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RESUMO 

 

 

O presente documento pretende ser um retrato reflexivo e ilustrativo da 

atividade desenvolvida durante o estágio profissional. Sendo este o último 

passo da formação inicial, que é, também, um ponto de partida para um 

caminho longo que será a profissão docente. 

O estágio, como local de formação por excelência, em contexto real e 

retratado neste documento foi realizado na Escola Secundária de Oliveira do 

Douro, num núcleo constituído por três estudantes estagiários, um orientador e 

um professor cooperante. O caminho percorrido foi pautado pelo espírito de 

partilha, rigor e pela superação, sempre na procura de mais conhecimento. A 

reflexão foi uma ferramenta essencial e necessária para dar sentido ao 

desenvolvimento profissional. 

O presente relatório está estruturado em capítulos que pretendem 

retratar o trabalho desenvolvido durante o estágio: o “enquadramento 

biográfico” onde é apresentado o percurso biográfico e as expectativas iniciais 

relativas ao estágio; No “enquadramento da prática profissional” é efetuada 

uma análise do contexto legal, institucional e funcional; A “realização da 

prática” é relatada no ponto quatro, sendo que a reflexão foi um suporte na 

conceção deste capítulo. Ainda na “realização da prática” é apresentado um 

estudo de investigação ação efetuado ao nível dos contributos da reflexão na 

melhoria da prática profissional de um estudante-estagiário e apresentadas as 

quatro áreas de desempenho, a organização e gestão do ensino 

aprendizagem, a participação na escola e relações com a comunidade e o 

desenvolvimento profissional onde apresento um conjunto de experiências que 

ajudaram no meu crescimento profissional.  
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ABSTRACT 

 

 

This document is intended as a thoughtful and illuminating portrait of the activity 

developed during the practicum. This being the last step of the academic 

learning, it is also a starting point for a long path to be the teaching profession. 

The practicum as a place of excellence for training in a real context and pictured 

in this document was done at the secondary school of “Oliveira do Douro, a 

group of three pre-service teachers, a faculty advisor and a cooperative 

teacher. The path was guided by the spirit of sharing, accuracy and overcome, 

always seeking further knowledge. Reflection was essential and necessary to 

make sense of professional development. 

This report is structured into chapters that aim to represent the work done 

during the practicum: the "biographical background" where the route is 

presented biographical and expectations regarding the practicum; In the " 

framework of professional practice " is an examination of the legal, institutional 

and functional; the "professional practice realization" is reported in section four, 

and the reflection was a support in the design of this chapter. Still in the 

"professional practice realization" is presented an action research study 

conducted at the level of contributions of reflection in improving the professional 

practice of a pre-service teacher and presented the four areas of performance, 

organization and management of teaching and learning, participation in school 

and community relations and professional development where I present a set of 

experiences that helped my professional growth. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, REFLECTION, REFLECTIVE TEACHER, 

TEACHING-LEARNING, PHYSICAL EDUCATION 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O estágio profissional (EP) representa o culminar de um processo 

contínuo de formação. São então colocados em prática muitos dos 

conhecimentos adquiridos, permitindo por à prova todo o nosso conhecimento 

acerca do ensino desenvolvendo um espírito crítico e reflexivo sobre a nossa 

actividade profissional. Assim este documento pretende ser um relatório 

reflexivo e ilustrativo da minha acção desenvolvida durante o EP, explorando 

as vivências de estágio numa perspectiva construtora da formação enquanto 

docente.  

 Este relatório reporta-se à minha experiência na escola secundária de 

Oliveira do Douro, apresentando de uma forma crítica e reflexiva a minha 

actividade desenvolvida ao longo do ano lectivo. Portanto, é uma reflexão final 

onde pretendo relatar o meu estágio, como intuito de expor o percurso 

formativo e construtivo da minha competência profissional.  

  Este documento está estruturado em quatro pontos: a introdução onde 

faço um apanhado geral da minha experiência profissional e da estrutura do 

relatório de estágio; o segundo é destinado à dimensão pessoal onde é 

apresentada uma reflexão sobre o meu percurso pessoal desportivo e 

académico e também aludindo às minhas expectativas relacionadas com o 

estágio; o terceiro ponto incorpora o enquadramento da prática profissional 

fazendo referência ao contexto do estágio, conceptual e da prática; o quarto 

ponto é organizado de modo a debater as 4 áreas de desempenho 

referenciadas nas normas orientadoras do estágio profissional 1 . Assim é 

apresentada a realização da prática onde procuro apresentar o que foi 

realizado de uma forma crítica e reflectida; no final são referenciadas as 

principais conclusões e aspectos que marcaram o meu percurso enquanto 

estagiário tendo em vista o futuro profissional.  

                                            
1
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão 

com alterações para o ano lectivo 2011-2012 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1 Reflexão Autobiográfica 

 

Para melhor compreender a pessoa que sou hoje, inevitavelmente, os 

fundamentos em que assenta a identidade profissional que tem sido 

construída, parece-me importante atender às minhas experiências pessoais, 

dado que estas se revelam, de forma significante, nas minhas perspetivas 

presentes e que se traduzem nas conjeturas que construirei.  

Desde muito cedo que o meu percurso de vida se desenrolou lado a lado 

com o desporto. Por influência do meu Pai, professor de Educação Física, dos 

meus amigos e do próprio interesse em conhecer e experimentar novas 

práticas, cresci a praticar desporto, o que acabou por contribuir para que o 

estilo de vida que tive fosse ativo e direcionado para o viver o dia a dia.   

Comecei na natação, onde aos 3 anos já dava os primeiros mergulhos e 

onde acabei por ser nadador federado. Pratiquei natação federada até ao 14/15 

anos, abandonei a natação federada não só por ser muito exigente, treinos 

bidiários, mas também porque o clube onde treinava deixou de ter a vertente 

competitiva. Esta experiência foi importante na minha maneira de ver o 

desporto, principalmente na sua exigência e na sua dimensão competitiva, 

influenciando a minha forma de ser e estar no processo ensino aprendizagem, 

pois tento incutir um espirito competitivo e transmitir a exigência do desporto, 

para que os alunos o vivenciem e percecionem pela sua dimensão competitiva.   

Também desde cedo, por volta do 7º ano, sabia que queria ser professor 

de educação física e sonhava em ser treinador de uma modalidade desportiva. 

Por isso, acabado o 9º ano decidi ir para o Colégio de Gaia, este tinha um 

curso tecnológico de animação e gestão desportiva, ou seja, já estava a 

estudar na minha área de preferência, o desporto. No colégio de gaia o curso 

tinha várias disciplinas práticas e teóricas relacionadas com o desporto. 

Entendo que no meu percurso académico, os 3 anos que passei no colégio de 

gaia foram muito importantes. Pois, permitiu-me adquirir conhecimentos 

importantes sobre o desporto, muitos deles que iria mais tarde estudar na 

faculdade e também porque permitiu-me vivenciar/praticar os vários desportos. 
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Esta vivência foi positiva aumentando a minha curiosidade e interesse pelas 

disciplinas específicas do desporto. Este curso também fez crescer o meu 

gosto pelo desporto, tendo um grande contato com o desporto e com vários 

professores de educação física que me ajudaram muito. Assim, obtive o 

certificado do curso tecnológico da Animação e Gestão Desportiva de 

qualificação profissional, correspondente ao meu ensino secundário no Colégio 

de Gaia.   

No desporto escolar fui praticante de badminton, de natação e de 

voleibol, praticando estas modalidades nas escolas onde estudei. Consegui 

sempre destacar-me nas fases distritais e regionais. Pretendo assim, demostrar 

que tive uma grande vivência desportiva quer em desportos individuais quer 

nos coletivos. Toda esta experiência proporcionou-me sempre um gosto 

enorme pelo desporto, alimentando ainda mais o meu sonho de ser treinador, 

pois sempre senti grande emoção na prática deste desporto, muitas vezes 

ajudando os meus colegas a evoluir e a ganhar jogos. Também, o desporto 

escolar salientou a importância que concedo ao desporto na sua dimensão 

social, pelo que tento sempre influenciar os alunos a participar no desporto 

escolar. 

De modo a continuar a minha formação ingressei no Instituto Superior da 

Maia (ISMAI), visto que o exame nacional impossibilitou-me de frequentar a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). No ISMAI, no 

terceiro ano, decidi fazer ERASMUS 2 . Fiz esta escolha por ser uma 

oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, onde poderia alcançar mais 

autonomia, mais responsabilidade e adquirir mais conhecimentos. Penso que 

neste sentido foi uma mais-valia, pois tive a oportunidade de vivenciar uma 

cultura onde o saber fazer apresenta uma grande importância. Após o término 

da licenciatura decidi ingressar no mestrado em ensino da educação física nos 

ensinos básicos e secundário na FADEUP. Escolhi educação, porque acho que 

só assim poderia complementar a minha formação, pois assim poderei ganhar 

conhecimentos e melhorar as minhas capacidades de planear, organizar e gerir 

uma aula/treino.  

                                            
2
 ERASMUS é um programa de apoio interuniversitário de mobilidade de estudantes e 

docentes do ensino superior entre os estados membros da União Europeia e estados 
associados, e que permite a alunos que estudem noutro país por um período de tempo entre 3 
e 12 meses 
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Complementando a minha formação fui procurando cursos na área da 

natação, visto que já trabalho como professor de natação desde 2007. Neste 

sentido, concluí o curso de nível I de natação. Neste momento continuo a 

trabalhar na natação no Clube Náutico de Gaia. Penso que, a experiência 

adquirida ao longo dos anos em que tenho trabalhado como professor de 

natação trazem-me algum benefício para o estágio profissional. Sinto que já 

tenho alguma capacidade de lidar com os alunos e de manter uma boa relação 

com eles, possibilitando-me um controlo da turma mais eficiente e um maior 

conhecimento sobre os alunos. Também sinto que a minha experiência 

profissional ajudou-me nas tarefas de condução e supervisão da aula, 

proporcionando uma melhor dinâmica e melhor ambiente de aprendizagem.   

A vivência e o interesse com as várias modalidades desportivas 

possibilitaram um maior conhecimento dos conteúdos e formas de os transmitir, 

sendo importante para o ensino-aprendizagem de forma a adaptar os 

conteúdos aos alunos.  

Sem dúvida que este percurso de vida intimamente associado ao 

desporto só poderia culminar na busca de uma atividade profissional ligada ao 

ensino da prática desportiva. Tive na paixão e na consciência provenientes da 

prática desportiva, aliados à possibilidade de trabalhar com crianças e jovens, 

os elementos que me motivaram para abraçar esta profissão ligada ao ensino, 

independentemente, de ser no contexto escolar ou de treino. Considero que as 

minhas vivências desportivas tornaram-me num apaixonado e entusiasta pelo 

desporto.  

Portanto, acredito as minhas vivências desportivas, aliadas ao prazer e 

paixão pelo ensino, contribuíram de forma bastante positiva para o exercer da 

função de professor. 

 

2.2 Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

 

“Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores” (Nóvoa, 1992, p.9).  
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Segundo o documento orientador do estágio profissional da FADEUP 3 , “o 

Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante 

com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando 

o conhecimento no espaço escolar”. Sendo assim, o estágio será o início deste 

processo e por isso deverá decorrer de uma forma crescente e evolutiva para 

promover a vontade de investir na autoformação. 

Para Proença (2008, pp. 26-27), o estágio deve “representar o clímax de 

um processo de formação que garanta o domínio das competências requerias 

pela profissão docente”. Portanto, o estágio apresenta-se como um momento 

decisivo da nossa formação enquanto professores, pois incide sobre o nosso 

primeiro ano da docência.  

Assim, considera-se o ano de estágio como o culminar de toda a nossa 

formação, onde iremos pôr em prática o conhecimento que fomos adquirindo 

ao longo dos anos de formação. É verdade que de forma progressiva e 

orientada teremos de responder aos desafios, mas o que considero ainda mais 

importante é a prática crítica e reflexiva. Só tendo um desempenho crítico e 

reflexivo é que será possível aprender e melhorar de uma forma lógica e 

coerente. 

Segundo Nóvoa (1992, p. 25), “a formação deve estimular uma 

perspetiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um 

pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 

participada.” Encarei o estágio como um espaço de aprendizagem e de 

reflexão, capaz de me proporcionar a aquisição de uma série de 

conhecimentos e competências que poderão ser utlizados no futuro, tais como, 

capacidade de planificação, capacidade reflexiva, autonomia e a capacidade de 

comunicar e relacionar com os vários intervenientes inerentes ao processo 

educativo.  

Esperava que as vivências proporcionadas pelo estágio profissional e a 

superação de todas as dificuldades e desafios a ele inerentes me fariam 

crescer como pessoa e como profissional, desenvolvendo sentido reflexivo, 

crítico e também audaz para que consiga provocar transformações nos meus 

                                            
3
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão 

com alterações para o ano letivo 2011-2012. 
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alunos visando sempre a sua evolução e transcendência. Tal como esperava, 

superei todos desafios e dificuldades apelando ao sentido reflexivo, crítico e à 

entre ajuda junto do grupo de estágio, sendo que o meu desenvolvimento foi 

sempre da direção de melhorar no processo de ensino-aprendizagem.  

As minhas expectativas iniciais incidiam sobre a organização dos 

principais elementos do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente, do 

nosso trabalho enquanto formandos, nas tarefas de planear, realizar e avaliar 

constantemente o nosso desempenho. Com ajuda do professor cooperante e 

dos elementos do núcleo estas tarefas tornaram-se acessíveis, permitindo 

avaliar todo o processo constantemente.  

Tinha também apreensão relativamente à matéria de ensino, não só 

sobre a sua adequação e dificuldade, mas também na forma de apresentar, 

pois tinha a perceção que deveria ser motivante e que não poderia descurar a 

essência da matéria desportiva a ensinar. As avaliações diagnósticas e os 

documentos de apoio das didáticas específicas do primeiro ano do mestrado 

foram preponderantes para adequar a matéria de ensino aos alunos. Assim, 

procurei sempre apresentar os conteúdos de forma motivante, para que 

captasse a atenção e empenho dos alunos. Penso que, nas várias 

modalidades lecionadas, consegui que os alunos se sentissem motivados e 

desafiados, com a competição a ser importante nestes aspetos.  

Outro aspeto preocupante seria relacionado com o nível do 

desenvolvimento dos alunos, que se processa de forma e a ritmos distintos de 

aluno para aluno, tendo que lidar com a grande heterogeneidade no ensino. 

Apesar da dificuldade inicial a organização por níveis de desempenho tornou-

se na forma de conseguir atender ao ritmo de desenvolvimento de cada aluno.  

Um dos principais objetivos que defini residia em manter um bom 

relacionamento com os alunos, de modo, a conseguir influenciar positivamente 

a forma de agir e viver, no que diz respeito à participação no desporto, visto 

que as aulas de Educação Física são um local de aprendizagem do desporto 

pedagogicamente orientada e supervisionada. Ao longo do ano foi evidente o 

bom relacionamento com os alunos, revelando-se um fator fundamental no 

controlo da turma. Assim procurei partilhar algumas das minhas experiências 

desportivas e valorizar a participação no desporto escolar ou em atividades 

desportivas. Grande parte dos alunos já praticava desporto num clube ou então 
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já participavam no desporto escolar, por isso valorizei junto da turma a 

participação positiva dos alunos na sua prática desportiva.   

Também, esperava conseguir que as aulas fossem para os alunos um 

espaço de aprendizagem, incrementando valores de convivência social, de 

gosto pela competição e uma assunção de uma conduta correta para com a 

vida e com os outros, no verdadeiro usufruto do exercício da cidadania. 

Confrontado com a realidade percebi que a turma apresentava problemas 

nestes aspetos, dificultando a minha ação na fomentação dos valores sociais. 

Os alunos mostraram uma grande motivação pela competição, apesar de 

serem, inicialmente, problemáticos na derrota. Este aspeto juntamente com os 

valores sociais foram alvo de um trabalho contínuo com os alunos, que 

demostraram melhorias.  

Para Nóvoa (1992, p.25), “estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional.” Foi neste sentido que assumi as minhas responsabilidades e me 

comprometi a dar o meu melhor, confiando que fosse um ano de vivências 

ricas e positivas. Abracei assim, com todo o entusiasmo e vontade este novo 

desafio, com intuito de conseguir criar um ambiente propício à aprendizagem, 

de forma a levar a alterar a forma de ver, de ser e de estar nas aulas de 

Educação Física.   

Apesar da formação base que detenho, também possuía dificuldades e 

objetivos no que respeita ao estágio profissional. Assim, apresento o plano de 

objetivos para cada uma das áreas de desempenho, segundo o documento 

orientador do estágio profissional da FADEUP, mostrando como foram 

cumpridos e quais os recursos usados.  

Relativamente à área 1 – organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, que engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino, apresentava dificuldades e objetivos que foram resolvidos.  

Sentia a dificuldade de analisar os programas de Educação Física 

articulando as diferentes componentes, pois tinha verificado que alguns 

objetivos propostos pelo Programa Nacional de Educação Física 

apresentavam-se desenquadrados da realidade em que se encontrava a minha 

turma. Tinha como objetivo adaptar todo o processo de ensino ao nível em que 
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se encontravam os meus alunos, para isso após cada avaliação diagnóstica 

analisava e refletia sobre quais os conteúdos adequados à turma. Tive como 

recurso as avaliações diagnóstica, as reflexões sobre as mesmas, a ajuda do 

professor cooperante e a reflexão com os colegas de estágio. Assim, consegui 

adaptar o processo de ensino à realidade da minha turma superando a minha 

dificuldade.   

De forma, a cumprir o meu objetivo de otimizar o tempo de 

aprendizagem nos vários domínios procurei conciliar melhor o bom controlo da 

turma, com uma intervenção constante junto dos alunos no sentido de lhes 

fornecer os feedbacks necessários. Assim, procurei ajuda junto do professor 

cooperante, de professores da escola e da reflexão com os meus colegas de 

estágio quais as rotinas e regras transversais a todas as modalidades que 

devia salientar e implementar para obter um bom controlo da turma. Posso 

dizer que as rotinas e regras foram cruciais para cumprir com este objetivo, 

mas também a boa relação que estabeleci com os alunos foi fundamental.  

  De forma a tornar a avaliação como elemento regulador e promotor da 

qualidade do ensino e da aprendizagem e da avaliação dos alunos procurei 

objetivar os dados recolhidos da avaliação informal realizada a cada aula. 

Elaborei uma ficha de avaliação informal para no final de cada aula recolher a 

informação necessária relativo a comportamentos e ao desempenho de cada 

aluno. 

Relativamente às áreas 2 e 3 – participação na escola e relações com a 

comunidade, fui de encontro ao objetivo de “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.”4 Em conformidade com o objetivo relativa a estas áreas participei 

ativamente nas diferentes atividades organizadas pelo grupo de Educação 

Física da escola colaborando na preparação e organização dos eventos.  

Apresentava algumas expetativas relativas ao papel de diretor de turma. 

Esperava que este tivesse várias tarefas administrativas e uma importância 

grande na relação com os encarregados de educação.  

                                            
4
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão 

com alterações para o ano letivo 2011-2012. 
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No sentido de compreender melhor o papel do diretor de turma recolhi 

informação relativa às suas competências e funções junto do mesmo, 

acompanhando o diretor da turma 8ºB, que é a turma que leciono. Assim em 

todas as reuniões da sua direção de turma e nas horas destinadas aos 

encarregados de educação procurarei perceber melhor as suas funções e 

tarefas. Também lecionei uma aula de formação cívica, que me permitiu 

perceber a importância de um diretor de turma para a comunidade. 

Após acompanhar o diretor de turma e realizar um trabalho sobre esta 

função tive a perceção que este representa grande importância para a 

comunidade escolar. As tarefas administrativas são mais do que as que eu 

percecionava inicialmente, verificando ao longo do ano, a difícil tarefa de 

organizar o dossier da turma ou mesmo coordenar reuniões e conselhos de 

turma. Ao nível da relação com a comunidade escolar o DT apresenta grande 

importância, não só, na relação com os EE, mas com alunos e professores da 

turma. Este tema foi desenvolvido mais profundamente no capítulo 4.2. 

Ao nível da área 4 tinha como objetivo desenvolver competências de 

argumentação e de comunicação, quer escritas quer orais. Procurei 

desenvolver o sentido de escrita nas várias reflexões realizadas como nas atas 

das reuniões presenciadas.  

 Assim, procurei responder às minhas principais lacunas e objetivos, 

bem como desenvolvi as competências que considero mais importantes para 

um desempenho competente da minha função enquanto professor.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da Prática
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

3.1 Contexto do Estágio 

 

 Na Faculdade de desporto da Universidade do Porto (FADEUP) o 

estágio profissional estrutura-se na confluência de várias exigências, 

nomeadamente as legais, as institucionais e as funcionais. 

O funcionamento do estágio viabiliza os princípios decorrentes das 

orientações legais do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro tendo em consideração 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 de 

Educação Física. O segundo decreto lei atrás enunciado, que define as 

condições de atribuição da habilitação para a docência, surge ao mesmo tempo 

da implementação do processo de Bolonha. Convém referir que a aplicação do 

processo de Bolonha ao sistema de ensino nacional surge da necessidade dos 

estados membros da União Europeia promoverem a comparabilidade, a 

transparência e a legibilidade dos sistemas europeus de ensino superior. Deste 

modo, as instituições de ensino superior realizaram uma reorganização dos 

graus e diplomas a atribuir, bem como procuraram implementar instrumentos 

promotores da mobilidade, da empregabilidade, e ainda o desenvolvimento de 

mecanismos que garantam a qualidade e acreditação dos seus cursos entre os 

estados membros na União Europeia. 

A nível institucional, o estágio profissional (EP) é uma unidade curricular 

do segundo ano do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre no 

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

Desposto da Universidade do Porto. No primeiro e segundo semestre deste 

ciclo, as unidade curriculares que o compões estão mais direcionadas para o 

sistema de ensino em geral e para a escola como instituição em particular. Nos 

semestres seguintes, aposta-se na simulação do ensino real das didáticas que 

contribuem para o EP no 3º e 4º semestre. Enquanto que a 1ª fase vive do 

conjunto de variáveis externas que condiciona a intervenção, no ano do EP o 
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contexto de exercitação é o real, isto é, numa escola, integrado numa 

comunidade educativa específica, numa turma concreta.  

Segundo o Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos básico e 

Secundário a FADEUP celebra protocolos de cooperação com uma rede de 

escolas do ensino básico e secundário nos quais se estabelece as condições 

para a realização do Estágio Profissional. A orientação do estágio profissional é 

realizada por um docente da FADEUP, com o grau de Doutor ou especialista 

com mérito reconhecido pela comissão científica na área científica do ciclo de 

estudos, em colaboração com um professor da escola cooperante onde tem 

lugar a prática supervisionada, designado orientador cooperante. 

Segundo Nóvoa (1992, pág.15) “as instituições adquirem uma dimensão 

própria, enquanto espaço organizacional onde também se tomam importantes 

decisões educativas, curriculares e pedagógicas.” É neste sentido que o EP 

torna-se fundamental operacionalizar-se numa escola, contexto real. De modo, 

a que o estudante-estagiário tenha a vivência de tomar as suas decisões nos 

vários níveis do processo educativo e que possa refletir sobre as mesmas. 

Torna-se cada vez mais importante encarar a escola como uma comunidade, 

onde se partilham valores e experiências, e onde professores e alunos se 

encontram em permanente aprendizagem.   

