Continental, e Regiões Autónomas (Madeira e Açores). Desta 

forma quero comparar as diferentes percentagens atribuídas a cada critério e, 

comprar esses mesmos critérios nas diferentes zonas geográficas do nosso 

país, incluindo as Regiões Autónomas. 

 Antes de realizar a análise dos resultados e a sua discussão, irei realizar 

uma revisão bibliográfica consistente mas ao mesmo tempo, objetiva e concisa 

sobre a Avaliação em Educação Física, de forma a estar mais bem enquadrado 

com o tema. 
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4.3.6.1 Revisão da Literatura 

 4.3.6.1.1 Avaliação Educativa em geral 

 Os princípios do sistema de avaliação português segundo Lemos, 

Campos, Conceição e Alaiz (1993) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 11), “a 

promoção da igualdade de oportunidades, a promoção do sucesso, a 

continuidade, a positividade, a correção, a compreensão e, ainda, a promoção 

da participação de todos os envolvidos na definição dos percursos escolares.” 

É atualmente aceite a importância de que se revestem os processos 

avaliativos no desenvolvimento de toda a ação educativa (Jacinto, 1984). 

 Onofre (1996) cit. por Andrade (2008, p. 34) diz que “podemos ensinar 

porque avaliamos. E os alunos aprendem porque nós ensinamos. Logo os 

alunos aprendem porque avaliamos. Desta forma, a excelência do seu 

desenvolvimento a aprendizagem é condicionada em larga medida, pela 

qualidade da avaliação que se realiza.” 

Torna-se assim evidente a importância crucial dos processos avaliativos 

no desenrolar de toda a acção educativa, devendo portanto serem 

equacionados pelos professores como uma questão prioritária a que urge dar o 

máximo de atenção (Jacinto, 1984). 

 Isto significa que cada vez mais o processo avaliativo tem mais 

importância, tal como refere Gonçalves (1987) cit. por Andrade (2008, p. 34) “é 

hoje reconhecido que não pode existir ensino sem avaliação e de que não há 

aprendizagem sem um conhecimento do resultado da acção”. 

 O processo avaliativo não é fácil e não deve ser desconsiderado nem 

descontextualizado, pois citando, Matos e Braga (1988), cit. por Andrade (2008, 

p. 36) “Se a tarefa de avaliar é complexa, é multidimensional, tudo o que se 

relaciona directa ou indirectamente com ela a pode comprometer ou facilitar”. 

Tendo em consideração o que foi referido atrás e indo na mesma linha 

de pensamento, Rosado e Colaço (2002, p. 24) afirmam “ (…) preocupações 

deontológicas devem estar presentes e envolvem a exigência de manter os 

alunos e os encarregados de educação tão informados quanto possível dos 

objectivos e dos procedimentos de avaliação e das suas eventuais 

consequências (…)”. 
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4.3.6.1.2 A função da Avaliação 

“Análise e avaliação implicam a posterior reprodução mental daquilo que 

se passou durante o ensino e a avaliação da sua qualidade.” 

Bento (1998, p.175) 

A avaliação além de toda a importância que acarreta para o professor, 

deverá ser entendida como uma parte integrante de todo o processo de ensino. 

Arends (1997), cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 24) refere que “(…) a 

avaliação tem por objetivo principal aperfeiçoar os processos educativos, 

fazendo parte integrante desse processos. Não se concebe o ensino sem 

avaliação: cumpre-se na avaliação uma função pedagógica e uma função 

social”. 

Para Natriello (1987) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 25), “(…) em 

referência às funções da avaliação, a função de certificação garante que o 

aluno atingiu um determinado nível. A função de seleção assegura a 

identificação de alunos para a entrada, o prosseguimento de estudos ou a vida 

activa. Na função de orientação trata-se de comunicar aos alunos avaliados os 

resultados da avaliação, permitindo aos avaliadores fazer diagnósticos ou 

planificações posteriores e a apresentação dos resultados da avaliação 

assegura a motivação e o empenho nas tarefas daqueles que estão a ser 

avaliados”. 

Ribeiro (1991) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 26) diz que “(…) a 

principal função da avaliação é contribuir para o sucesso do processo 

educativo e verificar em que medida é que isso foi conseguido, com o grande 

objectivo de aperfeiçoar a actividade educativa, regulando e orientando o 

processo ensino – aprendizagem.” 

