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Resumo 

O presente relatório retrata a Prática de Ensino Supervisionada inserida 

na Unidade Curricular de Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O documento 

está composto sob a forma de um conjunto de cartas dirigidas a um familiar 

ausente, contando o processo vivido e refletido da prática profissional 

desenvolvida. Na parte inicial constam as expectativas iniciais, passando 

depois à realidade vivenciada, onde se inclui a reflexão detalhada sobre toda a 

conceção, planeamento, realização e avaliação, tendo em conta os problemas, 

as atividades, as dificuldades, as estratégias e a avaliação e controlo do 

trabalho desenvolvido. Adicionalmente, também estão expressas as reflexões 

relativas aos momentos mais marcantes, desafiantes e de maior ansiedade 

associados às aprendizagens pessoais e profissionais e às tarefas, 

compromissos e responsabilidades assumidas. O relatório integra ainda um 

estudo de investigação-ação intitulado Registo de Conteúdos, cujo problema foi 

gerado na prática de ensino, quando, no momento do planeamento se 

constatou não existir informação relativa às modalidades e conteúdos 

aprendidos pelos alunos nos anos anteriores. O principal objetivo do estudo foi 

o de saber quais os registos das aprendizagens que os professores fazem dos 

alunos e como os transmitem para os professores do ano seguinte, a par da 

sua opinião acerca da importância que atribuem à existência de um registo das 

habilidades aprendidas pelos alunos nos anos anteriores, para posterior 

consulta. Conclui-se que a existência de registos anteriores das aprendizagens 

dos alunos facilitaria muito o trabalho de planeamento dos professores e 

contribuiria positivamente para a aprendizagem dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Prática de Ensino 

Supervisionada, Registo de Aprendizagens.  
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Abstract 

This report deals with the Supervised Teaching Practice belonging to the 

Curricular Unit of Professional Traineeship leading to the Master Degree in 

Physical Education Teaching for elementary and secondary levels of education, 

at the Faculty of Sport of Oporto’s University. The document is composed of a 

set of letters addressed to an absent relative, describing the experimented and 

reflected professional practice. The first expectations are in the introductory 

part, followed by the reality witness, where the detailed reflection on all 

conception, planning, implementation and evaluation is included, not forgetting 

the problems, activities, difficulties, strategies, evaluation and control of the 

whole work done. Moreover, the reflections on the most relevant challenging 

and anxious moments associated with personal and professional learning and 

tasks, commitments and responsibilities are registered as well. The report also 

includes a research-action study called Registration of Contents. Study problem 

was arisen from the teaching practice, when, at the planning level it was 

concluded that no information exists about the sports and contents learned by 

the students in previous school years. The main purpose of the study was to 

find out students’ learning records that teachers keep and how they transmit 

them to their peers in the following year, registering they opinion about the 

importance given to the existence of a registration of skills/abilities learned by 

their students in the years before, to be looked at in the future. In conclusion, 

students’ learning registration in the previous years would make teachers’ 

planning work easier and it would greatly contribute to students’ learning 

process. 

 

KEY-WORDS: Physical Education, Supervised Teaching Practice, 

Registration of Learning. 

  



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prefiro escrever-te, porque sei que onde quer que 

estejas irás ouvir-me 
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No meu quarto, S. Roque - 3 de março de 2013 

 

Aqui estou eu a caminho da reta final do Estágio Profissional, seis 

meses depois do início do mesmo, preparada para contar e escrever aquilo que 

pretendo que seja a verdadeira imagem da minha primeira etapa enquanto 

profissional docente, num processo contínuo de formação e aprendizagem. 

Vou fazê-lo de forma sucinta, para não te subcarregar com excesso de 

informação. No fundo, vou escrever-te o meu Relatório de Estágio. 

Estes últimos tempos têm-me dado que pensar. Tenho revivido todo o 

percurso pelo qual passamos, tu, eu, e toda a nossa família, quando soubemos 

que estavas doente. O ano tem sido marcado por muitas mortes de familiares 

de amigos que me são muito queridos, o que me faz reviver tudo outra vez, 

outra e outra vez. Adoeceste em agosto de 2005, mas nada que nos fizesse 

pensar que não ultrapassarias a doença após a primeira intervenção cirúrgica. 

Lembro-me perfeitamente de te terem recomendado um médico em São João 

da Madeira, do qual não gostaste nada, porque te disse que irias falecer cedo e 

do coração. Não gostaste nada da frontalidade dele e não voltaste àquele 

médico, que na altura te deixou desmotivada. Foste sujeita à primeira 

intervenção cirúrgica e correu tudo bem, no entanto, mais tarde, tiveste de ser 

sujeita a uma segunda. Esta deixou-te bastante debilitada e recordo-me que a 

minha mãe não queria deixar-me ver-te, porque achava que eu iria ficar 

perturbada, dado o teu aspeto físico muito abatido. Mesmo assim, não a 

respeitei e decidi arranjar forma de passar o segurança sem que ele me visse, 

e consegui! Procurei o teu quarto e fui ter contigo. Ela tinha razão. Não 

consegui ter a força suficiente para te ver naquele estado e acabei por me 

sentir mal. Quando deram pela minha falta na sala de espera, automaticamente 

perceberam que já estava contigo e passado uns instantes já tinha a minha 

mãe comigo. Mal conseguia falar. Senti-me como uma criancinha em estado de 

choque depois de um acidente de carro. Gaguejava palavras entre um choro 

completamente descontrolado. Tinha sido realmente um choque. Estavas muito 

diferente, muito magra, muito fraca, não parecias tu. Acalmei-me quando me 

disseram que, apesar do aspeto, estavas muito lúcida. Esperei que acordasses 

para podermos falar como do costume, sobre a escola, os testes, as notas. 