 O EP operacionaliza-se durante os primeiro e segundo semestres do 

segundo ano do segundo ciclo de estudos. As atividades têm início em 

setembro e prolongam-se até ao final do ano letivo das escolas básicas e 

secundárias onde se realiza o estágio. Portanto, o EP enquanto espaço de 

iniciação à prática profissional, concretiza-se numa escola específica, no meu 

caso foi na escola secundária de Oliveira do Douro.  

Tive assim, a oportunidade de lecionar a uma turma, do professor 

cooperante, durante um ano letivo. Tive, enquanto estagiário, de me adaptar às 

diferentes situações, procurando perceber e interagir com as diferentes 

varáveis que concretizam o processo de ensino-aprendizagem. Durante este 

processo, que proporcionou um confronto e partilha de conhecimentos que nos 

ajudou a progredir e a evoluir nas quatro áreas de desempenho previstas no 

regulamento do EP. 
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Segundo o documento orientador do EP 5  da FADEUP, “ As normas 

orientadoras do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da, FADEUP, 

operacionalizam o regulamento do EP, para o ano letivo de 2011/2012. 

Assim contempla as quatro área de desempenho previstas no 

regulamento do EP: 

 Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” – Esta 

área tem como objetivo a construção de estratégias, orientadas por 

objetivos pedagógicos que permitam conduzir com eficácia o processo 

de educação e formação dos alunos nas aulas. Este processo é 

orientado através do planeamento, realização e avaliação. 

 Área 2 e 3 – “Participação na escola e relações com a comunidade” – 

Estas áreas 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. 

 Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” – Esta área tem com objectivo 

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). 

Estas quatro áreas influenciaram toda a minha ação, sendo elas 

orientadoras de todo o meu estágio profissional. Influenciaram assim todo o 

processo de ensino, através de tarefas relacionadas com o planeamento, com 

realização e com a avaliação. Também, moldaram a minha participação no 

contexto escolar, isto é, toda a minha intervenção nas atividades da escola e 

com a comunidade escolar.  

O EP tem apresenta-se no modelo que assenta no cenário reflexivo 

permitindo aplicar o nosso conhecimento teórico na prática a uma turma que 

                                            
5
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão 

com alterações para o ano letivo 2011-2012. 
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nos é designada. Demonstrando a importância do estágio na formação, Garcia 

(1999, pág. 39) refere que “Juntamente com a orientação académica, a 

orientação prática tem vindo a ser a abordagem mais aceite para se aprender a 

arte”. Ainda Garcia (1999, pág.103) pode constatar que “as práticas de ensino 

representam uma oportunidade privilegiada para aprender a ensinar (…). 

Durante as prática de ensino, os alunos aprendem a compreender a escola 

como um organismo em desenvolvimento, caracterizando por uma determinada 

cultura, clima organizacional, uma estrutura de funcionamento tanto explícita 

como implícita e dotado de algumas funções de gestão para garantir o seu 

funcionamento”. A perspetiva de uma prática reflexiva tem vindo a aumentar, 

sendo defendida por um vasto conjunto de autores para a formação de 

professores. Sobre a prática reflexiva o mesmo autor (1999, pág.41) refere que 

“existe um conceito que atualmente é utilizado com maior frequência por 

investigadores, formadores de professores, etc., de diferentes procedências e 

níveis, referindo-se às novas tendências na formação de professores, e que é o 

conceito de reflexão”.  

 

3.2 Contexto conceptual    

 

3.2.1 A escola enquanto instituição  

 

Após confrontado com a realidade de ser professor nesta vivência do 

estágio profissional, senti a necessidade de enquadrar alguns conceitos 

importantes sobre a escola, sobre o estágio e sobre o professor reflexivo. 

Considerei pertinente fazer uma breve alusão à importância da reflexão sobre a 

ação na prática educativa, pois face à complexidade do processo de ensino 

aprendizagem, cada vez mais é exigido ao professor a excelência e esta só 

pode ser conseguida com o reforço e reavaliação contínua dos métodos e 

estratégias de trabalho desenvolvidas.    

No decurso dos últimos anos, a investigação educacional refere a 

impossibilidade de isolar a ação pedagógica da vertente social que a envolve.  
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Até aos anos 50 a escola/educação era vista como um espaço onde a 

socialização era praticamente irreconhecível. Atribuindo uma importância 

política à escola, Canário (2005, pág.64) afirma que “do ponto de vista político, 

a escola moderna significou subtrair à igreja a tutela sobre o ensino, a partir da 

criação de um sistema nacional de escolas, apoiado num corpo de funcionários 

libertos das tutelas locais.” Nessa altura era visível a não atribuição da 

importância da socialização na escola, como refere Nóvoa (1992), sendo a 

pedagogia centrada nos alunos, encarados num ótica individual. 

Segundo Nóvoa (1992, pág 18) “os movimentos ligados à dinâmica de 

grupos, que se desenvolveram no pós-guerra, vão acentuar a importância das 

interações no processo educativo, conduzindo às pedagogias não diretivas da 

década de 60.” Como o autor salienta o ensino focado no indivíduo foi 

dissipado legando lugar a um ensino onde se destacava o grupo e as suas 

interações no processo educativo. Ainda Nóvoa (1992), refere que na década 

de 60 o discurso pedagógico avançaria para uma dimensão institucional.   

 Com o avançar do tempo, o panorama escolar foi sendo configurado 

atribuindo mais importância a outros aspetos como atitudes, valores, 

sentimentos e o saber estar na sociedade. A escola nos dias de hoje apresenta 

uma organização muito diferente preocupando-se com o saber estar, com as 

interações no processo educativo e como refere Canário (2005, pág.62) “a 

escola corresponde, também, a uma nova organização que, tendo tornado 

possível a transição de modos de ensino individualizados para modos de 

ensino simultâneo, viabilizou a emergência dos sistemas escolares modernos.”  

 Ainda sobre as mudanças históricas na escola Canário (2005, pág.61) 

refere que “não há dúvida de que estamos na presença de uma invenção 

histórica, contemporânea da dupla revolução industrial e liberal que baliza o 

início da modernidade e que introduziu, como novidades, o aparecimento de 

uma instância educativa especializada que separa o aprender do fazer; a 

criação de uma relação social inédita, a relação pedagógica no quadro da 

classe, superando a relação dual entre o mestre e o aluno; uma nova forma de 

socialização que progressivamente viria a torar-se hegemónica.”  

 Segundo Nóvoa (1992, p. 15) “as instituições escolares adquirem uma 

dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se tomam 

importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas.” A interação 
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entre toda a comunidade escolar é crucial para a partilha de experiências e 

conhecimentos. Assim, a escola é um espaço de multiplicidades, onde se 

misturam diferentes valores, experiências conceções, culturas, crenças, 

interesses e relações socias, elevando o quotidiano escolar para uma 

complexa estrutura. Assim o mesmo autor refere que “o funcionamento de uma 

organização escolar é fruto de um compromisso entre a estrutura formal e as 

interações que se produzem no seu seio, nomeadamente entre grupos com 

interesses distintos.” 

A escola deve ser encarada como um espaço de construção de 

conhecimentos, de formação de pessoas conscientes, participativas e capazes 

de viver integradas na sociedade. Como refere Canário (2005, pág.62) “a 

escola é uma instituição que, a partir de um conjunto de valores estáveis e 

intrínsecos, funciona como uma fábrica de cidadãos, desempenhando uma 

papel central na integração social, na perspetiva durkheimiana de prevenir a 

anomia e reparar a inserção na divisão social do trabalho.”  

 

3.2.2 A Educação Física 

 

Os últimos tempos têm representado grandes desafios aos profissionais 

da Educação Física (EF) no que se refere à afirmação da sua importância 

enquanto disciplina escolar. De facto, para além do ceticismo instalado em 

relação aos resultados e à qualidade da formação dos professores, a EF tem 

também enfrentado grande desconfiança quanto à sua relevância educativa. 

Como tal, para vencer o desafio que tal cenário coloca urge ter presente os 

valores que autenticam a importância e o papel da EF. 

Sobre a pertinência da disciplina de EF na escola Bento (2007, pp.270-

271) refere que “(…) a instituição mais apropriada para disseminar às pessoas 

conhecimentos, atitudes, valores e habilidades relacionados com o desporto, 

para fomentar a sua prática ao longo da vida, visando ao bem estar, é a escola, 

mediante uma disciplina curricular denominada de Educação Física Escolar”.  

No sentido de apresentar valores que reforçam o papel da EF, Meinberg 

(1991) apresenta alguns objetivos para a Educação Física: desportivo-motor, 

estético, social, moral, ético e volitivo. Mais tarde, de uma forma mais sucinta, 
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mas enquadrando os objetivos da EF, Crum (1993) define três papéis principais 

da EF, sendo eles a estruturação do comportamento motor, a aquisição de 

condição física e a formação pessoal, cultural e social, que derivam da sua 

principal função ensinar. Rosado (2009, p.9), reconhece que “a Educação 

Física e o Desporto desempenham um papel muito importante não só no 

desenvolvimento físico mas, também, na área do desenvolvimento pessoal, 

social e moral dos estudantes.” 

Segundo Bento (1999), o argumento central a favor de importância da 

Educação Física e da sua presença entre as disciplinas escolares é o facto de 

ser a única que trata preferencialmente a corporalidade. Continuando a 

perspetiva de Bento (1995), o Desporto, sendo conteúdo da Educação Física 

tem uma natureza profundamente educativa porque contem na sua essência 

ideais, valores, normas, regras, atitudes, desafios, exigências e metas. Surge 

como cultura de relações e condutas humanas e códigos do trato humano, 

postos à prova no jogo e na competição. 

Ainda Rosado (2009), de forma a ilustrar a importância do desporto na 

educação refere que Educar através do Desporto é contribuir para que cada 

aluno adquira competências de vida como o autoconhecimento, o autocontrolo, 

a autorrealização, perseverança, a valorização do esforço, o 

autoaperfeiçoamento e harmonia pessoal. 

 

3.2.3 Ser Professor 

 

A sociedade contemporânea, marcada pela diversidade e pela 

pluralidade, exige funções acrescidas à escola, atribuindo aos professores a 

responsabilidade de preparar os jovens para a sociedade.   

A função que abraçamos ao longo deste estágio profissional, o ser 

Professor, é caracterizado por ter uma identidade profissional muito própria.  

A condução do processo de ensino aprendizagem assume-se como a 

tarefa fundamental do professor. Para Alarcão (1996) ser professor é 

essencialmente ser uma pessoa capaz de tomar decisões face ao processo 

ensino-aprendizagem, no sentido de o encaminhar para um melhor rendimento 

educativo. Contudo ser professor deve ir para além das tarefas inerentes a 
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gestão da aula, mas também como um gestor das relações/interações com a 

comunidade escolar.  

Portanto, para além do papel importante na produção e estruturação do 

conhecimento e sua aquisição pelo aluno, o professor é responsável 

simultaneamente pela gestão da aula, das relações pessoais, conflitos, gestor 

administrativo, gestor das interações entre pares e entre a escola e a 

comunidade. 

Como refere Silva (2009), ser professor, vai muito além da sala de aula, 

numa multiplicidade de tarefas, o professor gere a sua aula, mas também 

relações pessoais, interações entre elementos da comunidade escolar, e desta 

com a restante comunidade.  

De acordo com Rodrigues (2009, p.11), “as competências do professor 

são cada vez mais complexas e diversificadas. Assim, espera-se que o 

professor seja competente num largo espectro de domínios, desde o 

conhecimento científico da matéria de ensino, à sua aplicação 

psicopedagógica, assim como em metodologias de ensino, de animação de 

grupos e atenção à diversidade”. 

A atuação do professor não se baseia apenas na transmissão de 

informações, de modo que deverá estar preparado para novas formas de 

pensar e de dominar assuntos de interesse dos alunos, com o intuito de ser 

capaz de estimular-lhes interesse pelas matérias. Segundo Monteiro (2008), 

entre as várias competências associadas e indispensáveis para a profissão 

docente, podemos citar a capacidade de comunicação, prazer em ensinar, 

atualização relativamente aos métodos de ensino e novas tecnologias, 

sensibilidade, capacidade de organização e planeamento e cultura geral. 

O professor deve ser entendido como um formador por excelência, 

sendo um elemento responsável na formação e desenvolvimento dos alunos. 

Segundo Oliveira (1996, p.26) “os professores são elementos importantes no 

desenvolvimento social e pessoal dos jovens. Espera-se deles o exercício das 

suas funções de formador, transmitindo informações e valores fundamentais, 

ajudando o jovem a adotar valores próprios e a desenvolver a capacidade de 

tecer juízos, de refletir sobre as informações alternativas, a vida e o mundo, 

cuja característica primeira será a sua mutação constante”  
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Ser Professor é por tudo isso, ser capaz de agir com pertinência perante 

qualquer situação profissional, isto é, saber avaliar, mobilizar os saberes e 

atuar considerando as características do contexto concreto. De facto, 

sublinhando as palavras de Matos (1989, p.27) “as tomadas de decisão do 

professor, para garantir eficácia e coerência da sua atuação têm porém que a 

pressupor integrada no complexo, unitário e integral processo que é o ensino-

aprendizagem”. 

 

3.2.4 Professor reflexivo 

 

O estágio profissional segue o modelo reflexivo da formação de 

professores, e visa o desenvolvimento profissional e pessoal do estagiário. 

Assim, pode-se considerar que o estágio segue um panorama reflexivo e 

integrador, tendo que, na prática da supervisão, aliar-se a reflexão à 

experiência de ensino.  

Dewey (1910, 1933) defendeu a importância do pensamento reflexivo. 

Reconhecia que nós refletimos sobre um conjunto de coisas, no sentido em 

que pensamos sobre elas, mas o pensamento analítico só tem lugar quando há 

um problema real a resolver. Ou seja, a capacidade para refletir emerge 

quando há o reconhecimento de um problema, de um dilema e a aceitação da 

incerteza.  

Apresentando o pressuposto de que a prática é geradora de teoria, do 

modelo reflexivo de formação de professores, Vieira (1993, p.23) afirma que 

“valoriza-se o saber construído pelo sujeito a partir da reflexão sobre a prática”. 

A mesma autora refere ainda que “o bom profissional é um ser reflexivo…que 

deve possuir não só a capacidade de resolver problemas, mas também a 

capacidade de equacionar problemas no seu contexto de ocorrência e de tomar 

decisões face a resoluções alternativas” (p.23). 

Schön (1987) distingue a reflexão na ação, a reflexão sobre ação e a 

reflexão sobre a reflexão na ação. Os dois primeiros tipos são essencialmente 

reativos, separando-os apenas o momento em que têm lugar, o primeiro 

ocorrendo durante a prática e o segundo depois do acontecimento, quando 

este é revisto fora do seu cenário. É ao refletir sobre a ação que se 
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consciencializa o conhecimento tácito, se procuram crenças erróneas e se 

reformula o pensamento. Como refere Alarcão (1996), essa reflexão consiste 

numa reconstrução mental retrospetiva da ação para tentar analisá-la, 

constituindo um ato natural quando percecionamos diferentemente a ação 

Para o professor reflexivo, a reflexão sobre a sua prática “é o primeiro 

passo para quebrar o ato de rotina, possibilitar a análise de opções múltiplas 

para cada situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento dominante 

de uma dada realidade” (Cardoso et al., 1996, p. 83).O desenvolvimento do 

professor deverá passar por uma constante reflexão acerca da prática pessoal. 

Efetivamente a reflexão sobre a ação poderá conduzir à mudança 

comportamental. Só com uma reflexão ativa, constante e conscienciosa é 

possível identificar as lacunas, os erros, as incoerências, de forma a possibilitar 

o reajuste ou reformulação das medidas e práticas instituídas para que todos 

os objetivos inicialmente delineados possam ser atingidos com sucesso e 

eficácia. Segundo Vieira (1993, p.26), “da interação entre o seu saber e o ciclo 

prática-reflexão resulta a reconstrução das suas teorias subjetivas e o 

desenvolvimento da sua competência profissional, meta final do processo de 

formação. Neste processo, a reflexão constitui um instrumento chave de 

teorização a partir da experiência e da reestruturação de saberes anteriores”. 

Assim, este modelo de prática reflexiva permite a (re)construção de saberes 

diminuindo o espaço entre a teoria e a prática, pois permite estabelecer uma 

ligação entre o que o professor concebe e pensa e aquilo que realiza. 

A minha vivência no estágio profissional reforçou a minha opinião sobre 

a grande importância que a reflexão adquire para a nossa formação e para nos 

tornarmos melhores professores. Assim, conseguimos através da teoria pensar 

sobre o que foi realizado e como podemos melhorar, ou seja, reconstruir a 

nossa intervenção. Considerando que neste ano tive a oportunidade de 

confrontar o meu conhecimento, adquirido ao longo da minha formação, na 

prática, tornou-se por vezes necessário refletir se as minhas conceções de 

ensino, estratégias e conhecimentos eram os adequados ou se existia a 

necessidade de procurar novas estratégias e novos conhecimentos.  
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3.2.5 Modelos instrucionais 

 

 

Durante o EP são inúmeras as vezes que temos a necessidade de 

adequar o nosso modelo de instrução, pois tal como destaca Rink (2001) não 

há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos da 

aprendizagem. Apesar de uma vastidão de modelos instrucionais, apenas três 

influenciaram a minha ação.  

O modelo de instrução direta (MID) que segundo Graça e Mesquita 

(2009, p.48), “caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino aprendizagem”. Portanto este 

modelo atribui um papel centrado no professor e, tal como refere Rosenshine 

(1983), o professor de deve realizar obrigatoriamente a revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades, monotorização 

elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas 

em referência aos objetivos propostos. 

Segundo Graça e Mesquita (2009, p.51) o modelo desenvolvimental de 

Rink (1996) “decorre da assunção de que a matéria de ensino exige um 

tratamento didático, materializado na manipulação da complexidade das 

situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno.” Este modelo preconiza o conhecimento 

de alguns conceitos que para Rink (1993) o professor deve desenvolver a 

aprendizagem estabelecendo uma progressão, um refinamento e uma 

aplicação. 

Por fim outro modelo instrucional que influenciou a minha prática é o 

modelo de educação desportiva proposto por Siedentop (1987) que vai ao 

encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens. Segundo Graça e Mesquita (2009, pág.59) o MED “define-se 

como uma forma de educação lúdica e crítica às abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõem resolver equívocos e 

mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a competição.”   
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De modo a auxiliar o ensino-aprendizagem durante o EP recorri a várias 

estratégias instrucionais, que fui adaptando a várias situações. Deste modo 

torna-se necessário apresentar algumas estratégias instrucionais 

(questionamento, demostração e exposição), que de acordo com a ideia de 

Rosado (2009, p.96) referindo que “o uso associado de diferentes estratégias 

instrucionais, nomeadamente na apresentação das tarefas motoras, em 

conformidade com a natureza específica das habilidades de aprendizagem e o 

nível de desempenho dos praticantes, revela-se particularmente eficaz.”   

A demonstração em parceria com a exposição assume no âmbito da 

apresentação das atividades desportivas um papel fundamental na medida que 

permite a visualização por parte do praticante do movimento a efetuar (Rink, 

1994).  

De acordo com Harvey e Goudvis (2000) o questionamento é a chave 

para a compreensão. Segundo Rosado (2009, p.101) “no processo de ensino-

aprendizagem, a otimização dos momentos de instrução passa pela utilização 

regular do questionamento. Após um período de informação, de apresentação, 

de matéria nova, de apresentação das tarefas motoras, de uma demostração, 

de uma organização de grupos (…) é muitas vezes necessário verificar o grau 

de compressão da informação transmitida”.   

 

3.2.6 Modelos de ensino dos jogos desportivos 

 

Segundo Graça e Mesquita (2009, p.136), “Os modelos de instrução 

para o ensino do jogo desempenham um papel crucial, porque oferecem uma 

estrutura que permite conjugar o conhecimento do conteúdo com uma 

perspetiva pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem, 

papéis do professor e praticantes, características das tarefas e das relações 

sociais na aula.” Visto a importância dos modelos de ensino do jogo, na 

bibliografia são referenciados como os modelos mais atuais o ensino dos jogos 

para a compreensão (Bunker & Thorpe, 1982), o modelo de competência nos 

jogos de invasão (Mush et al., 2002) e o modelo de abordagem progressiva ao 

jogo (Mesquita, 2006). Considerei estes modelos não só por serem 
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considerados os mais atuais na bibliografia, mas também, porque foram os 

modelos que mais influenciaram o meu ensino.  

O modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão segundo Graça 

e Mesquita (2009, p.137), “…os proponentes pretendiam que a atenção 

tradicionalmente dedicada ao desenvolvimento das habilidades básicas do 

jogo, ao ensino das técnicas isoladas, fosse deslocado para o desenvolvimento 

da capacidade de jogo através da compreensão tática do jogo.” O modelo de 

competência nos jogos de invasão segundo os mesmos autores “ foi concebido 

para permitir que os alunos aprendam, não só a participar com sucesso em 

formas modificadas de jogos desportivos coletivos de invasão, com também a 

desempenhar outros papéis de organização desportiva…”. O modelo de 

abordagem progressiva ao jogo enfatiza o desenvolvimento de competências 

para jogar, sendo o ensino da técnica subordinado ao ensino da tática. 

(Mesquita, 2009)       

 

3.3 Contexto da prática  

 

3.3.1 A escola 

 

Esta análise do contexto apresenta-se determinante para a realização da 

nossa atividade, permitindo obter conhecimento em relação aos recursos 

materiais e humanos, às potencialidades da escola, às normas e regras de 

funcionamento, às atividades da escola, ao tipo de alunos e à forma como a 

Educação Física é valorizada. Torna-se assim, necessário perceber o meio 

onde a escola esta envolvida para saber as características da comunidade 

educativa da escola e também conhecer as características da escola, pois só 

assim é possível conhecer e perceber melhor a sua cultura. 

 Sem qualquer dilema elegi a Escola Secundária de Oliveira do Douro 

(ESOD), motivando a minha escolha o facto de ter sido aluno na mesma, o 

facto de o meu pai ser professor na ESOD e a sua localização. Estes aspetos 

seriam facilitadores da minha integração e adaptação ao ambiente escolar 

reforçando a minha escolha. As minhas vivências como aluno na escola 

permitiram-me ter uma ideia sobre o tipo de aluno que frequenta a escola, 
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conhecer muitos docentes e funcionários, o que facilitou a minha integração no 

meio e na sua dinâmica de funcionamento.   

 No que ao contexto cultural e social diz respeito, esta funciona há cerca 

de trinta anos, acolhendo prioritariamente as populações de Avintes, Oliveira 

do Douro e Vilar de Andorinho que corresponde à área periurbana de Vila Nova 

de Gaia. Nesta zona, predominam algumas indústrias, o comércio e os 

serviços. A atividade agrícola é pouco significativa e a taxa de desemprego 

situa-se ligeiramente abaixo da média nacional. 