Segundo Lemos (1993) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 25) refere que 

“(…) a fase do processo educativo em que acontece a avaliação determina a 

função da avaliação. (…) na fase de planificação do processo educativo, a 

avaliação tem como função orientar este processo, enquanto que no decorrer 

da aprendizagem tem a função de o regular”. 

Por fim, Aranha (2004, p. 45) explica que, “A avaliação permite, então, 

identificar problemas e resolvê-los de acordo com as necessidades e o 
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contexto envolventes, facilita a tomada de decisões (…)” permitindo “(…) 

implementar as opções (mais) adequadas, ajustar as atividades no sentido de 

se caminhar para a eficácia pedagógica e sucesso escolar”. 

No entanto é importante referir que, “(…)avaliar e classificar são duas 

tarefas diferentes, com funções diferenciadas (…)” (Aranha, 2004, p. 45). 

 Aranha (2004, p. 45) diz que “a avaliação é um processo dinâmico que 

deve responder às 5 questões fundamentais da Didática: O quê? A quem? 

Como? Porquê? Resultados?” 

A quem? Objecto de avaliação 

O quê? Parâmetros de avaliação 

Como? Critérios de avaliação 

Porquê? 
Coerência das opções tomadas – medir o que 

(realmente) se pretende avaliar; 

Que resultados? 
(in)sucesso conseguido – relação entre as opções 

tomadas e o resultados alcançado 

Quadro 1 – Questões da didática in “organização, planeamento e avaliação em educação 

física” Aranha A.,(2004, p.45). 

 

4.3.6.1.3 Avaliação em Educação Física 

“A avaliação dos alunos em Educação Física realiza-se de maneira 

equivalente às restantes disciplinas dos planos curriculares, aplicando-se as 

normas e princípios gerais que a regulam” (Programa de EF Ensino Secundário 

2001). 

O que se tem passado na avaliação em EF corresponde justamente à 

tendência de admitir as especialidades da EF para limitar a estrutura da 

avaliação que deveria ser instituída para a nossa área, de maneira equivalente, 

por exemplo à Língua Portuguesa, ou seja, incluindo além da avaliação de 

frequência, as provas globais e também a avaliação aferida (Comédias, 2004). 

No entanto Comédias (2004) cit. por Andrade (2008, p. 41) refere que, 

“nessa estrutura de avaliação, embora equivalente, tem de se considerar a 

especificidade da EF, que a valoriza no conjunto das áreas e disciplinas 

curriculares”. 



121 

 Não há dúvidas de que os processos avaliativos são fundamentais, 

Matos e Braga (1988) cit. por Andrade (2008, p. 42) reforçam essa ideia, 

dizendo que, “particularmente para a EF, o rigor e a relevância na avaliação 

serão factores importantes de afirmação da disciplina e da sua acção na escola 

e na sociedade. (…) Só desta forma, a EF poderia dar conta daquilo que faz, 

justificando-se perante alunos, pais, corpo docente e poderes políticos”. 

 

 4.3.6.1.4 Avaliação das Aprendizagens em Educação Física 

A necessidade de avaliar é fulcral no processo de ensino – 

aprendizagem, na medida em que só através desta tarefa é possível 

determinar os resultados da ação de aprendizagem dos alunos e o grau de 

realização dos objetivos.  

Segundo Nevo (1990) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 26) “(…) quase 

tudo pode ser objecto de avaliação, constituindo a avaliação das 

aprendizagens uma parte da avaliação do sistema educativo”. 

Assim sendo, Aranha (2004, p. 45) afirma que, “Qualquer atividade ou 

comportamento pode ser avaliado: os programas de Educação Física, as 

Unidades Didáticas, os planos de aula, as estratégias, as metodologias, 

intervenção pedagógica do professor (…)” 

Sobressai de forma evidente o processo unitário da planificação – 

realização - avaliação que a didáctica prescreve como as tarefas centrais do 

trabalho do professor (Bento, 1987 cit. por Matos e Braga, 1988). 

  

 

4.3.6.1.5 Avaliação Contínua vs. Avaliação Pontual 

É normal que existam diferentes formatos de avaliação naquilo que se 

refere à sua frequência e regularidade, neste caso fala-se de: Avaliação 

Contínua por oposição à Avaliação Pontual. 

