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RESUMO 

O presente documento tem como objetivo descrever e refletir acerca do 

processo de formação inicial, no âmbito do 2º ano do 2º ciclo de Ensino de 

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

da Universidade do Porto. 

O meu Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária de D. Dinis – S. 

Tirso, tendo sido um processo rico em aprendizagens, marcado por uma 

constante prática reflexiva.  

Por se tratar de um processo singular, trata-se de um documento de carácter 

pessoal, elaborado através do exercício reflexivo dos momentos vivenciados ao 

longo deste percurso custoso, mas gratificante. 

De forma a refletir toda a minha prática neste documento, começo por fazer 

uma apresentação da minha personalidade, expectativas e entendimento do 

Estágio Profissional, referindo também o que entendo por confronto com a 

realidade. De seguida, reporto-me ao enquadramento da prática profissional, 

que foi essencial para contextualizar toda a minha atividade. Por último, refiro-

me à realização da prática profissional envolvendo a organização e gestão do 

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

desenvolvimento profissional.  

Foi realizado um estudo investigação/ação, incorporado no desenvolvimento 

profissional, sobre o projeto desenvolvido na Escola Secundária de D. Dinis 

denominado de Projeto “Santo Tirso ComVida”. Tive como objetivo verificar 

qual a relação entre o índice de atividade física dos alunos e a sua aptidão 

cardiorrespiratória.  

Por fim, refiro as conclusões de todo o processo de Estágio Profissional, 

apresentando projeções enquanto futuro Professor de Educação Física.   

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; FORMAÇÃO INICIAL; SER 

PROFESSOR; ATIVIDADE FÍSICA.
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ABSTRACT 

The main goal of the present document is to describe and reflect about the 

process of initial training, in the scope of the Second Year of the Second  Cycle 

of Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education, of Faculty 

of Sport, University of Porto, held at High School D. Dinis, based on critical 

thinking and reasoned all experienced moments. 

My Vocational Stage was held at Secondary School D. Dinis – S. Tirso, and it 

was a profitable learning process, characterized by a constant reflective 

practice about the constant challenges arising from practice. 

Because it was a unique process, this is a personal document, designed and 

elaborated through the reflective exercise about all the moments experienced 

along this difficult but rewarding route. 

In order to reflect my whole practice in this document, I start it by writing about 

my personality, expectations and the understanding of the vocational stage, and 

also referring what I understand about confrontation with the reality. After that, I 

refer to the framework of professional training, which was essential to 

contextualize all my activity during the vocational stage. Finally, I refer the 

essential points to the professional training attainment, which involve the 

organization and management of teaching-learning, school participation, 

community relations and professional development. 

A study of research/action was conducted, embedded in the professional 

development, inserted in a project developed in the Secondary School D. Dinis 

called “Santo TirsoComVida”. I was in charge of verifying the relation between 

the index of physical activity of the students and their cardiorespiratory fitness. 

Finally, I present all the conclusions of the whole process related with the 

Professional Internship, including my projections as a future Physical 

Education’s teacher. 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION; INITIAL TRAINING; TO BE A TEACHER;  

PHYSICAL ACTIVITY. 
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O Estágio Profissional é um momento marcante para qualquer Professor, por 

permitir o contacto com a realidade docente. Schon (1987) refere que as 

aprendizagens mais relevantes resultam de experiências novas e concretas. 

Desta forma, é possível, para o Estudante Estagiário, continuar a desenvolver 

competências inerentes ao Ser Professor através de experiências autênticas 

num contexto real de ensino, otimizando as suas aprendizagens.   

Após o conhecimento teórico, o Estágio Profissional proporciona ao futuro 

Professor o desenvolvimento de competências práticas, na medida em que 

torna possível a experiência de planear e realizar o ensino ao longo de um ano 

letivo.  

O Estágio Profissional é então uma etapa crucial para o futuro Professor 

adquirir autonomia nas suas ações, com base numa constante prática reflexiva. 

Afinal, tal como afirma Alarcão (1996), os Professores que refletem 

constantemente tornam-se autónomos na sua atividade, já que são críticos em 

relação aos papeis que desempenham.    

Neste documento, retrato os momentos mais marcantes decorrentes do 

Estágio Profissional, refletindo acerca dos seus contributos para o meu 

desenvolvimento profissional, e por sua via, construção de uma identidade 

profissional. Procuro não me ficar pela descrição das experiências, mas 

explicar o porquê de determinadas tomadas de decisão. Tal como referem 

Costa et. al, (1996), Professor é essencialmente alguém que toma decisões.  

O Relatório de Estágio é um documento pessoal, visto que retrata todo o meu 

processo enquanto Estudante Estagiário, tendo como base os momentos 

vividos, o projeto de formação inicial (PFI), bem como o pensamento reflexivo 

reportado no Diário de Bordo.    
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Neste domínio será destacado o percurso biográfico, dando ênfase ao 

processo e aos motivos que me levaram a ingressar neste Mestrado. Além 

disso, importa destacar as expectativas criadas, o confronto e o significado que 

o Estágio Profissional teve no meu processo de formação. 

 

2.1. Percurso Biográfico 

 

A minha opção pela Profissão docente, mais concretamente pela Educação 

Física, foi uma decisão tomada progressivamente, fruto das variadas 

influências e vivências decorrentes da minha adolescência. 

Ao longo da minha curta vida de 23 anos, mantive contacto permanente com o 

Desporto. Fazendo uma retrospetiva das minhas memórias, concluo que todas 

as minhas brincadeiras com primos e vizinhos, no Campo de Jogos de Gondar, 

freguesia onde resido, situada no concelho de Guimarães, consistiam em 

saltar, jogar ou correr, e o meu brinquedo de eleição foi sempre a bola de 

futebol. Quando era interpelado acerca dos presentes de aniversário ou de 

Natal, a minha resposta era sempre a mesma: uma bola de futebol. 

Paralelamente, tinha outra paixão - o mar ou a piscina. Desde muito novo 

comecei a praticar Natação e, desde então, foi uma modalidade cuja prática 

mantenho até aos dias de hoje. Simultaneamente a esta prática não federada, 

pratiquei também as modalidades federadas de Futebol e Futsal.  

Ao longo da minha infância e adolescência, mantive o sonho de um dia ser 

jogador Profissional de Futebol. Com o passar dos tempos, fui percebendo que 

essa não seria a minha vocação profissional, mas sim uma forma de ocupar os 

tempos livres, tal como a Natação. 

Na minha família, tenho duas primas mais velhas, Professoras de Educação 

Física. Foram sempre duas pessoas muito próximas com as quais me 

identificava muito. Uma delas foi, inclusive, minha Professora de Natação. 

Interessei-me constantemente por perceber a sua profissão, e fui 

interiorizando, ao longo da minha adolescência, a ideia de que queria ter a 
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mesma profissão: Professor de Educação Física. Contudo, os meus pais, 

naturalmente, referiam que era, ainda, prematuro ter uma ideia concreta do que 

queria seguir em termos profissionais, pois era apenas um adolescente com 

um longo percurso por percorrer. 

Não obstante, essa ideia, com o avançar do tempo, foi ganhando consistência 

e deixou de haver dúvidas de que a área da Educação, mais concretamente de 

Educação Física, era a minha vocação profissional. 

Aos 18 anos, com o apoio incondicional dos meus pais, ingressei no Ensino 

Superior, pelo Instituto Superior da Maia (ISMAI), onde terminei a licenciatura, 

passados 3 anos. Orgulhoso por ter concluído essa fase da minha formação, 

afinal já me tinha tornado licenciado na área que sonhara um dia, ainda não 

tinha competências para ser Professor de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário. Mesmo já desempenhando funções de Professor de Natação, na 

Piscina do Vitória Sport Club, em Guimarães, atividade que adoro, senti que 

deveria prosseguir a minha formação académica. Concorri ao Mestrado em 

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

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), a fim de continuar o meu 

percurso. 

Ao longo da minha formação, fui adquirindo um conjunto de conhecimentos 

teóricos e práticos, que me permitiram estar de momento a desempenhar a 

derradeira etapa de formação inicial, o Estágio Profissional. 

Antes de iniciar esta etapa da minha vida, passei por experiências muito 

enriquecedoras para a prática docente, tais como o desempenho de funções de 

Professor de Natação, como referi anteriormente. Outra experiência ocorreu 

através da unidade curricular de Didática Específica que tive o ano letivo 

transato. Na referida unidade curricular, tive a oportunidade de lecionar aulas 

de várias modalidades em contexto real, por várias escolas da zona do Porto, 

ainda que se tratasse de lecionação repartida com colegas de mestrado.  
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2.2. Expectativas e impacto com o contexto de Estágio 

Profissional 

 

Ao longo do Estágio Profissional mantive sempre uma postura reflexiva.  

Segundo Alarcão (1996, p. 19), o processo de formação é uma ”(…) fonte de 

conhecimento através da experimentação e reflexão, como momento 

privilegiado de integração de competências, como oportunidade para 

representar mentalmente a qualidade do produto final e apreciar a própria 

capacidade de agir(…)”. Encarei este processo exatamente como uma 

atividade reflexiva, de forma a melhorar cada vez mais as minhas 

competências enquanto docente. Tendo em conta as diretrizes passadas no 

ano anterior, no âmbito do 2º Ciclo de Ensino de Educação Física, nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP, nós, futuros Professores, devemos refletir 

permanentemente sobre a prática, de modo a construirmos a nossa 

aprendizagem e identidade profissional. Neste contexto, perspetivo o Estágio 

como um percurso de exploração e indagação sobre a prática, sendo um meio 

privilegiado para ocorrerem erros de percurso mas, simultaneamente, 

ocorrerem aprendizagens significativas na superação dos mesmos.  

Certamente que terei dificuldades e anseios a enfrentar, fruto da inexperiência 

natural de um Estudante Estagiário. Segundo Júnior, Corrêa e Bressaine 

(1982, p. 1), a “Prática de ensino é um processo dinâmico de aprendizagem 

que se realiza pela prática progressiva de atividades correspondentes ao 

campo profissional oferecido pela habilitação específica, dentro de situações 

reais, controladas e supervisionadas por professores do curso”. Assim, espero 

adquirir conhecimentos práticos de uma forma progressiva, contando com a 

colaboração da Professora Cooperante Manuela Machado e da Professora 

Orientadora Ana Luísa Pereira, no meu percurso, em busca do atingir de um 

objetivo final: Ser Professor.  

Tenho consciência de que, no final desta etapa da minha vida, não poderei 

afirmar que tudo saberei sobre a prática docente. Afinal, tal como refere 

Mesquita (2011), o futuro Professor não adquire conhecimento de uma forma 
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total e definitiva, fazendo com que a formação inicial tenha o papel de 

possibilitar ao Estudante Estagiário o desenvolvimento de potencialidades, para 

que possa crescer profissionalmente, ao longo da sua carreira. Desta forma, 

tenho como expectativa para este ano de estágio construir uma base sólida do 

que significa “Ser Professor”, construindo de uma forma progressiva a minha 

identidade profissional para, posteriormente, ser desenvolvida ao longo da 

minha futura carreira docente. Aproveito para referir Campos (2003), que 

considera que Ser Professor é ser um profissional que constrói as suas práticas 

de modo adequado à especificidade de cada contexto e à singularidade de 

cada situação, e que reflete sobre a prática. Procurarei, através da minha 

atuação no Estágio Profissional assumir-me como Professor, refletindo sobre a 

prática e, essencialmente, investigando sobre a mesma com o intuito de evoluir 

de uma forma sólida e consistente como Professor de Educação Física.  

Durante o processo de Estágio, pretendo assumir-me como um Professor com 

métodos e ideias próprias, sendo para isso fundamental retirar ilações das 

ideias passadas pela Professora Manuela Machado, sempre coadjuvado com 

uma atitude reflexiva. De acordo com Januário (1996), o professor reflexivo, 

constrói a ação através do seu pensamento, valores, crenças e decisões, 

construindo o saber prático na sua ação profissional. Penso que a reflexão 

ativa será o cerne de todo o meu desenvolvimento neste ano de Estágio, 

permitindo consciencializar-me de todos os passos nesta longa caminhada. 

Assim, ficarei com a perceção dos aspetos positivos a reforçar, bem como os 

aspetos menos positivos a melhorar. Atitude reflexiva que deverá manter-se 

como um hábito para toda a minha atividade profissional. 

Perspetivo a atividade inerente ao Estágio como algo complexo, com 

sucessivas tarefas a cumprir, sendo imprescindível uma elevada capacidade de 

organização. 

 Ao longo do meu percurso escolar, sempre tive uma tendência natural de me 

descurar em termos de organização. É algo que tenho vindo a retificar e 

melhorar, ao longo dos tempos, e em especial nesta fase da formação que se 

torna crucial, até pela duração e sucessão de tarefas inerentes ao Estágio 
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Profissional. Tenho consciência que é realmente importante apelar a uma das 

competências exigíveis a qualquer Professor: centrar-me no essencial.  

Segundo Alves (2001), um dos objetivos da formação é proporcionar ao futuro 

Professor o auto questionamento, a elaboração de projetos de resposta e a 

construção de competências específicas. Assim, encaro o estágio, não como 

uma etapa obrigatória da formação, mas como uma caminhada enriquecedora 

na procura de conhecimento, através de experiências exigentes e autênticas. 

Indubitavelmente, irei enfrentar vários desafios, mas com determinação e com 

uma postura reflexiva, estou certo de que os contornarei, fazendo com que os 

erros cometidos se tornem oportunidades únicas de aprender e evoluir 

enquanto Professor.  

 

2.3. Confronto com a Realidade 

 

Agora que estou a vivenciar todo o processo de Estagio Profissional, deparo-

me com uma realidade com similaridades, mas também com diferenças 

significativas daquilo que perspetivava.  

De facto, o Estágio é uma fonte inquestionável de aprendizagens significativas. 

Toda a vivência num contexto real de ensino é bastante enriquecedor para o 

desenvolvimento profissional do futuro Professor, permitindo aperceber-se de 

todo o funcionamento da instituição Escola, do processo ensino- aprendizagem 

ao longo de um ano letivo, da inserção numa comunidade educativa com 

características e especificidades próprias, que importam interiorizar e apelar a 

uma grande capacidade exigível ao Professor: ter capacidade de adaptação e 

relacionamento com o meio envolvente. De acordo com Mesquita (2011), 

Professor é um ser intelectual, com formação integral, consciente do seu papel 

fundamental na sociedade. 

O percurso, enquanto Estudante Estagiário está envolvido numa sucessão de 

tarefas a um ritmo alucinante, dada a dificuldade da Profissão docente. Ser 

Professor é uma missão muito mais complexa do que imaginava. Agora 
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percebo a existência das várias áreas/dimensões do Estágio. Ser Professor é 

muito mais que assumir o processo ensino aprendizagem, é também interagir 

com toda a comunidade educativa com grande responsabilidade e autonomia, 

sempre consciente do seu peso na reprodução social. Devemos estar 

conscientes que temos a missão e o dever de ser um bom exemplo para os 

nossos alunos, para que estes se desenvolvam enquanto cidadãos. 

Ser Professor é, igualmente, uma atividade com elevado grau de burocracia 

que implica a redação e apresentação de vários documentos, várias reuniões 

para participar, vários problemas para resolver. A verdade é que não imaginava 

que “Ser Professor” era algo tão complexo.  

Agora, olho para trás e denoto que o que considerava Ser Professor antes de 

iniciar o processo de Estágio foi largamente modificado, fruto das vivências e, 

sobretudo, dos conhecimentos adquiridos com a prática. É com orgulho que 

depois de tudo o que vivenciei neste processo riquíssimo de Estágio 

Profissional, e mesmo reconhecendo que Ser Professor é uma tarefa 

extremamente complexa, que exige uma dedicação quase total, sinto que é 

realmente a minha vocação profissional. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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O enquadramento da Prática Profissional é essencial para reconhecer o 

contexto onde o Estágio foi desenvolvido. Neste ponto são evidenciados os 

processos legais deste Estágio, a importância da construção da identidade 

enquanto Professor a necessidade de realizar uma constante prática 

reflexiva.São também focos deste ponto, a caracterização da Escola e Turma, 

fundamentais nodesenvolvimentoda minha prática pedagógica supervisionada.  

 

3.1. Organização do Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional (EP) da FADEUP, do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre do ensino de ensino de Educação Física dos Ensinos Básico e 

Secundário, enquadra-se de acordo com as seguintes exigências legais e 

institucionais.  

Relativamente ao contexto legal, o modelo de EP tem como base a legislação 

específica de Habilitação Profissional para a Docência, mais concretamente o 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro.  

De acordo com o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro (p. 2), “Na 

formação de Professores valoriza-se a área de iniciação à prática profissional 

consagrando-a, em grande parte, à prática de ensino supervisionada, dado 

constituir o momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da 

mobilização dos conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, 

adquiridas nas outras áreas, na produção, em contexto real de práticas 

profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na Escola e na 

articulação desta com a comunidade”. Neste sentido, é fundamental a 

existência de uma parceria entre a instituição formadora e a Escola onde 

decorre o EP. No que se refere à minha realidade, trata-se da parceria entre a 

FADEUP e a Escola Secundária de D. Dinis (ESDD).  

Segundo o artigo 14.º, as atividades integradas na iniciação à prática 

profissional obedecem a determinadas regras, nomeadamente:  
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“a) Incluem a observação e colaboração em situações de educação e ensino e 

a prática de ensino supervisionada na sala de aula e na Escola, 

correspondendo esta última ao estágio de natureza profissional objeto de 

relatório final; 

b) Proporcionam aos formandos experiências de planificação, ensino e 

avaliação, de acordo com as competências e funções cometidas ao docente, 

dentro e fora da sala de aula; 

c) Realizam-se em grupos ou turmas dos diferentes níveis e ciclos de 

educação e ensino abrangidos pelo domínio de habilitação para a docência 

para o qual o curso prepara; 

d) São concebidas numa perspetiva de desenvolvimento profissional dos 

formandos visando o desempenho como futuros docentes e promovendo uma 

postura crítica e reflexiva em relação aos desafios, processos e desempenhos 

do quotidiano profissional”. 

Relativamente à avaliação do Estudante Estagiário, refere-se neste Decreto- lei 

que a decisão de aprovação na unidade curricular que concretiza a prática de 

ensino supervisionada depende da avaliação do nível da preparação dos 

estudantes para satisfazer, de modo integrado, o conjunto das exigências do 

desempenho docente. 

Segundo o Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março,o EP deverá corresponder a 

uma unidade curricular, tratando-se assim de uma unidade de ensino com 

objetivos de formação próprios que é objeto de inscrição administrativa e de 

avaliação traduzida numa classificação final. 

O Estudante Estagiário tem a tarefa de redigir e apresentar o relatório de 

Estágio e, segundo o artigo nº 22, será objeto de apreciação e discussão 

pública por um júri nomeado pelo órgão legal e estatutariamente competente 

do estabelecimento de ensino superior. Por sua vez, o júri é constituído por três 

a cinco membros, incluindo o orientador ou orientadores.   
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A nível institucional, existem três documentos regulamentadores do EP: 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto (UP), 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física e Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional.  