 Passando agora às instalações da escola, esta possui um pavilhão 

gimnodesportivo, no espaço exterior um campo de relva sintética, bastante 

grande e polivalente, que permite lecionar várias modalidades coletivas, tais 

como o futebol, o andebol, rugby, basebol, entre outras podendo-se considerar 

um espaço privilegiado e excelentes condições para a prática desportiva. Para 

além destes dois espaços, existem ainda um terceiro campo de menor 

dimensão, com piso asfaltado, com 4 tabelas de basquetebol. Ainda de referir 

que juntamente com as boas instalações que já frisei, todo o material que a 

escola possui é mais do que suficiente para responder às necessidades do 

grupo de Educação Física. Assim é possível proporcionar aos alunos o 

contacto com modalidades, para além daquelas que são consideradas 

nucleares, como por exemplo a Escalada, a Patinagem e o Badminton. De 

referir esta última modalidade apresenta grande importância na escola através 

do desporto escolar, apresentando um elevado número de praticantes. Ao 

longo do ano letivo procurei presenciar e ajudar em alguns treinos desta 

modalidade, visto que, fui praticante, poderia transmitir alguma da minha 

experiência. Procurei sempre rentabilizar as instalações e todo o material que a 

escola tem disponível para a Educação Física de modo a melhorar a qualidade 

do processo de ensino aprendizagem.  

 

3.3.2 O núcleo de estágio  

 

O meu núcleo de estágio é constituído por duas colegas e desde do 

primeiro dia foi evidente que iriamos ser um grupo unido e trabalhador. O grupo 

revelou-se com um excelente clima e espírito de cooperação.  
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 Apesar de inicialmente só conhecer um elemento, a nossa boa 

disposição determinou à união, favorecendo o trabalho de grupo. A 

oportunidade de ter colegas, com quem posso expor pontos de vista, ou 

discutir determinados assuntos relacionados como o ensino, foi um fator 

determinante no desenvolvimento da minha formação. Pois, a nossa boa 

relação sempre permitiu sermos diretos e em grupo debater as nossas 

debilidades no sentido de melhorar e trabalhar em conjunto em prol dos nossos 

objetivos.         

Penso que formamos um grupo de trabalho muito forte, unido e com 

vontade de ser cada vez melhor, fazendo assim com que cada um dê a sua 

opinião e consigamos evoluir e aprender cada vez mais.  

  

3.3.3 A turma 

 

A turma que fiquei encarregue de lecionar foi ao 8ºano mais 

precisamente à turma B. Conhecida por ser uma das piores turmas, senão a 

pior, ao nível da disciplina, mas felizmente aderiram muito bem às aulas de 

Educação Física. É uma turma heterogénea e com um nível socioeconómico 

baixo.  

Na sessão de apresentação foram aplicados inquéritos aos alunos para 

a recolha de informações relativas a dez áreas, nomeadamente ao aluno, ao 

agregado familiar, ao Encarregado de Educação, à saúde, à disciplina de 

Educação Física, à prática de e desportiva, à residência, à escola, à 

alimentação e outros. Estas informações permitiram adquirir um conhecimento 

mais aprofundado das características e particularidades individuais dos alunos, 

possibilitando a realização do planeamento em função das suas capacidades e 

necessidades, bem como a correta aplicação dos conteúdos a abordar nas 

aulas de Educação Física. 

Inicialmente eram 25 alunos, mas 2 alunos mudaram de escola durante 

o 2º período. Assim, em 23 alunos, 10 do sexo masculino e 13 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. 

Relativamente ao estado de saúde dos alunos, verifica-se que a maioria 

refere não possuir qualquer tipo de patologia. Contudo, as principais doenças 
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apresentadas pelos 6 alunos que responderam positivamente à questão são a 

asma e a bronquite. Na minha opinião, esta informação é de importância 

primordial, pois sendo a Educação Física uma disciplina que exige um grande 

esforço físico, o Professor necessita de estar informado, de modo a intervir de 

forma correta e eficaz. Para além disso, considero ser fundamental conhecer 

as características de cada doença para que na prática consiga ultrapassar 

situações de emergência e fazer uma prescrição correta do exercício físico, 

respeitando os níveis de capacidade de cada aluno. 

Uma mais valia é que a disciplina preferida dos alunos é a Educação 

Física o que foi importante para a gestão da motivação e dos comportamentos 

dos alunos nas aulas.   

As informações importantes sobre os meus alunos influenciaram toda a 

condução do processo de ensino-aprendizagem ao longo do ano.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

 

As normas orientadoras do estágio profissional6 (EP) indicam que este 

tem como principal objetivo “a integração do estagiário de forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que 

lhe promovam um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão”. 

Pretendo neste capítulo incorporar a vivência tida ao longo do EP no 

exercício da profissão docente, desde a conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino, até à participação, integração e relação com a 

comunidade escolar. Aqui serão evidenciados os momentos mais marcantes, 

as aprendizagens, as dificuldades e estratégias utilizadas, assim como os 

resultados da atividade desenvolvida e os principais pontos de reflexão.  

Assim nos seguintes pontos apresentarei as áreas da minha 

intervenção, em que retratarei um conjunto de decisões, acontecimentos, 

situações específicas onde a reflexão tornou-se primordial ao auxiliar todo o 

meu processo de desenvolvimento. Sendo a reflexão o principal auxílio a 

desenvolver o meu processo, desde atividades, principais dificuldades 

encontradas, estratégias que me fizeram evoluir, tomadas de decisão, a 

avaliação dos alunos e do processo desenvolvido nas diferentes modalidades, 

ou seja, posso considerar a reflexão como uma maneira de estar que conduziu 

o meu trabalho ao longo do ano letivo.   

A estruturação deste ponto, partindo das reflexões, é referenciada pelos 

quatro níveis de desempenho (organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, participação na escola, relações com a comunidade, e 

desenvolvimento profissional), tendo em consideração os acontecimento de 

relevo que foram vivenciados.   

 

 

 

 

                                            
6
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão 

com alterações para o ano letivo 2011-2012. 



36 
 

4.1 Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem (área 1) 

 

4.1.1 Conceção  

 

A primeira tarefa alusiva do professor é a conceção, que será o reflexo 

da nossa futura atuação, uma vez que é nesta que se irá basear o 

planeamento de uma estratégia de intervenção.  

A conceção começou de uma análise ao contexto cultural e social da 

escola, bem como do meio onde a mesma se insere realizada no início do ano 

letivo, com o intuito de recolher o maior número de informações. Torna-se 

importante perceber o meio onde a escola está inserida, para conhecer as 

características sociais e culturais dos alunos  

Outra das tarefas que realizamos inicialmente foi a análise dos 

programas de Educação Física, dos planos curriculares e do projeto curricular 

e educativo da escola. Assim, após uma análise profunda dos programas 

curriculares de Educação Física retirámos algumas ilações acerca da forma 

como ela está perspetivada. Concluímos que o programa parece apresentar 

um nível elevado, no que diz respeito aos conteúdos das modalidades e dos 

próprios objetivos de concretização. A quantidade de conteúdos parece ser 

extensa para o tempo disponível, face às dificuldades encontradas nas 

capacidades dos alunos.  

Senti ao longo do ano, por serem várias as modalidades a abordar, o 

tempo que lhes é destinado acaba por ser reduzido, provocando um estado de 

iniciação permanente, sendo que as melhorias de um ano para o outro não são 

significantes. O facto de ter muitas modalidades para lecionar fez com que o 

tempo disponibilizado para cada modalidade tenha sido demasiado curto para 

algumas. Assim acredito que os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver 

as suas habilidades na modalidade de ginástica, mas em relação às outras 

modalidades penso que tenha sido pouco tempo para uma boa aprendizagem 

dos conteúdos previstos nos programas. É desta forma que considero que os 

programas de EF não estão adaptados às necessidades dos alunos, visto que, 

não têm tempo para consolidarem os conteúdos. 
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Durante o ano lecionei três modalidades coletivas, futebol, voleibol e 

andebol, duas de ginástica, solo e acrobática e atletismo. Segundo o programa 

nacional de Educação Física, deveriam ser escolhidas apenas duas 

modalidades coletivas, pelo que esta escolha do grupo de Educação Física 

influenciou a minha prática. Pois, o número de modalidades tornou-se mais 

elevado e consequentemente diminui o tempo destinado a cada uma das 

modalidades, dificultando a consolidação dos conteúdos abordados. Se tivesse 

que lecionar cinco modalidades, em vez das seis, teria mais tempo para 

exercitar os conteúdos de cada modalidade e assim conseguir provocar 

melhorias no desempenho dos alunos.   

Os conteúdos em algumas das modalidades parecem ser muito 

exigentes, apresentando níveis de dificuldade e de complexidade elevados. 

Pode-se percecionar esta ideia nas situações de jogo nas modalidades 

coletivas, que são muito complexas para o nível de desempenho dos alunos. 

Como exemplo o 4x4 no Voleibol ou o 7x7 no Futebol.  

É importante que a adequação dos programas seja considerada aberta 

ao ajustamento dos professores, tornando-se uma fulcral para o processo 

ensino-aprendizagem. Esta foi uma medida que desde de cedo tivemos em 

consideração, uma vez que a área disciplinar de Educação Física da nossa 

escola, adaptou o programa, as modalidades, os conteúdos e os objetivos de 

acordo com a sua realidade e contexto específico.  

Ao longo do ano fui percecionando que realmente os programas 

apresentam níveis de dificuldade e complexidade elevados para os alunos. 

Deste modo, apresenta-se como fundamental ajustar o programa às 

dificuldades dos alunos, pelo que é pertinente uma avaliação diagnóstica, para 

compreender qual o nível inicial do alunos e o nível que é possível atingir.     

A modalidade onde senti que os alunos apresentavam mais dificuldade e 

consequentemente um nível de desempenho baixo foi no voleibol. Apesar do 

programa apresentar a situação de jogo 4x4, as situações de jogo que se 

revelaram apropriadas para a turma foram o 3x3 e 2x2. 

 Por outro lado, foi na ginástica onde os alunos mostram um maior 

desenvolvimento das suas habilidades. Inicialmente tinha a ideia que seria 

muito difícil lecionar ginástica não só pela motivação que os alunos 

apresentam, mas também pela dificuldade que estes poderiam apresentar. 
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Contudo, nesta modalidade, os alunos apresentaram uma motivação bastante 

positiva e reagiram muito bem às situações de aprendizagem criadas. A 

unidade mais longa foi a de ginástica, pelo que também considero um fator 

crucial na aprendizagem dos conteúdos abordados. 

No futebol o programa considera que deve partir do nível avançado, 

porém foi percetível que o grau de complexidade e de dificuldade apresentado 

por este era elevado. Nesta modalidade senti a necessidade de dividir a turma 

em dois níveis, introdutório e avançado. Em ambos os grupos o 7x7 e o 11x11, 

situações de jogo propostas pelo programa, seriam de complexidade e 

dificuldade elevada, pelo que remeti-me à utilização do 5x5 como situação de 

jogo formal.  

 No andebol tal como refere o programa a situação de jogo considerada 

foi o 5x5, contudo os alunos sentiam alguma dificuldade na compreensão do 

jogo. Nesta unidade percecionei uma evolução significativa das habilidades e 

compreensão do jogo.  

O atletismo foi a unidade mais curta, pelo que senti dificuldade na consolidação 

de alguns conteúdos. Foi uma modalidade onde os alunos não apresentavam 

bases e por isso mostraram grande dificuldade na aprendizagem.   

 

4.1.2 Planeamento 

 

Após análise de informações iniciei as principais opções no que diz 

respeito ao planeamento a curto, médio e longo prazo, elaborando assim o 

guião para a atuação do professor. Planear é uma função fulcral da atividade 

do professor. Assim, tendo por base as orientações do Programa Nacional de 

Educação Física para o Ensino Básico, as decisões tomadas pelo grupo de 

Educação Física da escola, as características da turma, o número de aulas 

previstas e os espaços disponíveis para a prática, foi realizado o planeamento 

anual. 

Devo referir que procurei articular as atividades desportivas escolares 

com o planeamento anual, fazendo coincidir a modalidade abordada com a 

atividade desportiva. Estas articulações mostraram-se muito importantes no 

empenho e na envolvência dos alunos na modalidade lecionada. 
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“Por fim, penso que se torna importante refletir sobre a articulação da 
ginástica acrobática com o sarau escolar. Pois no planeamento anual 
tive como objetivo a participação da turma no sarau escolar e este 
planeamento permitiu-me preparar a turma para o sarau e ao mesmo 
tempo motivar a turma para a prática das aulas. Assim na minha opinião 
sempre que possível o planeamento anual deve estar articulado com as 
várias atividades que são organizadas na escola. (Reflexão aula 94)   

 

Igualmente determinante para o planeamento das aulas foi a análise do 

Roulement das instalações desportivas. Este documento tem a função de 

mostrar o espaço de aula disponível para cada professor. A rotatividade nos 

espaços fez-se de três em três semanas, isto porque existem sempre quatro 

espaços que podem ser usados em simultâneo, sendo dois exteriores, um 

interior pequeno (1/3 do pavilhão) e outro 2/3 do pavilhão. Neste ponto, tenho 

de salientar a boa vontade dos professores uma vez que se mostraram sempre 

disponíveis a trocar comigo quando era necessário. Assim, tendo em conta o 

roulement, foram decididas quantas aulas são destinadas a cada modalidade, 

de forma a distribuí-las de forma coerente e articulada com as atividades da 

escola, como por exemplo com o sarau.  

No que concerne ao conhecimento dos alunos, centro de todo o meu 

trabalho, foi elaborado um questionário de caracterização do aluno. Este 

assumiu-se como um instrumento importante para o conhecimento de alguns 

aspetos, nomeadamente sociais, culturais, desportivos e de saúde. Permitiu-

me ajustar o planeamento de ensino à realidade da turma, tendo em atenção 

algumas particularidades, como por exemplo as vivências desportivas e a 

aspetos limitativos da prática.   

Depois, passei ao planeamento, onde os diversos conteúdos foram 

operacionalizados, recorrendo ao modelo de planeamento da Vickers (1990), 

os Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC), os planos de aula e 

diferentes avaliações. Estes documentos guiaram a minha prática no processo 

de ensino-aprendizagem ao longo das aulas.  

As unidades didáticas assumem-se como verdadeiros guias orientadores 

no ensino de determinada modalidade. A sua conceção tem como base o MEC 

com o objetivo de permitir um ensino eficaz, onde a ação de qualquer professor 

de Educação Física, independentemente da modalidade que vai abordar, não 

deve ser apenas refletida, mas também orientada em busca de um processo de 
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ensino-aprendizagem que possua como personagem principal todos os 

educandos. Trata-se de um veículo de ligação entre o conteúdo específico de 

uma modalidade e a sua metodologia de ensino, isto é, a forma como tratar 

essas matérias específicas. Ao dominarmos os seus conteúdos, 

conseguiremos organizar melhor o nosso conhecimento.  

Esta estrutura apresenta 8 Módulos divididos em três grandes fases: 

fase de análise, fase das decisões e fase de aplicação. A primeira fase (fase de 

análise) é composta por três módulos, sendo estes, a análise da modalidade, 

do envolvimento e dos alunos. A análise da modalidade (módulo 1) organiza o 

conhecimento sobre a modalidade numa estrutura hierárquica de fácil leitura e 

compreensão, reconhecendo-se a importância das categorias 

transdisciplinares. Este módulo apresentou-se importante nas modalidades 

onde o meu conhecimento sobre a modalidade era mais reduzido, pelo que se 

tornou fundamental, por exemplo, na ginástica acrobática. No módulo 2 

(análise do envolvimento) integra uma caracterização do espaço de prática, os 

recursos materiais disponíveis, bem como o seu estado de conservação. Este 

módulo foi fundamental, pois permitiu-me fazer um planeamento mais 

cuidadoso tem em atenção as características do espaço e do material que tinha 

disponível. 

 O módulo 3 (análise dos alunos) apresenta-se essencial para o 

planeamento de uma unidade didática que responda às suas necessidades 

reais, determinando o nível inicial dos alunos.  

A fase de decisão compreende os módulos 4 a 7 inclusive. A decisão 

não é possível (ou, pelo menos, não é correta) se não tiver sido realizada a 

análise da modalidade. Isto porque é nesta fase que são tomadas decisões 

quanto ao que ensinar e a ordem segundo a qual esses aspetos vão ser 

ensinados (extensão e sequência dos conteúdos), realizada durante o módulo 

4. De seguida, no módulo 5, serão definidos os objetivos que os alunos 

deverão atingir até ao final da unidade didática. A configuração da avaliação 

será realizada durante o Módulo 6, definindo-se que tipo de avaliações 

(diagnóstica, formativa e sumativa) se pretende fazer para que o processo de 

ensino-aprendizagem possua uma lógica. No Módulo 7, serão criadas as 

progressões de ensino para cada habilidade motora, tendo em conta o nível 

dos alunos verificado nos resultados provenientes da avaliação diagnóstica. 
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Todos estes módulos se tornaram essenciais na fase da aplicação, 

todos eles contribuíram para os vários tipos de planeamento do módulo 8 

No final de todo este processo, surge o módulo 8 na fase de aplicação, 

expressando-se através dos vários tipos de planeamento. 

O ensino organizado segundo esta sequência é um ensino muito mais 

eficaz, capaz de responder às necessidades não apenas de um ano, mas de 

uma turma, ou até de um aluno em particular.  

O módulo 4, onde é realizada uma grelha com a extensão e sequência 

dos conteúdos, tornou-se essencial no planeamento. Nesta grelha é possível 

de uma forma sintética apresentar não só a função didática para cada aula, 

mas também a situação e o objetivo da exercitação. Deste modo, no momento 

do planeamento da aula, o módulo 4, apresenta uma grande ajuda na seleção 

dos exercícios. Este módulo teve como ponto departida essencialmente o nível 

de desempenho dos alunos nas avaliações diagnósticas. A prestação destes 

foi a razão de escolha dos diversos conteúdos a lecionar em cada modalidade, 

tendo sempre em conta os objetivos que os alunos conseguiriam atingir no 

término da unidade didática. Por vezes, foram sujeitas a alterações, de modo a 

ajustar aos alunos, ou mesmo por motivos alheios ao planeamento. Todo este 

planeamento enriqueceu-me imenso melhorando, desta forma, as minhas 

competências de observação e decisão acerca do que era melhor para os 

alunos.  

 Neste módulo apresentei uma evolução na sua conceção, pois 

inicialmente apenas estruturava a grelha da extensão e sequência dos 

conteúdos com as funções didáticas. Em várias reflexões com o núcleo de 

estágio e com o professor orientador fui percebendo que poderia apresentar 

situações de aprendizagem e desenvolver o planeamento da condição física. 

Assim, no desenvolvimento de alguns conteúdos poderia percecionar a sua 

função didática, que situação de aprendizagem estava planeada e o seu 

objetivo. Na condição física permitia-me planear no início de cada modalidade 

o volume de repetições que os alunos realizariam em cada exercício. Este 

planeamento ajudou-me na realização dos planos de aula, pois nesta grelha já 

apresentava de uma forma sintetizada a situação de aprendizagem e o 

objetivo, para além da função didática.  
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Os planos de aula assumem-se como o último nível do planeamento, 

sendo um momento onde temos que considerar a conjugação de vários 

aspetos. Assim temos que adequar os exercícios ao para determinado 

conteúdo, adequar os exercícios aos alunos com o objetivo de aproveitar ao 

máximo as suas capacidade e superar dificuldades, o material, o espaço 

disponível ou mesmo adequar às condições meteorológicas. Os planos de aula 

foram realizados em coerência com o estabelecido nas unidades didáticas. A 

preocupação por realizar os exercícios que respeitassem o planeamento, assim 

como tarefas que fossem ajustadas, significativas e desafiantes para os alunos, 

foram dos principais detalhes que sempre tive em consideração. Por vezes, 

senti a necessidade de adaptar o plano de aula a situações inesperadas, visto 

a imprevisibilidade do ensino. Pelos mais variados motivos pode ser necessário 

adequar o plano de aula, visto que os alunos podem não responder bem a um 

exercício, ou por estar a faltar grande parte da turma, ou mesmo porque um 

exercício está a cumprir de forma excelente o seu objetivo e o professor 

pretende aproveitar mais tempo esse momento.  

“Penso que, devo ser capaz de realizar adaptações do plano de aula 
para as condições que podem surgir na ação.” (Reflexão da aula 69) 
 

Contudo, penso que um planeamento cuidadoso e rigoroso pode 

prevenir muitas das situações que podem causar discrepância entre o 

planeado e o realizado, como por exemplo um plano alternativo, que muitas 

vezes, foi utilizado devido às condições climatéricas adversas.   

“Devido às condições climatéricas adversas, o espaço de realização da 
aula foi alterado, afetando obviamente todo o planeamento. Contudo, 
estava preparado para a eventualidade, tendo um plano alternativo, 
sendo este de grande importância para a organização da aula. Por isso, 
enquanto tiver como espaço de aula o exterior terei sempre um plano 
alternativo.” (Reflexão aula 19 e 20)   

 

4.1.3 Realização 

 

Após a fase do planeamento e organização do processo de ensino, seguiu-se o 

momento de realização, onde é transportado para a prática o anteriormente 

planeado.  
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4.1.3.1 O regresso à escola – O primeiro impacto  

   

Depois de quatro anos de ensino superior, regresso à escola num papel 

diferente do já desempenhado. Estre regresso guiou-me inicialmente a um 

sentimento inabitual, pois estaria a voltar à escola onde fui aluno, mas agora 

teria de assumir o papel de professor. Neste primeiro impacto senti orgulho do 

percurso realizado até ao momento, chegando assim a hora de virar mais uma 

página da minha vida, é claro sem esquecer que me encontrava num processo 

de aprendizagem.  

A primeira reunião com o professor cooperante foi, sem dúvida, o 

primeiro passo de integração e desmistificação de possíveis receios que eu 

pudesse transportar. Ficou, assim explícito que a sua presença seria 

fundamental na nossa formação, aprendizagem e na orientação na resolução 

de problemas, ajudando-nos nas tomadas de decisão.  

Através desta, tivemos a oportunidade de conhecer as várias turmas que 

poderíamos vir a lecionar, visto que, tivemos o privilégio da presença dos 

estagiários do ano anterior. Este foi o ponto crucial no primeiro conhecimento 

sobre a turma, pois facultaram-nos muita informação sobre as mesmas. Foi 

possível perceber que as três turmas apresentavam características muito 

diferentes e que nós deveríamos adequar a nossa atuação dependendo da 

turma. Relativamente à minha turma, de imediato percebi que era uma turma 

com problemas de disciplina, com dificuldade de cumprir regras e de 

autonomia, remetendo-me assim para uma primeira aula onde deveria 

explicitar a importância dos alunos cumprirem regras, como explico no seguinte 

parágrafo. 

A primeira aula, dia 16 de setembro, foi marcante pelo facto de ter pela 

primeira vez a turma pela frente e por encarnar o papel de professor de 

educação física pela primeira vez. Desde os primeiros momentos procurei ser 

uma pouco mais diretivo com a turma de forma a obter o controlo disciplinar da 

mesma o mais rapidamente possível. Assim, procurei explicar a importância 

das regras, que deviam ser cumpridas, mantendo uma postura rígida, com é 

possível verificar no seguinte excerto.  

“Penso que foi importante frisar as regras e da sua importância, para que 
desde de cedo os alunos percebam que as regras são para cumprir. 
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Penso que inicialmente tive uma postura bastante rígida e acredito que 
fiz bem. Pois assim, os alunos podem perceber que na aula devem 
manter uma certa postura”. (Reflexão aula 1) 
 

Verificou-se que esta era uma turma com dificuldade em cumprir regras e que a 

minha postura nas primeiras aulas foi importante influenciando o 

comportamento dos alunos. Com o decorrer das aulas a turma foi-me 

permitindo apresentar uma postura diferente transmitido mais confiança para 

os mesmos.   