Segundo Rosado e Colaço (2002, p. 27), “a avaliação contínua é vista 

como acompanhando o processo de ensino – aprendizagem de forma regular”. 

Por outro lado os mesmos autores referem que, “a avaliação pontual 

corresponde a uma avaliação isolada, podendo coincidir ou não, com a 
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avaliação final. Avaliações pontuais frequentes, regularmente organizadas, 

podem traduzir uma verdadeira avaliação contínua”. 

Noizet e Caverni (1985) cit. por Rosado e Colaço (2002, p.27), fazem a 

diferenciação entre avaliação contínua e avaliação final relativamente aos seus 

objetivos, “a avaliação contínua tem por objetivo permitir aos docentes regular 

o processo ensino – aprendizagem, enquanto que o papel da avaliação final se 

prende com o estabelecimento de um balanço à saída de um certo ciclo de 

ensino”. 

 

4.3.6.1.6 Avaliação Formal vs Avaliação Informal 

É, também, importante diferenciar a Avaliação formal e informal. Ambos 

são fundamentais para a excelência no processo de avaliação, já que são 

realizados de modo diferente, o que confere uma visão mais ampla à avaliação 

fornecendo vários critérios que sejam capazes de medir bem aquilo que se 

pretende avaliar. Mas é de salientar que a avaliação informal é a mais utilizada 

ao longo de uma unidade. 

A avaliação formal, então, “mede a performance de um aluno, mas essa 

performance não poderá ser generalizada a outras situações” (Siedentop, 

2000, p.180). Por seu lado, “a avaliação informal é um meio de utilizar a 

avaliação como uma experiência de aprendizagem para promover a 

aprendizagem” (Siedentop, 2000). 

De acordo com Rink, J. (1993, p. 228) “existem várias técnicas e meios 

de avaliação formal e informal. Para a primeira, temos: testes de habilidade; 

testes escritos; registos de performance (por modalidade) análise formal de 

vídeos utilizando um sistema de observação; registo de vitória/derrota de um 

aluno. Para a avaliação informal, temos as listas de verificação; as escalas de 

apreciação; descrição da performance do aluno baseada na observação; 

checklists; sistema de observação do uso de tempo do aluno (STE); 

entrevistas.” 

A mesma autora, refere que “as técnicas de avaliação formal são usadas 

primeiramente quando uma informação mais completa e precisa é necessária 

para cada aluno”. Quanto às técnicas de avaliação informal, estas “são muito 
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mais comuns em Educação Física; também são as mais abusadas vulgarmente 

(…).“a observação e a análise são habilidades que precisam de ser guiadas 

por um plano para a observação e por um critério específico que permita ao 

professor distinguir e avaliar o que está a ser visto”.  

 

4.3.6.1.7 Avaliação Diagnóstica 

“A avaliação inicial serve para determinar se o/a aluno/a possui os pré-

requisitos necessários para a tarefa, matéria, ciclo de formação seguinte.” 

Gomes, 2011 

No que diz respeito à avaliação, os Programas de Educação Física dão 

bastante importância à avaliação inicial. Após a realização da referida 

avaliação e a caraterização da população alvo, poderão aplicar-se estratégias 

mais adequadas e ajustadas. 

Para Rosado e Colaço (2002, p. 70), a avaliação diagnóstica, “(…) é a 

modalidade de avaliação que averigua se os alunos possuem os 

conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas aprendizagens”. 

Estes autores referem ainda que esta modalidade de avaliação, “Permite 

identificar problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de base para 

decisões posteriores, através de uma adequação do ensino às características 

dos alunos”. 

Para Ribeiro e Ribeiro (1990, p. 342), o objetivo fundamental da 

avaliação diagnóstica é, “(…) proceder a uma análise de conhecimentos e 

aptidões que o aluno deve possuir num dado momento para poder iniciar novas 

aprendizagens”. 

 Com a mesma linha de pensamento, Noizet e Caverni (1985) cit. por 

Rosado e Colaço (2002, p. 72) acrescentam outra designação à avaliação 

diagnóstica afirmando que esta modalidade de avaliação “(…) embora 

qualificada de diagnóstica, pode igualmente ser considerada como uma 

avaliação prognóstica”. 

Carvalho (1994) cit. por Rosado e Colaço (2002 p. 74), refere que, “esta 

(avaliação diagnóstica) deve confrontar os alunos com todas as matérias 

selecionadas do Programa Nacional de Educação Física, (…) essa avaliação 
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se deve realizar no contexto típico das aulas de Educação Física (…) só após o 

período de avaliação inicial, se deve elaborar o plano anual da turma”. 