Para mim, os estudos sem o teu apoio quase diário não faziam muito sentido. 
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Todos os dias sentia falta de ir para tua casa estudar contigo e receber o teu 

apoio. Já ouvi dizer e é bem verdade, que somos sempre muito mais na vida 

dos outros do que aquilo que possamos imaginar. E talvez nunca tenhas 

percebido realmente o quanto eras importante na minha vida. Ficavas sempre 

muito comovida quando te ia visitar ao hospital e eu sentia-me 

verdadeiramente especial para ti. Não seria capaz de te abandonar num 

momento como aquele. E a minha mãe sempre me disse que é nos hospitais e 

nas prisões que se veem os verdadeiros amigos. 

Mas como te estava a contar, aliás, como já te tinha escrito numa outra 

carta (aquela em que te falei das minhas expectativas1), o Estágio Profissional 

surgiu como o momento final da minha formação inicial, após ter contactado 

um vasto leque de disciplinas prático-teóricas, que permitiram e auxiliaram o 

cumprimento das tarefas no âmbito da prática pedagógica. O Estágio 

Profissional representou, assim, uma etapa indispensável na minha formação, 

enquanto promotora de um ensino de qualidade. Ele marcou o momento da 

integração e colocação dos conhecimentos que adquiri até então no processo 

de ensino-aprendizagem, através do acompanhamento a uma turma de uma 

escola pública. Desempenhei as funções docentes em contexto real de 

escolaridade. 

Li também num dos meus documentos de estágio com o título de 

“Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário da FADEUP”, escrito por Matos (2012) que “o Estágio Profissional 

entende-se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário do professor, numa 

interpretação atual da relação teoria-prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar”. E que “o Estágio Profissional visa a integração no exercício 

da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão”. Estou a dizer-te isto porque é importante perceber 

qual o objetivo e em que consiste, realmente, o Estágio Profissional. 

 

1. In: Projeto de Formação Individual (PFI), Diana Costa (2012) 
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Continuei a ir visitar-te ao hospital com a minha mãe, de onde não mais 

saíste após a segunda intervenção cirúrgica. Percebi que estavas assustada, 

mas acho que não tanto quanto eu. Disseste-nos que pressentias que não ias 

sair mais daquele hospital e a verdade é que tiveste razão. Estavas muito mais 

assustada do que eu, mas acho que tentavas disfarçar. Tenho a certeza de que 

a tua maior inquietação tinha a ver com o teu filho Rui, sempre foste mãe-

galinha e ele sempre foi o pilinhas d’ouro. Acho que não consigo imaginar o 

pavor que se instalou dentro de ti.  

Mais tarde aconteceu o inesperado. Uma paragem cardiorrespiratória 

quase acabou contigo, e com todos nós. Deixas-te de falar, de ver, de ouvir. 

Fiquei completamente destroçada. O medo começou a correr-nos pelas veias 

como se de sangue se tratasse. Ninguém falava do medo que sentia, talvez 

para não lhe dar muita importância, mas ele crescia silenciosamente dentro de 

cada um de nós. Andei meses a correr para o hospital, para te ver, e lembro-

me, como se fosse hoje, do teu olhar fixo em mim mas principalmente das tuas 

unhas cravadas na pele das minhas mãos de tanta força que fazias para me 

agarrar e para que eu ficasse ali, contigo. Tenho a certeza de que ouvias cada 

palavra que eu dizia, e choravas. Tenho uma vontade gigantesca de te ter 

perto de mim. E sei pelo menos enquanto te escrever, que estarei bem 

acompanhada.  

Como te disse atrás, vou escrever-te o meu Relatório de Estágio que, 

apesar de ser uma construção pessoal, isto é, cada um escreve-o como assim 

o entender (como eu que optei por escrevê-lo para ti num conjunto de cartas 

em formato de livro), tem de cumprir os elementos que as estruturas geral (das 

dissertações dos 2º Ciclos impostas pela faculdade) e específica (do mestrado 

em ensino) contemplam, ou seja, há determinados pontos que tenho 

obrigatoriamente de focar, os quais vou já dar-te a conhecer. Então, da 

estrutura específica do relatório de Estágio Profissional faz parte a introdução 

onde tenho de explicar como surgiu o Estágio, como acabei de escrever nas 

páginas que acabaste de ler. Para além disso, tenho de salientar a dimensão 

pessoal como um género de uma autobiografia que expresse o meu “eu” e as 

circunstâncias do meu percurso de vida que me conduziram ao prazer e gosto 

pelo desporto e particularmente pelo ensino, interpretando-o de forma a retirar 

ilações para o “ser professora”. Mas, para além disto, também tenho de fazer o 
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confronto entre as expectativas iniciais de que te falei na carta anterior e a 

realidade por mim vivenciada. Terei também de abordar questões relacionadas 

com o enquadramento e a Prática profissional sob o ponto de vista legislativo, 

institucional e funcional, caraterizando as condições imediatas da relação 

educativa, isto é, tenho de caraterizar de forma aprofundada o contexto de 

realização do Estágio (a escola, os alunos, o meio). O relatório recai também 

sobre a realização da Prática Profissional e nele é refletido todo o processo 

tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as estratégias e a 

avaliação e controlo do trabalho desenvolvido, revisitando o processo de 

Estágio Profissional recorrendo, por vezes, ao diário de bordo que fui 

escrevendo após cada aula lecionada. Irei também concluir todo o processo e 

perspetivar um futuro tendo em conta o que é ser professora atualmente. 