O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre no 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos, tendo uma contabilidade total 

de 48 créditos.  

Segundo as normas orientadoras do EP da FADEUP, o Estágio Profissional é 

entendido como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático do professor, numa interpretação da 

relação entre a teoria e a prática e contextualizando o conhecimento no espaço 

escolar. O grande objetivo do projeto de formação é a formação do Professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que 

analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem várias funções: letivas, organização e gestão, investigativas e de 

cooperação. 

Ainda segundo o mesmo documento, o grande objetivo geral do EP visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão. 

O EP está estruturado segundo quatro áreas de desempenho sendo que a 

segunda e terceira formam uma só. São designadas por:  

1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem. 

2. Participação na Escola; 

3. Relação com a comunidade; 

4. Desenvolvimento profissional; 
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As atividades do Estágio Profissional englobam: 

1. Prática de Ensino Supervisionada (PES). 

2. Atividades de observação e colaboração em situações de educação e 

ensino. 

 

As atividades de ensino-aprendizagem consistem na regência de aulas pelo 

Estudante Estagiário com as respetivas atividades de planeamento, realização 

e avaliação; na observação de aulas ministradas pelo Professor Cooperante, 

colegas Estagiários ou outros Professores e realização ou colaboração em 

tarefas definidas pelos orientadores como fundamentais para a formação 

profissional do Estudante Estagiário. 

A orientação da prática de Ensino Supervisionada é realizada por um docente 

da FADEUP, denominado orientador da FADEUP, nomeado pelo órgão 

competente, ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio 

Profissional e pelo Professor cooperante, escolhido pela comissão científica, 

ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio Profissional.  

 

Ao Estudante Estagiário estão-lhe atribuídas um conjunto de competências:  

1. Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do 

EP. 

2. Elaborar e realizar o seu projeto de formação (PFI). 

3. Prestar o serviço docente nas turmas que lhe forem designadas 

realizando as tarefas de planificação, realização e avaliação inerentes. 

4. Participar nas reuniões dos diferentes órgãos da Escola, destinadas à 

programação, realização e à avaliação das atividades educativas. 

5. Participar nas sessões de natureza científica cultural e pedagógica, 

realizadas na Escola ou na Faculdade. 

6. Elaborar e manter atualizado o portefólio do Estágio Profissional. 



19 
 

7. Observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas 

estagiários. 

8. Assessorar os trabalhos de direção de turma, de coordenação de 

grupo, de departamento de modo a percorrer os diferentes cargos e funções do 

professor de Educação Física. 

9. Elaborar e defender publicamente o Relatório de Estágio, de acordo 

com o definido nos artigos 7º e 9º do Regulamento do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino da Educação Física nos 

ensinos básico e secundário. 

 

Por último, relativamente à avaliação do Estudante Estagiário, é privilegiada a 

função formativa e decorre em dois momentos: o primeiro, designado como 

avaliação intermédia, decorre no final do primeiro semestre e o segundo, 

designado como avaliação sumativa final, que se realiza depois de concluídas 

as atividades de estágio coincidindo com o final do 3º período escolar.  

 

 

3.2. Ser Professor 

 

Durante a minha formação académica fui criando o meu próprio conceito do 

que é Ser Professor. Pelas vivências enquanto aluno, matérias estudadas, 

interações com Professores desde o ensino primário até ao ensino superior fui 

retirando ilações de uma “pequena parte” da enormíssima tarefa do que é Ser 

Professor.  

Digo “pequena parte” porque agora que estou a concluir a etapa de Estágio 

Profissional apercebo-me que a minha conceção do que é Ser Professor, fruto 

das vivências autênticas deste processo, pouco tem a ver com aquela 

perceção redutora que detinha no início do ano letivo. De facto, ao contrário do 

que pensava, as tarefas de Professor não se resumem apenas ao processo 
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ensino - aprendizagem. Ser Professor é muito mais que isso, ainda mais na 

Escola atual onde imperam tarefas de enorme grau de burocracia em que o 

Professor após lecionar as aulas, de se envolver com a comunidade educativa, 

ainda tem que cumprir determinadas tarefas “invisíveis”, tais como registo de 

faltas, relatórios individuais de alunos, entre outras.     

No dia-a-dia, o Professor tem que dar resposta a um conjunto de problemas 

inesperados. Costa et. al, (1996, p.15) referem acerca de um ponto central 

inerente aos Professores “ (…) pessoa que toma decisões”. Ajusta-se 

perfeitamente à ideia que detenho do quotidiano do Professor. 

Inesperadamente surgem problemas que têm que ser resolvidos no imediato, 

sendo essencial deter a capacidade de improvisação, pressupondo uma 

tomada de decisão. No fundo já dava grande importância a esta destreza 

(tomada de decisão) no meu pensamento do que era Ser Professor. Contudo, 

reportava o meu pensamento exclusivamente para as decisões no contexto de 

aula. De facto há muitas outras decisões inerentes ao Professor, tendo 

variadíssimas origens.  

Claramente que para mim tudo parece muito complexo, visto estar a vivenciar 

tudo pela primeira vez. Pela observação de como a Professora Cooperante 

Manuela Machado resolve os problemas imergentes, leva-me a crer que ao 

longo da carreira, o Professor vai adquirindo um conhecimento tácito e uma 

enorme flexibilidade e sensibilidade que lhe possibilita tomar decisões 

ajustadas e consentâneas com o seu estatuto. De forma a sustentar esta ideia, 

recorro a Costa et.al (1996, p.9) quando afirmam que “A aprendizagem da 

profissão docente não principia com a frequência de um curso deformação 

inicial, nem termina com a obtenção de uma licenciatura em ensino; é algo que 

o Professor realiza durante toda a vida. É hoje inquestionável que a formação 

ao longo da vida é uma resposta necessária aos desafios de inovação e 

desenvolvimento pessoal e profissional”. Por aqui se percebe que o Professor 

ao longo das suas vivências, coadjuvado por uma prática reflexiva, vai 

evoluindo nas suas destrezas conduzindo-o a um estado de decisor por 

excelência.  
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Segundo Costa et.al (1996, p. 22), “Quatro categorias contemplam as 

informações desejáveis para qualquer professor, independentemente da área 

disciplinar: Conhecimento pedagógico geral, conhecimento sobre os alunos e 

suas características, conhecimento do contexto educativo e conhecimento dos 

fins, objetivos e valores educativos.” Ou seja, o Professor só desempenha a 

sua função se tiver alunos. Daí a importância que o Professor lhes deve 

conceder, concebendo-os como foco central de todo o Processo. Um aluno não 

deve ser encarado como um número. Dentro de cada aluno mora uma pessoa, 

que o Professor deve realçar percebendo as suas características, o seu 

contexto social, as suas necessidades e fundamentalmente as suas 

dificuldades. Olhando desta forma para o aluno, haverá maior probabilidade de 

lhe proporcionar vivências que lhe permitam ter perceção de sucesso e 

consequentemente permitir que ocorra nele um desenvolvimento harmonioso e 

sustentado.  

Se é pretendida uma sociedade melhor, rica em valores de cidadania e 

respeito, temos que investir na formação dos nossos alunos. Todo o Professor 

para além da sua disciplina é também um formador cívico dos seus alunos. 

Assim sendo, o Professor deve estar consciencializado que deve ser um 

exemplo a seguir. As suas atitudes, os seus comportamentos serão alvo de 

avaliação, como também de reprodução. Fazendo uso das palavras referidas 

pela Professora Orientadora Ana Luísa Pereira realço um propósito 

fundamental da profissão docente: “Um Professor é sempre Professor seja em 

que circunstância for”. Ou seja, um Professor não se deve desligar da sua 

responsabilidade de ser um exemplo a seguir em circunstância alguma, 

nomeadamente quando não se encontra na Escola. Para mim, Ser Professor é 

realmente uma missão, uma profissão a tempo inteiro.  

Para além de ser um exemplo a seguir, o Professor deve potenciar nos alunos 

a capacidade de tomar decisões, de serem autónomos. Para isso, o Professor 

tem que ser e transparecer, por si só, um investigador. Tal como refere Alarcão 

(1996 P. 70) citando (Tonucci, 1990: 30), “professor-investigador é aquele que 

é capaz de despertar nos alunos atitudes de investigação, tais como: 

curiosidade, necessidade de discutir e aprofundar os seus conhecimentos, 
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procurar a solução para os problemas e pôr em prática novos caminhos para 

os resolver. Tudo isto requer que o Professor, na sua vida pessoal, manifeste 

também este tipo de atitudes, pois “ é impossível que um professor incapaz de 

viver, ele próprio, uma experiência de investigação autêntica chegue a poder 

promover e garantir um trabalho de investigação correto com os alunos”. Daqui 

emerge mais uma vez a ideia de que se queremos potenciar características 

nos nossos alunos, devemos começar por dar o exemplo. Se os alunos 

entendem o Professor como alguém que investiga, que vai à procura das 

soluções para os problemas, que não é um sujeito passivo mas sim pró-ativo, é 

um grande passo para que os alunos gradualmente também comecem a 

desenvolver em si essas capacidades, percebendo o caminho que os levarão 

ao sucesso. 

Ao longo deste ano de Estágio fui-me apercebendo da difícil atividade do 

Professor. Aos poucos fui-me integrando na E.S.D.D como Professor, 

começando a deixar o estatuto de início de ano de Estudante Estagiário. Agora, 

com todo este processo concluído é reconfortante ter a perceção que fruto do 

meu trabalho e dedicação me sinto realmente Professor. Contudo, sei que 

tenho ainda muito para explorar e aprender, só possível no desenvolvimento da 

profissão docente.  

 

  

3.3. Prática reflexiva 

Como já fui referindo, a prática reflexiva é o cerne do desenvolvimento do 

Estudante Estagiário. Segundo Alarcão (1996, p. 54), “O pensamento reflexivo 

contribui, decisivamente, para a progressão do progresso”. Ou seja, de forma a 

realizar um trabalho consistente que vise o desenvolvimento dos alunos é 

necessário que o Professor regule a sua intervenção de alguma forma, 

garantindo uma intervenção contextualizada com a realidade. A FADEUP 

privilegia a prática reflexiva de formação de Professores. Desde o início do 

ciclo de estudos que vem sendo uma temática abordada em várias unidades 
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curriculares, preparando os futuros Estudantes Estagiários para uma prática 

reflexiva constante. Prova disso é uma das tarefas inerentes ao processo de 

Estágio que consiste no desenvolvimento do diário de bordo, refletindo 

constantemente sobre a prática profissional.   

Mas afinal o que significa refletir? Questionava-me no início da formação inicial. 

Seria o relato dos acontecimentos marcantes para mim, suponha eu. De facto, 

refletir é muito mais que isso, como me fui apercebendo ao longo desta 

caminhada.   

Dewey, citado por Alarcão (1996 p. 45),define pensamento reflexivo como 

sendo “a espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o 

assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”. Daqui se percebe que 

para refletir é necessário ser observador e, acima de tudo, dar importância 

àquilo que observamos para que a nossa reflexão seja de facto pertinente. 

Reforçando esse aspeto, refere ainda Alarcão (1996, p. 46) que “Na 

organização do pensamento reflexivo uma observação ou perceção dá origem 

a uma série de ideias que permanecem ligadas em cadeia e em movimento 

continuado com vista a um determinado fim. A observação, feita diretamente 

por quem reflete ou a partir de observações feitas noutras circunstâncias ou 

mesmo por outras pessoas, está intimamente presente no processo reflexivo”. 

Dewey (1989) refere-se também ao ato reflexivo como um “Exame ativo, 

persistente, e cuidadoso de todas as crenças ou formas de conhecimento, à luz 

dos fundamentos que a sustentam e das conclusões para que tendem”. Assim 

sendo, a forma como o Professor reflete depende da sua forma de pensar, das 

suas vivências, levando-o a retirar as suas conclusões com base nas suas 

convicções.  

Acrescente-se ainda com Alarcão (1996, p. 83) que“ Os professores reflexivos 

são também autónomos na sua atividade, dado que são críticos em relação 

aos papéis que desempenham”. Ou seja, o Professor é capaz de evoluir nas 

suas destrezas e capacidades através de uma atitude crítica e reflexiva, 

tornando possível a autonomia na busca do desenvolvimento profissional. 
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O alcance da autonomia através da reflexão é um processo custoso mas 

simultaneamente gratificante. Zeichner (1993,p.18) afirma que “a reflexão não é 

um conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos 

professores, não consiste num conjunto de passos ou procedimentos 

específicos. Ser reflexivo é uma maneira de ser professor”. Da mesma forma, 

perceber o que é realmente prática reflexiva levou algum tempo. Desde o início 

do Estágio, a Professora Cooperante Manuela Machado enfatizou que 

deveríamos investir no ato reflexivo, emitindo feedbacks acerca de aspetos 

fundamentais que poderiam ser incluídos nas reflexões. Por outro lado, a 

Professora Orientadora Ana Luísa Pereira nas reflexões das aulas observadas 

também focava pontos essenciais que poderíamos melhorar, tais como ir muito 

mais além do que a mera descrição dos factos. No final deste percurso fico 

com a ideia que sei o que realmente é refletir, considerando-a uma ação/atitude 

indispensável ao meu desenvolvimento profissional.  

Schon (1987) distingue três tipos de reflexão: 

- Reflexão na ação- ocorre durante a ação, isto é, no confronto com situações 

indeterminadas em que o professor se surpreende. 

- Reflexão sobre a ação- posterior à ação e geralmente verbal, onde o 

professor reconstrói mentalmente a ação para tentar analisá-la 

retrospetivamente, tendo geralmente um carácter avaliativo. 

- Reflexão sobre a reflexão na ação- um olhar posterior para a ação e para a 

reflexão acerca do que aconteceu, do que observou e do significado atribuído 

ao que aconteceu. É considerada fundamental para o desenvolvimento do 

conhecimento profissional do Professor, na medida em que é uma reflexão pró 

-ativa que ajuda o profissional a determinar as suas ações futuras, a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções. Depois de 

realizada investigação-ação sobre este tema, apercebi-me da existência dos 3 

tipos de reflexão. Primeiramente cingia-me apenas à reflexão sobre a ação. À 

medida que fui adquirindo alguma experiência, comecei a refletir na própria 

ação, conseguindo ser mais eficaz em dar resposta aos imprevistos no 

imediato. Nas reuniões de Estágio, em que eram analisadas e discutidas as 
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reflexões dos Estudantes Estagiários, fui-me apercebendo da enorme 

vantagem em refletir sobre a reflexão, levando-me assim a evoluir no meu nível 

de reflexão. Agora que faço uma retrospetiva, sinto que foram exercícios 

reflexivos muito importantes para o meu desenvolvimento profissional.   

Hoje, percebo a significância e utilidade da prática reflexiva. Nesta etapa de 

formação inicial, adquiri competências que me permitem considerar-me um 

Professor reflexivo. Pretendo manter este hábito na minha futura atividade 

docente, pois prevejo que me será extremamente útil para que, de forma 

autónoma, consiga evoluir na minha atividade profissional. 

 

 

3.4. Escola Secundária de D. Dinis 

Tendo eu vivido todo este processo riquíssimo em aprendizagens e vivências 

positivas na Escola Secundária D. Dinis, hoje posso considerar – “A minha 

Escola”. De facto, sinto-me parte integrante de toda esta comunidade escolar 

que me recebeu de braços abertos. Todos, sem exceção, deram-me grande 

apoio quando necessitei. Levo daqui memórias positivas que jamais se irão 

evaporar.  

A “Minha Escola” fica situada na cidade de Santo Tirso - distrito do Porto. Sou 

residente no conselho vizinho, Guimarães. Contudo, tenho algumas relações 

próximas com este conselho. Tenho aqui familiares a residir, bem como a 

minha namorada. De resto, sempre tive uma ótima impressão desta cidade, 

classificando-a de muito acolhedora desde os tempos de adolescência em que 

brincava pelos jardins da cidade com as minhas primas e tios.    

Não tendo conhecimento enquanto aluno da ESDD, já tinha algumas 

referências da mesma antes de iniciar o estágio. A minha prima mais velha, 

Professora de Educação Física, que realizou o seu Estágio Profissional nesta 

mesma escola, deu-me referências bastantes positivas de todo o seu modo de 

funcionamento, tendo inclusivamente dado muito boas indicações do 

funcionamento do Estágio Profissional na ESDD.     
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Nos primeiros contactos com a Escola foi-me possível conhecer todo o seu 

espaço físico. Contudo, muito havia para explorar, nomeadamente a Escola 

enquanto instituição. Procurei desde logo contactar com os vários 

intervenientes educativos. Um momento marcante para mim foi assistir a uma 

palestra do Senhor Diretor, Carlos Teixeira, com os Encarregados de 

Educação. Baseando-me na reflexão sobre essa reunião do dia 14 de 

Setembro (pág. 8 diário de bordo, 14 de Setembro de 2011), pelo seu discurso 

apercebi-me de alguns valores defendidos pela Escola, tais como, capacidade 

de trabalho, cooperação e auto superação. Tal como referiu o diretor, “ Para se 

alcançar o sucesso é necessário definir objetivos”. O grande objetivo da ESDD 

é “ Construir o futuro”, tal como ilustrava um cartaz bem visível no polivalente 

onde decorreu a reunião. Daqui fica bem evidente que “ A Minha Escola” 

procura o sucesso dos seus alunos, dando-lhes variadíssimas oportunidades 

para o alcançarem, desde a panóplia de cursos de que dispõe, até à 

disponibilidade dos Professores para ajudarem os alunos a superarem as suas 

dificuldades, mesmo após as aulas, como acontece, por exemplo, nas aulas de 

apoio da turma 10º C. 

A ESDD recebe alunos desde o 7º até ao 12ºanos de escolaridade, envolvendo 

ensino regular e profissional. É constituída por 901 alunos, distribuídos por um 

total de 43 turmas. Integra, ainda, 110 docentes e 37 funcionários não 

docentes.  

A partir da publicação do Decreto-lei 115-A/98, na tentativa de promover 

autonomia à Escola, esta passou a assumir um novo modelo de gestão. “A 

Minha Escola”, enquanto instituição, encontra-se estruturada em hierarquia. No 

seu topo, encontra-se o Conselho Geral, constituído por 21 elementos mais o 

Diretor; este sem direito de voto. A Escola tem apenas um elemento como seu 

órgão máximo, o Diretor, Professor Carlos Teixeira, que dispõe de uma 

subdiretora, duas adjuntas, e duas assessoras. O Diretor participa no Conselho 

Geral, sendo Presidente dos Conselhos Pedagógico e Administrativo.  
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Para além dos organismos já referenciados, existem três grandes estruturas 

que compõem a Escola: Estruturas de Ação Educativa, Estruturas 

Especializadas de Apoio Educativo e, por fim, as Estruturas de Participação. 