Também, através de um questionário elaborado com o objetivo de 

caracterizar os alunos, visto que, o professor deve ter conta que, no processo 

de planeamento e atuação, deverá atender às características concretas dos 

alunos a quem se dirige. Com este questionário pretendi aprofundar o meu 

conhecimento sobre as atividades desportivas praticadas pelos alunos, que 

modalidades preferiam, modalidades com mais dificuldade e que limitações 

apresentavam para a prática desportiva. Este questionário ajudou-me ao longo 

do ano, principalmente a atuar junto dos alunos com asma, pois sabia que no 

fitnessgram e em aulas de grande intensidade deveria focar a minha atenção 

nestes alunos. Apesar da atenção facultada a estes alunos penso que poderia 

ter tido uma intervenção mais preventiva. Futuramente tornaria obrigatório 

trazer a bomba da asma para a aula de Educação Física de modo a poder agir 

se necessário. Neste âmbito a formação em suporte básico de vida apresenta-

se como uma ferramenta importante ao professor de Educação Física, pelo que 

continuarei a renovar a minha formação nesta área.  

 

4.1.3.2 Controlo da turma 

 

Sabendo das características da turma, ou seja, uma turma que 

apresenta problemas ao nível da disciplina e no cumprimento das tarefas, 

necessitava ter desde início uma atitude ativa em relação ao controlo destes 

aspetos. Talvez por isso, as minhas primeiras aulas fossem as mais difíceis e 

também as menos conseguidas. Centrei muita a minha atenção nesses 

aspetos, o que levava a desviar-me de outros como a orientação prática do 

conteúdo.  
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“Senti que nesta aula, não equilibrei muito bem a minha atenção, ou 
seja, apresentei-me muito focalizado nas questões comportamentais e 
nas tarefas de avaliação, descurando um pouco o ensino e por vezes a 
organização.” (reflexão da aula 2 e 3) 

 

Acredito que se o controlo da turma estiver bem adquirido, o professor 

terá mais condições para poder proporcionar uma aprendizagem mais eficaz ao 

ritmo de um bom clima de aula.   

“O comportamento dos alunos continua a ser bom, ou seja, a disciplina 
apresentada na aula liberta-me da tarefa de gestão do comportamento 
dos alunos e remete-me para outras funções, como a avaliação.” 
(Reflexão aula 32) 
 

Deste modo, procurei desde início implementar rotinas base que 

ajudassem no desenrolar da aula ao longo do ano letivo. Estas rotinas 

permitiram que os alunos conhecessem os procedimentos a adotar nas várias 

situações, aumentando a dinâmica da aula e a diminuir os tempos de gestão. 

Foi uma tarefa que se revelou de difícil execução e que demorou algum tempo, 

mas que se revelou bastante útil. A minha tarefa foi dificultada muito pelas 

características da turma, visto ser uma turma com muitos alunos problemáticos 

e indisciplinados. Contudo, sabia da importância das rotinas e procurei sempre 

trabalhar este aspeto e como referi numa reflexão, onde perceciono a 

importância das rotinas, tal como a reação dos alunos às mesmas. 

“… acho que os alunos estão a perceber bem as rotinas que tentei criar, 
já sabendo para onde têm de dirigir quando começa a aula, para que 
serve apenas um apito ou dois. Estas rotinas estão a ser importantes na 
organização da aula e na gestão dos comportamentos.”  
(reflexão da aula 6 e 7) 
 

Pouco a pouco, esse controlo disciplinar e as rotinas foram-se 

consolidando, resultando em aulas muito mais enriquecedoras, nomeadamente 

na rentabilização do tempo disponível para a prática, na qualidade da minha 

instrução, na gestão da aula, no aproveitamento mais eficaz dos espaços e 

materiais e mesmo no trabalho autónomo dos alunos. Assim, as rotinas (ex: 

reunião de alunos e arrumação do material) ao serem implementadas, foram 

sinónimo de garantia de continuidade e qualidade das tarefas propostas, bem 
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como de uma perceção das mudanças na postura dos alunos para com estas 

ao longo do ano.  

 Um aspeto que contribui de forma significativa para a melhoria do 

comportamento da turma foi estabelecer uma rotina de castigos para os alunos 

que apresentassem comportamentos disruptivos. Assim os alunos sabiam que 

num primeiro castigo realizariam flexões e num segundo momento, uma ficha 

de trabalho, que seria avaliada e enviada aos encarregados de educação. Por 

fim, se os comportamentos persistissem então seriam expulsos da aula.    

“Após o primeiro castigo os alunos que voltaram a mostrar 
comportamentos disruptivos realizaram uma ficha de trabalho como 
forma de castigo.” (Reflexão 27 e 28) 

 

 Com esta rotina pretendia que os alunos soubessem que se não 

cumprissem as regras, num segundo momento, seriam impedidos da prática e 

avaliados com conhecimento do encarregado de educação. Assim, os alunos 

tinham conhecimento que após eu os avisar, não tinham outra alternativa a não 

ser mudar o comportamento. 

Como já foi referido, a minha turma, era constituída por muitos alunos 

problemáticos e indisciplinados, logo seriam necessárias estratégias de 

prevenção, para que a aula decorresse se problemas.     

Uma das estratégia de controlo da turma começou no planeamento das 

aulas procurando maximizar o tempo de empenhamento motor, para que os 

alunos não tivessem tempo para comportamentos disruptivos que pudessem 

prejudicar o bom funcionamento da aula. Foi uma estratégia que me ajudou 

bastante no controlo da turma, pois os alunos estavam envolvidos nas tarefas 

não tendo tempo para ostentar comportamentos negativos. 

 Também procurei sempre uma organização simples e de fácil 

compreensão apresentando as tarefas de forma clara e explícita. Pretendia que 

todos os alunos compreendessem o que lhes era pedido rapidamente, para 

que iniciassem a prática e participassem todos na tarefa sem terem dúvidas. 

Nem sempre consegui apresentar as tarefas, de modo, a todos os alunos 

perceberem o exercícios e quando acontecia eram visíveis os comportamentos 

fora de tarefa prejudicando o ambiente de aprendizagem. Contudo, quando 

apresentava exercícios de maior complexidade tive a necessidade de adequar 
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o meu tipo de instrução, para uma melhor compreensão, como é possível 

verificar no ponto 4.1.3.3. Instrução. 

Após cada aula, sentia necessidade de falar com um ou outro aluno 

individualmente, não só por este apresentar comportamentos disruptivos, mas 

também para incrementar uma maior confiança dos alunos em mim. Estas 

conversas individuais com os alunos ajudaram-me a conseguir uma melhor 

relação com os alunos e a resolver situações de indisciplina. Foram cruciais as 

negociações com os alunos, de forma a estes mostrarem a atitude que eu 

pretendia, pois eram apresentadas várias opções aos alunos, sendo que estes 

comprometiam-se comigo a cumprir o nosso acordo.    

 

4.1.3.3 Instrução 

 

Apresento o processo de instrução como um aspeto que considero 

crucial e que ao longo do ano procurei aperfeiçoa-la, de modo a proporcionar 

um clima de aprendizagem baseado em troca de informação. É uma arma 

imprescindível para o professor de Educação Física, visto a necessidade 

permanente de explicação dos exercícios e dos seus objetivos, de corrigir 

permanentemente e de encorajar e motivar a sua turma.  

A instrução foi foco de inúmeras reflexões no sentido de promover 

estratégias adequadas capazes de dar resposta às dificuldades sentidas pelos 

alunos da turma. O aperfeiçoamento da instrução foi decorrendo durante todas 

as aulas, pois é primordial ao professor desenvolver um clima favorável à 

aprendizagem. Neste sentido surge a questão no que concerne ao tempo 

despendido na instrução, pelo que esta não deve ser demasiado longa uma 

vez que vai condicionar o tempo de empenhamento motor dos alunos, assim 

como não deve ser demasiado curto, correndo o risco de os alunos não 

assimilarem o que é pretendido. Penso que este aspeto deve ser considerado é 

que o professor deve ser capaz de adequar o tempo de instrução, visto que há 

várias variáveis a ter em conta. Em determinadas atividades é evidente que a 

instrução deve ser mais prolongada, enquanto outras tal já não se justifica, 

visto haver ganhos claros em aumentar o tempo de prática.   
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No momento de instrução procurei sempre apresentar as tarefas 

motoras de forma clara e sucinta, sendo que após instrução procurava 

controlar a qualidade dessa informação, para que eventualmente reformular 

essa informação. 

Durante o ano houveram momentos em que tive de aumentar o tempo 

de instrução, para me possibilitar transmitir mais conteúdos ou para que os 

alunos assimilassem a organização do exercício.   

“Nesta aula senti necessidade de aumentar o tempo da instrução, 
aumentado o tempo de transições entre exercícios. Isto porque, os 
exercícios planeados necessitavam de uma organização mais complexa 
e também seria a primeira vez que os alunos realizam este tipo de 
exercícios, não havendo assim rotinas.” (reflexão 24 e 25) 

 

É claro que cada turma apresenta características muito próprias, logo, 

poderão haver turmas em que se justifica mais tempo de instrução e outras 

onde o tempo de instrução deve ser reduzido. Por isso, a instrução depende da 

turma, da matéria e das situações de aprendizagem. No decorrer das unidades 

didáticas havia situações e exercícios que se repetiam, portanto, quanto mais 

se aproximava o final da unidade, menos era o tempo despendido em momento 

de instrução, ou seja em tarefas de distribuição e de organização, focando-me 

nos critérios de êxito. 

 Em certos momentos deparei-me com a dificuldade de assimilação de 

informação por parte dos alunos, principalmente nas modalidades onde estes 

apresentavam mais dificuldade. Assim, senti a necessidade de adequar o tipo 

de instrução ao nível dos alunos e às suas dificuldades.   

No futebol, modalidade de grande dificuldade para um grupo de alunos 

deparei-me com esta dificuldade, dificuldade em compreender os exercícios, 

pelo que adequei a minha instrução a este grupo de alunos como demonstra o 

excerto da reflexão da aula 82. 

“ No nível introdutório o método de instrução foi explicação mais 
demonstração permitindo que os alunos percebessem mais rapidamente 
o que era pretendido. Penso que, este grupo apresenta grande 
dificuldade em perceber o que é pedido e deste modo não houve 
dúvidas não afetando no ritmo e a fluidez da aula.” (Reflexão aula 82) 
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No nível avançado, na mesma modalidade, não seria necessário perder tanto 

tempo na instrução relativa à organização assim procurei aumentar o tempo de 

empenhamento motor destes alunos  

“No nível avançado quando precisava de transmitir informação optei por 
não reunir o grupo, mas sim por “congelar” os alunos. Isto só foi possível 
porque a organização dos exercícios era idêntica mudando apenas 
algumas variantes. Assim, foi possível otimizar o tempo de 
empenhamento motor, por isso, continuarei a ter em atenção esta 
estratégia para melhorar o ensino aprendizagem.” 
(Reflexão aula 57 e 58) 
 

Ao longo do ano fui aperfeiçoando a minha instrução com estratégias 

provenientes das reflexões, sempre com o intuito de criar uma aprendizagem 

significativa nos alunos. Quer através de estratégias de exposição ou de 

questionamento procurando sempre um ensino mais profundo, atribuindo-me 

muitas vezes uma função de professor capaz de guiar as aprendizagens dos 

alunos. 

“Para motivar/cativar os alunos para esta parte da aula utilizarei o 
quadro e uns cartazes de suporte à matéria.” (Reflexão aula 66) 

 

Com esta estratégia pretendi que os alunos construíssem uma 

compreensão significativa dos conteúdos apresentados e até retirar dúvidas de 

forma a desfazer confusões. Na utilização desta estratégia foi visível a 

curiosidade dos alunos, pelo que foi captando a atenção dos alunos 

promovendo assim mais aprendizagem. 

 Com o questionamento procurei promover uma maior interação 

professor-aluno, captando uma maior concentração dos alunos. Deste modo, 

verificava o grau de compreensão da informação transmitida, permitindo 

controlar os conhecimentos dos alunos. Verifiquei que esta estratégia ajudava-

me na gestão dos comportamentos dos alunos no momento de instrução e por 

vezes a melhor a motivação dos alunos, visto que se sentiam desafiados.    

  

 “Utilizei o questionamento, para que os alunos pudessem compreender 
melhor as habilidades a desempenhar. Estes demonstraram 
concentração e um bom conhecimento da matéria.” (Reflexão aula 92 e 
93) 
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“Ao longo da aula, apesar de apresentar uma preocupação constante 
com regras de segurança e com questões organizativas, também 
procurei focar os meus feedbacks em situações de aprendizagem. 
Contudo, penso que na minha abordagem ao ensino mais específico da 
modalidade deve procurar criar uma descoberta guiada, centrando o 
processo no aluno. Assim, devo questionar os alunos para que eles 
pensem como devem realizar determinada técnica, de modo a que o 
aluno perceba se ele próprio ou o colega realiza corretamente a 
habilidade. Desta forma, acredito que a aprendizagem seja mais 
profunda, pois os alunos irão compreender a habilidade realizada, sendo 
que eles próprios descubram a realização correta.” (Reflexão aula 89 e 
90) 
 

 Com o passar das aulas obtive um maior conhecimento dos alunos, 

apercebendo assim de características individuais e características de grupos 

de trabalho. Este conhecimento dos alunos permite ao professor uma correta 

utilização dos feedbacks pedagógicos, sabendo em que nível os alunos se 

encontram e quais os objetivos que estão traçados para estes. Deste modo é 

possível adaptar o tipo de feedback e de instrução aos alunos, considerando as 

áreas/conteúdos onde apresentam maior dificuldade.  

Após a realização de uma tarefa motora torna-se importante para o 

aluno receber informação acerca da forma como realizou a ação, de forma a 

poder melhorar o seu desempenho. Assim, orientei o meu feedback na 

transmissão sobre o conhecimento da performance e no conhecimento do 

resultado, que segundo Rosado e Mesquita (2009) são as duas grandes 

categorias do feedback.  

“O grupo avançado apesar de mostrar uma boa qualidade técnica, 
apresenta uma grande dificuldade tática, por isso irei centrar o feedback 
nas ações táticas, enquanto no nível elementar devo continuar a centrar 
os meus feedbacks nas ações técnicas.” (Reflexão aula 21) 
 
“Penso que, posso melhorar a minha instrução, adaptando-a assim as 
necessidades e dificuldades dos alunos, para que os alunos que têm 
mais dificuldades organizativas possam perceber melhor o que é 
pretendido para cada exercício.” (Reflexão aula 22 e 23) 
 

Fundamentalmente procurei apresentar um diverso leque de feedbacks, visto 

que considero ser vantajoso adequar esta à situação. 
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4.1.3.4 Organização por níveis de desempenho 

 

Nas várias avaliações diagnósticas realizadas, pude constatar que 

existiam dois níveis de desempenho distintos. Numa abordagem inicial, no 

voleibol, primeira modalidade lecionada, procurei desenvolver os seus 

conteúdos colocando os dois níveis de desempenho a trabalharem 

conjuntamente. Esta opção teve como principal objetivo promover a entreajuda 

dos alunos, para que os alunos com mais competência motora e mais 

predispostos para a prática ajudassem os restantes alunos a progredirem nos 

conteúdos lecionados. Porém, constatei que para além de não observar 

grandes melhorias do nível inferior, os alunos de nível superior começaram a 

demonstrar alguma insatisfação pelo nível de exigência dos exercícios ser 

reduzido. Assim sendo, alterei a formação dos grupos e comecei a trabalhar 

com dois níveis distintos, de forma a criar progressões pedagógicas com níveis 

de exigência adaptados ao nível dos alunos de cada grupo. Esta tomada de 

decisão refletiu-se de forma muito positiva no desempenho dos alunos e na 

organização da aula, tal como ilustram os extratos das reflexões das aulas. 

“Na parte fundamental, é importante referir que a mudança de trabalho 
por níveis foi muito positiva. Os alunos mostraram mais motivação e 
empenho nas atividades propostas e também foi um fator positivo na 
organização da aula” (Reflexão aula 6 e 5) 
 
“O trabalho por níveis tem sido importante na organização da aula e na 
aprendizagem dos alunos, porque permite-me criar situações adequadas 
a cada grupo de alunos.” (Reflexão aula 9 e 10) 
  

Após estas reflexões o trabalho realizado nas outras modalidades foi 

sempre realizado considerando dois níveis de trabalho, apenas na abordagem 

à ginástica de solo e acrobática, foi realizado trabalho em conjunto em prol da 

utilização do Modelo de Educação Desportiva, Siedentop (1987).    

Tendo em consideração as características da minha turma, considero 

que a separação da turma em níveis de desempenho deve ser uma realidade, 

pois além de garantir uma aprendizagem bem sucedida para todos é a 

estratégia que mantém os alunos mais motivados.  

Defendendo esta estratégia Vygotsky (1978), refere que o professor 

deve ser capaz de proporcionar aos seus alunos tarefas ligeiramente acima do 
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seu nível de desenvolvimento, de modo a possibilitar os alunos a evoluir. 

Também Rink (1996), defende que o professor deve diferenciar os métodos 

pedagógicos e as atividades para corresponder aos pontos de partida dos 

alunos, para que estes cheguem a um nível mais elevado de aprendizagem.  

  

4.1.3.5 Observar e ser observado 

 

Uma das tarefas obrigatórias do EP, que considero muito enriquecedora e 

fundamental na evolução do estudante estagiário é observação de aulas, quer 

dos colegas de estágio, quer dos professores experientes. Tal é a importância 

que entrego à observação, que durante o ano inteiro, observei todas as aulas 

dos meus colegas. 

Na formação do professor considero que se torna importante observar 

os colegas de estágio, detetando erros e lacunas com o intuito de ajudar a 

implementar estratégias e mesmo recolher ideias para a nossa evolução. É 

natural e faz parte do processo de evolução do estagiário cometer alguns erros, 

apresentar exercícios ou instrução inadequada entre outros erros, sendo assim 

fundamental, que os colegas possam ajudar no processo de reflexão. 

Nas aulas que observei procurei perceber, ser descritivo, crítico e 

reflexivo sobre os aspetos que considerava serem essenciais no processo de 

ensino-aprendizagem, apresentando estratégias que na minha opinião 

poderiam trazer benefícios.  

Nos momentos em que fui observado, procurei perceber todas as 

críticas e propostas no sentido de melhorar. Penso que, é importante aceitar a 

crítica e através desta refletir sobre a mesma para assim tirar ilações e poder 

aperfeiçoar o processo de ensino. 

As observações que realizei e às quais estive sujeito foram distribuídas 

ao longo do ano, quatro no primeiro período, o mesmo no segundo e no 

terceiro duas, perfazendo um total de dez observações aos colegas estagiários. 

Numa fase inicial do ano letivo procuramos, após as aulas assistidas, debater a 

prestação desenvolvida pelo professor em causa, aferindo aspetos positivos e 

outro que necessitavam de ser melhorados ou corrigidos, sempre no sentido de 

elaborar críticas construtivas e que levassem ao aperfeiçoamento do 
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desempenho. Foram momentos que me permitiram crescer como profissional 

através da opinião que recebia e também dos dados que se obtiam da aula.   

  Nas observações efetuadas no primeiro período não foi utilizado um 

instrumento de observação específico. Assim, tínhamos uma reflexão livre 

onde podíamos identificar e explorar os principais problemas do professor ou 

das várias situações da aula. No segundo e terceiro período utilizamos as 

fichas de observação da faculdade, do 2º e 3º momento respetivamente. Com 

este foco apresentávamos uma reflexão com o intuito de melhorar os aspetos 

específicos descritos na ficha.  

As observações realizadas a outros professores permitiram-me verificar 

estratégias e metodologias distintas de abordar a aula de EF e determinadas 

abordagens do conteúdo abordados pelos professores mais experientes. 

Considero que todos os momentos de observação foram positivos, pois em 

todas as circunstâncias houve a necessidade de refletir sobre a opinião que 

formulava durante a aula. As estratégias que os professores utilizavam e a sua 

relação pedagógica com os alunos eram diferentes, sendo o controlo da turma 

ou outros problemas um obstáculo rapidamente ultrapassado. Neste âmbito, 

com os professores, foram ocorrendo algumas conversas que se revelaram, 

manifestamente, interessantes, em que evidenciava o meu ponto de vista e 

este era confrontado e questionado de modo construtivo e que me faziam 

refletir sobre o assunto. Nestas conversas eram discutidos vários assuntos tal 

como conceções de ensino, sobre métodos de avaliação, sobre o ensino e 

educação em geral e sobre questões relacionadas com a escola. 

Portanto, a troca de informações, opiniões com professores experientes 

torna-se relevante no processo de formação do estagiário. 

 

4.1.3.6 Modelo de ensino 

 

Um dos desafios propostos para este ano de estágio foi a aplicação do 

modelo de educação desportiva (MED), Siedentop (1987), numa das 

modalidades lecionadas. Como é óbvio aceitei esta proposta e inclusive fui 

desafiado pelo professor cooperante a aplicar novamente numa outra unidade 

didática, visto o sucesso que o modelo apresentou.  
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Optei no ensino dos jogos coletivos pela aplicação do modelo de ensino 

de jogo para compreensão, pelo que os alunos apresentaram uma reação 

positiva a este ensino. Na ginástica de solo e na ginástica acrobática o MED foi 

o modelo aplicado, que se apresentou muito positivo na motivação e empenho 

dos alunos.  

“Neste momento, posso fazer um balanço muito positivo do MED, que 
esta a cativar e a motivar os alunos para a modalidade de ginástica, que 
como foi possível analisar inicialmente, é uma disciplina que os alunos 
não gostam.” (Reflexão 41) 

 

Perante as características da minha turma percecionei que a aplicação 

do MED nos jogos coletivos poderia levantar alguns problemas ao nível da 

motivação e do clima da aprendizagem. Visto que o MED perspetiva a 

formação de equipas que assegurem o equilíbrio competitivo das mesmas 

torna-se importante a formação de grupos heterogéneos. É este um dos 

aspetos que penso que a turma não iria reagir bem, pois na abordagem das 

modalidades coletivas senti uma dificuldade elevada de motivar os alunos e de 

proporcionar atividades igualmente estimulantes para as diferentes 

necessidades dos alunos. Por outro lado, figurava-se uma ginástica 

desmotivante para os alunos, pelo que a aplicação do MED surgiria como algo 

novo, capaz de os entusiasmar. A minha ideia vai de encontro a Graça e 

Mesquita (2009, p.60) que referem que ”o seu valor pedagógico é pertinente 

nas modalidades individuais, porquanto, não raramente, a discrepância de 

desempenho entre alunos torna difícil a organização das atividades, para além 

de a comparação dos resultados individuais conduzir muitas vezes os mais 

fracos à desistência”.  

No MED que foi aplicado na ginástica de solo e ginástica acrobática fui 

sempre de encontra com os seus objetivos e características. Como já referi 

este modelo teve um grande impacto no ensino aprendizagem, provocando 

melhorias não só ao nível das habilidades, mas também no gosto, no 

conhecimento da modalidade e no empenho.  