Finalmente, deste relatório também fará parte o meu projeto de estudo que tem 

como tema Registo de Conteúdos, que terei muito gosto em explicar-te e em 

dar-te a conhecer, assim como todo o Relatório que decidi escrever para ti. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sou uma apaixonada 
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Marina do Freixo, Porto - 7 de março de 2013 

 

Desde nova que me aborrece ter um nome tão extenso, mas querendo 

ou não, o facto é que o meu nome é Diana Raquel Francisco Almeida da 

Costa, mais conhecida por Diana Francisco (podes rir-te com a minha teimosia 

de implicar com o meu nome, porque eu não me importo). Sou estudante-

estagiária da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) 

como tu sabes. Completei vinte e três anos, no passado dia seis de março, e é 

um bom dia para se nascer.  

No aniversário da prima Maria João, há cerca de três semanas, esteve a 

família toda reunida, como é habitual, e vi a Diana (a namorada do teu filho) 

com um barrigão do tamanho do mundo. Perguntei-lhe quando iria nascer o 

menino e ela disse-me que, no máximo, daí a quinze dias. Pensei para mim 

que já não nasceria no meu dia de aniversário (coisa com a qual sonhava que 

acontecesse), pois pelas minhas contas iria nascer a dois de março. Apesar 

disso, fartei-me de comentar com os meus pais e com a minha irmã que seria 

mesmo engraçado ele nascer no mesmo dia que eu. Para mim, seria uma bela 

coincidência. Mas coincidência, ou não, o certo é que o rapazola decidiu 

retardar o nascimento e só veio ao mundo, em que dia? Adivinha lá… Pois é, 

dia seis de março, para meu orgulho! Fiquei muito feliz, foi o melhor presente 

de aniversário que já tive. E aposto que tiveste mão nisto, confessa! E também 

aposto que te vais rir quando leres estas linhas, como se de uma confissão se 

tratasse (já te conheço). Naquelas festas de aniversário, como o da Maria 

João, acho que algumas pessoas ainda não se habituaram à ideia do vazio que 

deixaste nas nossas vidas. Eu e a tia Olga, a tua irmã, temos sempre a 

tendência de puxar conversa em que, por incrível que pareça, marquemos a 

tua presença. E ela chora. Eu tenho mais força e não choro, mas compreendo-

a. Se para mim foi e continua a ser difícil lidar com a tua perda, para ela, que 

perdeu uma irmã, é ainda pior. Para a animar, decidi contar-lhe que através de 

um trabalho para a faculdade estou a escrever várias cartas para ti, como se 

fosse um livro. Contei-lhe que é a ti que vou escrever-te o meu Relatório de 

Estágio. Ela ficou radiante e pediu-me que a deixasse ler. Disse-lhe que sim, 

como é óbvio. No entanto, não será a primeira, nem a segunda, a lê-lo (porque 
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a primeira és tu), mas muito provavelmente será a terceira ou a quarta, isso 

também não importa. 

Chegou a uma fase em que foste transferida para um Hospital Terminal, 

que como o próprio nome indica, é um lugar onde só estão as pessoas em fase 

terminal, à espera da sua hora. Faleceste pouco tempo mais tarde, na fase da 

minha transição do 10º para o 11º ano. Perdoa-me, mas eu odiava lá ir. Aquele 

lugar carregava energias negativas, era uma sensação que não consigo 

explicar. Naquele hospital, só me sentia bem quando chegava à tua beira. 

Continuo a viver na freguesia de Oliveira de Azeméis, cidade com a 

qual, já sabes, não simpatizo, pois sempre estudei na vizinhança, em São João 

da Madeira, e é essa a cidade com a qual mais me identifico. Deves lembrar-te 

que pratico desporto desde muito cedo. O meu primeiro contacto com a 

Educação Física foi no Infantário I.O.S., por volta dos três anos de idade, 

essencialmente com a Ginástica Artística e a Natação. Portanto, a atração 

pelas atividades físicas desportivas manifestaram-se muito cedo. A partir daí 

não mais parei, como pudeste acompanhar. Pratiquei Natação, Dança Jazz e 

“acabei” no Basquetebol. Ainda assististe a este meu percurso, se bem que 

não tivesses presenciado parte do Basquetebol federado. O que não sabes é 

que fiz parte de dois clubes, da Associação Desportiva Sanjoanense (A.D.S.) e 

do Grupo Recreativo Independente Brandoense (GRIB), ainda que em 

diferentes momentos. Posso afirmar que foi nestes clubes que o meu corpo 

ganhou forma, à volta de uma equipa com colegas e técnicos fantásticos e em 

torno de uma bola de Basquetebol. Com todas as pessoas que cruzaram o 

meu caminho nestes dois clubes do coração, e inevitavelmente com a 

sucessiva e indispensável presença do elemento fundamental do jogo, a bola, 

aprendi a conhecer-me, a encontrar-me e a moldar-me. Consegui conhecer o 

meu corpo, a minha pessoa, aprendi a lutar por objetivos e descobri que sou 

apaixonada pelo desporto, que é ele que me faz andar para a frente.  

Tu não sabes, mas quando concluí o Ensino Secundário não tinha 

dúvidas de serem a Educação Física e o Desporto a minha vocação. Por isso 

ingressei no Ensino Superior, no Instituto Superior da Maia (ISMAI). Nesta casa 

tive a sorte de me cruzar com vários profissionais, sendo o que mais me tocou 

o professor Barros da Cunha, que, pelo seu rigor, autoridade e paixão nas 

aulas, me suscitou o interesse e o gosto por vir a ser professora e Educação 
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Física. É óbvio que o facto de eu e o professor Barros da Cunha partilharmos o 

gosto pelo mesmo clube, influenciou muito… (Estou a brincar!). A passagem 

pelo ISMAI deu-me a oportunidade de estudar um ano no Brasil, onde me 

deparei com diferentes ideias, culturas, costumes e professores. Esta 

experiência enriqueceu-me muito, tanto como pessoa, como futura professora. 