Como não poderia deixar de ser, já que é obrigatório por lei, possui também 

documentos identificadores, tais como, o Projeto Educativo, Plano Anual de 

Atividades, Regulamento Interno, Metas de Aprendizagem, Projeto de 

Intervenção, Relatório de Autoavaliação e Critérios Gerais e Específicos de 

Avaliação.  

Referindo-me agora ao espaço físico da escola, desde o final do ano letivo 

anterior e durante todo este ano letivo, parte das suas instalações estiveram 

em processo de remodelação, no âmbito do programa de modernização das 

escolas portuguesas liderado pelaParque Escolar.  

As instalações desportivas foram completamente remodeladas, pelo que 

durante o 1º e 2º Períodos, as aulas de Educação Física decorreram num 

espaço nas imediações da escola, no Ginásio Clube de Santo Tirso (G.C.S.T). 

Por este facto, é pertinente caracterizar as referidas instalações, já que foi aí 

que decorreu grande parte da prática pedagógica no âmbito do E.P. 

Para as aulas de Educação Física durante o 1º e 2º Períodos, a E.S.D.D 

usufruiu de um pavilhão gimnodesportivo, uma sala de ginástica, dois courts de 

ténis, um ringue exterior e uma piscina de 25metros pertencentes ao G.C.S.T. 

De referir que a “ Minha Escola” já tem tido disponível a piscina durante os 

anos letivos anteriores, pelo que houve continuidade após o término do 

processo de remodelação. 

Tendo iniciado o 3º Período, chegou o momento tão aguardado: as aulas de 

Educação Física começaram a realizar-se nas novas instalações da Escola. Foi 

um momento de rejúbilo para todos nós, comunidade escolar.  

Estas novas instalações consistem num pavilhão gimnodesportivo e uma sala 

de Ginástica. O único inconveniente foi a indisponibilidade de utilizar o espaço 

exterior que contém uma pista de atletismo, já que nesse local se encontram os 

monoblocos, onde decorrem aulas enquanto outros blocos estão ainda em 

processo de remodelação.    
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Para ser possível a realização das aulas, obviamente são necessários os 

materiais desportivos. De referir que a E.S.D.D dispõe de material em 

condições de preservação muito aceitáveis, tendo inclusivamente adquirido 

muito material aquando da utilização das novas instalações.  

 

 

 

3.5. 10º C – A Minha Turma 

 

Para a consecução da prática pedagógica que se enquadra na área 1 do 

Estágio Profissional - Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem era 

essencial ter uma perspetiva o mais ampla e aprofundada possível dos meus 

alunos.  

Para que o professor realize com eficácia a sua intervenção pedagógica, torna-

se relevante a caracterização da turma, permitindo assim ir ao encontro das 

características dos alunos. Um maior conhecimento das suas relações 

familiares, a sua saúde, os hábitos desportivos e alimentares, bem como o 

interesse pela Educação Física, permite-me um melhor conhecimento dos 

alunos quer na sua vertente escolar, quer na sua vida fora da escola.  

Tendo isso em consideração, na primeira aula do ano letivo da Turma 10ºC, tal 

como em todas as outras turmas da E.S.D.D, foi aplicado um 

questionário1individual aos alunos, elaborado pelo Grupo de Educação Física.  

 Não obstante, fui-me apercebendo que esta informação era muito reduzida. Ao 

longo da lecionação das aulas fui-me inteirando das características específicas 

dos alunos, tais como se têm tendência ou não para comportamentos 

desviantes, se cooperam com os colegas e Professor, se se tentam impor 

perante as ordens do Professor, etc.. Estas informações é que me permitiram 

formar grupos de trabalho, adotar um discurso de acordo com as 

                                            
1 Questionário disponível em anexo 1 
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características humanas da turma, bem como conceder ou não autonomia aos 

alunos. De facto, por muitos dados que tenhamos dos alunos “no papel”, os 

aspetos mais relevantes são identificados ao longo da prática pedagógica.Mas 

claro que esses dados do questionário são fundamentais para tentar perceber 

a origem de determinados comportamentos e atitudes dos alunos. 

 A Turma 10º C, pela qual fui responsável com a cooperação da Professora 

Manuela Machado, é constituída por 19 alunos, 5 rapazes e 14 raparigas. A 

sua maioria é residente no conselho de Santo Tirso. Apenas as alunas 

Gracinda e Estefânia residem nos conselhos de Paços de Ferreira e 

Famalicão, respetivamente.  

Na Turma, para além de ter um número de alunos não muito extenso, o que 

facilita a lecionação das aulas, todos os alunos apresentam elevados níveis de 

motivação para a prática e inclusivamente bons níveis de desempenho. 

Relativamente ao seu comportamento, salvo algumas exceções, a turma 

revelou um comportamento exemplar ao longo de todo o ano letivo. Exceções 

que irei apresentar no próximo capítulo.      

De referir que a relação entre Professor - Alunos foi muito cordial e saudável, 

tal como entre os próprios alunos. Com o decorrer do ano letivo fiquei deveras 

impressionado pela positiva pelo nível de maturidade apresentado pela turma. 

Mesmo os alunos que de início demonstraram uma atitude não tão positiva 

como os demais, fizeram um esforço para melhorar. Todos estes alunos, de 

facto, merecem este destaque. Foi um enorme orgulho ter realizado com esta 

turma a minha prática pedagógica no âmbito do Estágio Profissional.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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O Estágio Profissional foi um processo doloroso, exigente, mas com 

aprendizagens muito significativas que perdurarão eternamente. Encarei este 

processo de formação como uma oportunidade única, onde prevaleceram 

momentos de grande autenticidade na função de Professor. A oportunidade de 

passar ativamente pela função docentefoi algo que me levou, em muitos 

momentos, a um estado de completa exaltação. Já há muito tempo que 

sonhava com este momento. Desempenhar funções enquanto Professor, 

conduzir um processo ensino-aprendizagem e envolver-me com toda a 

comunidade educativa, foram experiênciasinesquecíveis. A realização da 

prática profissional foi extremamente rica em aprendizagens, desenvolvimento 

e evolução, quer como Professor quer como cidadão. Retratar o meu processo 

de Estágio Profissional, só engrandece e dá ainda mais significado a todos os 

momentos vividos. Como forma de partilhar toda esta experiência inigualável, 

ireireportar-me às quatro áreas de desempenho. 

 

4.1. Áreas de desempenho 

Segundo as normas orientadoras2 do Estágio Profissional da FADEUP, são 

constituídas 4 áreas de desempenho do Estudante Estagiário:  

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

Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”  

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

O processo de Estágio é um processo global e indissociável. As áreas de 

desempenho são interdependentes, não podendo o Estudante Estagiário, em 

momento algum, desligar-se de qualquer uma delas. Não obstante, tendo em 

conta esta divisão, torna-se pertinente abordar o que foi a realização da prática 

profissional pelas áreas de desempenho, de forma a reportar todo o meu 

processo de formação inicial de uma forma organizada.  

                                            
2
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de  Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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4.2. Área 1- “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem” 

Segundo as normas orientadoras1, o objetivo da área 1 é “construir uma 

estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF”. Ou 

seja, para que a realização seja adequada, é de primordial importância que o 

E.E antes de mais se aperceba do contexto geral e local que o rodeia para que 

o seu planeamento e atuação sejam adequados à realidade em que se 

encontra.  

Esta necessidade faz com que esta área de desempenho seja constituída pela 

conceção, planeamento, realização e avaliação.  

 

 

4.2.1. Conceção 

 

O dia 1 de Setembro de 2011 foi especialmente marcante para mim. Pela 

primeira vez contactei com a Escola Secundária de D. Dinis. Estava envolvido 

num misto de emoções. Por um lado, estava um pouco eufórico por iniciar esta 

etapa da minha formação que tanto ansiava. No entanto, sentia-me um pouco 

“vazio” e até atrapalhado por conhecer tão pouco da realidade que me 

esperava.  

Com o passar dos dias em que participei nas primeiras reuniões de núcleo de 

Estágio, de departamento, grupo e conselho de turma, o turbilhão de ideias 

tornou-se ainda mais evidente. Os nomes e conceitos completamente novos 

para mim, as primeiras tarefas a realizar fizeram com que cedo me 

apercebesse que a minha formação inicial estava longe de ser um processo 

simples e sem dificuldades. A ideia exposta nas primeiras reflexões no diário 
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de bordo espelha bem o sentimento de que todo o processo estava a ser muito 

complexo e até um pouco difícil de gerir:  

“Estando eu a iniciar a minha atividade como E.E, no âmbito do Estágio Profissional de Educação 
Física, deparo-me com um elevado número de experiências novas num curto espaço de tempo”. 

(Diário de bordo, p.5, 14 de Setembro de 2011) 

 

De forma a ultrapassar este impacto com a prática e começar a percecionar a 

realidade em que me encontrava, a Professora Cooperante Manuela Machado 

sugeriu a análise do documento referente às normas orientadoras do estágio. 

De facto foi uma ajuda preciosa. Pela leitura da parte referente à primeira área 

percebi que urgia realizar uma tarefa fundamental para o início do Estágio que 

está explicito no referido documento: analisar os documentos orientadores de 

Educação Física, tal como o programa nacional e os documentos inerentes à 

E.S.D.D, tais como o regulamento interno, projeto educativo, metas de 

aprendizagem e competências específicas das modalidades a lecionar. A partir 

daqui começaria a explorar os caminhos a percorrer, para posteriormente 

passar à fase de planeamento, já que estava a poucos dias de iniciar o 

processo ensino-aprendizagem. Afinal, tal como refere Bento (1987, p.9), “Todo 

o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente 

na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da 

personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do ensino“.      

É claro que apenas a leitura de documentos era escassa para perceber todo o 

meio onde estava inserido. Desde cedo, procurei vivenciar o máximo de 

momentos que me permitissem retirar informações da escola, em geral, e da 

turma 10º C em particular. Mesmo antes de lecionar a minha primeira aula, 

estive presente na reunião do Diretor da Escola e de seguida da Diretora de 

Turma com os Encarregados de Educação e posteriormente com os alunos. 

Estes momentos foram muito importantes para mim. Ter assistido à 

apresentação da Diretora de Turma aos alunos foi particularmente benéfico 

para mim. Tive um contacto prévio com a turma, ficando desde logo com uma 
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ideia, ainda que muito geral, dos meus futuros alunos. Na altura refleti sobre 

isso mesmo no diário de bordo: 

“Para mim também me foi muito útil, na medida em que ainda não sou conhecedor de toda esta 
cultura escolar que me rodeia, tendo ficado a perceber um pouco melhor alguns aspetos muito 
importantes sobre a Escola. (…) Assim sendo, foi-me possível perceber que vou ter pelo menos a 
ausência de uma aluna nas próximas aulas”.  

(Diário de bordo, p.15, 17 de Setembro de 2011) 
 

A partir da aula de apresentação começaria a formar a minha conceção acerca 

da turma. Um procedimento importante para perceber as peculiaridades dos 

alunos foi o preenchimento da ficha individual do aluno na aula de 

apresentação, para posteriormente me ser possível realizar a caraterização da 

turma. Tendo tido conhecimento das suas notas de E.F do ano anterior, das 

modalidades preferidas, da sua opinião e envolvência sobre e no desporto, 

fiquei com uma perspetiva do trabalho a ser desenvolvido junto da turma, para 

que a minha atuação fosse tanto eficaz quanto possível.  

Nas normas orientadoras1 está explícito que o planeamento no âmbito do 

Estágio deve seguir o Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) de Vickers. 

Este modelo comporta 3 fases: análise, decisões e aplicação. Estando eu na 

fase de conceção, era pertinente avançar para a fase de análise inerente ao 

MEC, para posteriormente facilitar o processo de planeamento e sua 

reformulação. Esta fase, segundo Vickers (1990), é constituída por 3 módulos: 

M1-A modalidade em estruturas de conhecimento; M2- Análise do 

envolvimento; M3- Análise dos alunos.  

 

 

 

_____________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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A partir da elaboração destes 3 módulos, o conhecimento a transmitir seria 

muito mais claro e acima de tudo com uma sequência aplicável, tendo em 

conta as condições espaciais e materiais da escola e as características dos 

alunos. Contudo, na fase inicial do Estágio, negligenciei essa tarefa, tendo-me 

atrasado na sua execução.  

Penso ter sido a grande lacuna do início da caminhada. Não sei se foi pelo 

emaranhar de tarefas inerentes ao estágio e consequente dificuldade na gestão 

do tempo, ou pela reduzida perceção de importância relativamente a essa 

tarefa. A verdade é que me descuidei, tendo agora consciência que a 

realização dessa tarefa teria efeitos positivos na minha ação na fase inicial do 

Estágio. De facto, a partir do 2º Período, quando encarei seriamente e 

atempadamente essa tarefa, inerente às unidades temáticas desse período, 

senti que estava mais envolvido no processo tendo todo o conhecimento muito 

mais estruturado, elevando assim a eficácia no processo ensino-aprendizagem. 

Obviamente que a experiência e conhecimento adquirido ao longo do 1º 

Período também influenciaram.  

Esta fase inicial de exploração foi fundamental para me ir apercebendo da 

realidade em que estava inserido. Uma tarefa muito importante para esta 

perceção real do que me rodeava foi, sem dúvida, a elaboração do Projeto de 

Formação Individual. A execução do PFI exigiu que investigasse sobre a 

escola, nomeadamente sobre o seu modo de gestão e comunicação, que 

estabelecesse objetivos a cumprir na formação inicial, de forma a me ser 

possível regular o processo.  

Ao longo das minhas vivências na Escola fui percebendo o seu modo de 

funcionamento, as características da comunidade envolvente, bem como as 

interações estabelecidas entre ambas. Contudo, penso que o momento mais 

importante para percecionar onde estava e para que estava de uma forma 

profunda e precisa foi a reflexão conjunta do núcleo de Estágio sobre a 

apresentação do PFI no dia 30 de Janeiro de 2012. O contributo da Professora 

Manuela Machado foi enorme, promovendo um exercício de reflexão profunda 

sobre o nosso momento no Estágio profissional. A reflexão no diário de bordo 
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sobre esse momento fez com que me imbuísse de um sentimento de 

autorreflexão profunda. Realmente, não tinha a consciência exata que o 

momento de apresentação do PFI fosse um enorme ponto de viragem no 

percurso do Estudante estagiário. 

“Se até aqui houve um período de enorme descoberta na procura de um enquadramento pessoal 
relativamente ao Estágio Profissional, a partir deste momento segue-se um próximo patamar de 
exigência” 

(Diário de bordo, p. 126, 31 de Janeiro de 2012). 
 

Neste momento, toda a fase de conceção teria que estar completamente 

solidificada, avançando então para outros níveis de desempenho, sendo 

exigível tornar-me cada vez mais eficaz e eficiente nas minhas funções 

enquanto Estudante-Estagiário. Tudo isto para, até ao final do Estágio, atingir o 

objetivo principal da formação inicial, traçado por mim: adquirir o máximo de 

conhecimentos e competências práticas que me permitam, no futuro, 

desenvolver uma carreira docente de uma forma autónoma e envolvida em 

sucesso.  

 

4.2.2. Planeamento 

 

Após uma fase inicial de conceção, já com conhecimento do contexto em que 

estava inserido e dos alunos que teria pela frente, seguiu-se a fase de 

planeamento. Claro que a fase de conceção não terminou aqui. Ao longo das 

vivências na Escola fui aprofundando cada vez mais os conhecimentos da 

minha realidade, e acima de tudo identificando as características individuais de 

cada aluno. Contudo, nesta fase, já tinha conhecimento suficiente para avançar 

para o planeamento.  

Sabia antecipadamente, através da unidade curricular Didática Geral, que ao 

longo do processo ensino-aprendizagem, uma das tarefas fulcrais seria o ato 

de planear. Tendo conhecimento da teoria, cedo me apercebi que se tratava de 

um processo muito mais exigente do que imaginava inicialmente, tendo que ter 

em consideração inúmeros aspetos não refletidos até então, tais como o 
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espaço e material disponíveis, níveis de habilidade distintos entre os alunos, 

etc. Segundo Bento (1987, p.15), “Planificar a educação e a formação (…) 

significa planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos 

diferentes níveis da sua realização; significa apreender, o mais concretamente 

possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos”. Ou seja, planear é um processo complexo, tendo o Professor 

que analisar o mais pormenorizada possível a sua realidade, esclarecer as 

suas intenções e definir as formas de as atingir, para que o planeamento seja o 

mais ajustado possível.  

Porém, nem sempre é possível planear com a exatidão pretendida. Tal como 

refere Bento (1987, p. 10), “ O objetivo da planificação de processos de ensino 

e aprendizagem não reside exclusivamente no desenvolvimento de meios para 

a racionalização do processo de ensino, mas também, em medida crescente, 

na descoberta de determinados contextos reguláveis deste processo”. É, então, 

função do Professor refletir sobre o desenrolar do processo e fazer os ajustes 

necessários. A regulação do processo é essencial para percecionar se o 

processo ensino – aprendizagem segue a direção pretendida, sendo para isso 

fundamental a projeção prévia do que se pretende realizar.  

Essa projeção, segundo Vickers (1990), é estruturada por três níveis de 

planeamento: planeamento anual, unidade temática e plano de aula. Os níveis 

de planeamento são dependentes entre si. Por exemplo, quando planeio uma 

aula, tenho em conta a fase de desenvolvimento da unidade temática, isto é, se 

está numa fase inicial ou adiantada, bem como os conteúdos que estão 

previstos desenvolver.  

A poucos dias do início formal do ano letivo, foram realizadas reuniões de 

grupo de Educação Física com o objetivo de definir as modalidades/matérias a 

abordar ao longo do ano, em cada ano de escolaridade. Gradualmente, fui-me 

apercebendo dos procedimentos inerentes à fase do planeamento anual. 

Compreendi que há um planeamento comum a cada ano de escolaridade, de 

forma a haver equidade no processo de ensino – aprendizagem. Através 
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dessas reuniões, tive conhecimento das matérias que teria que abordar, bem 

como o número de unidades letivas previstas para a sua abordagem.  

A par disso, tinha que, ao longo do ano, aplicar testes de aptidão física, 

trabalho e teste teórico. Estes procedimentos não se enquadravam no que 

perspetivava acerca da Educação Física. Enquanto aluno, nunca realizei um 

teste ou trabalho teórico na disciplina de Educação Física. Outro aspeto era 

relativamente aos testes de Aptidão Física, já que para além de nunca os ter 

realizado enquanto aluno, não tinha conhecimento das baterias de testes que 

iria utilizar: Fitnessgram e AAPHERD. De forma a realizar um planeamento 

ajustado, tive a necessidade de investigar acerca das baterias de testes 

mencionadas. Rapidamente ultrapasseiessas dificuldades de conceção, tendo 

adquirido conhecimento necessário para proceder ao seu planeamento e 

execução.  

Ficou decidido pelo grupo disciplinar que para o 10º ano, as modalidades 

coletivas a abordar seriam Futsal, Voleibol e Andebol. Por sua vez, as 

modalidades individuais seriam Ginástica de Solo e Aparelhos e Badminton.  