Inicialmente tive como dificuldade planear uma aula de ginástica com a 

aplicação do MED, pois não queria descurar nenhuma das características 

estruturais do modelo de forma a garantir a autenticidade da experiência 

desportiva. Siedentop (1994) integrou seis características do desporto 
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institucionalizado no MED, sendo elas a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento culminante,  

Na primeira aula, procurei informar os alunos de como seriam as aulas 

de ginástica com a aplicação do MED, explicando-lhe o que pretendia.  

“Nesta aula deu-se inico à pré-época desportiva onde foi realizada uma 
apresentação do MED aos alunos e começaram a ser distribuídas 
funções pela turma. Era inegável a motivação elevada dos alunos. 
Todos os alunos da turma apresentaram uma atitude bastante positiva e 
alegre para a realização prática da aula.” (Reflexão aula 41) 
 

Desde cedo, percebi que as características do MED poderiam ser uma 

mais-valia nesta modalidade, ajudando-me a motivar os alunos para a prática. 

Em primeiro lugar ajudaram nas questões organizativas, consolidando 

rapidamente as rotinas estabelecidas, pois a atitude das equipas era alvo de 

pontuação.  

“O facto de os alunos estar filiados em equipas e a sua atitude ser alvo 
de pontuação, fez com que estes demostrassem um comportamento 
muito positivo, principalmente nas questões organizativas, de 
cooperação e de empenho. Por isso, nas próximas aulas a atitude dos 
alunos continuará a ser alvo de pontuação.” (Reflexão aula 41) 

 

 O sentimento de filiação a uma equipa/grupo e o registo estatístico foram 

duas características importantes no controlo dos comportamentos dos alunos, 

pois tinha a oportunidade de tornar alvo de classificação as atitudes que 

pretendia e os alunos sentiam-se responsabilizados se não pontuassem.  

“No sistema de pontuação foi introduzido um ponto bónus para a equipa 
que se destacasse num dos parâmetros, assim os alunos mostraram 
mais motivação para apresentar uma atitude correta. Por isso, e como 
os alunos apresentaram um comportamento muito positivo, continuarei a 
usar este sistema de pontuação.” (Reflexão 42 e 43) 

 

 Utilizei o registo estatístico focando as regras de segurança, de forma a 

aumentar a concentração dos alunos neste aspecto. Deste modo, os alunos 

sentiam a responsabilidade de cumprir as regras de segurança, para que a sua 

equipa obtivesse mais pontos. Esta estratégia apresentou um resultado 

bastante positivo, visto que os alunos apresentaram uma melhoria no 

cumprimento das regras de segurança, não só pela importância que lhe 
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transmiti sobre a segurança, mas também pela competitividade que o registo 

estatístico delega.   

“Devido à importância das regras de segurança estas serão, nesta 

unidade, pontuadas rentabilizando as características dos MED, de modo 

a que os alunos se concentrem nesta questão.” (reflexão 78) 

 
“Os alunos mostram-se empenhados em cumprir as regras de 
segurança, pelo que estas foram alvo de pontuação para as equipas. 
Penso que os alunos sentiram a importância que tem cumprir as regras 
de segurança e também pelo facto de valer pontos para a sua equipa 
mostram mais preocupação em manter a aula mais segura.” (Reflexão 
79 e 80) 

 

 Relativamente às aprendizagens percecionei uma grande melhoria no 

desempenho dos alunos, visto que estes mostraram um empenho elevado. O 

trabalho em equipa e autonomia foram dois aspetos muitos importantes nas 

situações de aprendizagem.  

 De modo a envolver os alunos e a promover gosto pela modalidade 

foram atribuídas tarefas e funções aos alunos. Os alunos mostraram-se sempre 

motivados pelas suas tarefas sendo responsáveis no seu cumprimento. Estas 

funções também serviram para integrar os alunos que não realizavam aula, de 

forma a envolvê-los no processo de ensino-aprendizagem.   

“No sentido de envolver os alunos na disciplina de educação física, mais 
especificamente na modalidade de ginástica, irão ser atribuídas funções 
aos alunos, tais como, o treinador/capitão, o preparador físico, o gestor 
do blog e juízes. De modo, aos alunos perceberem melhor as suas 
funções será entregue a cada aluno responsável por uma tarefa um 
manual, que deve servir de guião para a sua ação.” (Reflexão 41) 
 
“Nesta aula, foram atribuídas mais funções aos alunos de forma a 
sentirem-se mais envolvidos na disciplina, sendo que os alunos 
demostraram motivação e todos pretendiam ter uma função.” (Reflexão 
42 e 43) 

 

 Com esta intervenção foi possível verificar que a envolvência que os 

alunos apresentaram nas aulas de Educação Física foi muito positiva. Pois 

permitiu que alunos estivessem mais tempo a trabalhar com a disciplina e que 

obtivessem um conhecimento mais profundo sobre a modalidade leccionada. 

Estas funções contribuíram para uma maior responsabilidade dos alunos, visto 
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que estes deveriam cumprir as suas tarefas contribuindo para o sucesso da 

sua equipa e mesmo da aula. O gosto pela modalidade foi aumentado, pois os 

alunos sentiram-se sempre motivados na realização das suas tarefas, sendo 

visível pela sua participação ativa nas várias actividades da aula. Os alunos 

que que não realizavam aula prática teriam sempre uma função, pelo que 

estariam envolvidos nas tarefas com a turma. Estes alunos apesar de não 

realizarem aula tinham um papel ativo no desenrolar da aula, ajudando os 

colegas ou realizado trabalhos para o blogue.   

Nas modalidades coletivas procurei proporcionar uma aprendizagem do 

jogo através da compreensão da tática. Nesta ótica procurei selecionar formas 

de jogo apropriadas ao nível dos alunos sem retirar autenticidade ao jogo. 

Nestas formas de jogo criei sempre situações que fossem de encontro com as 

dificuldades sentidas pelos alunos, de forma a fomentar uma tomada de 

decisão apropriada. Nesta aprendizagem do jogo a técnica a relaciona-se com 

a tática, visto que após a tomada de decisão, o aluno necessita de aplicar uma 

habilidade que será exercitada no contexto do jogo. Nos alunos com mais 

dificuldade senti que necessitavam de exercitar a técnica isolada do jogo, 

contudo após essa exercitação analítica procurei contextualizar as habilidades, 

para que compreendessem o jogo. Nos alunos que apresentavam o nível de 

jogo elevado acredito que este modelo proporcionou uma melhoria significativa 

no desempenho e na compreensão do jogo. 

 O modelo de instrução direta (MID), foi um suporte no processo de 

ensino-aprendizagem permitindo-me monitorizar a prática, proporcionado 

assim um maior controlo da turma. Como referem Graça e Mesquita (2009, 

p.48) sobre a ação do professor no MID “o professor realiza o controlo 

administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades 

desenvolvidas pelos alunos.” Foi neste sentido, sabendo das características da 

turma, que procurei monitorizar a prática de forma a evitar comportamentos 

disruptivos. Considero assim que a aplicação deste modelo foi uma estratégia 

preventiva que me possibilitou reduzir situações que proporcionassem 

comportamentos fora das tarefas. Graça e Mesquita (2009, p.50) mostram que 

“o professor vai perspetivando uma prática progressivamente mais autónoma.” 
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Ao longo das unidades as rotinas apresentavam-se mais consolidadas, 

permitindo desenvolver a autonomia progressivamente.  

 Na ginástica, onde apliquei o MED, tive a necessidade de apresentar 

uma postura inicial característica do MID, pois considerei que seria uma forma 

de manter a turma controlada sem problemas disciplinares. Esta postura inicial 

era caracterizada por um elevada monitorização da prática, pelo que senti a 

necessidade de progressivamente aumentar a autonomia dos alunos. No 

entanto, com o desenvolvimento dos alunos e das rotinas de trabalho foi 

possível proporcionar/desenvolver a autonomia que o MED implica. Assim de 

forma progressiva fui possibilitando uma certa liberdade, inicialmente mais 

controlada, mas de forma a desenvolver a autonomia dos alunos. Durante os 

exercícios na ginástica fui permitindo que durante um certo tempo, as equipas, 

pudessem escolher quais as habilidades a treinar, dentro do leque de opções 

que eu lhes desse. Com o desenvolvimento da unidade os alunos teriam mais 

autonomia, ou seja, mais tempo de exercitação autónoma e um leque de 

opções maior. Na parte da condição física os alunos teriam um plano de treino, 

com os exercícios a realizar e o material necessário, sendo cada preparador 

físico, responsável pela realização dos exercícios e pelo material. Estas 

estratégias tiverem um impacto na autonomia dos alunos, pois de forma 

gradualmente os alunos foram tendo mais autonomia. Inicialmente de uma 

forma mais controlada, porém com o desenvolvimento da unidade os alunos 

mostram sinais de autonomia muito positivos.   

  

4.1.3.7 Avaliação  

  

 Na elaboração de um dos primeiros documentos efetuados durante o 

estágio profissional (EP), Projeto de Formação Individual (PFI), já havia 

refletido e abordado a temática da avaliação, demostrando e percecionando 

algumas dificuldades.  

 A avaliação é o produto de todo o processo de aprendizagem que 

permite recolher e interpretar várias informações para posteriormente tomar 

decisões, desta forma existem três tipos de informação que estão a origem 

dessas decisões, a avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação 
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formal (Carvalho,1994). O processo de avaliação que defini teve vários 

momentos e, consequentemente, objetivos distintos, de acordo com o tipo de 

avaliação prevista parra essa situação. Portanto a avaliação foi composta por 

três momentos: Avaliação Inicial/Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação 

Final/Sumativa. 

 As avaliações diagnósticas foram realizadas na primeira aula de cada 

unidade didática, sendo elas o primeiro indicador do nível de desempenho dos 

alunos. Esta foi fulcral no sentido de adequar o programa ao nível de 

desempenho dos alunos, permitindo assim apresentar objetivos e situações de 

aprendizagem adequados aos alunos.  

Referente à avaliação formativa está permite-nos perceber de que forma os 

alunos estão a aprender e se evoluíram, decorrendo de duas formas: formal e 

informal. Perante estas avaliações poderia necessitar ou não de adequar o 

nível de ensino e alterar o planeamento. Ao longo de todas as unidades 

didáticas os alunos foram sujeitos a avaliações de caráter informal, permitindo-

me perceber como os alunos reagiam às situações de aprendizagem.  

 No primeiro período, derivada da minha conceção, optei por realizar 

avaliações formativas formais, sendo uma sessão destinada para tal. Contudo 

após reflexão, percebi que poderia fazer a avaliação formativa de uma forma 

informal e assim não teria de “gastar” uma sessão numa aula de avaliação, 

podendo focar essa aula na exercitação. Deste modo, no segundo e terceiro 

período optei por apenas realizar a avaliação formativa de forma informal. 

Consegui mesmo sem uma aula de avaliação formativa formal percecionar o 

nível dos alunos e ajustar o planeamento aos alunos, se necessário, pelo que a 

reflexão apresentou-se preponderante neste processo. 

 No final de cada unidade didática, foi realizada uma avaliação sumativa 

com o objetivo de definir uma classificação em função dos critérios de 

avaliação. Assim, nas mesmas condições da avaliação diagnóstica, para que 

houvesse uma coerência entre estes dois momentos. Neste caso em 

determinados momentos utilizei exercícios que evidenciassem os conteúdos 

que pretendia avaliar, exercícios estes que já tinham sido realizados nas aulas. 

  Para além destas avaliações foi necessário avaliar os conceitos 

psicossociais e a cultura desportiva.  
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 Na avaliação dos conceitos psicossociais apresentei a dificuldade de 

tornar esta o mais objetiva possível. Com este intuito criei uma ficha de registo 

onde poderia no final de cada aula mencionar se o aluno tinha apresentado 

comportamento negativo, sendo que por cada apontamento o aluno teria 

menos um valor no cumprimento das regras. Também utilizei um mapa de 

presenças, onde para além das faltas registava os atrasos dos alunos, onde 

por cada dois registos ficariam com menos um valor no cumprimento das 

tarefas.  

“Na parte inicial da aula alguns alunos chegaram atrasados, atrasando 
assim o início da aula. Para resolver esta situação os alunos foram 
avisados que ao segundo atraso já não teriam 5 no cumprimento das 
tarefas. Futuramente, continuarei a avisar os alunos sobre o sistema de 
avaliação para a pontualidade, de modo, a estes perceberem e a 
responsabilizarem-se para chegarem na hora regulamentar.” (Reflexão 
45 e 46) 
 

 Penso que, esta metodologia que apliquei relativa à avaliação permitiu-

me ser mais objetivo na determinação de uma nota ao domínio socioafetivo e o 

seu nível de exigência contribuiu para uma melhoria do comportamento dos 

alunos. Este nível de exigência foi uma estratégia preventiva, pois os alunos 

tinham conhecimento das regras e assim sabiam que seriam penalizados caso 

apresentassem algum comportamento fora do que era estipulado.     

 Na avaliação da cultura desportiva optei pela realização de um teste 

escrito. No primeiro período foi efetuado um teste escrito no fim de cada 

modalidade, sendo que cada teste tinha a duração de 15 minutos. Nos 

restantes períodos optei por realizar um teste escrito, sendo que este seria 

concretizado numa das aulas destinadas ao fitnessgram. Deste modo, não tive 

que perder tempo de aula no ensino das modalidades, permitindo de igual 

forma realizar a avaliação da cultura desportiva. No segundo período, o meu 

núcleo de estágio, decidiu realizar um teste sobre a Educação Física de forma 

a avaliar o conhecimento dos alunos sobre a matéria mais geral, ou seja, sobre 

assuntos relacionados com a fisiologia, nutrição e as dimensões do desporto. 

Os resultados foram bastante negativos, pelo que e fez pensar que devemos 

abordar mais os conteúdos relativos à educação física. Assim, durante as 

aulas, proporcionei no início e/ou no final da aula um momento de transmissão 

de informação sobre este assunto, que se apresentou muito produtivo. 
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4.1.3.8 Estudo de Investigação-Ação: “Contributos da reflexão na melhoria da 

prática profissional de um estudante estagiário.” 

 

Resumo 

 

A reflexão sobre a prática é considerada um elemento valorizador do 

saber construído pelo sujeito (Vieira, 1993). Neste sentido, schön (1983) 

salienta que a reflexão é um processo que permite enriquecer o reportório do 

professor e melhorar a sua capacidade de resolver problemas, conduzindo-o, 

assim a mudanças da sua prática. A presente investigação tem como propósito 

estudar e verificar a importância e os contributos da reflexão na melhoria do 

ensino, com base numa análise profunda da prática através da reflexão. 

Este estudo tem como base uma aproximação à investigação-ação, 

tendo sido consideradas seis aulas lecionadas, de 45 e 90 minutos nas 

modalidades de atletismo e ginástica acrobática, onde se procedeu a uma 

reflexão depois de cada aula com observação da filmagem da mesma. Na 

reflexão de cada aula foram identificadas e avaliadas as várias estratégias, 

com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Através da 

interpretação e de uma análise hermenêutica foi possível analisar o conteúdo 

das reflexões, avaliando as estratégias e o seu impacto na melhoria da prática.  

Os resultados obtidos mostram que as estratégias identificadas na 

reflexão foram sempre aplicadas na prática, contribuído para a melhoria da 

mesma. As estratégias aplicadas foram de encontra com os objetivos 

promovendo melhorias no processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

no controlo da turma (disciplina), nas tarefas de gestão da aula, da motivação e 

do conteúdo.  

Assim, através da reflexão constante sobre a prática foi possível 

promover mudanças estratégicas contribuindo para a melhoria da prática 

profissional e desenvolver a minha capacidade de ser reflexivo, de resolver 

problemas e de tomar decisões pedagógicas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO-APRENDIZAGEM; ESTÁGIO; 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; REFLEXÃO,  

 



62 
 

Abstract 

 

Reflection on practice is considered a valued element of knowledge 

construction by the practitioner (Vieira, 1993). In this sense, Schön (1983) notes 

that reflection is a process that allows the teacher to enrich the range of solution 

and improve their ability to solve problems, leading it to change their practice. 

The aim of this research is to study and to verify the importance and 

contributions of reflection concerning improving education, based on a thorough 

analysis of the practice through reflection. 

This study is based on an approach to action research, considering 6 

lessons, of 45 and 90 minutes on modalities of athletics and acrobatics, where 

was made a refletction after each lesson with recording of the lesson. In the 

reflection of each class were identified and evaluated the various strategies in 

order to improve the teaching-learning process. With an interpretation and 

hermeneutic analysis was possible to analyze the content of reflections, 

strategies and evaluating their impact on improving practice. 

The results show that the strategies identified in the discussion were 

always applied in practice contributed to the improvement. The strategies 

applied were in accordance with the objectives of promoting improvements in 

the teaching-learning process, particularly in the control of the class (discipline), 

in the tasks of classroom management, motivation and content. 

Therefore, with a constant reflection of the practice was possible to 

promote strategic changes contributing to the improvement of professional 

practice and develop my ability to be reflective, to solve problems and make 

pedagogical decisions. 

 

KEY-WORDS: TEACHING-LEARNING; PRACRICUM TRAINING, 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT; REFLECTION. 
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Introdução 

 

Formação de professores 

 

Onofre (1996, p.75) refere que “a formação de professores pode ser 

entendida como um processo contínuo e sistemático de aprendizagem no 

sentido de inovação e aperfeiçoamento de atitudes, saberes e saberes-fazer e 

da reflexão sobre valores que caracterizam o exercício das funções inerentes à 

profissão docente.” Uma necessidade contínua, o desenvolvimento profissional 

do professor, implica que o professor procure, melhorar a sua formação nos 

vários domínios da sua atividade profissional, para que prime pela qualidade da 

sua atuação. Segundo Pacheco e Flores (1999), a formação de professores 

envolve complexas mudanças de natureza cognitiva, afetiva e comportamental, 

que se processam durante o percurso de formação profissional. Angulski 

(2012) apresenta que a formação de professores não é simplesmente uma 

reprodução de fórmulas e conceitos e caracteriza-se como uma construção 

contínua de saberes, engajada num processo de produção de conhecimentos.  

Existe a necessidade de o professor ter conhecimento, que é a base da 

sua competência profissional. Contudo, não basta saber a matéria de ensino, é 

necessário uma competência específica que lhe permita transformar esse 

conhecimento em matéria assimilável pelo aluno. Deste modo a competência 

pedagógica engloba os diferentes tipos de conhecimento necessários ao 

professor, bem definidos por Shulman (1986), as habilidades e atitudes 

necessários ao saber, ao saber fazer e ao fazer do professor. 

Relativamente ao conhecimento Shulman (1986) distingue o 

conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento curricular do conteúdo, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, o 

conhecimento sobre os alunos e suas características, o conhecimento do 

contexto educativo, o conhecimento dos fins, objetivos e valores educativos. 

Como refere Castro e Nascimento (2012, p.15) “o aprender a ensinar 

pode advir de um contexto formativo ou de um contexto prático.” A experiência 

ganha relevância na formação de professores, adquirindo assim grande 

importância a criação de situações de formação no contexto real da atividade 
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profissional. Como refere Dewey (1938, p.86), “Ninguém é capaz de refletir em 

alguma coisa sem experiência e formação sobre ela”  

Deste modo considero o estágio profissional como um espaço distinto na 

formação inicial, sendo a prática um momento integrador de competências, em 

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

aquisição de conhecimento sobre o como ensinar. Sendo assim, o estágio 

profissional é um valioso momento de confronto com a prática que conduzirá à 

solidificação dessas competências. Schön (1991) menciona que o estágio, 

orientado por um profissional, faculta ao estudante – estagiário a possibilidade 

de praticar e de se confrontar com problemas reais, cuja resolução exige 

reflexão, levantamento e averiguação de hipóteses, a vivência dos erros 

cometidos e a tomada de consciência da importância da colaboração dos 

outros. Acima de tudo o estágio é o momento de aprender com a experiência 

que acontece na prática. 

Segundo Vieira (1993) da interação entre o saber e o ciclo prática 

reflexão resulta a reconstrução das suas teorias subjetivas e o 

desenvolvimento da sua competência profissional, meta final do processo de 

formação. Neste processo, a reflexão constitui um instrumento chave de 

teorização a partir da experiência e da reestruturação de saberes anteriores. 

Assim, considerando a natureza da atividade do professor e o alcance 

da sua intervenção formativa e pedagógica, todo o processo de formação deve 

conduzir para a reflexão, conceção e criação de situações com um significado 

autêntico para o futuro desempenho profissional e solidificar nos formandos a 

virtude de refletir acerca da sua própria prática de ensino, assumindo uma 

perspetiva crítica constante. 

 

Conceito reflexão 

 

As definições sobre o pensamento reflexivo partiram das definições e 

conceitos de Dewey (1933) e, mais tarde de Schön (1983, 1987), Zeichner 

(1983) e Shulman (1987). 

A conceção de reflexão associada ao modelo reflexivo de formação de 

professores ultrapassa as definições vulgares. Como refere Alarcão (1996, 

p.46) “O primeiro sentido atribuído ao pensamento (ideias que passam pela 
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cabeça) está longe de poder ser confundido com o pensamento reflexivo. A 

sequência que respeita não é construída de forma conscientemente encadeada 

nem objectiva”. Portanto, este conceito vai reportar-se ao processo que permite 

ganhar experiência profissional, tal como a definimos, a partir da prática, nas 

condições que permitam articular pensamento e ação. Deste modo, vários 

autores definem reflexão no sentido de esta provocar alterações no 

comportamento do profissional, sendo este um processo de procura e de 

questionamento. 

Dewey (1989) distingue o ato rotineiro de ato reflexivo, pois enquanto o 

ato rotineiro é dirigido pelo impulso, hábito ou submissão à autoridade, o ato 

reflexivo é dirigido pelo questionamento, recorrendo à vontade, sustentado pela 

intuição, na procura de soluções lógicas e racionais para os problemas. Ainda o 

mesmo autor refere que a função do pensamento reflexivo é transformar 

situações problemáticas, caracterizadas pela dúvida e pelo conflito, em 

situações claras e coerentes por recurso ao exame mental do assunto. Dewey 

(1989, p. 25) demonstra que “a reflexão consiste no exame ativo, persistente e 

cuidadoso de todas as crenças ou supostas formas de conhecimento, à luz dos 

fundamentos que a sustentam e das conclusões para que tendem”. O autor, 

assim, evidencia que o pensamento reflexivo resulta não apenas de processos 

cognitivos mas é também fruto de crenças e vivências pessoais. E ainda 

denomina por pensamento reflexivo a melhor maneira de pensar e define-o 

como sendo a espécie de pensamento que consiste e examinar mentalmente o 

assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva. 

Schön (1983, p.42) apresenta a reflexão como “uma forma de encarar os 

problemas da prática. Ao tentar colocar novas possibilidades perante as 

situações que lhe surgem na sua atividade, o professor compreende o seu 

ensino e aumenta a sua capacidade de identificar problemas e de implementar 

soluções”. Ainda o mesmo autor salienta que a reflexão é um processo que 

permite enriquecer o reportório do professor e melhorar a sua capacidade de 

resolver problemas, conduzindo-o, assim a mudanças da sua prática. 

Schön (1987) distingue conhecimento na ação, «knowing-in-action», a 

reflexão na ação «reflection-in-action», a reflexão sobre a ação «reflection on-

action» e reflexão sobre a reflexão na ação «reflection on reflection-in action». 
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Segundo Shulman (1987), a reflexão do professor assume um papel 

fundamental no desenvolvimento de uma nova compreensão do seu ensino. 