Pessoalmente, cresci e aprendi a não depender do papá e da mamã para tudo, 

aprendi a desembaraçar-me sozinha e a viver longe das pessoas que me são 

mais queridas. Do Brasil e particularmente da Universidade Federal de Santa 

Catarina, guardo uma experiência marcante com uma professora de Atividade 

Física em Academia, que em meia dúzia de palavras me chegou a dizer que a 

época em que ela cresceu influenciou muito a sua profissão enquanto 

professora. Aquelas palavras fizeram-me pensar e mais tarde consegui 

perceber o que ela me quis transmitir. Basicamente, ela quis dizer-me, assim 

como li numa dissertação de Mestrado em Educação intitulada Ser professor, 

da autoria de Ferreira (2009, p. 16), que “muitos fatores são importantes na 

construção de um professor”, encontrando-se “entre eles a época em que o 

docente cresceu e ingressou na profissão e os sistemas de valores e crenças 

educativas dominantes na altura”. Acho que atualmente desacreditam que é 

possível formarem-se bons professores, talvez pela crise em que o país se 

encontra, pois a maioria dos jovens tem estudado com o pensamento de que 

para nada serve o esforço académico que estão a fazer, e a tal professora quis 

dizer-me que, hoje em dia, ser uma boa professora só depende de mim. E 

assino por baixo, e sei que tu também. 

Independentemente de me ter licenciado no ISMAI e ter vivenciado uma 

experiência diferente no Brasil, reconheço que ter frequentado o mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na FADEUP foi 

uma mais-valia, pois recebi formação de profissionais altamente conceituados, 

que deram um importante contributo para a minha formação.  

Quero ser professora, e tu sabe-lo bem! Assumo-o com todas as minhas 

forças. Concordo com Teixeira (1995, p. 161) que diz que “a profissão docente 

é uma profissão com enormes possibilidades de realização pessoal”. E eu 

quero ser uma professora comunicativa. Uma professora que, como refere 

Borges (cit. por Ferreira, 2009, pp. 73-74), “dá instruções, avalia as 

aprendizagens, passa os olhos pelos alunos, movimenta-se pela sala, chama a 
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atenção a uns e por vezes ignora outros, apresenta um ar alegre, bem-

disposto, ou pelo contrário contrariado, e carregado de mal-estar, pisca o olho 

em sinal de aprovação ou torce o nariz em sinal de que espera melhor”. Mas, 

fundamentalmente, eu quero ser uma professora que deixe marcas nos alunos, 

para que eles não mais me esqueçam, assim como eu nunca mais te vou 

esquecer. 

Os teus últimos meses de vida foram dolorosos para mim. Não 

suportava ver-te sofrer e não poder fazer nada, mas também, nunca tive a 

coragem de pedir a Deus para te levar. A ideia da tua morte pairava cada vez 

mais forte sobre os meus dias, mas recusava-me a perder-te. Neste momento 

olho para trás e acho que tive muito medo da morte. 

Recordas-te de te ter contado como me sentia antes de iniciar o ano de 

Estágio?! Da ansiedade, do receio, algum medo, inclusive, que senti? Não foi 

por pensar que não estaria preparada pedagogicamente para assumir o papel 

de professora. Na verdade, a minha maior preocupação era saber se estaria à 

altura do desafio, sendo capaz de controlar a turma, quer ao nível do 

comportamento, quer ao nível do empenho e participação. Claramente um 

receio de um professor iniciante, na etapa mais importante, mas também mais 

complexa do desenvolvimento da minha carreira docente, marcada por 

momentos de tensão e dúvidas numa fase cheia de novidades. Este meu 

receio foi rapidamente ultrapassado. A turma já tinha sido acompanhada pelo 

meu professor cooperante, e como ele me disse, já estava “domesticada”, ou 

seja, os alunos já sabiam as regras do jogo. Apesar disto, percebi que tenho 

personalidade e capacidade suficientes para impor respeito e regras na aula, e 

para contornar e ultrapassar os episódios menos felizes que decorreram 

durante o Estágio. Ainda assim, mesmo agora, findo o estágio, há momentos 

em que penso como será o futuro numa escola, e enfrentando uma turma não 

“domesticada”. Como irei reagir sem o apoio do professor cooperante, que me 

acompanha nas aulas, me ampara no erro e me felicita nos sucessos? Se for 

uma turma problemática e complexa, terei pulso suficiente para fazer o meu 

trabalho bem feito? Como te disse, não é o problema de não me sentir 

preparada pedagogicamente, e talvez pareça contraditória, porque já afirmei 

que me sinto com personalidade e capacidade suficientes para impor respeito e 

regras na aula, mesmo não tendo pegado numa turma totalmente 
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desconhecida. O problema, ou melhor, a realidade, é que o meu professor 

cooperante tem uma característica que eu não tenho e que é a que 

fundamentalmente me falta - a experiência. Ela é um complemento 

fundamental para a competência do professor na resolução deste tipo de 

problemas de que falei, acerca da forma de controlar a turma e impor respeito. 