Um aspeto condicionante do planeamento era o facto de presumivelmente no 

1º Período as aulas decorrerem em instalações exteriores à Escola (Obras de 

remodelação referidas anteriormente), e a partir do 2º Período começariam a 

decorrer nas novas instalações da Escola. Não obstante, as novas instalações 

desportivas só estiveram disponíveis a partir do 3º Período. Relativamente aos 

desportos coletivos houve a troca de Basquetebol em detrimento do Andebol, 

pelo facto de ter apenas um espaço disponível para as aulas. Andebol é mais 

exigente em termos de espaço que o Basquetebol. Houve, também, uma 

reformulação no planeamento da abordagem de Ginástica. Inicialmente estava 

previsto abordar ginástica de solo no 1º Período e iniciar Ginástica de 

aparelhos no 2º Período. Esta modalidade apenas seria possível abordar nas 

instalações da Escola, já que nas instalações cedidas não continham esses 

materiais. Fruto dessa impossibilidade, tive que alterar o planeamento, 

abordando no 2º Período novamente Ginástica de solo. Foram dificuldades 

acrescidas ao planeamento anual, mas que me permitiram desenvolver 
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capacidades de ajustamento, que de outra forma não seria possível. É na 

superação de dificuldades que estão os maiores ganhos de aprendizagem. 

Comprovei isso mesmo, ao longo da formação inicial, sem dúvida.   

Outra dificuldade que tive que superar foi ao nível do planeamento de unidades 

temáticas. Após ter conhecido os alunos na aula de apresentação, era hora de 

dar início ao processo ensino-aprendizagem, sendo necessária a planificação 

das primeiras unidades temáticas. 

A primeira dificuldade prendeu-se com os passos inerentes a este nível de 

planeamento. Confesso que me senti um pouco desorientado, tendo alguma 

dificuldade em mobilizar os conhecimentos necessários. No entanto, através de 

pesquisa e cooperação da Professora Manuela Machado, fui clarificando todo o 

conhecimento relativo a este nível de planeamento.  

Comecei a identificar todos os passos necessários para a elaboração da 

unidade temática, tais como, leitura e análise do programa nacional e 

competências específicas por modalidade, elaboradas pelo grupo de Educação 

Física, bem como a realização da avaliação diagnóstica dos alunos.    

Refletindo sobre a planificação e execução das unidades temáticas ao longo da 

formação inicial, verifico que houve uma grande melhoria, pressupondo uma 

grande evolução. Lembro-me que nas primeiras aulas (fruto do atraso na 

elaboração dos Mecs como referi na fase de conceção) abordava uma 

modalidade sem ter a unidade temática completamente definida. Isto devido à 

dificuldade inicial em mobilizar conhecimentos. A partir do 2º Período houve 

uma grande evolução nesse aspeto, conseguindo elaborar as unidades 

temáticas logo após a avaliação diagnóstica, tornando o ensino muito mais 

eficaz.  

Olhando para as unidades temáticas construídas ao longo do ano, verifico uma 

diferença enorme na quantidade de conteúdos. Inicialmente não tinha perceção 

que havia a necessidade de selecionar conteúdos, dependente do número de 

aulas, nível dos alunos e espaço disponível. Por exemplo, a unidade temática 

de Futsal continha demasiados conteúdos para as aulas disponíveis, tornando-

se difícil a assimilação por parte dos alunos. Fui-me apercebendo desse aspeto 
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ao longo do 1º Período. Uma evidência da minha perceção é a minha reflexão 

no diário de bordo no final do 1º Período:  

“Tendo sido a primeira unidade temática construída no âmbito do Estágio Profissional, senti algumas 
dificuldades iniciais, tais como, selecionar os conteúdos a abordar e número de aulas para essa mesma 
abordagem. Não obstante, com um grande investimento da minha parte, complementado por uma 
reflexão constante, planeei e alterei a unidade temática ao longo do desenvolvimento da mesma”.  

(Diário de bordo, p.93, 3 de Janeiro de 2012) 
 

 Aqui ficam comprovadas as dificuldades sentidas, bem como a procura de 

estratégias para as superar. Tal como refere Vickers (1990), no planeamento 

tem que se ter em conta a esfera de ação, que é a seleção adequada de 

conteúdos a um conhecido grupo de alunos. A partir do 2º Período tive isso em 

conta. As unidades temáticas começaram a ser mais ajustadas à realidade, 

com um número de conteúdos condizentes com as possibilidades da sua 

abordagem de uma forma eficaz.3 Refiro isso mesmo no diário de bordo no 

final do 2º Período:  

 
“Como seria de esperar, projetei uma unidade temática mais ajustada em conteúdos e número de aulas 
utilizadas para a sua transmissão, do que o tinha feito na U.T de Futsal no 1º Período. Penso que 
registei uma grande evolução de um Período para o outro nesse aspeto”.  

(Diário de bordo, p. 65, 8 de Novembro de 2011) 

 
Daqui fica evidente o meu sentimento de satisfação em percecionar que tinha 

superado mais uma dificuldade inerente ao processo de Estágio. Nesse 

momento já me sentia confortável neste nível de planeamento, sendo para mim 

um processo muito mais natural e fluido que no início do ano. 

Outra evidência de melhoria no que reporta a este nível de planeamento, foi o 

facto de ao longo das unidades temáticas do 2º Período ter alcançado uma 

visão mais esclarecida da forma como o processo estava a ser conduzido, 

tendo reformulado várias vezes as unidades temáticas, consoante os 

imprevistos que decorreram, como sejam, aulas alteradas, dificuldade dos 

alunos, etc. Esta reformulação é um aspeto essencial para a eficácia do ensino. 

Ora, segundo Bento (1987, p. 20), “ Nesta perspetiva didática a planificação 

                                            
3
Ver exemplo de unidade temática em anexo 2. 
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orienta-se para a aprendizagem segura e eficaz, para a apropriação, por todos 

os alunos, de conhecimentos e capacidades, o que requer um processo ativo, 

de apropriação de matéria de ensino, segundo as coordenadas dos 

programas”. Destas palavras fica evidente que o Professor tem que estar 

atento a todo o processo, de forma a lhe ser possível realizar as alterações 

necessárias para que o ensino se torne cada vez mais eficaz, traduzindo-se em 

aprendizagens efetivas dos alunos.  

O planeamento das unidades temáticas foi um processo em que surgiram 

dificuldades que fui ultrapassando gradualmente, tendo no final da formação 

inicial, ficado com a sensação que obtive uma evolução consistente, 

permitindo-me no futuro, planear a este nível de uma forma eficaz e ajustada.    

Ao longo desta caminhada, fiquei com a sensação que as maiores dificuldades 

ao nível do planeamento, estavam relacionadas com o plano de aula. Se nos 

outros níveis de planeamento, o processo de aquisição de competências 

decorreu de uma forma fluída, a este nível teve que haver um maior 

investimento da minha parte, fruto das dificuldades acrescidas que senti.  

Ao longo da minha formação fui construindo a ideia que o plano de aula era 

uma orientação da prática, uma forma de projetar a aula com uma determinada 

sequência, a fim de proporcionar o máximo de vivências e aprendizagens para 

os alunos. Ora, segundo Bento (1987, p. 13), “ O plano é um modelo racional, 

um meio de reconhecimento antecipado e de regulação do comportamento 

atuante, assumindo as funções de: motivação e estimulação; orientação e 

controlo; transmissão de vivências e experiências; Racionalização da ação”. 

Apesar do conhecimento teórico sobre o plano, muito conhecimento ainda tinha 

para adquirir, nomeadamente a sua aplicação prática num determinado 

contexto, para um grupo específico de alunos. Este impacto com a realidade, 

fez com que sentisse dificuldades iniciais no planeamento das aulas.   

A minha primeira dificuldade prendeu-se com o desconhecimento que o plano 

deveria conter nos seus objetivos pelo menos quatro categorias 

transdisciplinares. Alertado para esse aspeto pela Professora Cooperante, parti 

imediatamente para a investigação sobre essa temática. Constatei que, 
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segundo Vickers (1989), as 4 categorias transdisciplinares fundamentais para a 

aula são habilidades motoras, fisiologia do treino, conceitos psicossociais e 

cultura desportiva. Faz todo o sentido, na medida em que a disciplina de 

Educação Física visa o desenvolvimento físico, psicológico e social do aluno e 

não apenas a transmissão de determinadas técnicas desportivas inerentes a 

determinadas modalidades desportivas. Por aqui, também me fui apercebendo 

que os propósitos da Educação Física eram muito mais amplos do que 

perspetivava no início do Estágio.  

Após essa pesquisa autónoma, ultrapassei sem grandes dificuldades este 

problema inicial. Através do diário de bordo pode-se constatar que após a 

lecionação das primeiras aulas já tinha completa noção da necessidade de 

inserir as várias categorias transdisciplinares no desenvolvimento da aula:  

“Por fim, importa referir que já tive o cuidado de passar a abordagem das 4 categorias 
transdisciplinares do plano de aula para a aula efetivamente. Era algo que pretendia melhorar, e 
tendo esse cuidado penso que já houve melhorias, não obstante, ainda muito há para melhorar e tudo 
farei nesse sentido aula a aula.  

(Diário de bordo, p.43, 11 de Outubro de 2011) 

 

Tendo superado essa dificuldade, uma outra tinha que ser superada. Prendia-

se com a construção dos objetivos específicos para a aula. Objetivos, segundo 

Vickers (1990), são afirmações que captam as intenções do professor. São a 

descrição do que pode ser ensinado pelo Professor e que os alunos podem 

realizar, tendo em conta o programa e as restrições do ambiente de ensino. 

Revelam até se poderá provocar mudanças nos alunos. Levei algum tempo até 

perceber o que se pretendia dos objetivos e a sua formulação. Foi um processo 

custoso, contando sempre com a cooperação paciente da Professora Manuela. 

Trata-se de um procedimento formal, mas que permite clarificar o Professor do 

que pretende da aula, sendo um meio facilitador para a escolha das situações 

de aprendizagem. Agora, no final do Estágio, atribuo uma importância muito 

maior aos objetivos do que no início do ano letivo. Este processo de melhoria 

de competências foi árduo, mas simultaneamente gratificante, tendo agora 

noção que em muito contribuiu para elevar os índices de eficácia da minha 

atividade.  
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Mesmo planeando as tarefas de aprendizagem em consonância com os 

objetivos estabelecidos, o certo é que, na aula propriamente dita, nem sempre 

era possível aplicar o que estava planeado. Ou porque aconteciam imprevistos 

relacionados com alterações espaciais ou materiais, ou porque determinada 

tarefa proposta se revelava pouco eficaz para a aprendizagem dos alunos, etc.    

Numa fase inicial, eram poucas as aulas em que não tinha que alterar alguma 

tarefa planeada. Ainda estava a dar os primeiros passos no planeamento e 

execução de aulas, sendo por isso um processo natural. Bento (1989) identifica 

esse processo de reformulação do planeamento, referindo que planear é o elo 

entre as intenções, e a respetiva realização prática. Diz ainda que se trata de 

uma atividade que segue a seguinte sequência: elaboração do plano- 

realização do plano-controlo do plano-confirmação ou alteração do plano. 

Importa reter que mais importante que planear bem, é executar ainda melhor. 

Na aula, o Professor tem que ter discernimento necessário para tomar 

decisões, com base na reflexão na ação, que permitam contornar os 

imprevistos, de forma a manter o normal desenvolvimento da aula.  

Não obstante, ao longo do processo de Estágio fui adquirindo a capacidade de 

prever situações que poderiam surgir, permitindo-me que gradualmente fosse 

tendo menos necessidade de alterar o plano de aula. Estava claramente a 

evoluir nas minhas competências ao nível do planeamento da aula. Por 

exemplo, já previa que havia alturas na mesma aula que teria todo o pavilhão 

disponível, ao passo que noutros momentos teria apenas 1/3 do pavilhão 

disponível. Era um aspeto fundamental no planeamento da aula.  

Noutras situações, sabia antecipadamente que havia duas situações possíveis. 

Por exemplo, quando o espaço disponível para a minha aula era o espaço 

exterior, em caso de chover, tinha obrigatoriamente que lecionar a aula no 

pavilhão, alterando assim o que estava planeado. Um passo importante para 

que a aula decorresse de acordo com os objetivos estabelecidos foi a 

elaboração de um plano B, para as aulas em que previa que essas situações 

pudessem ocorrer. Era um procedimento que pressupunha um maior trabalho 

de minha parte no ato de planeamento, mas que era compensado pelos seus 
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efeitos práticos. Era exatamente essa a minha convicção quando, numa aula, 

recorri ao plano B, previamente definido:  

“Mais uma vez reforcei a ideia que o Professor tem que pensar que o seu planeamento muitas vezes 
pode sofrer alterações devido a imprevisibilidades do momento. Mais do que isso, o Professor pode 
prever algumas situações que têm alguma probabilidade de acontecerem, pensando antecipadamente 
em alternativas a aplicar caso se sucedam. Ser professor exige pro-atividade, ou seja, tem que se agir e 
não reagir.” 

 (Diário de bordo, p.41, 11 de Outubro de 2011).  

 

Por fim, importa realçar que o processo de planeamento ao longo deste ano de 

Estágio foi longo, caracterizado por dificuldades, mas que nuns casos com 

maiores dificuldades que noutros, consegui superar os desafios sustentando-

me sempre numa reflexão ativa. Fico com a certeza, que através deste 

caminho percorrido, estou preparado para, no futuro, planear de uma forma 

autónoma e eficaz, mantendo sempre uma atitude crítica sobre o meu 

desempenho, de forma a regular o processo e acima de tudo continuar a 

evoluir.  

 

4.2.3. Realização 

Para a perceção de evolução no planeamento, conceção e avaliação, a PES 

(prática de ensino supervisionada) foi o fulcro de todo o processo. A minha 

atividade no processo ensino – aprendizagem é que permitiu regular todo o 

processo de evolução enquanto Professor, no âmbito do Estágio Profissional. 

De todas as funções inerentes ao processo de formação inicial, esta foi, sem 

dúvida, a que me motivou mais, sendo também a área que tive maiores ganhos 

de aprendizagem.  

Segundo as normas orientadoras1 do Estágio Profissional, é pretendido que o 

Estudante Estagiário, com a PES, conduza com eficácia a realização da aula,  

_________________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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tendo em conta as tarefas didáticas e as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica. Inicialmente, deparei-me com inúmeras dificuldades (retratadas 

mais adiante), que encarando-as como desafios a superar e recorrendo à 

metodologia investigação-ação, fui ultrapassando todas as barreiras impostas 

por este processo complexo de ensino-aprendizagem.  

Mantive sempre uma atitude pró-ativa na procura de soluções para os meus 

problemas, ficando com a sensação que a PES se caracterizou essencialmente 

pela deteção e análise do problema e consequente investigação e aplicação de 

possíveis formas de o resolver, sempre com enorme espírito reflexivo.  

Durante a PES procurei atingir os objetivos delineados nas normas 

orientadoras1, de entre os quais: aplicar uma diferenciação pedagógica, 

proporcionar aprendizagens significativas nos alunos, otimizar o tempo 

potencial de aprendizagem, bem como recorrer a decisões de ajustamento. 

Procurei direcionar a minha prática para a consecução desses objetivos, 

planeando todas as aulas de uma forma consciente, tendo em vista 

proporcionar aos alunos o máximo de aprendizagens significativas. Decorrente 

da prática, fui tomando decisões de ajustamento, com o intuito de tornar a 

minha intervenção cada vez mais eficaz, em prol de um maior sucesso dos 

alunos.  

No início do processo ensino-aprendizagem tive sérias dificuldades em centrar-

me nesses objetivos. Nas primeiras aulas, sentia-me algo nervoso. As razões 

talvez se prendam com o facto de estar, nessa altura, a vivenciar uma 

experiência como Professor pela primeira vez, ou mesmo pela grande vontade 

de fazer as coisas bem, e numa fase inicial, ter a perceção que a minha 

prestação estava longe daquela que idealizara.  

À medida que fui lecionando as aulas, fui-me apercebendo que o meu 

desempenho na aula estava a melhorar, estando a ultrapassar a fase de 

excessiva inquietação inicial.  

_____________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de  mestre, em ensino de 

educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Dessa Forma comecei a conduzir a aula com maior serenidade e confiança. 

A partir desse momento, em que ultrapassei o impacto inicial com a prática e 

estando mais consciente de onde estava, com quem estava e porque estava, 

comecei a ficar mais tranquilo. Isto fez com que direcionasse a minha 

intervenção cada vez mais para a consecução dos objetivos propostos para a 

aula.  

Estando mais consciente de todo o processo de estágio, comecei, aula a aula, 

a refletir cada vez mais sobre o que era pretendido com a disciplina de 

Educação Física. Agora que reflito sobre o que penso atualmente, verifico que 

de facto tinha uma ideia algo redutora desta disciplina tão importante para o 

currículo dos alunos.  

Inicialmente, dava muita ênfase à prática de atividade desportiva, o que não 

está errado. Contudo, descurava o aspeto de desenvolvimento integral do 

aluno. Afinal, tal como refere Rosado (2009 p.9), “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”. Fui-me apercebendo que era função do 

Professor de Educação Física transmitir valores inerentes ao Desporto, tais 

como cooperação e responsabilidade e acima de tudo incutir nos alunos a 

necessidade de serem ativos, fazendo referência aos variadíssimos benefícios 

da atividade física. Tal como refere Mota (2004, p.108), “Quase todas as 

crianças e adolescentes frequentam a escola, tornando-se esta a instituição 

com maiores responsabilidades na promoção de hábitos de AF”. 

Evidentemente, que cabe ao Professor de Educação Física esta missão, pela 

proximidade das suas aulas com o contexto de atividade física e desportiva. 

Talvez não estivesse tão sensibilizado para essa área de intervenção devido a 

não ter a noção que os adolescentes de hoje em dia tenham muito menos 

hábitos de atividade física do que imaginava.  

À medida que me fui consciencializando dessa realidade atual, fui transmitindo 

esses mesmos valores nas aulas, tendo agora a forte convicção que esta é a 
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área fundamental a investir pelos Professores de Educação Física. Temos a 

missão de pelo menos tentar inverter esta tendência de hábitos de 

sedentarismo, característicos da sociedade atual.  

É importante sensibilizar os alunos para os benefícios da atividade física e 

desportiva na saúde, referindo a necessidade de serem ativos, desde já e 

dando continuidade após a idade escolar. Nahas, Barros e Bem (2004,p.123) 

referem que “A educação para um estilo de vida ativorepresenta uma das 

tarefas educacionais fundamentais que a Educação Física tem a realizar. A 

importância atual dessa abordagem decorre do grande número de estudos 

científicos demonstrando a associação inequívoca entre hábitos de atividade 

físicas e saúde, em particular a saúde cardiovascular”. Daqui fica evidenteuma 

das missões do Professor de Educação Física: educar para a prática de 

atividade física e desportiva. 

 A E.S.D.D atribui grande significado à atividade física associada à saúde, 

como me foi possível aperceber através do Projeto Santo Tirso Comvida. 