 Relativamente à sua aplicação e realização, Monteiro (1993) e Carvalho 

(1994) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 74) referem, “a necessidade de 

concretizar esta avaliação através de um conjunto de exercícios critério e 

formas de jogo reduzido (…)”. 

 

4.3.6.1.8 Avaliação Formativa 

Este tipo de avaliação é a mais utilizada durante o ano letivo pelo 

professor, pois ela “é usada para transmitir informação contínua e feedback 

para alunos e para o professor sobre o progresso em direção aos objetivos de 

aprendizagem.” (Siedentop (2000, p.181) 

Tal como refere Rosado e Colaço (2002, p.53), “as modalidades de 

avaliação mais conhecidas são a avaliação formativa e avaliação sumativa”. 

Hoje em dia ainda não existe uma definição universalmente aceite 

acerca da avaliação formativa no entanto, já existe um largo consenso entre os 

muitos autores no que diz respeito à avaliação formativa. 

Para Landsheere (1979), cit. por Rosado e Colaço (2002, p.54), “a 

avaliação formativa tem por único fim conhecer onde e em quê o aluno sente 

dificuldade e procurar informá-lo. Esta avaliação não se traduz em nota, nem 

muito menos em ‘scores’. Trata-se de um ‘feedback’ para o aluno e para o 

professor”. 

Ribeiro e Ribeiro (1990, pp. 348) consideram que “a avaliação formativa 

acompanha todo o processo de ensino – aprendizagem, identificando 

aprendizagens bem sucedidas e as que levantam dificuldades, para que se 

possa dar remédio a estas últimas e conduzir a generalidade dos alunos à 

proficiência desejada e ao sucesso nas tarefas que realizam”. 

Naquilo que diz respeito à expressão da avaliação formativa, o 

Despacho Normativo nº 98-A/92, no ponto nº18 refere que “a avaliação 

formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico e destina-se 

a informar o aluno, o seu encarregado de educação, os professores e outros 



125 

intervenientes sobre a qualidade do processo educativo e de aprendizagem, 

bem como sobre o estado de cumprimento dos objetivos do currículo (…)”. 

Para terminar, e em jeito de conclusão, a grande cooperação que esta 

modalidade avaliativa tem, é na opinião de Bloom, Hastings e Madaus (1973) 

cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 35): “a ajuda que ela pode dar ao aluno em 

relação à aprendizagem da matéria e dos seus comportamentos, em cada 

unidade de aprendizagem.” 

 

4.3.6.1.9 Avaliação Sumativa 

“Ocorre numa ocasião como no final duma aula, de uma unidade, ou de 

um ano.” 

Vickers (1990, p. 135) 

A avaliação Sumativa encontra-se também descrita no Despacho 

Normativo 98A/92, que refere: “traduz-se num juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes 

do aluno, tendo lugar, ordinariamente, no final de cada período letivo, no final 

de cada ano e de cada ciclo de ensino, podendo também, acrescentarmos, ter 

lugar no final de uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar 

globalmente”. 

Noizet e Caverni (1985) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 66), 

interligam a avaliação sumativa a aspetos bastante ligados à classificação, ou 

seja, os autores afirmam que “a avaliação sumativa é a que intervém no 

momento dos exames, que permite dizer se tal aluno é digno de tal grau ou se 

pode passar para o ano seguinte”. 

Também Pacheco (1994) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 66) defende 

este conceito de avaliação sumativa – classificação na medida em que, para o 

autor, “a avaliação sumativa está ligada à medição e classificação do grau de 

consecução do aluno no final de um processo (…)”. 

Para Ribeiro (1997) cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 67), “a avaliação 

sumativa deverá, ainda, servir para aperfeiçoar o processo ensino – 

aprendizagem, ou seja, deverá ser também perspetivada numa dimensão 

formativa.” 
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De acordo com Rosado e Colaço (2002, p. 69), esta modalidade de 

avaliação “(…) é decisiva uma escolha criteriosa de objetivos relevantes (…) 

tratando-se de um juízo global e de síntese (…) é por estas razões, a 

modalidade de avaliação que melhor possibilita uma decisão relativamente à 

progressão ou à retenção de um aluno, pois compara resultados globais(…)”. 