Não concordas? Por mais competente que eu seja a nível académico, tenho 

consciência de que no futuro acontecerão várias situações com as quais não 

estarei preparada, porque não fui ensinada, a lidar. Essas, apenas com a 

experiência conseguirei ultrapassar. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Os amigos são tudo, quando algo falha
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No salão de minha casa, à lareira, S. Roque - 20 de março de 2013 

 

O pior dia da minha vida tinha chegado, naquela manhã horrível de 5 de 

julho. Fiquei imobilizada debaixo dos meus lençóis, após o toque do telefone 

me ter despertado. Ouvi a minha mãe a atender e a dizer “Ainda bem que Deus 

a levou, já chegava de tanto sofrimento!” Era tudo o que eu não queria ouvir. 

Por momentos, cheguei a pensar que estaria apenas a viver mais um pesadelo, 

que na altura, já era habitual. A minha mãe dirigiu-se ao meu quarto para me 

contar que tinhas falecido. Deitou-se a meu lado e começou a passar a sua 

mão delicada pela minha cabeça. Imaginou que talvez eu pudesse ter ouvido a 

conversa. E fiquei quieta, sem conseguir fazer qualquer movimento. Não 

estava preparada para a ouvir dizer que já tinhas partido, mas não tive 

alternativa. E chorei! Chorei muito mais do que falei, se é que falei! Já não me 

lembro. 

O meu Estágio Profissional, como já te tinha contado numa outra carta, 

foi vivenciado na Escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH), situada na 

Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, na grande cidade do Porto. Como sei 

que gostas de História, ficas a saber que a ESAH teve como arquiteto, o 

portuense Marques da Silva, encontrando-se o edifício classificado 

patrimonialmente. No passado, há cerca de uma década atrás, a escola era 

frequentada por um elevadíssimo número de estudantes, contudo, no decorrer 

dos anos, e mais especificamente, nos dias de hoje, regista-se um decréscimo 

significativo da população estudantil, associado, principalmente, à diminuição 

da natalidade e à abertura de novos estabelecimentos de ensino semelhantes 

nos concelhos mais próximos. A ESAH está hoje num mega agrupamento, o 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, do qual também fazem parte a 

Escola EB 2,3 Pires de Lima e a Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão. Apesar de 

designada por Escola Secundária, também tem turmas do 3º Ciclo do Ensino 

Básico. A escola tem sido um ponto de acolhimento de estudantes de várias 

nacionalidades devido ao fenómeno da imigração. Apresenta-se também como 

uma escola de referência para a educação bilingue de alunos surdos, no 

Ensino Secundário, providenciando condições de inclusão e equidade 

educativa. Apesar deste aspeto positivo, as suas condições estruturais e de 

habitabilidade constituem um constrangimento ao desenvolvimento de um 
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processo ensino-aprendizagem de qualidade, e mais especificamente em 

relação à Educação Física, dado que apesar de os espaços e instalações 

disponíveis serem de grande variedade, a conservação não é a melhor. A 

deterioração dos espaços põe em risco a saúde física dos alunos. Provas disso 

são o frio quase insuportável e característico da escola, os parafusos no chão 

do pavilhão de Ginástica, que impedem os alunos de andarem descalços, o 

chão degradado dos pavilhões, que os impedem de ousarem a melhores 

performances nas práticas desportivas, o facto de o balneário feminino não ter 

acesso direto à piscina, obrigando as alunas a percorrerem umas escadas e 

um corredor da escola de fato-de-banho, toalha e chinelos, apanhando 

correntes de ar e tendo de se cruzar com a população escolar trajando de 

forma não usual. Alguns destes problemas serviram de desculpa para aqueles 

que não gostam de Educação Física se dispensarem de algumas aulas, 

principalmente as de Natação. Apesar das condições não serem as melhores, 

no final do 1º Período de aulas verificaram-se melhoramentos. Foram 

colocadas novas janelas no pavilhão principal, o que minimizou a entrada de 

frio, melhorando as condições das aulas, e foi colocado, pelo meu professor 

cooperante, um plástico na zona do teto do pavilhão, para impedir a queda de 

chuva no espaço físico das aulas, evitando o risco de derrapagem dos alunos 

nos exercícios com deslocamento. Além das dificuldades levantadas pelas 

fracas condições estruturais, acresce a insuficiência de materiais, que, algumas 

vezes, me obrigou a arranjar outras soluções que garantissem a aprendizagem 

dos alunos.  

Aquele dia de julho, volto a dizer, foi o pior de toda a minha vida. Todos 

nós sabíamos que ias morrer, mas ninguém estava preparado para tanto 

sofrimento e tanta tristeza. Preferíamos pensar num milagre, aliás, esse foi 

quase sempre o meu pensamento. É bem mais fácil acreditar no impossível do 

que acreditar na morte. O tempo cura tudo, diziam-me. Eu acreditava que sim, 

mas ia demorar algum tempo, já me conhecia… 

No que diz respeito à minha turma, foi-me atribuído três 11º anos, sendo 

duas dessas turmas constituídas, cada uma, por apenas dois alunos surdos, ou 

seja, estes quatro alunos surdos juntaram-se a uma turma normal nas aulas de 

Educação Física, formando apenas uma turma, constituída por 20 alunos. 
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No início do ano letivo, quando soube a faixa etária com que ia trabalhar, 

decidi fazer uma pequena pesquisa acerca da fase de desenvolvimento 

psicológico em que os meus alunos se encontravam, a adolescência, para, de 

certa forma, tentar entender melhor os seus comportamentos e assim construir 

uma futura relação de confiança e respeito. Através de um artigo escrito por 

Lira, F. (sem data) que pesquisei, descobri que a minha turma se encontrava 

na fase média da adolescência, caracterizada por um “desequilíbrio das 

emoções”, pela “descoberta consciente do seu “eu””, pela “necessidade de 

amar (surge o “primeiro amor”)”, pela “timidez” (com ”medo da opinião alheia, 

motivado pela desconfiança em si mesmo e nos outros”), pelo “conflito interior 

ou da personalidade” e pelos “comportamentos negativos, de inconformismo e 

agressividade para com os outros”. Após ter estudado este assunto na minha 

formação de base e a ter complementado com a leitura de alguns documentos, 

facilmente percebi que a fase da adolescência é caracterizada por ser um 

momento difícil, repleto de mudanças e descobertas, em que os pais e os 

professores são um importante pilar no crescimento e desenvolvimento dos 

jovens. Eu, tu, todos nós já vivenciamos esta fase. Além disto, segundo 

Bergamin (2007, p. 27) a “adolescência é um período adequado para o 

aperfeiçoamento das técnicas específicas de um determinado desporto e para 

a aquisição da condição específica das modalidades”. 