Falarei dele mais adiante até porque não poderia deixar de ser o tema do meu 

estudo investigação-ação. Isto pela importância que a E.S.D.D lhe atribui e pela 

significância que hoje atribuo à mudança de estilos de vida para melhor através 

da disciplina de Educação Física.  

No 1º Período todas as turmas do 10º ano tinham que realizar um trabalho 

teórico com o tema “Benefícios da atividade física. Ser ativo VS Sedentarismo”. 

A condução dos alunos para o referido trabalho foi um processo muito 

enriquecedor para mim. Contribuiu para a alteração na minha maneira de ver a 

Educação Física, sensibilizando-me para a necessidade de intervir ao nível do 

estilo de vida dos alunos.  

A apresentação dos trabalhos foi um momento muito marcante para mim. Os 

alunos tiveram uma prestação muito boa, dando a entender que assimilaram os 

valores que lhes fui passando ao longo das aulas. Nos seus discursos, 

demonstraram claramente que ser ativo fazia parte dos seus projetos de vida, 

sendo conhecedores dos seus benefícios. Este foi o principal momento que me 

permitiu regular todo o processo de transmissão de valores inerentes à 
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Educação Física, tendo ficado com a perceção que consegui atingir o objetivo 

de promover ou manter nos alunos o gosto pela atividade física e desportiva, 

transmitindo um conhecimento mais aprofundado dos seus benefícios.     

Para que os alunos tenham gosto pelas atividades desportivas, para que as 

pratiquem no seu dia a dia, é importante que nas aulas de Educação Física, 

tenham experiências positivas, com perceção de sucesso e com aquisição de 

conhecimentos.  

Com o propósito de proporcionar esses momentos, é importante planear a aula 

tendo em conta todas as suas dimensões, para que se trate de um momento 

fluido e com potencial para cumprir os objetivos estabelecidos.  

Tanto o planeamento como a realização da aula, para que se torne pertinente e 

eficaz, é estritamente necessário que o Professor tenha em consideração as 

várias dimensões da aula. Segundo Rink (1993) e Siedentop e Tannehill 

(2000), as quatro dimensões da aula a considerar são a gestão, disciplina, 

clima e instrução.  

Logicamente que encarei cada aula como um todo, com as referidas 

dimensões interrelacionadas e não dissociadas entre si. Tal como refere 

Aranha (2004,p.29), “as destrezas que compõem estas dimensões 

interrelacionam-se, não devendo, por isso, ser entendidas cada uma de per si, 

mas sim como um conjunto sólido que quando corretamente dominado permite 

ao professor a prática de um ensino mais eficaz”. Ou seja, é importante que o 

Professor tenha plena consciência de todas as dimensões inerentes à aula 

para que a sua intervenção seja propiciadora de ganhos de aprendizagem 

significativos nos alunos.  

Inicialmente, devido ao facto de estar atento a inúmeros fatores desconhecidos 

até então, inerentes à condução da aula, fruto da inexperiência enquanto 

Professor, tive algumas dificuldades na consecução da aula ao nível das suas 

dimensões.    

Numa fase inicial, deparei-me com alguns problemas de indisciplina. Não 

sendo casos graves, causavam algum distúrbio no clima e funcionamento da 

aula. O caso que me marcou mais foi o do aluno João Afonso. Desde o início, 
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que assumiu uma postura de evidenciar comportamentos de forma a “testar” a 

minha liderança. Fazia questão em demonstrar que não tinha interesse em 

realizar as tarefas propostas, tendo também intervenções desajustadas.  

À medida que esses momentos foram ocorrendo, fui refletindo e investigando 

sobre possíveis formas de contornar o problema. Mantive sempre uma postura 

firme não dando azo para o aluno progredir no seu comportamento 

inapropriado.  

Tendo em conta que a turma 10º C, em geral, tem uma atitude exemplar na 

aula de Educação Física, estava longe de olhar para as atitudes do João com 

bons olhos. Foi exatamente isso que fui transmitindo ao João, perante todos os 

alunos, lançando mesmo um repto a toda a turma. O desafio foi trazer o João 

para o nível de empenho que a turma evidencia. Durante as aulas de Futsal, 

tomei a decisão de criar equipas em que cada uma tinha um capitão. Numa das 

equipas o João assumia essa responsabilidade. Essa tarefa, fez com que fosse 

um ponto de viragem no comportamento do referido aluno. Tendo em conta 

que a disciplina da equipa tinha efeitos na classificação final, e como o João é 

um aluno competitivo, sentiu a necessidade de mudar o seu comportamento. 

Desta feita para melhor.  

Este caso foi o mais evidente de alguma indisciplina durante o ano letivo, tendo 

ocorrido mais um ou outro caso, mas resolvido de imediato sem efeitos 

negativos no desenvolvimento das aulas.  

Tendo resolvido esse problema de disciplina, senti efeitos positivos na aula ao 

nível do clima e gestão. Sentia em toda a turma um bom espírito de 

cooperação na realização das tarefas, e mesmo eu próprio comecei a 

preocupar-me em reduzir os tempos de transição entre exercícios, já que deixei 

de estar tão focado nos casos de indisciplina.  

Decorrente destes factos, apercebi-me da enorme interdependência entre as 

dimensões gestão e disciplina. Sobre essa ligação, Mesquita e Graça 

(2009,p.43) referem que “Assegurar um bom funcionamento dos sistemas de 

gestão é cuidar eficazmente dos problemas da disciplina e da ordem da aula, 

garantir a cooperação dos alunos e manter o fluxo de atividades da aula, ao 
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longo do tempo”. Ou seja, a partir do momento que estava preocupado em 

resolver problemas de indisciplina e em aumentar os níveis de cooperação na 

turma, já estava, por assim dizer, a facilitar o processo de gestão da aula.  

Contudo, algo que me inquietava era ter a perceção que ainda perdia muito 

tempo em tarefas de gestão no decurso da aula. A gestão está associada aos 

comportamentos que regulam o comportamento dos alunos, os tempos, as 

tarefas a realizar, os espaços e os materiais. (Sarmento, 1993). Desta forma, 

depois de analisado o problema de elevados tempos de gestão, procurei 

encontrar estratégias de forma a ultrapassar esse mesmo problema. Houve 

essencialmente alterações ao nível da estruturação didático-metodológica da 

aula. Por exemplo, relativamente ao número de materiais a utilizar comecei a 

evitar utilizar muitas bolas num exercício, poucas noutro, e retomando muitas 

bolas no exercício seguinte. Outra alteração foi ao nível da formação e 

divulgação dos grupos de trabalho. Sentindo que perdia tempo desnecessário 

na transmissão dos grupos de trabalho, comecei a realizar essa tarefa quando 

os alunos estavam a realizar uma tarefa sempre num mesmo local. Por 

exemplo nos exercícios de flexibilidade.  

Outro contributo importante para a redução dos tempos de gestão e 

consequente incremento na fluidez da aula foi o estabelecimento de regras e 

rotinas nas aulas. Segundo Siedentop e Tannehill(2000), a transmissão de 

regras identifica expectativas gerais de comportamento que contemplam uma 

variedade de situações. Referem ainda os mesmos autores que rotinas são 

procedimentos que têm como objetivo obter comportamentos precisos numa 

turma/grupo. Desta forma, os alunos, em determinadas situações sabiam para 

onde se dirigir e que comportamento adotar.  

No início de cada unidade temática fazia referência a regras que tinham que 

ser cumpridas escrupulosamente. Por exemplo, nos desportos coletivos, o 

reenvio de uma bola “perdida” era realizado com esta junto ao solo, de forma a 

garantir a segurança dos alunos. Ao nível das rotinas, os alunos sabiam, por 

exemplo, que quando fizesse contagem até “3” teriam que se deslocar até mim.  
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As rotinas permitem aos alunos conhecer os procedimentos a adotar em 

determinadas situações, reduzindo assim os episódios e os tempos de gestão. 

(Garcia, 2004). De facto, senti que o estabelecimento de rotinas como também 

de regras permitiram reduzir significativamente os tempos de gestão, tal como 

referi no diário de bordo: 

“Como forma de reunir rapidamente os alunos, quando necessário, utilizei uma rotina habitual de 
dizer 1,2,3. (…) Na minha turma este método é normalmente eficaz, fazendo com que os alunos se 
apressem em reunir, reduzindo os tempos de transição”.  

(Diário de bordo, p. 138, 14 de Fevereiro de 2012) 
 

Certamente que no futuro, quando assumir novamente um processo ensino-

aprendizagem, serão estratégias a adotar.  

Após a redução dos tempos de gestão, ocupando esses tempos em tarefas de 

aprendizagem, houve um aumento do tempo de empenhamento motor (T.E.M). 

Segundo Siedentop e Tannehill (2000),trata-se do tempo total que o aluno se 

encontra em atividade. Estando garantido um elevado T.E.M, era necessário 

aceder a um outro patamar: garantir que esse tempo dos alunos em atividade 

estivesse de acordo com as suas capacidades e que garantissem a sua 

evolução. Ou seja, garantir elevado tempo potencial de aprendizagem (T.P.A) 

nos alunos. 

O Tempo Potencial de Aprendizagem, segundo Siedentop e Tannehill 

(2000),trata-se do tempo total do aluno na tarefa apropriada, segundo os 

objetivos estabelecidos e o seu grau de sucesso. Desta forma, o Professor tem 

que ter em conta se as tarefas propostas se adequam aos objetivos traçados e 

se por sua vez estão de acordo com o nível de execução do aluno.  

Para garantir esse T.P.A é fundamental que ocorra uma correta instrução. De 

acordo com Siedentop (1991), a instrução refere-se a comportamentos de 

ensino para transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos e 

os conteúdos do ensino. Ou seja, é através da instrução que o Professor 

transmite aos alunos o que pretende que eles façam, quais os objetivos de 

determinado exercício, sendo fundamental para alcançar elevado T.P.A.  

Inicialmente tinha alguma dificuldade em comunicar com a turma. A informação 

transmitida era algo vaga, e durante a execução dos exercícios não incidia 
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muito ao nível do feedback. Ao longo das aulas fui evoluindo na destreza de 

comunicar, realizando uma instrução cada vez mais segura e eficaz (verificada 

pelo melhoramento de execução dos alunos) e emitindo cada vez mais 

feedbacks durante a supervisão da prática dos alunos. Rosado e Mesquita 

(2009, p.70) referem que “A transmissão de informação é uma das 

competências fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a 

sua importância na aprendizagem”. De facto, fiquei com a perceção que à 

medida que melhorei na instrução, melhorou também o desempenho dos 

alunos, caracterizando-se por maiores ganhos de aprendizagem:  

“Com mais uma aula lecionada, tenho a perceção que tenho melhorado em alguns aspetos, 
nomeadamente na variável instrução em que as minhas indicações vão-se tornando mais breves e 
claras, traduzindo-se em maior tempo de prática para os alunos”.  

(Diário de bordo, p. 61, 3 de Novembro de 2011) 
 

Retratando o meu percurso ao nível da instrução, no início da PES, referia 

apenas a forma de realização do exercício, não recorrendo sistematicamente à 

demonstração nem esclarecimento de objetivos. Os alunos até realizavam a 

tarefa, porém, sentia que não havia uma evolução conforme as minhas 

expectativas. 

Através de reflexões com a Professora Cooperante e investigação autónoma 

comecei a perceber que a minha instrução poderia tornar-se mais eficaz se 

recorresse à demonstração e fizesse referência aos objetivos das tarefas para 

que, por exemplo, os exercícios critério tivessem maior transferência para 

situação de jogo.   

A partir do momento que comecei a incidir nas demonstrações, apercebi-me 

que os alunos evoluíam mais rapidamente. Tal como referemRosado e 

Mesquita (2009, p. 73), “Retemos, por exemplo, melhor o que vemos, do que 

aquilo que ouvimos”. Com a demonstração, senti que os alunos com mais 

dificuldades acederam mais rapidamente aos movimentos pretendidos. Por 

exemplo, na modalidade de Voleibol, alunos que numa fase inicial não tinham 

qualquer noção da forma de realização do serviço por cima, terminaram a 

referida unidade temática a realizar serviço por cima. As recorrentes 

demonstrações nas aulas deram um forte contributo, certamente. 
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Um aspeto que fui descortinando ao longo do desenvolvimento da unidade 

temática de Voleibol, é que, os alunos, aquando de uma exemplificação por um 

colega, têm a tendência para se empenharem mais. Uma das razões poderá 

ser para conseguir fazer tanto como o colega, tendo em conta que os alunos da 

turma têm enorme espírito competitivo. 

Na referida unidade temática, aproveitei o facto de algumas alunas serem 

praticantes da modalidade de Voleibol, para elas mesmas realizarem as 

demonstrações. Reporteivarias vezes esses momentos para o diário de bordo, 

tal era a importância que lhes atribuía:  

“Tive o cuidado de emitir bastantes feedbacks corretivos e prescritivos, recorrendo também ao exemplo 
da aluna Maria, na tentativa de se registarem melhorias de execução”. 

(Diário de bordo, p.129, 2 de Fevereiro de 2012) 

 

Como sugeremRosado e Mesquita (2009, p.98), “De uma maneira geral, 

aconselha-se que a demonstração seja, sempre que possível, feita pelos 

praticantes (evitando-se investir sempre o mesmo praticante nessa tarefa) pelo 

seu efeito de modelação comportamental (gratificação do praticante escolhido, 

criação de um clima relacional positivo de imitação)”. Senti que, mesmo os 

alunos com maiores dificuldades, estavam extremamente motivados em 

melhorar, visualizando, não raras vezes, a realização da tarefa pela aluna que 

tinha realizado a demonstração.  

Para que haja uma evolução consistente dos alunos, torna-se fundamental que 

o Professor mantenha sempre um supervisionamento ativo das tarefas, 

emitindo feedbacks durante e após a prática. De acordo comRosado e 

Mesquita (2009, p.82), “Após a realização de uma tarefa motora por parte de 

um aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, 

receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação”. 

Ou seja, o feedback é fundamental para que o aluno tenha perceção do que 

está a fazer corretamente e do que poderá melhorar.  

Uma das minhas maiores evoluções foi sem dúvida ao nível do feedback. À 

medida que fui adquirindo experiência, através das aulas, fui aumentando e 

melhorando a emissão de feedbacks, recorrendo cada vez mais a termos 



56 
 

específicos das modalidades. No final do 1º Período era bem evidente essa 

preocupação, preocupando-me, por exemplo, em referir os princípios de jogo 

de Futsal: 

“Durante o exercício emiti essencialmente feedbacks dirigidos para a execução dos princípios de jogo 
já referenciados, já que o principal objetivo da aula era a sua consolidação”.  

(Diário de bordo, p. 75, 22 de Novembro de 2011) 

 

Procurava sempre cumprir o ciclo de feedback, ou seja, emitia o feedback, 

observava a resposta do aluno e emitia novo feedback. Constatei que o 

cumprimento do ciclo de feedback tem efeitos muito mais positivos na evolução 

dos alunos do que na sua ausência. À medida que fui atribuindo maior atenção 

a esse grande pormenor, observei que os alunos evoluíam mais 

consistentemente.  

Ao longo da PES, fui sentindo que estava sempre em evolução, dando-me 

também mais motivação para investir na melhoria de competências. A melhor 

forma de regular o processo é verificar se os objetivos propostos são ou não 

cumpridos, ou seja, se os alunos adquirem competências conforme aavaliação 

diagnóstica faz prever.  

Senti sempre que os alunos retiravam aprendizagens das aulas, fator que me 

imbuía de enorme satisfação. Tendo noção que muito tenho para evoluir, senti, 

ao longo do processo, que tive um desempenho eficaz enquanto Professor. 

Ensino eficaz significa estruturar a aula de modo a aumentar ao máximo a 

quantidade de tempo de prática direta do indivíduo, a um nível de dificuldade 

que assegure de imediato um desenvolvimento contínuo de habilidade 

compatível com um número mínimo de erros (Siedentop e Tannehill2000). 

Senti que proporcionei um elevado desenvolvimento contínuo nos meus 

alunos, ao nível das atividades físicas e desportivas, conhecimentos e mesmo 

a nível social, tendo ficado com o sentimento de missão cumprida.  

Tenho a forte convicção que no futuro, através de outras vivências enquanto 

Professor, me tornarei um Professor cada vez mais eficaz. Por fim, hoje posso 

afirmar que me sinto capaz de assumir um processo ensino-aprendizagem de 
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uma forma autónoma. Para isso foram fundamentais os conhecimentos e 

experiência adquiridos no Estágio Profissional.   

 

 

4.2.4. Avaliação 

 

A minha evolução no processo ensino-aprendizagem deveu-se, em muito, ao 

processo de avaliação. Todas as decisões que me permitiram elevar os meus 

índices de sucesso, foram baseadas na avaliação. Foi um importante regulador 

de toda a minha atividade, na medida em que através da análise do processo, 

fui retificando as minhas práticas, para que, no final, aquando da análise do 

produto, pudesse verificar se a maioria dos objetivos estabelecidos seriam 

cumpridos.  

Tanto a análise do processo como a análise do produto revelaram-se 

fundamentais para a minha evolução. Segundo Bento (1987), a análise do 

processo trata-se da análise orientada para a determinação da qualidade das 

várias componentes do processo de ensino / aprendizagem, como sejam as 

dimensões da aula. Durante a execução das aulas, e sua reflexão, em que fui 

analisando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, fui-me apercebendo 

do que deveria melhorar para tornar as aulas mais eficazes, de forma a cumprir 

os objetivos estabelecidos. Por outro lado, a análise do produto foi 

preponderante para verificar se realmente os objetivos eram cumpridos, indo 

de encontro à perspetiva de Bento (1987) que considera a análise do produto 

como o controlo dos resultados alcançados pelos alunos, ou seja, dos objetivos 

alcançados. Estes dois tipos de análise, pela sua complementaridade, foram 

igualmente úteis para a regulação de todo o processo, sem dúvida.  

Segundo a E.C de Vickers (1990), a avaliação formativa é indispensável, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma avaliação contínua. Desta forma, 

encarei o processo de avaliação como algo contínuo, sendo todas as unidades 

temáticas constituídas por avaliação inicial, avaliações formativas e avaliação 
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final. Ao longo das aulas fui elucidando os alunos sobre as suas prestações, de 

forma a também eles regularem as suas aprendizagens. Tal como é importante 

para o Professor ter a noção de todo o processo, não é menos preponderante 

esse mesmo conhecimento por parte dos alunos. Ao longo do Estágio, fui 

procurando informar cada vez mais os alunos da sua evolução.  

Logo no início do processo ensino-aprendizagem, uma tarefa que realizei foi a 

avaliação inicial dos alunos. Segundo Aranha (2004, p.46), “Antes de se dar 

início ao processo, deve avaliar-se a população alvo, através de uma avaliação 

inicial, que permite identificar o real nível dos alunos, constituindo um indicador 

fundamental para a definição de objetivos, estratégias, metodologias, etc”. 

Para definir objetivos a alcançar para as unidades temáticas, era crucial avaliar 

o nível em que os alunos se encontravam na referida modalidade.  