No entanto, citando novamente Rosado e Colaço (2002, p. 66), “não 

existe um conceito de avaliação sumativa que seja universal (…)”. 

 

 

4.3.6.1.10 Domínios a avaliar em Educação Física 

Segundo Rosado e Colaço (2002, p. 50), “Os domínios considerados 

para avaliar os alunos na disciplina de Educação Física são, habitualmente, 

três. São eles: 

 O domínio psico-motor (no essencial integrando objetivos 

associados ao desenvolvimento de competências técnico – táticas 

e as capacidades físicas; 

 O domínio sócio – afetivo (objetivos nas áreas das atitudes, 

valores, normas e comportamentos sociais); 

 O domínio cognitivo (objetivos de conhecimento mas 

envolvendo, também, operações intelectuais);  

A subdivisão em domínios na realidade é “fictícia”, pois as 

aprendizagens envolvem todos estes domínios interligados. 

Tal como é referido nos Programas de Educação Física do Ensino 

Secundário (2001, p. 7) “os aspetos específicos do desenvolvimento psico-

motor, sócio afetivo e cognitivo, encontram-se relacionados e integrados na 

atividade do aluno e nos seus efeitos (…)”. 

Relativamente à importância dada a cada dimensão/domínio de 

avaliação em Educação Física, Matos e Braga (1988) cit. por Rosado e Colaço 

(2002, p. 52), “defendem que a avaliação em Educação Física se deverá 

centrar, primordialmente, nas vertentes da condição física, das capacidades 

coordenativas e nas performances desportivo – motoras e capacidade de jogo, 

relegando para segundo plano as vertentes cognitiva e sócio afetiva”. 
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Atualmente a avaliação da condição física é realizada através de 

protocolos particulares como por exemplo, as baterias de testes FitnessGram. 

Para Rosado e Colaço (2002, p. 54), a avaliação da componente técnico 

– tática, “deve-se realizar com recurso à observação e com utilização de 

situações e exercícios critério, a implementar nas avaliações iniciais e, se 

possível, a manter nas avaliações finais, para que uma avaliação objetiva 

possa ter lugar e uma eventual apreciação dos progressos possa ser mais 

evidente.” 

A avaliação da dimensão/domínio sócio afetivo, segundo Rosado 

(1998b), cit. por Rosado e Colaço (2002, p. 56) “dever-se-á realizar tendo por 

base os objetivos anuais e de ciclo e a definição de níveis de desenvolvimento 

pessoal e social subjacentes, de acordo com os programas e objetivos”.  

No que diz respeito ao domínio cognitivo, Rosado e Colaço (2002, p. 56) 

referem que a avaliação deste domínio, “deverá realizar-se tendo por referência 

os conhecimentos previstos nos programas, relativos às matérias, às aptidões 

físicas e, ainda, ao fenómeno desportivo e à participação nas atividades 

físicas”. 

Assim, segundo o Programa de Educação Física do Ensino Secundário 

(2001, p. 34) sugere, “Os critérios de avaliação estabelecidos pelo 

Departamento de Educação Física e pelo professor permitirão determinar 

concretamente esse grau de sucesso. Os critérios de avaliação constituem, 

portanto, regras de qualificação da participação dos alunos nas atividades 

selecionadas para a realização dos objetivos e do seu desempenho nas 

situações de prova, expressamente organizadas pelo professor para a 

demonstração das qualidades visadas.” 

 

4.3.6.2 Objetivo geral do Estudo 

Realizar um estudo de investigação ligado às percentagens atribuídas a 

cada critério de avaliação em Ed. Física em Escolas Secundárias de Portugal 

Continental e Regiões Autónomas. 
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4.3.6.3 Materiais e Métodos 

Amostra 

A amostra é constituída por 15 Escolas Secundárias de Portugal 

Continental (11 da região Norte, 2 da região Centro e 2 da região Sul) e 2 

escolas das Regiões Autónomas (1 da Região Autónoma da Madeira e 1 da 

Região Autónoma dos Açores). 

 

Procedimento da recolha de dados 

Os dados, os critérios de avaliação e as respetivas percentagens 

atribuídas, foram recolhidos através de conhecimentos da minha parte nas 

diferentes escolas. Aqui contei com a preciosa ajuda de amigos meus que me 

facultaram estes documentos, sem eles nada disto teria sido possível. 