Grande parte da minha adolescência foi vivida sobre a tua presença. 

Sempre foste muito paciente com as minhas atitudes menos corretas. Todos 

nós, quando éramos adolescentes, olhávamos para a vida de uma forma 

diferente. Hoje em dia, dou conta de que os meus pais, tu e alguns dos meus 

professores tinham razão em muitas das coisas que me diziam. Agora sei que 

o que me diziam era fruto da vossa experiência de vida e do carinho que 

tinham por mim. Daí ter feito esta pequena pesquisa, de forma a ser 

compreensiva com os meus alunos.  

Para além desta pesquisa, elaborei uma “Ficha do Aluno”, para ficar a 

conhecer melhor cada aluno, individualmente. Coloquei a ficha no correio 

eletrónico de turma, que criei, e apenas meia dúzia de alunos a preencheram. 

A verdade é que a “Ficha de Aluno” não me acrescentou nada (e não pelo facto 

de a maioria não a ter preenchido), e o meu professor cooperante já me tinha 

dito que não a achava relevante. E foi mesmo verdade. Foi nas reuniões de 
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direção de turma, em que sempre participei, que fiquei a conhecer e registei, 

com mais pormenor, cada aluno e passei a melhor entender determinadas 

reações e comportamentos deles, em diversos momentos das aulas. Além 

disso, a diretora de turma foi bastante prestável e forneceu-me dados e 

registos importantes da grande maioria dos alunos. E sempre houve muitas 

histórias por detrás daquelas carinhas, por vezes alegres, por vezes tristes, 

como se alguns daqueles jovens até usassem uma máscara para encobrir o 

que não queriam mostrar. Sim, porque nem todos se esconderam. Tive alunos 

bastante transparentes, que, por vezes, desabafavam comigo, coisas 

insignificantes, até, e outros que não transmitiam nada, se fechavam dentro de 

si mesmos, até eu os começar a conhecer melhor e a puxar por eles. Grande 

parte dos meus alunos, segundo a informação dada pela diretora de turma, 

proveio de meios socioeconómicos baixos, havendo alguns casos de 

desemprego dos encarregados de educação. A presença nas reuniões de 

direção de turma foi bastante significante, pois através das informações dadas 

e retiradas durante as reuniões consegui enquadrar os alunos e perceber de 

que meios eles provieram, de modo a detetar, mais facilmente, problemas no 

dia-a-dia deles. Percebi que a origem está, maioritariamente, no seio familiar. 

Desde pais divorciados e pais com doenças crónicas a pais com problemas 

financeiros. Sinto que, por ter tido conhecimento destes pequenos mas grandes 

pormenores acerca de cada aluno, estreitei a relação professor-aluno, tendo 

construído a afetividade dia a dia. Conhecer um pouco as suas histórias de 

vida fez-me andar mais atenta a determinados alunos, tentando puxar 

pequenas conversas, ainda que de forma subtil, deixando-os à vontade para 

falarem do que os perturbava, ou simplesmente falar do que lhes apetecia. 

No dia em que faleceste, fui com os meus pais ter com o tio Ilídio e o 

resto da família. Não vou mais esquecer, nem a minha, nem a cara de grande 

parte da família, sem cor e sem qualquer expressão, como se todos nós 

tivéssemos partido contigo. Abracei o tio, para lhe demonstrar a minha 

solidariedade, e ele ficou comovido. Vi o seu olhar embaçar-se. Acho que ele 

não esperava aquele abraço tão sentido da minha parte. Sempre me quis 

armar em supermulher, mas na verdade não sou assim tão forte, é apenas uma 

forma de me proteger.  
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Não fui capaz de te ir ver à capela e muito menos de ir ao teu funeral. A 

ideia de que a tua última imagem na minha cabeça seria deitada num caixão, 

não era, de todo, aquilo que eu queria ter para te recordar. Na hora do teu 

funeral, escondida por detrás do grande tamanho dos meus óculos de sol, fui 

jogar Basquetebol, sozinha, para a Quinta da Jana. Era a única maneira de me 

sentir menos mal. Nos falecimentos dos familiares de amigos que me são 

queridos, de que te falei, senti-me na obrigação de marcar presença nos 

funerais, porque sei que eles precisavam do meu apoio. O sentimento que tive, 

em qualquer dos funerais, foi de algum arrependimento, acho eu. Hoje em dia, 

fico triste por não ter sido capaz de me “despedir” de ti. Nos funerais que 

presenciei, senti uma tristeza imensa, como se estivesse a reviver o teu 

funeral, principalmente no funeral do tio de uma grande amiga, que infelizmente 

também faleceu de doença.  

Cerca de dois meses após o teu falecimento, começou um novo ano 

letivo. Estava eu a começar o 11º ano. O terror, ainda iminente, da tua perda, 

tornou os meus dias de estudo para os testes muito intensos. Sempre que 

abria um livro para estudar, as lágrimas caíam-me quase automaticamente. 