Para proceder ao registo das avaliações, elaborei para cada unidade temática 

uma escala de apreciação. De forma a garantir uma avaliação congruente, 

utilizava o mesmo instrumento na avaliação final.  

Nas primeiras avaliações iniciais (Futsal e Ginástica solo) tive sérias 

dificuldades na observação e registo do nível dos alunos. O primeiro fator 

deveu-se ao facto de nas primeiras aulas ainda não conhecer todos os alunos 

pelo seu nome, tendo que me auxiliar da lista dos alunos que contém as suas 

fotografias. Por conseguinte, tornou-se um processo demasiadamente 

demorado, não tendo conseguido completar a avaliação diagnóstica numa só 

aula. Outro fator que me causou dificuldades acrescidas foi ter, nas escalas de 

apreciação, um número exagerado de conteúdos a observar. Tal como refere 

Vickers (1990), é preferível avaliar poucos itens desde que habilmente 

observados do que muitos itens mal observados. Com as várias avaliações que 

realizei, fui-me apercebendo que a redução de itens a observar, desde que 

com uma seleção pertinente, tornava a minha tarefa mais eficaz, ou seja, ficava 

com uma ideia mais concreta do nível dos alunos.   

Durante as aulas, tive sempre a preocupação de transmitir aos alunos que 

estes eram avaliados em todas as aulas. Assim sendo, eles sabiam que era 

tida em conta a sua prestação aula a aula e não apenas o que demonstravam 
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na aula de avaliação final. Isto permitiu que tivessem sempre motivação para 

melhorar, tendo demonstrado de uma forma geral, grande vontade de aprender 

e fazer melhor aula a aula.   

Decorrente das avaliações que realizava, ia informando os alunos do que 

deveriam melhorar. Refiro de seguida um exemplo disso mesmo.  

“No final da aula referi alguns pontos essenciais da avaliação inicial. Dei a entender que o nível da 
turma é bastante razoável, no entanto, terá que haver insistência nas regras, pelo que me pareceu que 
a turma em geral não é conhecedora de grande parte do regulamento de Basquetebol”.  

(Diário de bordo, p. 174, 26 de Abril de 2012). 

 

Mesmo não realizando avaliação formal em todas as aulas, isto é, com registo 

de resultados, a reflexão sobre a aula tinha uma grande utilidade para 

percecionar o desenrolar do processo. Nesse momento, fazia uma retrospetiva 

da aula, tirando conclusões que porventura sem a realização dessa tarefa, não 

o faria. Foi, de facto, uma evidência de que a reflexão é peça chave no 

desenvolvimento profissional do professor. 

Posso dizer que muitas decisões de ajustamento que tomei derivaram de 

conclusões inerentes ao processo de avaliação formativa. De facto, como 

refere Maccario (1982), a avaliação formativa permite balizar o grau de domínio 

atingido, sendo importante para regular o processo ensino- aprendizagem, com 

ajustamentos corretivos através de análise e correção dos seus resultados. 

Com efeito, a avaliação formativa permitiu-me melhorar a minha prática, pois 

retirei dela informações importantes para basear as minhas tomadas de 

decisão.  

Na última aula de cada unidade temática foi realiza a avaliação sumativa que, 

segundo Aranha (2004, p. 46), “faz uma súmula do que aconteceu ao longo do 

processo, refletido pelo (in)sucesso do produto que fornece informações sobre 

o produto final e permite fazer um balanço da atividade”. Esta avaliação 

permitia ao aluno uma última oportunidade de demonstrar capacidades, sendo 

que, regra geral, era a confirmação do nível demonstrado nas aulas anteriores. 

De referir que nas primeiras unidades temáticas sentia a necessidade de retirar 

muita informação da aula de avaliação. Isto porque não tinha a capacidade de 
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observação tão apurada quanto no final do percurso. Como já referi 

anteriormente, os primeiros tempos foram caracterizados por uma exploração 

da própria aula, tendo que estar com atenção a inúmeros fatores 

simultaneamente, estando por vezes mais centrado em mim do que nos 

alunos. A partir do 2º Período quando as aulas já eram para mim uma tarefa 

mais “natural”, evoluí muito ao nível da observação, permitindo-me recolher 

dados suficientes de forma a ter noção da evolução de cada aluno. Neste 

contexto, a avaliação sumativa começou a ser caracterizada por um processo 

de confirmação.  

Depois dessa confirmação, era possível comparar os dados obtidos com os 

objetivos definidos. É sem dúvida um procedimento indispensável ao Professor, 

tendo sido sempre a base para que na unidade temática seguinte, orientasse 

oo processo ensino-aprendizagem de forma a promover cada vez mais 

aprendizagens aos alunos. Afinal, é esse o seu propósito.  

No final de cada período, foi pedido a cada aluno que fizesse a sua auto-

avaliação por escrito, nas fichas de auto-avaliação. Era uma avaliação 

qualitativa e quantitativa. Os alunos para além de referirem o valor da nota 

(escala de 0 a 20 valores) que consideravam justa, preenchiam um 

questionário de resposta fechada sobre a sua prestação ao longo do período. 

O questionário era particularmente útil para os alunos compararem com o valor 

da nota a que se propunham. Assim realizavam uma auto-avaliação 

devidamente ajustada, não sendo muito diferenciado da realidade da sua 

prestação. 

A informação recolhida na auto-avaliação era extremamente útil, sendo mais 

uma forma de recolher dados acerca de cada aluno. Através deste 

procedimento, ficava a saber, por exemplo, a perceção de prestação de cada 

um. Em caso de essa perceção ser muito diferente da minha, o que não 

aconteceu, estaria mais atento no futuro, para perceber se era perceção errada 

do aluno em causa, ou, se por outro lado, era eu, quem tinha uma perceção 

errada do nível do aluno.  
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De todas as unidades temáticas abordadas e avaliadas, a mais exigente para 

mim, foi a da aptidão física. Difere das restantes unidades temáticas por não 

ser planeada para um determinado número de unidades letivas, mas sim para 

todo o ano letivo, ao longo de todas as aulas.  

Pela importância que hoje atribuo ao papel da Educação Física na promoção 

de saúde e hábitos saudáveis nos alunos, esta unidade temática é o fulcro de 

todo o processo ensino-aprendizagem. Na ativação geral de cada aula, na 

realização de atividades inerentes a uma determinada modalidade, bem como 

no retorno à calma, a aptidão física dos alunos está permanentemente a ser 

desenvolvida.  

Era pretendido, como é óbvio, que os alunos fossem elevando os seus índices 

físicos ao longo do ano letivo. De maneira a regular o processo, foi utilizada a 

bateria de testes Fitnessgram, permitindo verificar o nível de resistência, força 

e flexibilidade dos alunos. A primeira aplicação dos testes foi aplicada no 1º 

Período. A partir dessa avaliação diagnóstica fiquei com um referencial de cada 

aluno, sendo a base para decidir o tipo de trabalho a desenvolver nas aulas. No 

final do 1º Período foi entregue o relatório de avaliação inicial a cada aluno 

(documento realizado automaticamente pelo software Fitnessgram). Para além 

da informação ser relevante para mim, penso que é muito mais importante para 

cada aluno. Assim, cada um fica com a noção do seu nível atual, e de quais as 

metas a atingir. Daí a entrega do relatório ser uma mais-valia neste processo.  

Durante as aulas, mesmo não aplicando os testes, era possível percecionar a 

evolução dos alunos. Por exemplo, ficou notório a evolução relativamente à 

resistência, quando observei que os alunos no final da unidade temática de 

Futsal se mantinham mais tempo na tarefa a um determinado ritmo sem que 

este quebrasse, do que no início da unidade temática. 

Ao longo do ano letivo fui-me apercebendo de alguma melhoria nos alunos. 

Contudo, senti que apenas nas aulas de Educação Física, de acordo com o 

sistema atual de educação, não é possível atingir resultados tão significativos 

como os desejados, pela reduzida carga horária. Pelo que consta, no futuro 

próximo, infelizmente (para os alunos, principalmente), ainda sofrerá maior 
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redução. Como cidadão e futuro Professor de Educação Física penso estar a 

ser dado um passo atrás no que à Educação diz respeito. Cada vez mais 

deveria ser dada maior importância à disciplina de Educação Física no 

curriculum escolar. Pela sua influência positiva na promoção de estilos de vida 

ativa e por ser a única unidade curricular em que é possível desenvolver 

aspetos de auto-estima e relação com o corpo, seria de esperar maior 

consideração por parte de quem toma estas decisões. 

No final do ano letivo, voltou a ser aplicada a bateria de testes Fitnessgram. 

Pelos resultados, constatei que houve alguma evolução na aptidão física dos 

alunos. Essas melhorias foram essencialmente ao nível da resistência aeróbia 

e força superior. No final do ano letivo, tal como no final do 1º Período, foi 

entregue o relatório Fitnessgram. Desta forma, os alunos ficaram com a 

informação do que melhoraram, podendo ser um fator motivador, para elevar 

os seus índices de atividade física no dia-a-dia.  

Por fim, importa referir que, de facto, o processo de avaliação foi essencial para 

o desenvolvimento das minhas competências, quer ao nível do planeamento, 

quer ao nível da realização. Segundo Bento (1987, p. 150), “A análise e 

avaliação ligam-se, em estreita retroação, à planificação e realização. 

Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor pretender 

assumir corretamente as suas funções”. Agora que passei por todo este 

processo, concordo plenamente com o autor. Ao longo do processo ensino- 

aprendizagem, tomei decisões com base na informação decorrente da 

avaliação, levando-me a reajustar o planeamento (por exemplo ao nível da 

unidade temática), que por sua vez levou a que alterasse a minha intervenção 

relativamente ao que estava planeado inicialmente.  

Ficou evidente, para mim, que ser Professor é refletir constantemente sobre a 

prática, visando a melhoria nas intervenções para proporcionar cada vez mais, 

aprendizagens e sucesso nos alunos.  
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4.3. Áreas 2 e 3- “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade” 

 

De acordo com as normas orientadoras1, as áreas 2 e 3 englobam todas as 

atividades não letivas desempenhadas pelo E.E, tendo em vista a sua 

integração na comunidade escolar. Neste capítulo irei reportar-me a todas as 

atividades das quais fiz parte, quer como observador quer como participante 

ativo, fazendo uma síntese e reflexão dos momentos mais marcantes para o 

meu desenvolvimento profissional. 

Segundo o mesmo documento, estas áreas de desempenho têm como objetivo 

que o E.E contribua 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. Tendo isto em linha de 

conta, procurei, na minha prática, envolver-me de corpo e alma em todas as 

atividades não curriculares, encarando-as como momentos potenciais de 

grande aprendizagem e desenvolvimento profissional e pessoal. 

Como forma de organização dividi este capítulo em 5 subcapítulos, sendo eles: 

I) O papel do Diretor de Turma; II) O Desporto Escolar; III) Atividade de 

referência “ Mexer é Viver”; IV) Projeto de “Educação Sexual”; V) Projeto 

“Santo Tirso ComVida”. Foram atividades que decorreram ao longo de todo o 

ano letivo, paralelamente ao processo ensino-aprendizagem, caracterizando-se 

por um processo global e gradual em busca de uma afirmação enquanto 

Professor de Educação Física (embora como E.E) na E.S.D.D. 

 

 

_____________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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4.3.1. O papel do Diretor de Turma 

 

A direção de Turma, como me apercebi ao longo da formação inicial, é 

preponderante para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. O 

Diretor de Turma tem a missão complexa de estabelecer a ligação entre os 

Professores da sua turma, contribuindo para a resolução de eventuais 

problemas decorrentes de cada disciplina, sendo ainda o primeiro contacto e, 

muitas vezes, único da Escola com os Encarregados de Educação.   

Segundo as normas orientadoras1,como forma de compreender o papel de 

Diretor de Turma na sua relação com os pares e de gestão de relações 

humanas, o E.E tem a função de identificar, apreciar e participar nas atividades 

inerentes à Direção e Conselho de Turma. Na primeira reunião de Conselho de 

Turma, ainda antes das aulas terem início, estabeleci o primeiro contacto com 

a Professora Blandina Pereira, Diretora da Turma 10ºC. Desde então, procurei 

manter-me sempre informado do desenvolvimento deste processo através de 

troca de ideias com a Diretora de Turma e participação nas reuniões com 

Encarregados de Educação, ainda que, como observador.  

É de salientar a disponibilidade e amabilidade da Professora Blandina Pereira. 

Foi fundamental para a minha perceção do papel complexo do diretor de turma, 

estando sempre disponível para partilhar experiências e dando espaço para 

que eu próprio emitisse a minha opinião sobre determinados problemas.  

Aos poucos fui-me apercebendo o quanto é difícil e exigente ser Diretor de 

Turma. De facto, não tinha essa ideia no início do Estágio. Desde as funções 

burocráticas inerentes ao cargo, à necessidade de estabelecer contacto 

permanente com os restantes Professores da Turma, à necessidade de 

disponibilidade para ouvir os alunos acerca dos seus problemas, bem como 

passar informação aos Encarregados de Educação sobre o percurso dos seus 

educandos.  

_____________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Tendo recorrido ao artigo 10º da Portaria nº 921/92 de 23 de Setembro, para 

além das conversas com a diretora de turma e participação nas aulas de 

formação cívica, reuniões com Encarregados de Educação e Conselho de 

turma, fui-me apercebendo de uma forma mais pormenorizada das funções 

específicas do Diretor de Turma, das quais destaco: 

- Promover o acompanhamento individualizado dos alunos divulgando aos 

Professores da turma a informação necessária à orientação educativa dos 

alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados de educação no 

desenvolvimento escolar dos seus educandos.  

- Promover a rentabilização de recursos e serviços existentes na comunidade 

escolar e educativa, mantendo os alunos e Encarregados de Educação 

informados da sua existência. Por exemplo as aulas de apoio.  

- Elaborar e conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta 

ao aluno, Professores da Turma e Encarregados de Educação.  

- Assegurar a participação dos alunos, Professores e Encarregados de 

Educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação de 

situações de insucesso disciplinar. 

- Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, 

garantindo o seu carácter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, 

a participação dos outros intervenientes na avaliação. 

- Presidir às reuniões de Conselho de Turma. 

- Planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar, nomeadamente 

da área-escola. 

- Formalização da avaliação formativa e sumativa.  

Através de todas estas competências e funções inerentes ao Diretor de Turma, 

este tem que ser uma pessoa dinâmica, interventiva, organizada e ótimo gestor 

de relações humanas. Será que todos os Professores terão perfil para 

desempenhar este cargo tão importante na Escola? Não sei responder a esta 
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questão. Contudo, tendo em conta que é um papel inerente ao Professor, e 

muito importante para o sucesso dos alunos, todo e qualquer Professor deverá 

procurar estar preparado para desempenhar esta função, para que caso esta 

surja, este seja o mais eficaz possível.  

Por fim, fazendo uma retrospetiva de todo o meu envolvimento no processo de 

direção de turma, fico com a sensação que contribuiu em larga medida para o 

meu desenvolvimento profissional e pessoal. Por exemplo, agora percebo a 

necessidade de o Diretor de Turma se dirigir de forma diferente a cada 

Encarregado de Educação, para que este percecione com exatidão a realidade 

do seu educando. É um aspeto fundamental, tendo em conta que cada 

Encarregado de Educação é proveniente de um determinado contexto, 

havendo a necessidade de o Diretor de Turma ser sensível a isso.     

Ter passado por inúmeras experiências no âmbito deste processo, fez com que 

adquirisse conhecimentos e experiência que certamente me serão uteis no 

futuro, caso tenha que assumir a responsabilidade de ser Diretor de Turma.  

 

 

4.3.2. O Desporto Escolar 

 

Segundo as normas orientadoras1,o E.E deverá optar por se incorporar no 

desenvolvimento da Direção de Turma ou Desporto Escolar. Durante o 

percurso de formação inicial estive mais focado no acompanhamento da 

Direção de Turma, pelo facto de ser uma atividade específica do Professor, e 

da qual não tinha um conhecimento aprofundado. Não obstante, procurei 

também manter-me a par do Desporto Escolar da E.S.D.D, observando alguns 

treinos e trocando ideias com a Professora Cooperante Manuela Machado e 

Coordenador do Desporto Escolar, Professor Miguel Branco. 

_____________________ 

1
Matos, Z. (2011) Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, em 

ensino de educação nos ensinos básicos e secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Tal como é referido no documento regulador do Estagio já referido, era 

fundamental compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar 

(DE), enquanto processo predominantemente pedagógico. Como constatei ao 

longo deste ano letivo, o DE é importante na medida em que proporciona aos 

alunos mais uma oportunidade de praticar Desporto para além da aula de 

Educação Física, devendo ser uma experiência rica em aprendizagens, 

tornando-se assim um processo eminentemente pedagógico. Mais do que 

apresentar resultados em termos de classificação, o DE tem como missão 

integrar todos os alunos na sua prática, independentemente das suas 

qualidades e dificuldades.  

Antes da observação do DE houve uma fase de conceção. Ou seja, antes de 

perceber toda a dinâmica do DEda ESDD era fundamental perceber as 

finalidades deste projeto (concebido a 4 anos). Para isso consultei o Programa 

do Desporto Escolar do Ministério da Educação. 

Depois de uma leitura atenta percebi que o este projeto tinha-se iniciado em 

2009, pelo que findará em 2013. É um projeto obrigatório a todas as Escolas e 

tem que fazer parte do seu projeto pedagógico. De referir ainda que tem que 

estar articulado vertical e horizontalmente a todos os anos de escolaridade, 

havendo necessidade de haver oferta externa e interna.  

A ESDD tem a preocupação de proporcionar a todos os alunos oportunidade 

de participação no DE. Existem 4 modalidades: Natação, Andebol, Futsal e 

Ginástica Artística. Normalmente, todos os anos é realizado um Corta-Mato ao 

nível da Escola (Atividade interna) que qualifica os alunos para o Corta Mato de 

concelhio (atividade externa). No entanto, devido à indisponibilidade de espaço 

para a referida atividade, que se deveu ao processo de remodelação da Parque 

Escolar (já referido anteriormente), neste ano letivo não houve corta – mato na 

ESDD. Ainda assim foi-me possível acompanhar os alunos no Corta mato de 

concelhio que foi desenvolvido no Parque da Rabada, em Santo Tirso. Foi uma 

experiência muito enriquecedora para mim, tendo percebido a dinâmica deste 

tipo de eventos. 
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Mesmo com a Escola a passar por dificuldades espaciais, é de louvar o esforço 

produzido para não deixar de proporcionar o DE aos seus alunos. De um 

universo de 900 alunos, participaram no DE 120 alunos. Tal como as aulas de 

Educação Física, os treinos das modalidades de Futsal, Andebol e Natação 

nos 1ºe 2º Períodos foram desenvolvidos nas instalações do Ginásio Club de 

Santo Tirso. A Ginástica Artística foi desenvolvida num espaço improvisado nas 

instalações da Escola, e mesmo não tendo as condições ideais, foi 

desenvolvido um trabalho meritório, como foi possível constatar nas exibições 

na Escola ao longo do ano letivo.    