 

 4.3.6.4 Apresentação e Discussão de resultados 

 Aqui estão expostos os resultados obtidos através da análise das 

diferentes percentagens que cada escola atribui a cada domínio de avaliação 

na disciplina de Ed. Física. 

 Decidi agrupar as escolas por zonas geográficas, ou seja, dividi as 

escolas por três zonas distintas, mais concretamente, Norte, Centro, Sul e 

Regiões Autónomas, Madeira e Açores. 

Escola/Critérios (%) Psico-Motor Sócio-afetivo Cognitivo Outros 

Escola Secundária 1 70 15 15  

Escola Secundária 2 50 40 10  

Escola Secundária 3  50 20 30  

Escola Secundária 4 60 20 10 10 

Escola Secundária 5 70 15 15  

Escola Secundária 6 55 25 20  

Escola Secundária 7 70 15 15  

Escola Secundária 8 60 25 15  

Escola Secundária 9 60 40   

Escola Secundária 10 70 20 10  

Escola Secundária 11 60 40   

Quadro 2 – percentagens dos DA em escolas do Norte do País 
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Escola/Critérios (%) Psico-Motor Sócio-afetivo Cognitivo Outros 

Escola Secundária 12 90
5
 10   

Escola Secundária 13 60
6
  40  

Quadro 3 – percentagens dos DA em escolas do Centro do País 

 

Escola/Critérios (%) Psico-Motor Sócio-afetivo Cognitivo Outros 

Escola Secundária 14 80
7
  20  

Escola Secundária 15 85
8
  15  

Quadro 4 – percentagens dos DA em escolas do Sul do País 

 

Escola/Critérios (%) Psico-Motor Sócio-afetivo Cognitivo Outros 

Escola Secundária 16 90
9
  10  

Quadro 5 – percentagens dos DA numa escola da RA dos Açores 

 

Escola/Critérios (%) Psico-Motor Sócio-afetivo Cognitivo Outros 

Escola Secundária 17 75 10 15  

Quadro 6 – percentagens dos DA numa escola da RA da Madeira 

 

 Como podemos verificar existem muitas discrepâncias ao nível das 

percentagens atribuídas a cada critério de avaliação. É notório que cada escola 

acentua a percentagem naquilo que considera fundamental e mais importante 

para os alunos. 

 Há também a considerar que algumas escolas aglomeram os domínios 

de avaliação e fazem com que dessa forma os alunos sejam avaliados em dois 

domínios ao mesmo tempo.  

Gostaria de referir alguns exemplos de escolas que juntam os domínios 

fazendo com que esse “mega-domínio” tenha um peso enorme na nota do 

aluno. Como é o caso da Escola Secundária 15, onde o aluno além de ser 

avaliado no domínio psicomotor, a escola junta-lhe o domínio sócio-afetivo, ou 

seja, são avaliadas as habilidades motoras, as atividades físicas desportivas e 

                                                 
5
 Esta percentagem contempla o domínio cognitivo. 

6 Esta percentagem contempla o domínio sócio-afetivo. 
7
 Esta percentagem contempla o domínio sócio-afetivo. 

8
 Esta percentagem contempla o domínio sócio-afetivo. 

9
 Esta percentagem contempla o domínio sócio-afetivo. 
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a aptidão física e, na mesma componente, são também avaliadas as atitudes, 

os comportamentos, os valores, etc. 

 Esta é uma caraterística das escolas situadas no Sul do País, sendo que 

na RA dos Açores, a escola analisada também realiza este tipo de avaliação. É 

curioso analisar que em todas as escolas analisadas do Norte do País nenhum 

realiza a avaliação deste género.  

Penso que este tipo de avaliação pode trazer vantagens como 

desvantagens. Isto porque, no caso de existirem alunos com uma 

disponibilidade motora muito boa mas com um comportamento bastante 

insatisfatório, irão ser penalizados naquela componente onde são realmente 

capazes e bons. Por outro lado, um aluno onde as suas capacidades motoras 

são mais fracas ou menos boas, pode tirar partido de ser um aluno com um 

bom comportamento, com atitudes responsáveis e empenhadas.  