Não me sentia minimamente capaz de estudar sozinha, sem ti. Tornei-me uma 

adolescente um pouco revoltada, incapaz de aceitar o que tinha acontecido. 

Inevitavelmente, baixei o meu rendimento escolar. Tive de começar a ser 

seguida por um profissional da saúde, uma psicóloga, mais concretamente. 

Aos poucos, a sua ajuda, a medicação e, obviamente, o apoio dos meus 

amigos, foram-me deixando mais calma. Vivi um período francamente difícil. 

Cada pessoa é insubstituível, tu és insubstituível, e essa é a maior dor quando 

se perde alguém. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tudo o que vivo guardo na memória, como se de um tesouro se 

tratasse 
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Pé n´Areia, Esmoriz – 13 de abril de 2013   

 

Neste lugar onde agora escrevo, o dia é quente, a água do mar 

bastante fria, a praia não está deserta, a esplanada está cheia e o tempo passa 

depressa. Se ao menos estivesses viva, tomávamos um cafezinho juntas e 

partilhávamos mais umas gargalhadas, como era habitual quando nos 

juntávamos. Alegria e compreensão eram a matéria-prima dos nossos 

encontros, fossem eles quais fossem, a estudar, a passear ou simplesmente a 

conversar. Quando partiste, demorei muito tempo a perceber que poderíamos 

continuar as nossas conversas, como fazemos agora, quando te escrevo, ou 

quando imagino que dialogo contigo. Confesso que há momentos em que 

precisava de respostas diretas, mas tu arranjas sempre maneira de as fazer 

chegar até mim, quando são realmente necessárias. Vamo-nos entendendo 

assim, não é? 

Certamente te recordas da carta que te escrevi, há sensivelmente meio 

ano, onde te falei acerca dos projetos que tracei e dos objetivos e das tarefas 

que defini, conjuntamente com o meu núcleo de Estágio, para as quatro áreas 

de desempenho (das quais também te falei). O tempo passa a correr, como se 

costuma dizer, e agora é o momento de refletir criticamente e de fazer o 

balanço relativo à concretização dos projetos, à consecução dos objetivos e ao 

cumprimento das tarefas. Li num documento escrito por Matos (2012), 

intitulado “Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP”, que a primeira área de desempenho 

(Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem) tem como objetivo principal 

“a construção de uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de Educação Física”. Esta primeira área engloba toda a 

conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino (que designarei por 

fases, para melhor me entenderes). Vou fazer a análise específica de cada 

uma dessas fases, uma vez que cada uma delas me levantou problemas e 

dificuldades diferentes.  
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Começo pela Conceção. Iniciar esta fase só é possível após a análise 

de diversos documentos, ministrais e escolares. Na primeira reunião de núcleo, 

da qual já te falei na primeira carta, o professor cooperante forneceu-nos o site 

da escola de onde pudemos retirar o Projeto Educativo de Escola, o Projeto 

Curricular de Escola e o Regulamento Interno, para posterior consulta e 

análise, e também o endereço da Dropbox do grupo de Educação Física, onde 

pudemos consultar e analisar todos os documentos necessários, como o 

Regulamento do Grupo de Educação Física, o Plano Anual de Atividades do 

ano anterior e o inventário do material desportivo disponível. Confesso que 

fiquei assustada quando me aconselharam a ler todos estes documentos. 

Comecei por ler os que estavam disponíveis no site da escola e vou segredar-

te uma coisa, não fui capaz de o fazer até ao fim. Não achei nada interessante 

e muito menos achei que fosse contribuir para o meu desempenho no decorrer 

do Estágio. Chutei-os para canto, como se costuma dizer. Fiz uma leitura 

completa apenas dos documentos que encontrei na Dropbox, pois como 

estavam diretamente relacionados com a Educação Física achei que, esses 

sim, seriam importantes. Foi simples digerir a informação encontrada nestes 

últimos e deixou-me ansiosa a leitura do Plano Anual de Atividades, no sentido 

de querer que chegasse a altura de realizar todas aquelas atividades. Para 

melhor desenvolver o trabalho correspondente a esta fase, fiz a leitura e 

análise crítica dos programas nacionais de Educação Física propostos pelo 

Ministério da Educação para o Ensino Secundário. Como esperava, porque é 

tema já discutido há alguns anos por muitos profissionais de Educação Física, 

os programas nacionais estão muito desajustados da realidade das escolas. 

Por isso entendi e não contestei a decisão tomada pelo grupo de Educação 

Física no sentido de não seguir os conteúdos definidos pelo programa de forma 

rigorosa, dando liberdade a cada professor de fazer as devidas escolhas em 

relação aos conteúdos, consoante as suas turmas. Suportei esta minha 

convicção também na literatura e noutras fontes de informação. Segundo Leite 

(2001) devemos perceber o currículo definido a nível nacional como uma 

proposta que tem que adquirir sentido nos processos de ação. Assim, pelo que 

interpretei, é fundamental que o programa nacional funcione como um 

documento orientador do que vamos ensinar, mas que os sistemas de decisão 

ao nível dos conteúdos assentem na escola. Também a Presidente do 
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Conselho Nacional de Educação, Ana Maria Bettencourt, havia referido numa 