Ainda o mesmo autor refere que “a reflexão é o processo a partir do qual o 

profissional apreende a experiência.” (p.19)  

Ainda no sentido de apresentar a reflexão como fundamental no 

desenvolvimento do profissional Zeichner (1993) definiu o processo de reflexão 

como sendo uma ação que implica uma apreciação ativa, persistente e 

cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que 

a justificam e das consequências que dele resultam. 

Mais tarde, mas no mesmo sentido, Alarcão (1996) refere que a reflexão 

consiste numa reconstrução mental retrospetiva da ação para tentar analisá-la 

e tornar um ato natural uma nova perceção da ação. 

 

Objetivo do estudo 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a importância da reflexão na 

melhoria da prática. Assim, neste estudo procura-se demonstrar que a reflexão 

é importante, na prática docente e apresenta alterações na atuação, que 

podem melhor a prática e o processo de ensino-aprendizagem. 

 Identificar e aplicar as estratégias provenientes das reflexões escritas; 

 Avaliar o resultado das estratégias, através da sua utilização em 

atuações futuras; 

 Verificar a melhoria do ensino através das reflexões  

 

Procedimentos metodológicos  

 

Investigação-Ação 

 

A investigação-ação pode ser descrita como um estudo longitudinal em 

contexto envolvendo ciclos básicos de observação, interpretação e reflexão. 

Assim, no âmbito da investigação sócia educativa surge esta metodologia 

designada investigação-ação, utilizada no presente estudo. 
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Carr e Kemmis (1986), sugerem que a investigação ação é 

simplesmente uma forma de autorreflexão realizada pelos participantes numa 

situação social em ordem de promover racionalidade e justificação das suas 

próprias práticas, e em situações onde as práticas são realizadas. Também 

definindo esta prática Fernandes (2006), refere que é uma metodologia que 

tem duplo objetivo de ação e investigação no sentido de obter resultado em 

ambas as vertentes: ação – para obter mudança numa comunidade; e 

investigação – no sentido de aumentar a compreensão por parte do 

investigador e da comunidade.   

De acordo com Carr e Kemmis (1986) há três principais tipos de 

investigação ação: “técnica, prática e emancipatória”. A “investigação-ação 

técnica” segundo Holter e Varcott (1993) ocorre quando o pesquisador examina 

se a intervenção selecionada, baseada num quadro teórico pré-determinado, 

pode ser aplicado numa configuração prática. O segundo tipo “investigação-

ação prática” envolve a colaboração entre prático e investigador a fim de 

identificar problemas potenciais, as causas e possíveis soluções ou 

intervenções (Hatten et al., 1997). A “investigação-ação emancipatória” envolve 

todos os participantes de forma igual, sem nenhuma hierarquia existente entre 

o pesquisador e praticante. 

Considero que a investigação-ação seja um suporte para desenvolver e 

melhorar a sua atuação, visto que, ajuda no sentido de aumentar o 

conhecimento teórico e prático. Fernandes (2006), refere que a investigação-

ação, pode ajudar o professor a desenvolver estratégias e métodos para que a 

sua atuação seja mais adequada, bem como, propiciar técnicas e instrumentos 

de análise da realidade, assim como formas de recolha e análise de dados.  

 Esta metodologia apresentou-se importante criando uma reflexão 

sistemática sobre a prática educativa com o intuito de a transformar e melhorar. 

Foi neste sentido que procurei desenvolver o presente estudo, apresentado um 

ciclo de reflexões de modo a melhorar a minha ação reflexiva e prática.  
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Participantes  

 

O próprio autor do estudo que se encontra como estudante estagiário na 

Escola Secundária Oliveira do Douro. De forma indireta participam os alunos 

de uma turma de 8ºano de escolaridade.  

 

 

Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados são as reflexões das aulas, os planos de 

aulas e filmagem com câmara de vídeo. Nas reflexões foram enumeradas e 

avaliadas as várias estratégias adotadas de modo a verificar se foram 

aplicadas e se provocaram melhoria no ensino. A filmagem com câmara de 

vídeo serviu para ajudar no momento da reflexão permitindo-me ser mais 

profundo. Nos planos de aula foram descritas as várias estratégias 

provenientes das reflexões e após cada aula serviram de ajuda para tirar notas 

sobre a aula, ajudando à posterior no momento de reflexão.   

 

Procedimentos  

 

Este estudo, na prática, tem como contexto a Escola Secundária de 

Oliveira do Douro, mais especificamente, os alunos da turma B do 8º ano. A 

turma é constituída por 14 alunos do sexo feminino e 10 alunos do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos de idade.  

Ao nível da reflexão, no mesmo dia da aula esta é realizada com 

observação do vídeo, num local sem perturbações que possam causar 

desconcentração, realizada por mim, o próprio autor do estudo.  

Na reflexão de cada aula foram enumeradas e avaliadas estratégias, 

para resolver as dificuldades da prática e com o intuito de melhorar no 

processo de ensino aprendizagem. Essas estratégias foram descritas nos 

planos de aula e aplicadas na prática, sendo possível verificar, se foram 

aplicadas e se apresentaram sucesso, na visualização vídeos das aulas. Em 

cada reflexão as várias estratégias foram avaliadas, reformuladas ou criadas 

novas estratégia para promover o sucesso nas tarefas propostas. Este ciclo foi 
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implementado durante 3 semanas nas aulas de 45 e 90 minutos nas 

modalidades de atletismo e ginástica acrobática. 

 

Análise de dados 

 

A análise do conteúdo foi realizada com base nas considerações das 

reflexões realizadas no final de cada aula, sendo que através de uma análise à 

base de interpretação, hermenêutica e de observação de vídeos foi ainda 

possível uma categorização dos dados a partir do conteúdo das reflexões 

produzidas.  

 

 

Análise e discussão dos resultados  

 

 

Disciplina – Controlo da turma 

 

Estratégia 4 – “Dupla função – remediação e prevenção” 

 

Como refere Oliveira (1993), nem sempre é fácil resolver os problemas, 

pelo que é melhor preveni-los. Neste sentido, esta estratégia tem com função 

prevenir futuros comportamentos disruptivos.  

Perante as características da minha turma tive a necessidade de criar 

uma estratégia relativa aos comportamentos disruptivos. Criei uma rotina 

relativa a este aspeto com o objetivo de os alunos terem conhecimento do 

processo relativo à indisciplina. Assim os alunos sabiam quando eram avisados 

ou quando estavam em risco de ter um castigo mais pesado.   

“Relativamente ao comportamento dos alunos, apenas dois 
apresentaram comportamentos disruptivos pelo que foram castigados. 
Penso que, a utilização de 10 flexões de braços como um aviso, que da 
próxima vez terão de realizar uma ficha de trabalho, é uma forma de 
consciencializar os alunos que tiveram uma oportunidade e que devem 
mudar a atitude. Nesta aula os dois alunos, após o primeiro castigo 
pediram desculpa e foi percetível a mudança do comportamento destes. 
Assim para este tipo de comportamentos continuarei com o castigo físico 
como primeiro aviso e de seguida a realização de uma ficha de trabalho, 
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que é enviada para o encarregado de educação após ser avaliada 
mostrando também a razão pela qual o seu educando a realizou.” 
(Reflexão 73 e 74) 

 

Como estratégia optei pelo castigo físico numa primeira estância, 

permitindo os alunos perceberem que estavam avisados para o facto de não 

voltarem a apresentar novo comportamento disruptivo. Num segundo momento 

optei pela realização de uma ficha de trabalho, que seria enviado ao 

encarregado de educação. Esta gravitava em torno da matéria da modalidade 

abordada na aula, tendo um espaço para o aluno explicar o motivo de a 

realizar. A ficha de trabalho era avaliada com uma nota e tinha de ser assinada 

pelo encarregado de educação.  

“Nesta aula apenas registei dois comportamentos disruptivos, pelo que 
os alunos apenas realizaram o castigo físico, 10 flexões de braços, não 
sendo necessário a realização da ficha de trabalho, pois estes não 
apresentaram mais nenhum comportamento negativo. Assim nesta aula, 
a estratégia 4, apenas foi efetuada parcialmente, pelo que tenho sentido 
que os alunos sabem que após o castigo físico irão realizar uma ficha de 
trabalho é tem sido suficiente para os responsabilizar.” (Reflexão aula 
75) 

 

Na aula 75, tive a necessidade de aplicar por duas vezes o castigo 

físico, no entanto os alunos alvo deste mostraram uma melhoria significativa no 

comportamento. Isto levou-me a refletir que os alunos se sentiam 

consciencializados de que estava em risco de serem castigados de uma forma 

menos benevolente. Esta estratégia foi importante na medida em que 

proporcionou uma melhoria no clima de aprendizagem, visto que após a sua 

aplicação os alunos melhoraram significativamente o seu comportamento. É 

possível verificar que nas aulas seguintes não se registaram comportamentos 

disruptivos, pelo que a estratégia não foi aplicada, tal como sugere o seguinte 

excerto das reflexões sequentes. Foi uma estratégia de remediação que 

funcionou também como prevenção, pelo que após um comportamento 

inapropriado o aluno era castigado (remediação) e já estaria avisado do castigo 

para um próximo comportamento negativo (prevenção). Esta dupla função 

permitiu-me manter o controlo da turma.   
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“Nesta aula não foram registados comportamentos disruptivos pelo que 

a estratégia relativa ao comportamento dos alunos não foi aplicada.” 

(Reflexão 76 e 77) 

  

 

Estratégia 6 – “Espaço e o controlo”  

 

Comecei a lecionar ginástica acrobática, a partir da aula 76 e 77, pelo 

que tive a necessidade de fazer algumas opções. Após considerar vantagens e 

desvantagens optei por utilizar um praticável único, juntando todos os colchões, 

em detrimento da utilização de quatro estações. Sabia que, a utilização de 

quatro estações permitia-me ter os alunos separados por quatro espaços, pelo 

que seria difícil haver brincadeiras entre a turma. Mas por outro lado, essa 

organização dificultava-me o controlo à distância e na visão geral da turma. 

Assim, com o praticável único os alunos estariam juntos e concentrados num 

único espaço, o que seria de vantajoso pelo controlo que poderia manter e pela 

visão que tinha da turma. Como desvantagem, a turma estaria toda junta pelo 

que poderia dar aso a mais comportamentos disruptivos. Posto estas 

vantagens e desvantagens preferi o praticável único, também por ser mais 

próximo do contexto da ginástica acrobática.     

“Optei pela utilização de um único praticável, pois permite-me manter um 
maior controlo dividindo os alunos em quatro espaços. Também esta 
organização oferece uma maior segurança, pois disponibiliza uma área 
maior com colchoes. Por isso, esta estratégia irá ser utilizada nas 
próximas aulas.” (Reflexão aula 76 e 77) 

 

Após o primeiro contacto com a ginástica acrobática e com o tipo de 

organização refleti que esta estratégia permitiu-me adquirir um melhor controlo 

da turma e que oferecia mais segurança aos alunos na realização dos montes 

e desmontes.  

“Continuei a utilizar um único praticável pelo que mostrou ser uma mais-
valia, pois permite que os alunos tenham mais espaço para a realização 
dos montes e desmontes, com mais segurança.” (Reflexão 78) 

 
Voltei a refletir que a estratégia foi importante, proporcionando uma 

clima de aprendizagem mais seguro.   
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 Na aula 79 e 80 mostrei mais uma vez que a organização elegida foi a 

melhor, facilitando a minha ação de controlo e de instrução, pelo facto de os 

alunos se apresentarem todos concentrados num único praticável.   

Através da reflexão percebi que esta estratégia proporcionou várias 

vantagens no processo ensino aprendizagem, já referidas, pelo que se tornou 

imperativo a continuidade desta organização ao longo de toda a unidade de 

ginástica acrobática.   

 

“A utilização de um único praticável mostrou ser fundamental para manter um 
bom controlo e uma melhor visão de tudo que os alunos estão a realizar, sendo 
mais uma vantagem da utilização deste tipo de organização. Esta vantagem 
reforça mais uma vez a utilização desta estratégia nas próximas aulas.” 
(Reflexão 79 e 80) 

 

Desta forma, permitia-me estar mais próximo dos alunos, pelo que a 

minha tarefa de controlo era facilitada. Como refere Oliveira (1993), quando se 

orienta uma actividade, a proximidade do professor aos alunos leva a que se 

previnam situações de indisciplina. 

 

 

Estratégia 7 – “Monitorização elevada” 

 

Com o objetivo de facilitar a organização e ao mesmo tempo viabilizar 

um controlo da turma elevado, criei uma rotina que me permitia monitorizar 

toda a prática. Assim, os alunos teriam de saber que para dois apitos 

consecutivos tinham de sair do praticável e formar uma coluna junto à sua área 

de prática. Ao apito contínuo os alunos deveria entrar na sua área de treino de 

forma ordenada e coordenada entre toda a sua equipa, ou seja, deveriam 

entrar em coluna seguindo os passos do colega da frente.  Deste modo, eu 

poderia monitorizar toda a prática, facilitando a minha decisão de manter os 

alunos em prática ou em instrução, controlando assim o tempo que os alunos 

se mantinham em atividade. Também, antes de os alunos entrarem no 

praticável seriam informados quais as figuras que iram apresentar e o número 

de repetições que deveriam realizar.   
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Esta rotina ainda teve a vantagem de me possibilitar ensinar os alunos 

as entradas e saídas do praticável na ginástica acrobática.   

“De modo, a melhorar a organização irei criar uma rotina, nas aulas de 
acrobática, para que a dois apitos os alunos saiam do praticável e com 
um apito contínuo os alunos entrem na sua área para realizarem as 
figuras. Os alunos irão apresentar as figuras que eu determinar e realizar 
as vezes solicitadas por mim. Pretendo que os alunos apresentem este 
hábito e que aprendam a entrar num praticável para realizarem as 
figuras/esquemas.” (Reflexão 76 e 77) 

 

Como se pode ler na reflexão 76 e 77 com um apito contínuo os alunos 

entravam no praticável e com dois apitos saíam formando uma coluna junto ao 

ponto de entrada. Deste modo eu controlava todas as ações dos alunos, tendo 

sempre um momento de instrução entre sequências de exercícios.  

“Implementei a rotina para que a dois apitos os alunos saiam do 
praticável e formem uma coluna na entrada para a sua área de trabalho 
e com um apito continuo entrem no praticável para realizarem os 
montes. Na minha opinião esta estratégia teve sucesso, pois permitiu 
que os alunos estivessem muito mais organizados e apresentassem 
uma postura mais favorável ao ensino aprendizagem.” (Reflexão aula 
78) 
 
“Com o objetivo de tornar as aulas de acrobática mais organizadas 
possibilitando mais concentração e uma melhor postura dos alunos optei 
que os alunos formassem uma coluna e realizassem a entrada no 
praticável após um apito contínuo. É visível que esta estratégia 
proporciona um melhor clima de aprendizagem, pela organização que é 
exigida aos alunos, pois estes tem que entrar no praticável e realizar as 
figuras solicitadas, aguentando 3 segundos na posição requerida ao 
mesmo tempo do que os colegas de equipa.” (Reflexão aula 79 e 80)  
 

A estratégia foi aplicada em todas as aulas de ginástica acrobática, 

mostrando ser capaz de influenciar a postura dos alunos e a organização da 

aula, pelo que tornou o clima de aprendizagem positivo. Considero assim, que 

o objetivo desta estratégia foi cumprido, permitindo monitorizar toda a prática 

dos alunos e manter um bom clima de aprendizagem. A reflexão neste caso 

teve um papel decisivo na compreensão e na continuidade da rotina criada. 

Graça e Mesquita (2009) afirmam que a monitorização elevada conduz a 

uma prática altamente estruturada, permitindo aos alunos dar os passos iniciais 

na busca da proficiência desejada. Esta afirmação é congruente com o 
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objectivo da estratégia, que me permitia criar um clima de aprendizagem 

positivo, sem indisciplina e ao mesmo tempo assegurar-me de que os alunos 

possuíam as competências básicas.  

Ainda graça e Mesquita (2009) referem que para um controlo estreito da 

actividade motora dos alunos, o professor deve decidir o tempo de prática e/ou 

o número de repetições. Pois, como fui possível verificar, de modo a eu obter 

uma monitorização elevada, controlei não só o tempo que os alunos estavam 

em prática, como também determinei o número de repetições que os alunos 

realizavam.  

 

Gestão e organização da aula 

 

Estratégia 2 – “Gestão do Material”  

 

Perante a dificuldade em organizar uma situação de aprendizagem foi 

preponderante refletir sobre o assunto, de forma a encontrar uma estratégia 

capaz de facilitar a minha ação. Como é possível ler no seguinte excerto, da 

reflexão da aula 73 e 74, tive a necessidade de aumentar o tempo de instrução 

para os alunos, prejudicando o tempo de empenhamento motor.    

  

“Relativamente à corrida de estafetas pela primeira vez foi abordada na 

sua máxima complexidade e foi visível a dificuldade de os alunos 

perceberem como se tinham que organizar. Assim, foi necessário mais 

tempo de instrução para que a organização do exercício fosse a ideal. 

De modo a facilitar a minha ação na próxima aula de atletismo, irei 

recorrer ao material disponível combinando as cores dos sinalizadores, 

testemunhos e equipas. Como a turma se encontra distribuída em quatro 

equipas, na corrida de estafetas irei atribuir uma cor a cada equipa e as 

pistas, que têm que ser improvisadas por sinalizadores, irão 

corresponder à cor da equipa, tal como os testemunhos.” (reflexão 73 e 

74) 

 

Assim, optei por fazer uma gestão do material diferente capaz de 

resolver as dificuldades que os alunos apresentaram. A estratégia foi aplicada, 
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pelo que alunos não obtiveram qualquer dúvida e de imediato organizaram-se 

para realizarem a sua tarefa. Penso que, esta estratégia facilitou a minha ação 

potencializando o tempo dos alunos na tarefa, sendo positiva no processo de 

ensino aprendizagem, como é possível verificar na reflexão da aula 75.  

 

“De modo a facilitar a organização na corrida de estafetas, a estratégia 
2, tinha como meio combinar as cores dos materiais utilizados com a cor 
das equipas concebendo uma organização mais eficiente. Considero 
que a estratégia teve sucesso, uma vez que, os alunos demoraram 
menos tempo na organização e não existiu nenhuma dúvida relacionada 
com o exercício. Assim, devo continuar com a aplicação desta estratégia 
na corrida de estafetas.” (Reflexão aula 75) 

 

 Na ginástica acrobática também apresentei a necessidade da utilização 

do material para facilitar a organização da aula. Assim os alunos estariam 

divididos pelos espaços determinados sendo os sinalizadores o material que 

delimitava cada uma das áreas.  

 

“Relativamente a estratégia 2, gestão do material, foi importante na 
medida em que me ajudou na delimitação do espaço de cada equipa. 
Deste modo, os alunos tiveram a facilidade de saber qual seria o seu 
espaço, pelo que foi visível a rápida organização da turma.” 

 

A gestão do material no atletismo e na ginástica acrobática foi um aspeto 

essencial na organização da aula, pelo que me permitiu perder menos tempo 

nas questões organizativas.  

  

 

Estratégia 5 – “Adequação – Motivação”  

 

Ao longo do ano optei em várias modalidades por organizar a turma por 

níveis de desempenho, porém no atletismo preferi trabalhar com uma 

organização independentemente do nível dos alunos. Contudo, abordei o 

atletismo com a turma organizada num só grupo, sentindo dificuldades, 

apenas, na corrida de resistência aeróbia. Deste modo, na aula 75 organizei a 
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turma em dois grupos de trabalho com o intuito de motivar os alunos, 

permitindo que corressem ao seu nível.  

 

“Na aula de hoje, no exercício de resistência aeróbia optei por organizar 
dois grupos de trabalho permitindo que os alunos do nível avançado e 
do nível elementar corressem no seu ritmo, apresentando maior 
motivação. Penso que, na abordagem da resistência aeróbia o trabalho 
por níveis adquire uma vantagem para a motivação dos alunos, pelo que 
devo aplicar esta estratégia no ensino na corrida de resistência.” 

  

 Através da reflexão, conclui que a estratégia foi benéfica para a 

aprendizagem dos alunos, pelo que assumi que a estratégia deveria ser 

aplicada futuramente. Este tipo de organização permitiu-me a adequar o nível 

das tarefas, estimulando e motivando a aprendizagem dos alunos. Como não 

voltei a lecionar esta modalidade, não tive a oportunidade de a utilizar 

novamente.  

 Como refere Ferreira (2005) o interesse mantém a atenção. Foi neste 

pressuposto que a minha estratégia apoiou, pois possibilitei aos alunos uma 

tarefa mais interessante/adequada. Ainda o mesmo autor defende que toda a 

aprendizagem deve apresentar aquilo que os alunos aspiram a realizar. Em 

correlação com esta ideia, a adequação do exercício aos alunos permitiu que 

estes realizassem algo que pretendiam. Desta forma, os alunos apresentaram 

um maior empenho na realização da sua tarefa, pois não esta não seria 

demasiado difícil, causando desistência, nem seria demasiado fácil, 

provocando desinteresse.        

 

Motivação 

 

Estratégia 3 – “A motivação na condição física” 

 

Após a mesma estrutura organizativa de trabalho de condição física ser 

repetida muitas vezes, percecionei que a motivação dos alunos para a 

condição física era baixa. Sendo que, este momento da aula se apresentava 

muito rotinado razão do aparecimento da saturação, da quebra de atenção e da 
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concentração com diminuição da intensidade do trabalho, remetendo-me para 

a necessidade de diversificar esta tarefa.   

 

 

Figura 1 - Plano de aula 73 e 74, parte final (ver anexo).  

 

“Uma vez que os alunos apresentam baixa motivação nos exercícios 
específicos de condição física na próxima aula de 90 minutos este 
momento da aula será organizado segundo um plano de treino 
apresentado numa folha. Penso que, esta falta de motivação está 
relacionada pela rotina criada, que tornou-se saturante, visto que este 
momento foi repetido várias vezes. Assim a turma irá ser organizada em 
quatro grupos, sendo que cada grupo terá um plano diferente e são 
responsáveis pela colocação e organização dos materiais. Os alunos 
divididos em grupos irão realizar os exercícios, de forma autónoma 
sendo um aluno responsável pelo cumprimento da tarefa.” (Reflexão 73 
e 74) 

 

Deste modo, optei por alterar a organização da condição física 

conferindo autonomia e responsabilidade aos alunos. Assim, a turma dividida 

em grupos, com um aluno responsável, teriam de realizar os exercícios 

prescritos no plano de treinos. Seriam assim, distribuído um plano de treino 

para cada equipa onde estava descrito o exercício e qual o material necessário. 

Os alunos seriam os responsáveis por toda a organização do exercício, sendo 

um aluno responsável por controlar a realização da tarefa.   