 Queria também referir a elevada importância que as escolas do 

Sul/Centro do País dão ao domínio psicomotor comparativamente às escolas 

do Norte. Como é o exemplo da Escola Secundária 15, Escola Secundária 14 e 

Escola Secundária 12, onde a discrepância do domínio psicomotor para os 

outros é relativamente grande. 

 Um dado curioso trata-se da agregação do domínio psicomotor ao 

domínio cognitivo por parte de várias escolas. Por exemplo, mais 

concretamente na Escola Secundária 12, onde o domínio psicomotor é 

agregado ao domínio cognitivo. 

Neste caso é importante referir que, além do domínio psicomotor valer 

90%, também está integrado nele o domínio cognitivo. Ou seja, além destes 

90% albergar as atividades físicas desportivas e a aptidão física, incorpora os 

conhecimentos relativos a processos de elevação e manutenção da aptidão 

física e das atividades físicas desportivas. Por outro lado, os 10% dizem 

respeito às atitudes e aos valores a demonstrar na disciplina de Ed. Física. 

Na Escola Secundária 11, apesar de incorporar os dois domínios, as 

percentagens são mais relativas e equitativamente distribuídas. Isto é, no 

domínio psicomotor está integrado o domínio cognitivo com a percentagem de 

60%, sendo que o domínio sócio-afetivo tem 40% do peso da nota final. O que, 
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comparativamente com a Escola Secundária 16, é decomposto quase 

equitativamente. 

 

 

4.3.6.5 Conclusões 

Após a realização deste estudo, posso verificar que os critérios de 

avaliação em Ed. Física pode ter vários significados, dependendo da escola e 

da importância que a mesma dá a esses critérios. 

Como refere Aranha (2004, p. 48), “(…) determina-se a percentagem 

atribuída a cada domínio a ser avaliado, bem como a ponderação, dentro de 

cada domínio, atribuída a cada parâmetro de avaliação, podendo depender do 

número de critérios (não) cumpridos.” 

Como podemos verificar, algumas escolas agrupam dois domínios num 

só, contemplando os vários parâmetros dentro desse domínio. 

Há uma diferença significativa entre a amostra de escolas do Norte do 

País com as escolas do Sul do País. Isto é, as escolas localizadas mais a Sul, 

têm tendência a “unir” dois domínios, criando assim um “mega-domínio”, com 

uma ponderação (percentagem) bastante elevada na nota final do aluno. 

Desta forma, podemos afirmar que existem várias formas de avaliação 

dos domínios avaliados em Ed. Física no nosso país e nas Regiões 

Autónomas. 
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 “Sim, sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número 

daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de 

sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à 

nossa imperfeita perfeição.” 

Bento (2004, pp, 13) 

 

 Com o culminar do Estágio Profissional, afirmo com toda a clareza que 

foi o ano mais proveitoso e mais rico que alguma vez tive a nível pessoal e, 

sobretudo a nível profissional. Sem dúvida que foi o ano em que mais cresci e 

mais desenvolvi as minhas capacidades. 

 Apesar de todo o trabalho, de todas as tarefas, de todas as 

contrariedades, de todas as dificuldades que fui vivendo e realizando ao longo 

do ano, fico com a sensação de “enchimento” pessoal e profissional. Não com 

a sensação de que já sei tudo e já aprendi tudo, não, muito pelo contrário, fico 

com o sentimento de que ainda tenho muito que aprender, muitas aventuras 

para viver, muitas dificuldades para ultrapassar e muitas virtudes para 

desenvolver.  

Mas este sentimento exprime sobretudo o “dever cumprido”, não um 

dever de “obrigação” mas, um dever como futuro docente, um dever com 

paixão e com orgulho por aquilo que fiz e desenvolvi ao longo do ano, na 

escola com os meus alunos e na minha vida enquanto cidadão comum. 

Ao longo do ano de estágio fui atravessando algumas dificuldades, 

algumas de caráter profissional, outras de caráter pessoal que não quero referir 

aqui. 

Considero o estágio como uma oportunidade única e especial de 

podermos colocar em prática tudo aquilo que nos foi transmitido ao longo 

destes últimos 4 anos de formação inicial. Além disso, temos a possibilidade de 

planear, realizar, errar, refletir, avaliar, readaptar, e voltar a agir. Este ciclo de 

ações, foi uma constante, tornando-se mesmo, numa rotina benéfica para o 

meu desenvolvimento enquanto futuro docente. 