Nas minhas observações procurei fundamentalmente perceber os métodos de 

treino e como estavam articuladas as atividades de DE com a disciplina de 

Educação Físicae, eventualmente, com outras entidades desportivas de Santo 

Tirso. Por exemplo, havia uma grande proximidade entre o trabalho 

desenvolvido no DE de Andebol e a mesma modalidade do Ginásio Club de 

Santo Tirso.   

Por fim, saliento a importância do DE para os alunos, proporcionando-lhes 

experiências desportivas positivas, sendo que para muitos alunos são as 

únicas possíveis, e cumprindo o objetivo da Educação Física de incutir e 

promover hábitos de vida ativa nos alunos.  

 

4.3.3. Atividade de Referência – “Mexer é Viver” 

 

Nos primeiros dias do Estágio Profissional tive conhecimento que teria que ser 

desenvolvida uma atividade desportiva de referência de forma a promover 

estilos de vida ativos na comunidade educativa.  

Confesso que de todas as atividades inerentes ao Estágio, esta era a que mais 

me preocupava, pela sua complexidade de planeamento e execução. Nunca 

tinha tido antes uma experiência em organização de um evento desta 

dimensão, pelo que foi um enorme desafio pessoal.  
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Foi uma tarefa desenvolvida entre os dois Núcleos de Estágio de Educação 

Física da ESDD, tendo como objetivo a promoção de uma atividade desportiva 

que facilitasse a integração e socialização dos alunos e, simultaneamente, 

promovesse interações entre a Escola e o meio envolvente. Pela sua finalidade 

concedemos-lhe o nome de “Mexer é Viver”. 

O desenvolvimento desta tarefa foi segmentado através de 4 fases: conceção, 

planeamento, realização e avaliação. Numa primeira fase de observação e 

deteção de realidade desportiva desta comunidade, constatámos que na 

cidade de Santo Tirso há uma panóplia de oferta desportiva. Assim sendo, 

optámos por tomar o rumo de proporcionar atividades alternativas, ou seja, 

ainda não implementadas em Santo Tirso, como forma de incentivar e motivar 

à sua adesão.  

Um fator que condicionou a escolha das atividades e sua articulação foi o 

constrangimento ao nível do espaço. Não sabíamos se a atividade (realizada a 

17 de abril) seria nas novas instalações da Escola ou no Ginásio Club de Santo 

Tirso. No planeamento tivemos que ter em consideração as duas opções pelo 

que tornou ainda mais complexa esta tarefa.  

Assim sendo, na escolha das atividades tivemos também em conta que fosse 

possível desenvolvê-las em qualquer um desses espaços. Após muita pesquisa 

e estabelecimento de contactos chegámos a um consenso relativamente às 

atividades a implementar. Foi possível contar com a presença da equipa de 

Pólo-Aquático do Vitória Sport Club, que demonstrou aos alunos a modalidade, 

promovendo uma competição entre alunos. Foi também possível contar com a 

vinda de formadores especializados da modalidade de StreetSurfing, 

proporcionando aos alunos vivenciar experiências de uma modalidade que 

ainda está a dar os seus primeiros passos em Portugal. Houve também uma 

terceira atividade, composta por várias estações com exercícios desportivos 

lúdicos multivariados, em relação aos quais houve uma forte adesão, tal como 

nas outras duas atividades. De referir que se inscreveram na atividade um total 

de 272 alunos.  
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Estando tudo devidamente organizado ansiava pelo momento da sua 

concretização, que foi no Ginásio Club de Santo Tirso. No dia da atividade 

estive responsável pela parte do Pólo-Aquático, pela maior proximidade com os 

atletas do V.S.C, já que fui eu que estabeleci contactos com os mesmos. 

Correu tudo pelo melhor, com os alunos a demonstrarem grande satisfação 

com a atividade, como de resto aconteceu com as restantes atividades.  

No dia da atividade surgiram alguns imprevistos em que eu como os restantes 

Estudantes Estagiários, reunimos esforços para os resolver, de forma a não 

comprometer o normal desenvolvimento da atividade.  

Fazendo um balanço geral da atividade, mesmo com os ajustes necessários no 

dia da atividade, houve grande sucesso, cumprindo o objetivo de promover ou 

reforçar nos alunos o gosto pela atividade desportiva através de uma 

participação ativa e alegre nas atividades propostas.  

O planeamento e a execução desta atividade contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional, tendo ficado com a perceção de como organizar 

um evento desportivo. Sem dúvida que Ser Professor é muito mais que 

desenvolver a sua atividade letiva. A capacidade de gestão, relacionamento e 

mobilização são atributos essenciais à atividade docente.   

 

3.3.4 Projeto de “Educação Sexual” 

 

De acordo com a legislação em vigor, relativamente ao ensino da Educação 

Sexual, foi definido e aprovado pela equipa de projeto de Educação para a 

Saúde (EPES) que durante o ano letivo teria que ser desenvolvido o projeto de 

“Educação sexual” em todas as turmas. 

Na primeira reunião de conselho de turma foi mencionado isso mesmo. A 

Diretora de Turma referiu que era um projeto transdisciplinar, pelo que qualquer 

Professor da Turma poderia contribuir para o seu desenvolvimento.  

Sendo parte integrante do corpo docente da turma 10º C, senti necessidade de 

contribuir de alguma forma para este projeto. Após reflexão do que poderia 
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fazer, sugeri numa outra reunião de Conselho de Turma, convidar a socióloga 

Liliana Andrade, mestranda em Educação para a Saúde para realizar uma 

palestra de esclarecimento de dúvidas sobre o referido tema. Todos os 

professores concordaram, pelo que se tornou possível a iniciativa.  

Havia vários temas que a convidada poderia explorar, tendo sido escolhido o 

tema que “ Visa compreender a sexualidade como uma das componentes mais 

sensíveis da pessoa humana, no contexto de um projeto de vida que integre 

valores sociais e uma dimensão ética”.  

A sessão decorreu no dia 30 de Novembro de 2011 numa aula de Formação 

Cívica, em que estive presente. Os alunos após uma timidez inicial, 

demonstraram grande interesse em esclarecer dúvidas, tendo decorrido um 

debate bastante produtivo.  

Penso que estes debates são de extrema importância para os alunos, uma vez 

que na sociedade o sexo e a sexualidade ainda são considerados temas tabu. 

Os jovens, naturalmente, sentem necessidade de esclarecimento das suas 

dúvidas relacionadas com a puberdade e sexualidade. Torna-se extremamente 

importante que obtenham respostas oriundas de um conhecimento académico 

e profissional e não provenientes de influências do senso comum.  

Hoje em dia, os jovens têm acesso a uma variadíssima gama de informação 

através da TV e Internet, por exemplo. Todavia, essa informação nem sempre 

é a correta, tornando-se pertinente este tipo de intervenções com pessoas que 

transmitam informação credível e que mostrem, com a segurança com que 

falam, o que se deve ou não fazer. 

Nestas idades, por vezes já estão enraizadas ideias erradas acerca da 

sexualidade. É, então, importante desmistificá-las através de um processo de 

esclarecimento. Os alunos tiveram oportunidade de expor todas as suas 

dúvidas, obtendo respostas baseadas em conhecimento científico, através de 

uma linguagem adaptada ao seu escalão etário, para que as ideias fossem de 

fácil compreensão e assimilação. 

Esta intervenção foi, sem dúvida, uma mais-valia para os alunos. Sinto que 

contribuí, ainda que de uma forma indireta, para o desenvolvimento integral dos 
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meus alunos através desta ação. Atividades deste género contribuem para o 

enriquecimento pessoal e social dos alunos, tornando a Escola um veículo 

importante de transmissão de conhecimento e valores. Para mim foi também 

muito importante, ficando com uma perceção de como desenvolver projetos ao 

nível da escola e de turma, sendo atividades para as quais o Professor deve 

estar disponível, de forma a contribuir para o desenvolvimento e sucesso dos 

alunos.     

 

3.3.5 Projeto “Santo Tirso ComVida” 

 

Através dos primeiros contactos com a Escola, apercebi-me da existência do 

Projeto “Santo Tirso ComVida”. Desde há dois anos, está a ser desenvolvido 

na Escola Secundária D. Dinis, um estudo, em que participam, para além da 

Escola, a Câmara Municipal de Santo Tirso e a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

É um projeto programado para 3 anos, tendo-se iniciado em 2009. Tendo já 

sido desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, senti a necessidade de 

procurar informação, a mais detalhada possível, para me colocar a par de todo 

o seu desenvolvimento até ao momento. Participei em duas reuniões da equipa 

Projeto Educação para a Saúde (PES), que contou com a presença do 

Professor José Maia da FADEUP. Foi-me possível recolher bastante 

informação, no entanto, quis saber mais, daí ter procurado adquirir os dois 

livros editados no âmbito do Projeto. 4 

Trata-se de um Projeto de pesquisa e intervenção educativa envolvente e 

aglutinador para toda a Comunidade Educativa. Tem por base, duas categorias 

amostrais: os jovens e as famílias nucleares. Dois dos grandes propósitos para 

os alunos da E.S.D.D, segundo Maia, (2010, p.20), são “estudar a prevalência 

                                            
4
Maia, J. (2010). S. Tirso Comvida e com Saúde – Boas Práticas na Escola Secundária D. Dinis.Porto:FADEUP, CMST, 

ESDD. 
Maia, J. (2011). Vidas com sinal + na Escola Secundária D. Dinis – relatos de histórias de sucesso.Porto:FADEUP, 
CMST, ESDD 
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dos indicadores de síndrome metabólica e sua associação à idade, sexo, níveis 

de sedentarismo e prática desportiva. Analisar os efeitos dos níveis de 

atividade física, resistência cardiorrespiratória e categorias do IMC nos 

diferentes indicadores da síndrome metabólica”. Relativamente às suas 

famílias nucleares, Maia (2010., p.20) refere que os seus propósitos são “O 

estimar prevalências de fatores de risco de doenças cardiovasculares e suas 

relações com os níveis de atividade física, valores ponderais, idade e sexo. 

Avaliar o significado da agregação familiar nos níveis de composição corporal, 

atividade física e indicadores de risco cardiovascular”. 

Tendo sido, nos primeiros dois anos, realizada recolha e tratamento de dados, 

nesta etapa final do estudo, será realizado um trabalho de intervenção nos 

alunos considerados de risco. Ao longo deste ano letivo foram proporcionadas 

a esses alunos aulas suplementares de Educação Física, realizando um 

estudo, de forma a comparar diversas variáveis, tais como incremento de 

exercício físico, melhor nutrição, comportamento com o corpo e envolvimento 

das famílias. 

Participar no desenvolvimento deste projeto foi extremamente benéfico para 

mim, tendo ficado a perceber a dinâmica de um estudo desta dimensão e de 

como proporcionar uma ação de intervenção junto de uma comunidade tão 

vasta como é a comunidade escolar. 

Um dos problemas da comunidade em geral é o excesso de peso, sobretudo 

na população mais jovem e os riscos na saúde que daí advêm. No contexto em 

que me situo o mesmo acontece, sendo bastante pertinente o desenvolvimento 

de um projeto desta natureza, sensibilizando toda a comunidade para os 

benefícios da atividade física e desportiva na sua saúde.  

A atividade física e desportiva associada à Saúde, por ser um tema tão 

importante no contexto em que estou a realizar a formação inicial, por ser um 

dos propósitos da Educação Física, e mesmo por ser um tema de grande 

pesquisa na FADEUP, penso ser bastante pertinente direcionar o meu estudo 

investigação-ação para o “Projeto Santo Tirso Com Vida”, como retratarei de 

seguida.  
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4.4. Área 4- Desenvolvimento Profissional 

 

Esta área de desempenho menciona as atividades e as vivências que 

contribuíram para a construção da minha competência profissional. 

 

4.4.1. Projeto Investigação-Ação–Exploração de dados do “Projeto Santo Tirso 

ComVida” 

 

4.4.1.1. Introdução 

 

A revolução tecnológica verificada ao longo dos tempos fez com que a 

sociedade em geral evoluísse no seu estilo de vida, na medida em que o seu 

quotidiano se tornou mais cómodo pela facilidade de recursos, como por 

exemplo a internet. Isto, juntamente com outros fatores amplamente 

conhecidos, fez emergir e desenvolver um enorme flagelo na nossa sociedade, 

o sedentarismo.  

Atualmente, as gerações mais jovens, pelo facilitismo de recursos, passa 

grande parte do tempo em atividades de reduzido dispêndio energético, ao 

contrário das gerações mais antigas. Se antigamente uma criança se divertia a 

fazer brincadeiras na rua com os seus colegas, onde saltavam, corriam,etc., 

hoje poucas crianças dispensam umas quantas horas diárias a ver televisão, 

jogar videojogos e navegar na internet. De facto, esta mudança radical nos 

estilos de vida, acarreta cada vez mais um perigo na saúde pública: a 

obesidade.     

Sabe-se que uma criança ou jovem obesa tem enorme probabilidade de se 

tonar num adulto obeso. Isto prevê que ao longo dos tempos se verifique uma 

prevalência cada vez maior de doenças cardiovasculares. Note-se 
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que,segundo inúmeros investigadores, a obesidade, mais concretamente a 

gordura abdominal, é um dos fatores de risco metabólico.    

Perante isto, a Escola tem necessariamente um papel preponderante a realizar 

na procura de inverter esta tendência social. Pela enorme influência na 

formação de crianças e jovens, tem o dever de transmitir valores e atitudes que 

se coadunem com hábitos de vida saudáveis. Por sua vez, a disciplina de 

Educação Física, pela sua relação íntima com a atividade física e desportiva, 

desenvolvimento do corpo, estética e autoestima, é um meio privilegiado na 

Escola para incutir nos alunos a necessidade de adoção de estilos de vida 

ativos, sensibilizando-os para os seus benefícios ao nível da Saúde.   

Para além da disciplina de Educação Física, as Escolas podem procurar intervir 

nesse sentido através de projetos de sensibilização e intervenção junto das 

suas comunidades educativas. Um caso evidente é o Projeto “Santo Tirso 

ComVida” na Escola Secundária de D. Dinis- Santo Tirso. Desde há dois anos, 

está a ser desenvolvido um estudo, em que participam, para além da Escola, a 

Câmara Municipal de Santo Tirso e a Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. Trata-se de um Projeto de pesquisa e intervenção educativa 

envolvente e aglutinador para toda a Comunidade Educativa. Dois dos grandes 

propósitos para os alunos da E.S.D.D, segundo Maia (2010, p. 20), são 

“estudar a prevalência dos indicadores de síndrome metabólica e sua 

associação à idade, sexo, níveis de sedentarismo e prática desportiva. Analisar 

os efeitos dos níveis de atividade física, resistência cardiorrespiratória e 

categorias do IMC nos diferentes indicadores da síndrome metabólica”. 

Tendo sido, nos primeiros dois anos, realizada recolha e tratamento de dados, 

nesta etapa final do estudo, foi realizado um trabalho de intervenção nos 

alunos considerados de risco. Ao longo deste ano letivo foi proporcionado a 

esses alunos aulas suplementares de Educação Física. Esta participação foi 

alvo de estudo, de forma a comparar diversas variáveis, tais como incremento 

de exercício físico, melhor nutrição, comportamento com o corpo e 

envolvimento das famílias. 
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Como Estudante Estagiário na Escola Secundária de D. Dinis, contribuí para o 

desenvolvimento deste projeto neste ano letivo. Pela importância deste estudo 

na vida destes alunos, e por a atividade física associada à Saúde ser um dos 

campos de intervenção do Professor de Educação Física, tenho como objetivo 

estudar a correlação entre o nível de atividade física dos alunos e a sua aptidão 

cardiorrespiratória.  

Como Professores de Educação Física, também somos responsáveis pela 

saúde dos alunos, na medida em que o exercício físico apresenta um carácter 

preventivo e de reabilitação de doenças cardiovasculares, por exemplo. Assim 

sendo, é nossa função incutir nos alunos hábitos de vida ativos. 

Deste modo, é pertinente averiguar de que modo a atividade física regular tem 

efeitos na aptidão cardiorrespiratória dos alunos, tendo em conta que se trata 

de um fator de proteção de doenças cardiovasculares.   

 

 

4.4.1.2. Revisão da Literatura 

 

Ao longo dos tempos tem-se verificado, na sociedade, inúmeras 

transformações ao nível dos estilos de vida. De um modo geral, as sociedades 

adquiriram melhores níveis de vida, fruto das elevadas transformações 

socioeconómicas e científicos-culturais. Atualmente, verifica-se na sociedade 

grande comodidade no dia-a-dia devido ao avanço tecnológico, por exemplo. A 

informação está sempre disponível através da internet, as crianças e os jovens 

já não saem como saíam do seu lar para se divertirem, preferindo passar 

grande parte do seu tempo livre a ver televisão ou a jogar videojogos.  

Estas transformações sociais fizeram com que hoje em dia prevaleçam estilos 

de vida sedentários em grande parte da população, notando-se o incremento 

mais acentuado da taxa de obesidade infantil. Ora, segundo Mendonça (2004), 

a melhoria da qualidade de vida reflete-se nos incrementos de prevalência de 

obesidade e risco cardiovascular.   
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Tendo em conta a realidade com que nos deparamos, urge desenvolver 

estratégias, nomeadamente ao nível da aula de Educação Física, para inverter 

este percurso. Com efeito, de acordo com Santos, Maia e Mendonça (s/d) 

referindo-se aLavie, Milani e Ventura (2009), a obesidade é um dos principais 

fatores de risco de doenças cardiovasculares. Há cada vez mais crianças e 

adolescentes obesos, tendo assim maiores riscos de doenças 

cardiovasculares. 

Por outro lado, é sabido que a aptidão cardiorrespiratória é um fator protetor de 

doenças cardiovasculares. Tal como refere Eisenmann (2007), alterações no 

estilo de vida, incremento dos níveis de atividade física e de resistência 

cardiorrespiratória são boas alternativas para prevenção ou redução de risco 

cardiovascular. Torna-se então pertinente que, nas aulas de Educação Física, 

haja o desenvolvimento da resistência cardiorrespiratória, prevenindo e/ou 

atenuando o risco desta enfermidade. Contudo, a aula de Educação Física, 

devido à sua reduzida carga horária (pelo menos em Portugal), faz com que 

não seja possível realizar um trabalho tão consistente como o necessário. Por 

conseguinte, é fundamental que um dos objetivos da disciplina de Educação 

Física seja, efetivamente, o de incutir nos alunos a necessidade de hábitos de 

vida ativo. É primordial que os alunos, no seu dia-a-dia, realizem atividades que 

envolvam atividade física e desportiva e menos atividades sedentárias. Com 

efeito existem alguns estudos (por exemplo Santos (2010)), que demonstram 

que crianças e jovens com níveis elevados de atividade física e desportiva, 

apresentam melhores níveis de resistência cardiorrespiratória. Assim sendo, e 

tendo em conta que o meu Estágio ocorreu na E.S.D.D, poderá questionar-se 

se também os alunos mais ativos desta mesma escola, apresentam melhores 

níveis de resistência cardiorrespiratória que os menos ativos. Perante esta 

interrogação, o objetivo deste estudo é estabelecer a correlação entre os níveis 

de atividade física e aptidão cardiorrespiratória nos alunos envolvidos na 

referida investigação.  