“A estratégia 3 relativa à condição física foi apresentada aos alunos com 
um plano de treinos para cada um dos quatro grupos. Os alunos 
demostraram maior motivação, contudo esta organização adotada 
dificulta-me no processo de controlo. Penso que alguns alunos 
necessitam de ser responsabilizados para a realização nos exercícios de 
força específica e irei aproveitar o MED para que cada equipa tenha a 
necessidade de cada aluno realizar todos os exercícios. Na próxima aula 
a condição física irá ser alvo de pontuação, de modo a que cada equipa 
tenha a necessidade de responsabilizar todos os alunos para cumprirem 
na íntegra todos os exercícios.” (Reflexão aula 76 e 77) 
 

A estratégia foi aplicada na aula seguinte de 90 minutos, visto que, optei 

para desenvolver a condição física específica só em aulas de dois blocos. Os 
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alunos apresentaram uma melhoria na motivação, contudo senti outra 

dificuldade. Assim foi necessário adaptar e ajustar a estratégia, pelo que decidi 

potencializar uma das características do Modelo de Educação Desportiva 

(MED), a pontuação por equipas. 

 

“Na condição física visto que tinha sentido alguns problemas em 
controlar se todos os alunos realizavam as tarefas propostas utilizei as 
potencialidades do MED para responsabilizar os alunos para o 
cumprimento dos exercícios. Deste modo, as tarefas da condição física 
foram alvo de pontuação motivando todas as equipas para a realização 
do seu plano de treino e foi visível o empenho e a organização que os 
alunos mostraram na realização desta tarefa. Também é importante 
referir que cada equipa tem um preparador físico responsável por 
organizar esta tarefa, sendo este mais um fator potencializado pelo 
MED, que permite tornar os alunos mais autónomos e responsáveis.” 
(Reflexão aula 79 e 80) 

  

Voltou a ser aplicada a estratégia relativa à condição física, que desta 

vez mostrou ser uma vantagem no desenvolvimento/aprendizagem dos alunos. 

Os alunos apresentaram-se motivados e empenhados o que sugere que as 

alterações efetuadas proporcionadas pela reflexão tiveram o resultado 

desejado. Para além disso, com ajuda do MED foi possível desenvolver a 

autonomia e responsabilidade dos alunos, facilitando a minha tarefa de 

controlo.    

 Oliveira (2001) refere que o envolvimento dos alunos em atividades deve 

ser uma estratégia educativa. Ainda a autora apresenta a motivação como 

capaz de prevenir alguns problemas e que esta pode ser procurada através da 

delegação de responsabilidade nos alunos.  

 Neste sentido, a estratégia aplicada teve como objectivo motivar os 

alunos através da responsabilidade, indo assim de encontra com a ideia de 

(Oliveira (2001). Também Good & Brophy (cit. por Oliveria, 2001, p. 137) 

valorizam o envolvimento nas actividades por parte dos alunos de modo a 

evitar problemas futuros.  
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Estratégia 8 – “Crescente dificuldade – motivação”  

 

A ginástica acrobática conduziu-me a um problema de motivação, visto 

que os alunos rapidamente realizavam as figuras. Com esta estratégia pretendi 

que os alunos tivessem sempre motivados na realização das figuras que já 

tinham realizado, mas que necessitavam de mais exercitação, através se uma 

sequência onde os alunos exercitariam sempre uma figura nova depois das já 

aprendidas. Esta sequência obedeceu a uma progressão de dificuldade 

crescente. Deste modo, os alunos podiam ter uma exercitação elevada das 

figuras básicas e ao mesmo tempo uma aprendizagem sequenciada de nova 

figuras mais complexas. 

 

“Também de modo a rentabilizar o tempo que os alunos estão em 
prática e a motivação que apresentam sempre que realizarem uma 
figura, primeiro têm que apresentar a figura aprendida anteriormente. 
Este acumular de figuras irá permitir que exercitem/consolidem as 
figuras aprendidas com a motivação de realizar a seguir uma figura 
diferente. Com esta intenção nas próximas aulas irei implementar esta 
estratégia.” (Reflexão aula 76 e 77) 

 

 Tal como descrevi na reflexão da aula 76 e 77 os alunos realizam as 

figuras que eram atribuídas à sua equipa, contudo era eu que definia qual a 

sequência. Os alunos começavam por realizar uma figura, depois realizavam a 

primeira e a segunda, acumulando sempre as figuras exercitadas 

primeiramente. 

 

“Apliquei a estratégia 8, relacionada com o tempo de empenhamento 
motor e a motivação, assim os alunos foram acumulando os conteúdos 
exercitados. Penso que a estratégia teve sucesso, pois os alunos 
mostram-se empenhados e motivados nas tarefas propostas pelo que 
continuarei com esta estratégia.” (Reflexão aula 78) 
 

Esta estratégia foi aplicada em todas as aulas de ginástica acrobática, 

mostrando que o tempo de empenhamento motor e a motivação foram alvo de 

melhorias, pelo que considero que o objetivo da estratégia foi cumprido.    
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“De modo a potencializar o tempo de empenhamento motor e a 
motivação optei por criar uma situação de aprendizagem onde os alunos 
exercitam um figura acumulando para a seguinte apresentação. Assim 
os alunos sempre que realizavam uma nova figura tinham que realizar 
antes todas a figuras já realizadas na aula. Os alunos mostraram-se 
sempre motivados, pois após a realização das figuras já realizadas 
tinham o desafio de realizar uma nova figura. Penso que a estratégia 
teve sucesso, pois os alunos mostram-se empenhados e motivados nas 
tarefas propostas pelo que continuarei com esta estratégia.” (Reflexão 
79 e 80) 

 

Na reflexão 79 e 80 demostrei claramente as vantagem desta rotina e os 

benefícios que esta transferiu para o processo ensino-aprendizagem. Através 

da reflexão consegui superar uma dificuldade, encontrando e aplicando uma 

estratégia que foi de encontro com o objetivo de desafiar, motivar e incrementar 

mais exercitação nos alunos.  

Graça e Mesquita (2009) referem que através da monitorização de forma 

sistemática da actividade dos alunos, colocando desafios realistas, 

materializados em critérios de êxito, a taxa de sucesso é incrementada, sendo 

este o indicador que deve orientar o professor na transição para outra tarefa. 

Foi neste sentido que, a progressão gradual de dificuldade foi monitorizada, 

levando a um processo de ensino-aprendizagem capaz de manter os alunos 

empenhados e motivados.    

 

Conteúdo específico  

 

Estratégia 1 – “Ativação Geral específica” 

 

Esta estratégia teve como o objetivo de otimizar a ativação geral com a 

aprendizagem de conteúdos da modalidade abordada. Pretendia que esta 

fosse mais específica, ou seja, uma ativação geral mais direcionada para as 

necessidades da modalidade abordada.  

Num primeiro momento a estratégia foi refletida devido à necessidade de 

conferir mais tempo de exercitação, visto que os alunos apresentavam grande 

dificuldade na execução das habilidades referentes ao atletismo. Foi 

considerado não descurar o objetivo deste momento da aula e ao mesmo 

tempo desenvolver as habilidades dos alunos. 
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“Na ativação geral optei por abordar conteúdos específicos do atletismo 
concedendo um momento para os alunos recordarem e exercitarem 
aspetos básicos da modalidade. Penso que é uma boa estratégia 
aproveitar a ativação geral utilizando conteúdo específico da 
modalidade, desde que tenha em atenção a intensidade do exercício. 
Por isso, na próxima aula de atletismo irei abranger na ativação geral 
alguns conteúdos da modalidade, sem descurar o objetivo de predispor 
os sistemas cardiorrespiratório e osteoarticular para as tarefas da aula.” 
(Reflexão aula 73 e 74) 
 

A estratégia foi aplicada na aula seguinte onde o objetivo da ativação 

geral foi cumprido e ao mesmo tempo foram abordados conteúdos básicos da 

modalidade, tal com é possível ver no seguinte excerto. A reflexão referente a 

esta estratégia permitiu-me aumentar o tempo de empenhamento motor em 

tarefas relacionadas com o atletismo, melhorando o processo de ensino 

aprendizagem.  

 

 

Figura 2 – Plano de aula 75, parte inicial (ver anexo).  

 

“Relativamente à estratégia 1, penso que a intensidade do 

exercício foi adequado à ativação geral salientando que não foi 

descurado o objetivo da mesma. O exercício proposto envolveu 

habilidades básicas relacionadas com o atletismo com o objetivo de ser 

um momento de aprendizagem relacionada com a modalidade 

lecionada. Julgo que esta estratégia teve sucesso pelo que deverá ser 

utilizada nas próximas aulas.” (Reflexão aula 75) 

Surgiu a necessidade de reformular a estratégia, pois a 

modalidade abordada passou a ser ginástica acrobática, gerando a 
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propósito de direcionar a ativação geral para a preparação 

osteoarticular.  

 

“Relativamente à estratégia 1 na aula de hoje não foi aplicada devido à 

especificidade da modalidade lecionada. Assim nas aulas de acrobática 

a ativação geral será mais direcionada para a preparação 

osteoarticular.(Reflexão aula 76 e 77) 

  

 

Figura 3 – Plano de aula 76 e 77, parte inicial (ver anexo). 

 

Como é possível verificar na figura 2, na parte inicial da aula 76 e 77, foi 

criado um momento onde seria abordado o sistema osteoarticular.  

A estratégia foi aplicada e novamente foi de encontra com objetivo da 

ativação geral direcionada para a preparação osteoarticular. Nesta caso a 

reflexão levou-me a ter em conta a modalidade e a focar-me nos aspetos que 

são mais requeridos na ginástica, prevenindo eventuais lesões.  

 

“Relativamente à estratégia 1 a ativação geral foi de encontro com o 

objetivo de preparar melhor os sistemas osteoarticulares, devido a 

especificidade da modalidade abordada. Assim continuarei a focar esta 

vertente na ativação geral de modo a prevenir lesões.” (Reflexão aula 

78) 

 

Também na reflexão da aula 79 e 80 foi reforçada a importância da 

estratégia, mostrando que a estratégia foi cumprida e continuou a centrar-se no 
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sistema osteoarticular, que evidencia-se como o sistema mais solicitado na 

ginástica.   

 

“Relativamente à estratégia 1 foi mais uma vez aplicada sendo a 
preparação dos sistemas osteoarticulares o aspeto mais focado. A 
criação de um momento específico para prevenir lesões tem resultado 
de uma forma positiva, pelo que os alunos se sentem responsabilizados 
e cumprem as suas tarefas mais concentrados e empenhados.” 
(Reflexão 79 e 80) 

 

Esta estratégia foi sempre aplicada, mostrando que a reflexão levou-me 

a adapta-la à especificidade da modalidade, o que me permitiu desenvolver o 

processo ensino aprendizagem. Pois, no atletismo consegui aumentar o tempo 

de aprendizagem e na ginástica criar situações de modo a prevenir lesões.   

 

 

Conclusões e ilações pedagógicas  

 

  Os resultados conseguidos com este estudo permitem-me retirar 

algumas conclusões. Assim, numa visão prospetiva da minha prática 

profissional, considero que ao nível da reflexão devo manter um sentido 

descritivo, crítico e estratégico, de forma a promover alterações positivas à 

minha prática. Deste modo, é possível através da reflexão sobre a prática 

procurar estratégias que promovam a melhoria da mesma. Pois, este tipo de 

reflexão permitiu-me analisar a minha atuação e todo o ensino-aprendizagem 

ajudando-me a percecionar lacunas e problemas. O sentido crítico e 

estratégico são fundamentais para dar resposta aos problemas encontrados na 

prática conduzindo-me a estratégias que otimizem o processo de ensino-

aprendizagem.  

 Foram identificadas e aplicadas as estratégias provenientes das 

reflexões, sendo que o seu objetivo foi cumprido ou foram reformuladas em prol 

de serem adequadas às novas situações. Foi verificada a melhoria da prática 

através das reflexões que proporcionaram um melhor processo de ensino 

aprendizagem. Assim reflexão demostrou ser um suporte no desenvolvimento 

profissional promovendo a melhoria da prática.  
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 Este estudo permite-me retirar algumas ilações pedagógicas que serão 

importantes para a minha intervenção futura. Com base na reflexão fui criando 

estratégias que se apresentaram eficazes para cumprir os objetivos, assim 

futuramente saberei manter uma atuação suportada por uma reflexão 

constante sobre a prática. É claro, que o presente estudo não é uma solução 

garantida para a resolução dos problemas da prática, mas sim um guia para a 

minha atuação futura, pelo que cada contexto necessita uma reflexão profunda 

que poderá apresentar soluções e estratégias que poderão ser reformuladas 

com o objetivo de melhorar a prática. 

 Posso concluir que as ilações retirados deste estudo não se pretendem 

assumir como certezas absolutas, mas antes como um guião para a minha 

prática futura e para o meu desenvolvimento profissional.  
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4.2 Participação na Escola e Relações com a Comunidade (Áreas 2 e 3) 

 

 Esta áreas englobam as competências relacionadas com o meu 

envolvimento nas áreas não letivas, que foram desenvolvidas ao longo do ano, 

visando a integração na comunidade escolar. Assim, com este propósito, iniciei 

este caminho tentando acompanhar e apreender um pouco de tudo, assumindo 

papéis e funções diversas nas atividades em que me envolvi e participei.  

 A minha integração e adaptação à escola foi rápida, visto que já tinha 

sido aluno na escola e o meu pai é professor na mesma. Também, o elevado 

tempo que disponibilizei para o estágio e a minha predisposição social ativa, 

junto com os dois fatores supra citados tornou a minha integração no ambiente 

escolar foi facilitada. Desde de sempre fui bastante bem recebido pelos 

professores e funcionários que se demostraram acessíveis a qualquer ajuda, 

tornando o ambiente escolar acolhedor e tranquilo. 

 

4.2.1 Corta-mato escolar 

  

 Ao longo de todo o ano letivo, eu e os meus colegas de estágio 

estivemos envolvidos em várias atividades escolares. Começo por me referir à 

minha participação no plano anual de atividades, nomeadamente no corta-mato 

escolar, no basquetebol compal-air 3x3, na semana da saúde e no sarau 

escolar. 

 O corta-mato da escola foi um momento onde tive uma forte 

participação. Ao contrário do que acontecia no passado, o grupo de Educação 

Física há um par de anos decidiu que este evento não seria da 

responsabilidade do grupo de professores estagiários da escola. Confesso que, 

no início do ano, quando soube desta notícia fiquei um pouco desiludido, pois 

tinha a expectativa de ser um elemento mais ativo na organização deste corta-

mato. Como tal não foi possível e tentei reunir o máximo de informação que 

consegui na reunião de grupo que tivemos no dia anterior ao mesmo. Neste 

momento, foi-me atribuída a função de supervisionar uma das partes do 

percurso. Embora reconheça que gostaria de ter sido mais útil, a verdade é que 

tal não foi possível, porém da pouca intervenção que tive, pude aperceber-me 
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que de facto, a organização deste tipo de eventos é muito trabalhosa. Penso 

que por isso a inclusão de alunos na organização foi um ponto positivo. A 

definição dos percursos e a forma como os alunos são controlados é um fator 

importante e algo complexo. A escolha de uma lista de verificação para 

averiguar se os alunos teriam realizado todo o percurso apresentou-se de difícil 

execução, pelo que a utilização de outra estratégia poderia facilitar este 

controlo. Assim, penso que ou a utilização de um único percurso ou a entrega 

de um elástico sempre que um aluno passasse num ponto de verificação 

facilitaria o controlo.  

 A preparação deste evento iniciou-se em finais de novembro e início de 

dezembro com a distribuição dos alunos do 11ºD por grupos, aos quais foram 

atribuídas as diversas tarefas de acordo com as diferentes etapas. 

 Uma das primeiras tarefas foi a abertura das inscrições que contou com 

a colaboração dos professores de Educação Física, sendo distribuído a cada 

professor um conjunto de folhas que se encontravam organizadas por 

categorias, conforme a data de nascimento e sexo dos inscritos.  

 O dia do corta-mato escolar 2011/2012 começou com a colocação de 

faixas que delimitavam a área do percurso, contando com a disponibilização 

dos professores de Educação Física para colaborarem no que fosse 

necessário. Essa colaboração foi disponibilizada também pelos professores 

estagiários, pelas restantes turmas do curso tecnológico de desporto e pelos 

funcionários do pavilhão desportivo. Efetuada a montagem do percurso, deu-se 

início à distribuição dos “dorsais” aos participantes, por categoria, no Pavilhão 

Desportivo, onde os alunos participantes poderiam observar os percursos a 

realizar consoante o escalão/sexo, trajetos que estavam a ser projetados numa 

das paredes. Toda a organização tentou esclarecer dúvidas acerca dos 

trajetos, bem como aspetos regulamentares a cumprir por parte dos 

participantes. 

 Antes do início de cada prova, era feita a chamada aos respetivos 

participantes de acordo com a lista de inscritos, sendo também proporcionado 

um breve aquecimento para evitar possíveis lesões. 

 Uma vez terminado o aquecimento, e depois de estarem todos os alunos 

e professores no seu posto de vigia, deu-se início à prova. 
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 Em cada prova, caso houvesse incumprimento de regras, era 

comunicado à mesa de chegada esse incumprimento, e os participantes 

apenas eram informados de que tinham sido desclassificados quando 

chegassem à meta. 

 Neste dia, realce ainda para a forte participação da minha turma no 

Corta-Mato, aliás o escalão de iniciados foi o que teve de longe o maior número 

de inscrições e para isto muito contribui o facto de eu e os meus colegas de 

estágio, lecionarmos todas turmas do 8º ano (13/14 anos – escalão de 

iniciados). Neste momento apercebi, que tinha a capacidade de influenciar os 

meus alunos para a prática desportiva e poderia incutir um maior gosto pelo 

desporto. 

 No dia do corta-mato, coube aos professores estagiários da escola 

organizar o almoço de natal do grupo de Educação Física. Reconheço que 

estes momentos de convívio acabam por ser bastante especiais. Naquele 

almoço, partilhámos histórias incríveis com alguns professores e aprendemos 

muito com todos eles. O debate sobre os mais diversos assuntos foi muito 

enriquecedor para a minha formação, as opiniões de pessoas mais experientes 

e a partilha das minhas próprias opiniões fizeram-me crescer muito como 

professor e senti-me parte integrante daquele grupo. 

 

4.2.2 Torneio de basquetebol de Compal Air 3x3 

 

 

 Uma das atividades em que mais me envolvi ao longo de todo o ano foi 

o Torneio de Basquetebol de Compal Air 3x3. O primeiro fator positivo neste 

torneio reside no facto de ter tido duas equipas masculinas e duas equipas 

femininas a participar, algo que ocorreu com poucas turmas da escola. Como 

se isto não bastasse, duas equipas conseguiram chegar à final apesar de 

terem perdido. Na altura dos jogos, recordo-me de ter ficado cheio de orgulho 

dos meus alunos. Penso que consegui, nas aulas de Educação Física 

transmitir o meu gosto pelo desporto, pelo que resulta na grande adesão da 

turma às atividades desportivas propostas pela escola.  
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 Quanto ao torneio propriamente dito, nesta atividade tive um papel muito 

mais ativo, ajudando na sua organização, e assumindo o papel de árbitro em 

vários jogos. Tive a oportunidade de ser o árbitro da final de juniores 

masculinos, onde a tensão entra as equipas foi grande. Penso que, foi uma 

experiência diferente, pois tive a oportunidade de aplicar os meus 

conhecimentos teóricos na prática aliada à responsabilidade de manter a calma 

entre as equipas, sendo coerente nas arbitragens. Neste torneio, pude 

aperceber-me da complexidade que uma atividade com elevada participação 

na escola pode ter, uma vez que organizar um torneio com tantas equipas 

acaba por exigir alguma experiência por parte dos professores pelo que a ajuda 

do coordenador do grupo de Educação Física foi crucial para que este torneio 

decorre-se sem percalços. 

 

4.2.3 Semana ESOD 

 

 Numa atividade onde o meu núcleo de estágio se mostrou bastante 

participativo e responsável foi na Semana da Saúde, que foi realizada na última 

semana de aulas do 2º período. Esta teve como objetivo proporcionar um 

conjunto de variadas iniciativas aos alunos e à comunidade educativa da 

Escola Secundária de Oliveira do Douro, como a participação em conferências, 

seminários, rastreios, atividades desportivas, recolha de alimentos, encontro 

com escritora, concerto e a caminhada solidária 

 Com vista à sua organização, algumas das reuniões de grupo tiveram 

este tema incluído na ordem de trabalhos. Nessas foi possível distribuir tarefas, 

identificar fatores que pudessem influenciar a realização do evento (e encontrar 

respetivas soluções), organizar os espaços e definir os dias e horários para 

cada atividade. 

 Atividades como aeróbica, defesa pessoal, body combat, capoeira, 

futebol, foram pontos altos no decorrer desta semana que ficou marcada e 

continuará a marcar pela positiva todo o meio envolvente à ESOD. 

 O 24horas desporto caracterizou-se pela grande adesão por parte dos 

alunos onde a nossa ação foi preponderante. Procuramos apresentar uma 

postura ativa na organização e no controlo das atividades, mantendo um bom 
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clima. As atividades foram várias onde os alunos dos cursos de desporto 

apresentaram uma grande ajuda na sua organização.   

 No que respeita à participação dos elementos da turma pelo qual sou 

responsável, os alunos participaram em grande parte das iniciativas propostas. 

A Caminhada Solidária tornou-se em mais um momento de união, de convívio, 

de entusiasmo da minha parte para com todos os alunos da turma. São estes 

momentos de interação, de partilha de saberes, de convivência, pela alegria, 

pelo bom clima que conseguimos criar, que o meu processo de formação como 

professor-estagiário de Educação Física tem adquiriu significado e 

consistência. Certamente que estes momentos marcar-me-ão para o resto da 

minha vida. 

 

 

4.2.4 Campeonato Distrital “O Jogo nas Escolas” 

 

 Com o objetivo de desenvolver competências no âmbito da disciplina de 

Educação Física, bem como proporcionar simultaneamente um momento ímpar 

de convívio, foi possibilitada a alguns dos alunos da Escola Secundária de 

Oliveira do Douro a participação num torneio de Futebol organizado pelo jornal 

“O Jogo”, proposto e desenvolvido pelo núcleo 2, promovendo espírito de 

equipa e a autonomia.  

 Para que tal acontecesse, houve a necessidade de realizar uma seleção 

de 8 alunos para a formação de uma equipa que representasse a escola. Neste 

sentido, e com o auxílio de outros professores, divulgamos durante o período 

de aulas, a data e local para a seleção dos respetivos alunos para a equipa da 

ESOD.  

 Feita a seleção, criamos uma ficha de autorização para os encarregados 

de educação para que estes tivessem conhecimento e autorizassem os seus 

educandos para esta atividade. 

Assim, este campeonato distrital colocou frente a frente as melhores equipas 

de cada escola com o objetivo de apurar as 2 melhores equipas de cada distrito 

que o iam representar na grande final do campeonato nacional. Os alunos 

iriam, assim, representar a ESOD, envergando os seus equipamentos. 
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  O clima durante a viagem foi muito bom, os alunos estavam agradados 

e entusiasmados com esta oportunidade, queriam chegar rapidamente às 

instalações para a desfrutarem. 

 Todos os jogos obedeceram às regras do futebol de 5, tendo cada jogo a 

duração de 16 minutos – 2 partes de 8 minutos cada, sem tempo de intervalo. 

Durante a realização dos mesmos, foi dada autonomia aos alunos para gerirem 

as posições, as substituições, de modo a que tudo fosse da responsabilidade 

deles. Nós, núcleo 2, estávamos apenas presentes para os encorajar e motivar, 

gerindo possíveis dificuldades na realização dos jogos. 