As minhas capacidades e competências estavam à prova 

constantemente, em cada aula, em cada atividade, em cada observação etc. 
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No entanto, à medida que estas capacidades iam sendo postas à prova, iam 

sendo desenvolvidas e aprimoradas. As dificuldades que fui sentindo ao longo 

do ano, foram superadas de diversas formas (com a reflexão, conversas com o 

Professor Cooperante, conversas com os colegas de estágio, etc.) o que vem 

justificar aquilo que muitas vezes me foi referido ao longo da minha formação, 

“não há receitas para nada.” Ou seja, é preciso ter consciência, como refere 

Sousa & Fernandes (2004, pp 92), “de que a formação teórica recebida nos 

primeiros anos de formação inicial é uma espécie de receituário, em que a 

prática é uma aplicação da teoria”. 

Não querendo desvalorizar nem menosprezar toda a teoria que me foi 

transmitida, a prática patenteou-se, como o “adubo” numa planta, isto é, a 

prática, tornou-se a minha principal fonte de desenvolvimento profissional e 

pessoal. Tinha algumas ideias formadas sobre o ato de “ensinar”, ideias essas, 

que se foram alterando ao longo de todo o ano. Sem dúvida que o ato de 

“ensinar” não se pode idealizar sem nunca o ter experienciado, ou seja, a teoria 

faz sentido se nela concebermos a prática. 

Durante este ano também tive a perceção das verdadeiras funções de 

um professor na escola, ainda que estagiário, tentei acompanhar o Professor 

Cooperante nas suas funções e confesso que não foi fácil. Contudo, as funções 

do professor vão muito além da simples lecionação de aula de Ed. Física, 

existem inúmeras atividades pelas quais o professor é responsável. Ao longo 

do ano, tive possibilidade de colaborar e vivenciar diversas atividades que me 

tornaram um profissional mais capaz, com uma “bagagem” superior e com um 

leque de vivências melhor àquele que tinha no início do ano. 

A turma com a qual trabalhei durante este ano letivo, irá ser sem dúvida 

a turma que nunca esquecerei ao longo da minha vida e da minha carreira 

profissional. Ainda que em contexto de estágio, foram os meus primeiros 

alunos. Foram muitas as ulas que lecionei, umas bem, outras menos bem, no 

entanto estes alunos sempre me “ajudaram” e sempre “colaboraram” durante o 

meu estágio. Senti que, além de ter o meu papel de professor na ESFH, sentia 

que era amigo deles, que eles me consideravam alguém em quem podiam 

confiar e com quem gostavam de estar, uma pessoa que eles gostavam 
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bastante e, isso notava-se nas aulas e sempre que me encontravam. Foi dos 

aspetos e sentimentos que mais me marcaram neste ano de estágio.  

Em suma, foi um excelente ano de aprendizagens, de aquisição de 

competências, de desenvolvimento de capacidades, de ultrapassagem de 

dificuldades, de aperfeiçoamento de virtudes, e de crescimento profissional, 

cultural e pessoal. 

No entanto, nem tudo aquilo que penso neste momento é positivo. 

Agora, que se aproxima outra etapa da minha vida, olho para trás e pergunto 

como o tempo passou tão rápido. Parece que ainda à relativamente pouco 

tempo tinha aquele nervosismo do início do ano de estágio e de repente, já 

terminou. Mas não é isto que me deixa triste, mas sim a situação atual do 

Ensino em Portugal. É demasiado frustrante e angustiante, ao fim de 17 anos a 

estudar, não conseguir ser aquilo que sempre sonhamos, não conseguir fazer 

aquilo que ambicionamos e sobretudo, não conseguir emprego naquilo de que 

gostamos e naquilo que investimos ao longo destes anos todos. Tal como foi 

referido no filme de Mulan “Não importa o quanto o vento sopre…a montanha 

jamais se curva diante dele” 

Sempre tive a ideia e o objetivo de ser professor, de seguir uma carreira 

docente, de poder lidar com os futuros Homens e Mulheres do nosso País, 

como diz o meu pai, “Um bom Professor, marca sempre o seu aluno.” É por isto 

que vou lutar e é este objetivo que eu vou abraçar no meu futuro.  

Tenho consciência de que não será fácil, mas com esforço, dedicação, 

empenho e força de vontade, mais cedo ou mais tarde, tudo se consegue. 

 

“Cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que 

deixa de existir” 

Steve Jobs 
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