Se assim for, torna-se ainda mais pertinente a sensibilização dos Professores 

de Educação Física para a prática de atividade física e desportiva nos seus 

alunos, promovendo a ideia que índices elevados de atividade física elevam os 
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níveis de aptidão cardiorrespiratória que, por sua vez, reduz o risco de doença 

cardiovascular.  

Assim sendo, o objetivo deste capítulo é desenvolver uma pesquisa acerca 

destes conceitos, bem como estudos realizados sobre os mesmos. Para tal, 

consultei a biblioteca digital da FADEUP, pesquisando no catálogo da própria 

faculdade e nas Bases de Dados Ebsco e Sportdiscus. Para além disso, recolhi 

informações teóricas sobre estes conceitos e suas relações em livros e artigos 

científicos.  

Antes de expor o estado da arte, importa definir o objeto de estudo. 

Naturalmente que existem muitas abordagens para cada um dos temas, mas 

no âmbito deste trabalho restrinjo-me à abordagem mais frequente para o seu 

estudo. 

De entre os vários conceitos existentes de atividade física, aqueles que são 

mais utilizados neste tipo de abordagem são os seguintes: I) “Atividade física é 

definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que requer um dispêndio energético” (OMS 2012); II) “ A atividade 

física é definida como o movimento corporal produzido pela contração do 

músculo-esquelético que eleva substancialmente o dispêndio de energia” 

(Franklin 2000, p.4). 

Relativamente à resistência cardiorrespiratória ou aptidão cardiorrespiratória, 

as suas definições mais relevantes para este estudo são: I) “Resistência é a 

qualidade física que permite um continuado esforço, proveniente de exercícios 

prolongados, durante um determinado tempo” (Gomes 1989, p.181); II) “A 

aptidão cardiorrespiratória está relacionada à capacidade de realizar um 

exercício dinâmico de intensidade moderada a alta com grandes grupos 

musculares por longos períodos de tempo” (Franklin 2000,p.45). 

No que concerne à relação entre as duas variáveis, segundo vários estudos 

recolhidos, há uma tendência de os jovens terem tanto melhor capacidade 

cardiorrespiratória, quanto mais atividade física praticam. Aliás, vários autores 

sugerem que a atividade física e o incremento de resistência cardiorrespiratória 

são fatores protetores de doenças cardiovasculares (Por exemplo Santos, Maia 
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e Mendonça (S/D). Ou seja, de acordo com estes autores, que se sustentam 

em Vaughan, Janus, Philpot, Davis-Lameloise, Lo, et al (2009), incrementos do 

nível de atividade física e aptidão cardiorrespiratória, tem sido consideradas 

boas alternativas para prevenção ou risco cardiovascular, sendo referido que a 

atividade física se apresenta como fator cárdio-protetor, já que reduz o risco de 

surgimento da hipertensão arterial, elevando o gasto energético. Os autores 

referem ainda que a aptidão cardiorrespiratória, está associada a um perfil 

cardiovascular mais saudável, apresentando-se como fator protetor do sistema 

cardiovascular.  

Assim sendo, pretendo verificar qual a relação entre as variáveis atividade 

física e aptidão cardiorrespiratória nos alunos da Escola Secundária de D. 

Dinis. 

 

 

4.4.1.3. Objetivos 

 

Objetivo Geral:  

Este estudo pretende verificar a correlação entre o nível de atividade física dos 

alunos e sua aptidão cardiorrespiratória. 

 

Objetivo Específico:  

Verificar qual a relação entre os passos diários (pedómetro) e os resultados no 

teste de resistência “milha”. 

 

 

 

 



80 
 

4.4.1.4. Metodologia 

 

Caracterização daamostra: 

A amostra deste estudo é constituída por 54 alunos, a frequentarem desde o 7º 

ao 12º anos de escolaridade, com idades compreendidas entre 13 e 18 anos.  

O estudo realizou-se na Escola Secundária de D. Dinis – Santo Tirso e a 

seleção dos alunos teve em consideração os alunos com outro elemento da 

família a frequentar a escola, no âmbito do estudo de investigação denominado 

de “Projeto Santo Tirso ComVida”. 

 

Atividade física: 

Os níveis de atividade física foram estimados através da aplicação de 

pedómetros. Recorreu-se a um pedómetro New Lifestyles NL-1000, utilizado 

pelos alunos durante 7 dias (cinco dias da semana e dois dias de fim de 

semana). A variável a considerar é a média de passos nos 7 dias.  

 

Aptidão cardiorrespiratória: 

A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada com o teste da milha da bateria de 

testes Fitnessgram. Os pontos de corte fornecidos pela referida bateria, para o 

teste da milha, foram utilizados para classificar os adolescentes em aptos 

(dentro da zona de aptidão saudável), super-aptos (acima da zona de aptidão 

saudável) e não aptos (abaixo da zona de aptidão).  

 

Análise estatística: 

A análise estatística foi realizada através do softwareSPSS 20.0, mantendo-se 

o nível de significância de 5%. A descrição das variáveis será efetuada a partir 

da média e do desvio-padrão. A distribuição dos valores da A.F foi calculada 

através da média dos 7 dias da aplicação dos pedómetros. No teste da milha 

utilizou-se a categorização dos sujeitos em função do desempenho, sendo 
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classificados em aptos, super-aptos e não aptos. Recorreu-se à análise de 

regressão múltipla para retirar o efeito da idade dos alunos.   

 

 

4.4.1.5. Resultados 

Antes de realizar o cruzamento dos dados de atividade física e teste da milha 

foi realizada a análise exploratória do número de passos e resultados do teste 

da milha. 
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4.4.1.5.1. Análise exploratória do número de passos 

DescriptiveStatistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Média passos 65 25,00 9714,00 4190,3077 2114,14444 

Média dias da 

semana 
65 30,00 10429,00 3902,8308 1996,88201 

Média fins de 

semana 
56 4,00 11510,00 3836,1607 3010,33778 

Valid N (listwise) 56     

Tabela 1 – Análise exploratória do número de passos 

 

Como forma de verificar o nível de atividade física da amostra, foi realizada a 

média do número de passos total de cada indivíduo nos 7 dias. De acordo com 

Santos, Maia e Mendonça (s/d) referindo-se a Tudor-Locke et al (2006), um 

jovem para ser ativo deve realizar um número mínimo de 15000 passos no 

caso dos rapazes e 12000 nas raparigas.  

Através da análise exploratória de passos (imagem 1) verificou-se que a 

amostra apresenta níveis de atividade física muito abaixo dos valores 

esperados para uma população ativa. A amostra foi submetida à aplicação de 

pedómetros durante 7 dias consecutivos, 5 dias da semana e dois dias de fim 

de semana. A média total de passos durante os 7 dias de todos os indivíduos 

testados foi de 4190, sendo que o valor mínimo estabeleceu-se em 25, ao 

passo que o valor máximo fixou-se nos 9714. Perante estes resultados, 

verificou-se que nenhum dos alunos testados apresentou uma média de 

passos característica de uma pessoa ativa. Comparando a atividade física dos 

alunos entre os dias da semana e fim de semana, regista-se que a diferença 

não é muito significativa. A média de passos de todos os indivíduos em dias da 

semana estabeleceu-se em 3902 e aos fins de semana em 3836 número de 

passos. Deste modo, não fica evidente um maior índice de atividade física ao 
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fim de semana, se bem que os resultados identificam uma ligeira superioridade 

no número de passos ao fim de semana comparativamente com os dias da 

semana.  

 

4.4.1.5.2Análise exploratória dos resultados da milha 

Between-SubjectsFactors 

 ValueLabel N 

pontos de corte 

Milha 

,00 Inapto 8 

1,00 Apto 22 

2,00 super-apto 24 

Tabela 2 – Análise exploratória do teste da milha 

 

Para verificar o sucesso dos alunos no teste da milha, primeiramente dividiram-

se os mesmos em três grupos: aptos, super-aptos e não aptos, como é 

ilustrado na tabela 2. O grupo de aptos é constituído por todos os alunos que 

se encontram na zona saudável de aptidão física no teste da milha, de acordo 

com a tabela de referência zsaaf da bateria de testes Fitnessgram. Por outro 

lado, o grupo dos não aptos, representam os alunos que não obtiveram 

sucesso no teste da milha, e os super-aptos estão acima da zona saudável de 

aptidão física, segundo a tabela já referenciada.  

De entre todos os alunos, 8 não tiveram sucesso, dando uma percentagem de 

insucesso de 14,2%. Desta forma, constata-se que o nível de aptidão 

cardiorrespiratória dos alunos testados apresenta um nível razoável. 
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4.4.1.5.3Análise da correlação entre o número de passos 

efetuados  e os resultados do teste da milha 

 

Gráfico 1- Correlação entre atividade física e aptidão cardiorrespiratória 

 

Através do cruzamento de dados destes dois indicadores (gráfico 1), verifica-se 

a tendência de os alunos menos ativos (menor número de passos) concluírem 

a prova da milha em mais tempo, ou seja têm menor sucesso. Contudo, 

verifica-se que os alunos aptos apresentam melhores resultados no teste da 

milha que os super-aptos. Tal facto poderá dever-se à reduzida amostra, até 

porque os resultados não são estatisticamente significativos. O p é superior a 

0,05.  
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4.4.1.5.4 Discussão de resultados 

De acordo com os resultados apresentados, é de todo pertinente comparar e 

discutir os mesmos em função da literatura existente e estudos anteriormente 

realizados. O estudo pretendia verificar a correlação entre os níveis de 

atividade física e a aptidão cardiorrespiratória dos alunos da Escola Secundária 

de D. Dinis. Mais concretamente, pretendia-se apurar se os alunos mais ativos 

tinham a tendência para uma melhor aptidão cardiorrespiratória.  

Desta forma, foram analisados e explorados o número de passos diários da 

amostra durante 7 dias, bem como os resultados dos mesmos no teste da 

milha da bateria de testes Fitnessgram.  

Como Estudante Estagiário na Escola Secundária de D. Dinis e, como tal, 

envolvido no Projeto “Santo Tirso ComVida”, era pertinente verificar o nível de 

atividade física dos alunos, bem como a sua repercussão para os níveis de 

saúde. Sabendo que a aptidão cardiorrespiratória funciona como fator protetor 

de doenças cardiovasculares era importante, para mim, tentar perceber se os 

alunos mais ativos tinham maiores e melhores níveis de resistência 

cardiorrespiratória, de forma a ficar evidente a necessidade de 

desenvolvimento desta capacidade nos alunos nas aulas de Educação Física.  

Não tendo alcançado resultados consistentes (estatisticamente significativos), 

foi possível verificar a tendência de os alunos menos ativos terem menores 

índices de resistência cardiorrespiratória. Contudo, apenas posso especular 

devido à falta de consistência dos resultados. 

Possivelmente, a pouca significância estatística deve-se à reduzida amostra. 

Lembre-se que foram estudados 56 alunos num universo de 900. Por ser 

necessária a aplicação de pedómetros neste estudo, não foi possível aplicá-lo 

a mais alunos.    

Analisando somente o nível de atividade física dos alunos, pela média de 4190 

passos verificada e tendo também em conta que o aluno com maior média de 

passos nos 7 dias foi de 9714 passos, leva a crer que esta amostra é 

caracterizada por um elevado nível de sedentarismo. Note-se que seriam de 

esperar 12000 a 15000 passos diários para uma população ativa. Isto confirma 

uma ideia formada através do contacto com os alunos, isto é, que atualmente o 
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seu quotidiano pauta-se por um estilo sedentário, em que as atividades de 

lazer são essencialmente focadas em ver TV e jogar vídeo jogos.  

Comparando a atividade física dos alunos da Escola Secundária de D. 

Dinis,são várias as constatações que podem ser relevadas. No estudo de 

Santos (2010) ficou evidente que adolescentes ativos têem tendência para ter 

elevado nível de resistência cardiorrespiratória. Mais, no estudo de Santos, 

Maia e Mendonça(S/D) o número médio de passos à semana foi de 10313 nos 

rapazes e 8797 em raparigas. Ao fim de semana, os rapazes realizaram em 

média 6067 passos e as raparigas 5139 passos. Isto sugere que os alunos da 

E.S.D.D têm um nível de sedentarismo ainda mais elevado que os jovens da 

região do Porto (amostra de 212 sujeitos). Daqui se percebe a necessidade de 

incutir nos alunos da E.S.D.D hábitos de vida mais ativos, de forma a prevenir o 

surgimento de doenças cardiovasculares, por exemplo. 

 

4.4.1.6. Conclusão 

 

Tendo em conta os hábitos cada vez mais sedentários dos jovens, e o 

acréscimo de obesidade infantil e juvenil na sociedade, a aula de Educação 

Física é um meio privilegiado de sensibilização dos jovens para a necessidade 

da prática da atividade física e desportiva regular. Professores de Educação 

Física, têm, nas suas aulas, a missão de promover e/ou reforçar nos alunos 

hábitos de vida ativos e transmitir os seus benefícios ao nível da saúde.  

Por atribuir tamanha importância à atividade física associada à saúde nas aulas 

de Educação Física, o que talvez até foi influenciado pela existência do Projeto 

“Santo Tirso ComVida” na Escola Secundária de D. Dinis, resolvi direcionar o 

meu estudo investigação- ação para este tema.    

Tendo terminado todo o processo de investigação na ação, em que foram 

analisados e discutidos os resultados, faz todo o sentido realizar uma síntese 

de todo o processo. 

Para o estudo, tinha como objetivo verificar qual a correlação entre o nível de 

atividade física dos alunos e a sua aptidão cardiorrespiratória. Pois bem, os 
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dados não foram conclusivos devido à reduzida significância estatística. Ainda 

assim, foi possível verificar a tendência de os alunos menos aptos terem menor 

capacidade cardiorrespiratória.  

Assim sendo, não é possível avançar com dados conclusivos. Penso que a 

maior limitação do estudo foi a reduzida amostra. Não obstante, como o estudo 

envolveu a aplicação de pedómetros, não era possível abranger mais alunos. 

Não é, porém, um trabalho perdido, bem pelo contrário. Ao longo de todo o 

trabalho desenvolvido, fui refletindo sobre a temática, a qual considero ser 

muito importante para o meu desenvolvimento enquanto futuro Professor. Hoje, 

estou muito mais sensível para a necessidade de desenvolver nos alunos 

valores, atitudes e ações que se coadunem com hábitos de vida ativos. É muito 

importante para o Professor ter conhecimento estruturado e consistente para 

que na sua intervenção seja contundente e persuasivo, já que pretende alterar 

estilos de vida. Com esta investigação aprofundei os meus conhecimentos, o 

que fará com que no futuro seja mais eficaz neste tipo de intervenções perante 

os meus alunos.  

Para além de me desenvolver enquanto Professor de Educação Física, era 

importante que ocorresse em mim uma evolução como Professor Investigador. 

De facto, todo este processo fez com que “ saltasse” para um outro patamar de 

conhecimento. Através da realização deste trabalho, tornei-me conhecedor dos 

passos a seguir no âmbito de uma investigação. Inicialmente tinha poucas 

noções de como desenvolver um projeto desta natureza. Tratou-se de um 

processo complexo, mas igualmente muito enriquecedor.  

Por último, saliento a importância da realização deste estudo. Enquanto futuro 

Professor, permitiu-me adquirir, reforçar e desenvolver conhecimentos numa 

área que considero cada vez mais fundamental na Educação Física: inverter 

esta tendência de vida sedentária das crianças e jovens da nossa sociedade. 

Mais do que ensinar a jogar, a Educação Física é ensinar a viver melhor e com 

saúde.  
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
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Fazendo uma análise desta riquíssima experiência de vida que foi o Estágio 

Profissional, foi-me possível vivenciar momentos como Professor que jamais 

esquecerei. Depois de muitas dificuldades, de superações e finalmente de 

objetivos alcançados, tenho ainda mais a certeza que quero Ser Professor. O 

Estágio profissional proporcionou-me momentos de grande aprendizagem, 

nomeadamente no confronto entre a teoria e a prática real de ensino, fazendo-

me perceber em toda a sua essência o que preconiza a profissão docente.  

Hoje, para mim, Ser Professor, é muito mais do que o era antes desta etapa. 

De facto, só passando por uma experiência prática deste nível é que torna 

possível perceber todos os mecanismos, normas e valores que regem a 

Escola. Através desta experiência fui construindo de uma forma consistente a 

minha identidade profissional, o que possibilitou que hoje me sinta efetivamente 

Professor.  

No Estágio Profissional, para além da condução do processo ensino-

aprendizagem, vivi momentos no seio da Escola através da participação em 

atividades e contactos com toda a comunidade educativa que me permitiram 

desenvolver capacidades sociais e relacionais, tão importantes ao Ser 

Professor.   

Durante todo o processo, refleti sobre a minha prática em busca de uma 

constante melhoria. Foi um processo difícil, mas que fez com que agora me 

sinta capaz de, no futuro, assumir a função de Professor de uma forma 

autónoma. Sinto que refletindo sobre a prática, continuarei a progredir na 

procura de me desenvolver cada vez mais enquanto Professor.     

Olhando para trás, reparo como foi importante o estabelecimento de objetivos 

pessoais para o Estágio Profissional através do PFI. Este documento elaborado 

no início da caminhada foi um importante auxílio em todo o processo de 

desenvolvimento profissional. Foi, sem dúvida, peça chave na regulação do 

meu trajeto. 

Tal como tinha planeado, desempenhei as minhas funções de planeamento e 

intervenção no processo-ensino aprendizagem em paralelismo com uma 
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envolvência global na vida da Escola. Sinto, portanto, que os objetivos foram 

cumpridos.  

Tendo sido uma etapa dolorosa, difícil e de enorme sacrifício, foi igualmente 

uma das mais gratificantes fases da minha vida, reforçando a minha vontade 

de Ser Professor.  

Sei que a partir de agora não terei uma missão nada fácil. Trata-se de uma 

profissão em que atualmente o desemprego é uma realidade. No entanto, não 

desanimarei, pois se até agora fui capaz de superar todos os desafios, nada 

me deterá de lutar pelo meu sonho de Ser Professor. Enquanto tal não se 

concretiza, continuarei a investir na minha formação, intervindo também 

noutras áreas ligadas à Educação Física, para que, quando chegar o momento 

tão aguardado, corresponda às expectativas. 

Independentemente das dificuldades, continuarei a lutar contra todas as 

contingências e adversidades. Afinal Ser Professor, é um exercício de 

autossuperação constante.  
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Anexo 1 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
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Anexo 2 

UNIDADE TEMÁTICADE VOLEIBOL 
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Anexo 3 

EXEMPLO DO PLANO DE AULA
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Anexo 4 

NOTICIA NO JORNAL LOCAL SOBRE A ATIVIDADE 

“MEXER É VIVER”
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