 A nossa equipa ganhou dois de três jogos, no entanto não foi o 

suficiente para passar a fase seguinte. Contudo, no final da atividade era visível 

nos alunos a satisfação de terem representado a sua escola a um nível destes. 

 Não se podia terminar esta reflexão sem agradecer a todos aqueles que 

tornaram possível a realização desta atividade: aos alunos, ao professor 

cooperante, aos encarregados de educação e ao jornal “O Jogo” que sem os 

quais este momento não seria possível concretizar.  

 

4.2.5 Sarau Escolar 

 

 O Sarau Escolar de final do ano é o evento com mais tradição da escola, 

“Show time” como referiu um professor. Devo confessar que este foi o evento 

que me deu mais prazer em participar. Provavelmente por acontecer no final do 

ano, e os meus pensamentos já estarem invadidos por uma certa nostalgia, e 

também por já ter saudades dos meus alunos. As minhas tarefas na 

organização do Sarau foram sobretudo o ajudar a montar e desmontar todo o 

espaço, algo que não pode ser considerado como uma tarefa menor. 

 Em conjunto com a minha turma decidimos elaborar um esquema de 

ginástica acrobática, visto que no momento estava a lecionar a modalidade em 

questão. Apesar num primeiro momento 20 alunos afirmarem quererem 

participar, apenas se apresentaram ao casting 12 alunos. Foi com estes 12 

alunos que trabalhamos em prol da nossa a participação ser um êxito. 

Confesso que na altura que tive a ideia, não tinha a noção da dificuldade que 

seria juntar todos os alunos para ensaiar para o Sarau. Claro que durante as 
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minhas aulas fui ensaiando partes do esquema, porém não seria suficiente. 

Este fator requereu um enorme esforço da minha parte, pois tivemos que 

marcar quatro treinos extra, fora do horário das aulas. No final, este esforço 

acabou por ser absolutamente recompensado, pois o grupo teve uma boa 

prestação no Sarau, apresentado um esquema com bastante qualidade. 

 O ambiente no Sarau foi excelente com quase todos os professores 

presentes, tal como familiares de alunos e mesmo os alunos da escola. Este 

ano o Sarau é marcado pelo enorme número de grupos a apresentarem 

danças, contudo a minha turma primou pela diferença apresentando um 

esquema de ginástica acrobática.  

 O Sarau foi um dos momentos mais marcantes para mim durante este 

ano de Estágio. Recordar-me-ei para sempre do entusiasmo manifestado pelos 

meus alunos e do orgulho que tive em todos eles. 

  

4.2.6 Diretor de Turma  

 

Também nestas áreas (2 e 3) se inclui a atividade realizada com a direção de 

turma, onde acompanhei e recolhi toda a informação possível acerca dessa 

importante função, que me poderá ser valiosa na minha futura vida profissional. 

Despois de acompanhar o diretor de turma (DT), tarefa esta enriquecedora e 

gratificante, concretizei um trabalho onde relatei o que fiz e onde refleti sobre a 

função de um DT. Ser diretor de turma, na minha opinião, acarreta atualmente 

duas grandes dimensões de tarefas: em primeiro lugar as tarefas de foro 

administrativo, como anotar faltas e justificações, coordenar reuniões e 

conselhos de turma, lançar notas e em segundo lugar as tarefas mais voltadas 

para o domínio humano, em que o DT terá uma relação mais próxima com a 

sua turma, alunos e encarregados de educação, conhecendo os seus 

problemas e anseios. Penso que, numa turma com a minha o DT tem um 

trabalho intensivo nesta dimensão, pois o comportamento dos alunos em sala 

de aula não é o melhor, pelo que apresentam um número elevado de 

participações escritas, exigindo assim uma grande intervenção do DT junto dos 

alunos e encarregados de educação. 
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 No sentido de procurar perceber todo o papel do DT nas suas funções, 

presenciei às várias reuniões de diretores de turma, acompanhei o diretor de 

turma nas suas tarefas ao nível do secretariado e liderança de reuniões de 

conselho de turma e de encarregados de educação (EE).  

 Este envolvimento permitiram-me tomar consciência da importância do 

papel do DT enquanto elemento de ligação entre os demais agentes da escola, 

professores e alunos, quando individualmente considerados ou com estruturas 

em que possam estar inseridos; conselho pedagógico, conselho disciplinar ou 

conselho de turma e bem como com as famílias dos alunos através dos 

Encarregados de Educação.  

 Senti uma grande responsabilidade do diretor de turma no momento de 

comunicação aos encarregados de educação (EE) de situações de 

participações escritas, realizadas pelos professores da turma, ou de 

acontecimentos/comportamentos não corretos. Penso que, não existe uma 

sinergia entre o DT e os encarregados de educação, pois existe uma grande 

vontade dos EE defenderem os interesses dos seus educandos, pondo por 

vezes em causa a profissionalidade dos professores da turma.  

 Assim, fui percebendo que ao diretor de turma é-lhe pedido que possua 

capacidade de comunicação para com os seus alunos, os seus pares e os pais, 

que interaja com maturidade, sensibilidade e sentido de responsabilidade nas 

diferentes funções que lhe compete levar a cabo. Nestas atividades de 

relacionamento com os outros, o diretor de turma procura promover o diálogo 

entre interesses, pontos de vista e vontades, sem qualquer garantia que a 

verdadeira compreensão consiga sempre aí ter assento, pois, como já 

afirmámos, as relações entre estes atores ainda carecem de compromissos 

mais estreitos e mais fortes, de uma liderança plural, mas em uníssona voz, 

para enfrentarem a complexidade dos contextos e das situações vividas, assim 

como as incertezas das escolhas e o que surge de forma inesperada. Penso 

que só assim fará sentido liderar a coordenação e a orientação de alunos, pais 

e professores, partindo de um projeto que seja efetivamente assumido e 

desenvolvido por todos.  

 Considero que os pais também possuem um papel muito importante na 

mobilização dos seus educandos para a dedicação ao processo educativo. 

Desta forma, no contacto entre DT e EE é primordial que estes percebam que a 
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escola tem regras e que estas devem ser respeitadas para que as suas 

aprendizagens decorram sem qualquer problema.  

 A cargo do diretor de turma está também, como já referimos, a 

elaboração e o acompanhamento do dossier individual do aluno, facultando aos 

pais e professores uma visão global do desenvolvimento integral de cada 

aluno. O diretor de turma é assim responsável, não só pela comunicação da 

informação, enquanto procedimento burocrático, mas é um interveniente ativo 

nesse desenvolvimento integral que tem de acompanhar com redobrada 

responsabilidade, pois não podemos esquecer que ela já existe para este ator 

enquanto professor da turma, orientando os alunos no seu processo de ensino-

aprendizagem e promovendo situações para sua formação pessoal e social. 

 Por forma a alcançar níveis de excelência no desempenho das suas 

tarefas é fundamental a organização para isso é necessária a criação de um 

dossier que se subdivide nos principais pontos: 

1. Elementos fundamentais de identificação do aluno e da turma;  

2. Diretor de Turma com os Encarregados de Educação; 

3. Informação da Avaliação e Assiduidade; 

4. Separador individual de cada aluno. 

 Com isto, o DT realiza uma análise profunda da turma e de cada um dos 

alunos para assim organizar e estruturar todo o conhecimento da mesma para 

que o planeamento e justificação do desempenho dos alunos sejam coerentes 

e eficazes no sentido de potenciar melhorias. 

 O DT tem um papel primordial nas reuniões de conselho de turma, onde 

é presidente e lidera a mesma do início ao fim. A reunião de Conselho de 

Turma termina um ciclo, ou seja, o que lá é definido tem um caráter vinculativo, 

porém pode ser ajustado se pertinente. Fomos alertados para a importância 

das atas redigidas no decurso desta reunião, uma vez que se houver algum 

problema a qualquer nível o primeiro documento a ser pedido à escola é a ata 

da reunião do conselho de turma e se esta estiver bastante completa resolve-

se rapidamente o problema. 
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4.2.7 Formação Cívica 

 

 No sentido de perceber as funções de o diretor de turma (DT), enquanto 

responsável pela área não disciplinar – Formação Cívica tive a oportunidade de 

lecionar uma aula de formação cívica à minha turma, 8ºB, apresentando a 

temática relacionada com dependência do álcool, do tabaco e das drogas.  

 Como método de apresentação da matéria optei pela utilização de slide 

em PowerPoint, pelo que considero que captou a atenção dos alunos. Para 

além de incentivar a concentração dos alunos, também facilitou a minha ação 

no momento de instrução. Também recorri à visualização de um vídeo que 

aborda a matéria lecionada, sendo mais um aspeto de motivação para os 

alunos se apresentarem concentrados. Penso que, estas estratégias tiveram 

uma grande influência na concentração e no bom comportamento que os 

alunos apresentaram, pelo que noutra oportunidade de lecionar uma aula 

teórica voltaria a recorrer aos instrumentos supracitados. 

 De modo a envolver os alunos na matéria apresentei uma tarefa de 

grupo onde os alunos teriam de apresentar as suas respostas mediadas por 

um porta-voz. Assim, os alunos tiveram oportunidade de trocar ideias e mais 

tarde discutir com minha orientação as questões abordadas na aula. Esta 

estratégia torna-se importante na medida que os alunos sentem-se mais 

envolvidos na aula, pelo que voltaria a aplicar esta estratégia numa aula 

teórica.   

 Pelo facto de que a turma ser conhecida pelo mau comportamento 

apresentado em contexto de sala de aula, fui preparado apresentando uma 

regra para prevenir situações de barulho ou de mau comportamento. Assim, o 

aluno que falasse sem minha permissão ou que causasse algum tipo de 

distúrbio num primeiro aviso teria de me dar a sua caderneta e num segundo 

aviso seria escrito um recado para o encarregado de educação. Acredito que 

esta estratégia foi muito importante, pois os alunos apresentaram um 

comportamento exemplar, mantendo um clima de aprendizagem muito positivo.  

 Tive a necessidade de inicialmente avisar dois alunos, pedindo-lhes a 

caderneta, pelo que a turma percebeu que eu seria exigente nesta questão, 

não voltando a perturbar o bom funcionamento da aula.  
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 As estratégias aplicadas apresentaram uma resposta positiva pelos 

alunos, contudo para um professor que leciona todas as semanas é um pouco 

trabalhoso criar slides para todas as aulas. Tal como este método de exposição 

da matéria, o trabalho por grupos apresentou ser um fator catalisador de 

empenho. Todas as estratégias que apresentei tiveram uma função de 

prevenção, contudo sei que após o uso constante das mesmas poderiam 

tornar-se algo rotinadas e perderem o seu efeito.    

Esta experiência foi positiva, pois pude lecionar em contexto de sala de aula 

partilhando informação importante para os alunos de forma motivante, 

mantendo os alunos concentrados e interessados na matéria. Tenho em 

consideração que a formação cívica seja um momento de transmitir valores aos 

alunos, valorizando ainda mais o trabalho realizado pelo DT. 

 

4.4 Desenvolvimento profissional (área 4) 

 

  

 Segundo o documento orientador do estágio profissional7, “esta área 

engloba as 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.” 

 Na procura persistente da competência profissional o professor deve 

refletir acerca da sua atuação nas várias atividades, apoiando-se na 

experiência, na investigação e numa formação contínua. Portanto o 

desenvolvimento profissional parte de uma atitude reflexiva, de um espirito de 

colaboração, de abertura à inovação e de uma procura constante de 

conhecimentos que possam promover a melhoria.  

 Tal como refere Rodrigues (2007, p.14) “é fundamental que esta prática 

da reflexão seja entendida como a melhor e mais eficaz de forma a dar 

resposta a uma atividade profissional que se caracteriza pela complexidade 

dos saberes e a incerteza das situações”. Sendo neste pressuposto que 

procurei um desenvolvimento das minhas competências.  
                                            
7
 Documento interno não publicado e elaborado pela professora doutora Zélia Matos. Versão com 

alterações para o ano letivo 2011-2012. 
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 O processo de reflexão tornou-se assim um momento propulsor do meu 

crescimento profissional, através da forma como refleti sobre o que experienciei 

e como extrai dos erros ilações para poder melhorar. Assim, considero que 

para o desenvolvimento da competência profissional, é fundamental uma 

reflexão contínua sobre a atividade exercida. Esta é fundamental para a 

estruturação do conhecimento estratégico resultante do conhecimento teórico e 

prático. 

 Deste modo, no meu desenvolvimento profissional, no ano de estágio, 

partiu de uma análise sobre toda a minha ação nas quatro áreas de 

desempenho. Todo o meu estágio profissional teve a reflexão presente, pois 

nunca participei numa atividade sem depois refletir sobre a mesma, nunca sai 

de uma reunião sem refletir sobre o que poderia melhorar, nem tão pouco 

lecionei uma única aula sem posteriormente refletir sobre a mesma.   

 Concebi a reflexão no sentido de não só procurar soluções mas também 

dar sentido à prática tornando o desenvolvimento do professor crescente capaz 

de ser fulcral no processo ensino-aprendizagem. Assim as reflexões que fui 

empreendendo referentes à minha ação não foram concebidas numa 

perspetiva de simples relato, mas sim numa configuração crítica, presente de 

confrontação e de interrogação. Só com este processo reflexivo que nos 

conduz ao questionamento da ação que desenvolvemos é possível otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 A reflexão foi considerada no ponto de partida e também no ponto de 

chegada mencionando assim o projeto de formação individual (PFI) e o 

presente relatório do estágio profissional.  

 Assim o PFI foi o primeiro momento onde analisei a dimensão pessoal, 

sobre a minha formação académica, as suas lacunas e valores e sobre as 

dificuldades que tinha e que poderia encontrar ao longo deste ano, permitindo 

conceber um conjunto de estratégias que deveria utilizar para ultrapassar as 

dificuldades apresentadas. Na elaboração do PFI procurei estabelecer um 

conjunto de objetivos, ou seja, um caminho pelo qual deveria seguir. A prática 

crítica e reflexiva foi apontada, desde esse momento inicial, como um elemento 

na contribuição para o desenvolvimento profissional. Como referi no PFI (p.11) 

“É verdade que de forma progressiva e orientada teremos de responder aos 

desafios, mas o que considero ainda mais importante é a prática crítica e 
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reflexiva. Só tendo um desempenho crítico e reflexivo é que será possível 

aprender e melhorar de uma forma lógica e coerente.” 

 Apesar da dificuldade que apresentei em idealizar as minhas possíveis 

dificuldades, posteriormente tornou-se importante, na medida em que me pude 

guiar pelas orientações descritas no PFI. Esta consideração sobre as nossas 

lacunas permite-nos prever soluções e assim conduzir-nos a uma intervenção 

otimizada, evitando possíveis erros.  

 Neste momento posso afirmar que as intenções redigidas e as 

expectativas apresentadas foram, salvo alterações pontuais, uma imagem do 

que se sucedeu. Deste modo tal como pretendia o PFI tornou-se um 

documento operacional, capaz de me mostrar o caminho para ultrapassar as 

minhas dificuldades. Contudo, relativamente ao estudo de investigação-ação, 

que inicialmente recaía sobre o tempo de empenhamento motor, tive a 

necessidade de altera-lo. Pois, o tempo de empenhamento motor não se 

apresentou como uma dificuldade, apesar de ser um objetivo meu potencializá-

lo. Por outro lado apresentei uma dificuldade/objetivo relacionado com a 

reflexão, pelo que o estudo investigação-ação tornava-se essencial, permitindo-

me desenvolver esta capacidade. 

 Este relatório de estágio apresenta-se como mais um momento de 

reflexão onde procurei explorar as minhas vivências, percebendo como poderei 

desenvolver as minhas competências profissionais. Apresentou-se como um 

bom momento para refletir sobre as nossas ações e também sobre as nossas 

próprias reflexões que realizamos ao longo dos diferentes momentos. Por ser 

mais um documento que permite reconstruir conhecimentos é mais uma forma 

de potencializar o desenvolvimento profissional. 

 Algumas das experiências, já fui relatando ao longo deste documento, 

mas algumas, reuniões, momentos formais e até momentos informais, 

merecem também destaque pela sua pertinência no meu crescimento enquanto 

profissional.  

 As reuniões de conselho de turma apresentaram-se como uma 

experiência de relevo, pois ao longo destas pude perceber como funcionava o 

sistema de avaliação, a forma como os professores lidavam com a burocracia, 

a interação entre os vários professores da turma e ainda alguns problemas 

relativos aos alunos, permitindo-me perceber o que é necessário para um bom 
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funcionamento de uma turma. Nestas reuniões nunca tive um papel muito ativo, 

pois não tinha problemas com os alunos, contudo pude aperceber que os 

vários professores apresentavam grandes dificuldades no controlo da turma. 

Foi neste sentido que resolvi responder a um pedido do diretor de turma, que 

perguntava se alguém tinha algum tipo de estratégia para controlar/motivar a 

turma. Assim, com todo o apoio do professor cooperante apresentei o MED 

como estratégia, visto que tinha sido um grande suporte na motivação e 

consequente controlo da turma nas aulas de ginástica. Procurei mostrar que o 

trabalho por equipas e a competição seriam fatores importantes no trabalho 

que os alunos desenvolvem e apesar de algum ceticismo de alguns 

professores, uma professora mostrou que realmente tinha envolvido os alunos 

numa atividade com competição e com a turma dividida em equipas e que teve 

resultados positivos. Pretendi apresentar um ponto de vista diferente, mas 

também percebo que os professores das disciplinas teóricas olham para a 

Educação Física como uma disciplina fácil de lecionar e que não existem 

problemas de comportamento. Acredito que é uma opinião errada que existe no 

seio da escola e que futuramente como profissional devo valorizar as 

componentes dos desporto como forma de rentabilizar o ensino. 

 As reuniões do grupo de Educação Física foram outro momento 

marcante no meu desenvolvimento profissional e que não devem ser 

esquecidas. Estas reuniões permitiram-me entender diferentes opiniões e 

formas de estar na escola. É possível verificar que alguns professores têm uma 

atitude relaxada e descontraída e outros mais tensos, mas no momento em que 

é necessário cumprir um objetivo todos trabalham para o mesmo sentido. 

Contudo, nestas reuniões sinto que alguns professores põem os seus 

interesses à frente do que realmente é importante para a escola. É desta forma 

que vejo que a minha atitude enquanto profissional, tem que ser diferente, 

apelando a um sentido responsável e dedicado à escola.  

  Outras reuniões que me ajudaram a desenvolver o meu trabalho ao 

longo do ano, foram as reuniões realizadas na faculdade com o professor 

orientador. Pois apresentaram-se como um espaço de debate e de partilha 

sobre assuntos pertinentes, tal como o sistema de avaliação, a reflexão e sobre 

o planeamento. Como estes momentos pude-me aperceber que poderia 

melhorar no vários aspetos mencionados, perceber assim de alguns erros e de 
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novas estratégias que me ajudariam no processo de ensino-aprendizagem. 

Com estes momentos debate e partilha tive a oportunidade de expor as minhas 

ideias e trabalhos realizados até ao momento e percecionar outras ideias que 

me ajudaram a perceber outros contextos e novas formas de percecionar o 

ensino. A pertinência de uma reunião sobre como avaliar os alunos foi 

fundamental para me aperceber da dificuldade da mesma e refletir sobre a 

estrutura que tinha adotado e assim torná-la mais objetiva. Também numa 

destas reuniões tive a oportunidade de apresentar uma das minhas reflexões e 

assistir à apresentação de outras. Fui mais um momento de crescimento que 

me fez desenvolver as minhas reflexões para um nível mais crítico.  

 A um nível informal as discussões, conversas e o trabalho com núcleo 

de estágio foram importantes, pois foram momentos de confronto de ideias que 

nos permitem refletir sobre as diferentes ideias e questionar as nossas 

conceções. O trabalho de grupo foi fundamental para adquirir novos 

conhecimentos, visto que estávamos juntos todos os dias tínhamos 

oportunidade de realizar os vários documentos em conjunto partilhando os 

nossos conhecimentos. Futuramente como profissional esta deve ser uma área 

onde devo apostar, pois o trabalho de grupo é uma forma de partilhar novos 

saberes.   

 Também as várias conversas que foram mantidas com os vários 

professores foram importantes para o meu desenvolvimento, pois refletíamos 

muitas vezes sobre as nossas dificuldades e estes com a sua experiência 

apresentavam-nos estratégia de forma a obtermos uma melhor atuação.  

   Apesar de não ter sido alvo da minha ação, devido ao pouco tempo que 

tinha, penso que as formações nas áreas relacionadas com o desporto são 

fundamentais para o desenvolvimento profissional. Pois, esta formação ajuda-

nos a superar lacuna que posámos ter. Futuramente, penso que devo investir 

na área da dança, visto que é onde apresento mais dificuldades. Apesar de 

neste ano não ter lecionado a modalidade em questão sei que se um dia tiver 

oportunidade de trabalhar numa escola e dar aulas de dança teria dificuldade 

em manter um ensino aprendizagem de qualidade. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS   

 

 

 Este documento fecha um caminho traçado por mim, um caminho 

espelhado de dificuldade, superação, transformação, trabalho, reflexão e de 

vivências marcantes que contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto 

professor. Assim, posso concluir que esta etapa da minha vida apresentou-se 

como um ano de vivências importantes ao nível profissional, que me marcarão 

para sempre. A possibilidade de exercer a função de professor foi sem dúvida 

fundamental na (re)construção do meu conhecimento e a oportunidade de 

poder contribuir para o desenvolvimento dos meu alunos foi bastante 

gratificante. Este caminho também é caracterizado pelos cinco anos de 

formação superior onde tive a oportunidade de adquirir vários conhecimentos, 

de estudar noutro país e pelas vivências proporcionadas por estes anos que 

me fizeram crescer como ser humano, preparando-me assim para o meu futuro 

profissional.  

  Deste modo, procurei retractar as experiências vividas ao longo do ano 

lectivo que considero de grande importância na (re)construção do 

conhecimento, que promoveram uma melhoria na minha acção. Também as 

experiências vividas no ano de estágio contribuíram para uma maneira de 

estar, de contribuir para a escola e para a uma comunidade escolar através da 

minha disciplina, a Educação Física. O estágio torna-se assim fundamental na 

formação inicial do professor, permitindo a experiência do que é exercer a 

actividade profissional, de um forma orientada.    

 Cheguei com bastante receio e agora saio com saudade, mas sentindo 

que a minha tarefa foi concluída com sucesso. Agora, relembro-me de todos os 

grandes momentos que me irão acompanhar para sempre, desde do nervoso 

inicial, às aulas leccionadas, à participação nas actividades e aos momentos de 

grupo que me fazem preencher de orgulho pelo meu trajeto. 

 Contudo, acredito que após esta etapa ainda tenho um longo caminho 

de aprendizagem, pelo que este novo início deve primar pela procura constante 

da competência profissional.  
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 Assim, nesta nova etapa, continuarei à espera, entusiasmado por 

abraçar novamente a função de professor. Espero por esta oportunidade que 

tanto desejo e assim colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos, 

comprometendo-me em crescer mais e melhorar enquanto professor. Sei que a 

área do ensino apresenta bastantes dificuldades, por isso devo aumentar as 

minhas áreas de atuação, das quais tenho formação, podendo investir de uma 

forma mais ampla e abrangente. Contudo para um futuro mais afastado, espero 

conseguir dedicar-me a área que tanto anseio, o ensino nas escolas, sendo 

assim o meu maior sucesso e realização pessoal e profissional.   
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