entrevista ao Jornal de Notícias (2010) que é urgente adaptar os currículos ao 

contexto escolar e geri-los para que estes não se transformem numa barreira 

que impeça a aprendizagem. Penso que esta afirmação se mantém ainda 

atual. Na minha opinião, as modalidades na Educação Física deviam ir ao 

encontro dos gostos dos alunos. Sei que da forma como estou a expressar-me 

te posso dar a entender que parece que a escola ficaria em puro estado 

libertino. Sei que tem de haver uniformidade na formação dos alunos e que o 

ensino tem de ter um elemento agregador, isto é, um tronco de conhecimento 

que seja comum a todos os alunos. Talvez uma ideia fosse a de que no início 

do ano a turma (em democracia) definisse uma modalidade que quisesse 

aprender durante o ano e que os professores dessem a oportunidade aos 

alunos de a aprender. Penso que desta forma poderíamos contribuir para o 

aumento do sucesso escolar e, mais especificamente, para o interesse pela 

prática da disciplina de Educação Física. Seria uma pequena cedência, em prol 

da aprendizagem. Acresce também algum exagero nas modalidades e nas 

disciplinas que comportam algumas delas, tendo em conta as horas de que um 

professor de Educação Física dispõe para lecionar. Elevado número de 

modalidades e disciplinas abrigam a um número demasiado elevado de 

conteúdos a abordar em escassos períodos de tempo. É impossível que os 

alunos apreendam e assimilem as matérias. Fechar o ciclo de aprendizagem, 

cumprindo, principalmente, a fase de consolidação, torna-se incomportável. 

Lembro-me de ter fechado a leitura dos programas com uma conclusão simples 

e íntima, acho ridículo!  

Posteriormente a esta leitura de documentos, o núcleo começou por 

pensar no Planeamento Anual das Modalidades (uma vez que ficou acordado 

na reunião de grupo de Educação Física que cada professor ficaria 

responsável por definir as modalidades a lecionar às suas turmas) e decidiu 

elaborar uma Ficha do Aluno a ser preenchida por cada aluno com o objetivo 

de recolher informações que nos permitissem conhecê-los melhor. Aliás, este 

foi, se não me engano, o primeiro documento que elaboramos. Em conversa 

com o professor cooperante, aquando da análise da ficha, este disse-nos que 

não a achava relevante, pois não seria através dela que iríamos ficar a 

conhecer, realmente, os nossos alunos. Parei para pensar e concordei. Aliás, 
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lembro-me perfeitamente de quando me obrigavam a preencher uma ficha do 

mesmo género, no início do ano letivo, nas minhas aulas de Educação Física, e 

recordo-me que nem eu, nem os meus colegas achávamos piada a quererem 

saber tanta informação pessoal. Um comportamento adolescente típico e 

reforçado pelo desconhecimento que o aluno tem da sua importância para o 

seu professor. Talvez no futuro tenha que lhes explicar isto antes de pedir 

estas informações. Pode ser que eles compreendam. Então, optei por colocar a 

Ficha do Aluno no correio eletrónico que criei para a minha turma e deixei ao 

critério dos alunos preenchê-la ou não. O facto é que apenas um pequeno 

número deles se disponibilizou a preenchê-la. Ou seja, talvez não a tenham 

preenchido porque não lhes expliquei para que é que queria aquelas 

informações. O objetivo definido, inicialmente, foi o de aplicar essa ficha a 

todos os alunos, como já te disse, mas, face ao que o professor cooperante me 

disse, preferi depois recolher informações junto das Diretoras das Turmas (uma 

vez que tinha alunos de três turmas distintas), que já conheciam os alunos dos 

anos anteriores. 

As Diretoras de Turma puseram-me a par de algumas caraterísticas e 

problemas dos alunos, que me ajudaram a intervir de forma mais consciente e 

ajustada aos comportamentos adotados pelos mesmos particularmente, sem 

os julgar, dentro e fora das aulas. A este propósito, estou a lembrar-me de uma 

situação de aula em que esta informação que recolhi me ajudou imenso a 

saber lidar com uma situação bem complicada. Conto-te. Estávamos quase no 

final de uma aula de avaliação prática à modalidade de Basquetebol quando 

dois alunos entraram em conflito e por pouco não começaram à pancada. 

Como deves imaginar, nestas idades os miúdos são muito competitivos e por 

um contacto físico mais agressivo no decorrer do jogo acabaram por se 

desentender. Começaram com agressões verbais um ao outro. Um dos alunos, 

sem querer ferir suscetibilidades, acabou por agredir verbalmente a mãe do 

outro aluno envolvido. Um lugar comum, que não teria passado disso se a mãe 

deste tal aluno não tivesse passado há muito pouco tempo por uma fase 

complicada, uma vez que soube que era portadora de cancro da mamã, algo 

que não foi bem aceitei pelo filho. Percebi de imediato a agressividade com que 

o aluno em causa respondeu ao seu colega. Parei o jogo, mandei os dois 

alunos irem beber água para se acalmarem e dei continuidade à aula com os 



 
 

29 
 

restantes. Quando os alunos envolvidos voltaram, conversei com cada um 

deles, individualmente. Ouvi-os e fiz-me ouvir. Disse a ambos que esta não era 

a melhor forma de se entenderem e que já eram crescidinhos o suficiente para 

resolverem os seus problemas com uma simples conversa. O tal aluno 

confessou-me que não suportava que atingissem a mãe dele, fosse de que 

maneira fosse, e que não conseguia controlar-se quando isso acontecia, e eu 

percebi. De certa forma, era a única maneira que ele encontrava para a tentar 

proteger, numa fase em que ela estava mais frágil. O outro aluno entendeu a 

minha mensagem e pediu desculpa pelo conflito. Foi um episódio menos feliz e 

no qual a informação dada pela Diretora de Turma se tornou indispensável 

para a sua boa gestão, pois deixou-me numa posição muito mais flexível e 

compreensiva, uma vez que se eu não tivesse conhecimento desse problema 

do meu aluno, com certeza não teria sido tão tolerante para com ele. Esta 

situação foi uma aprendizagem muito importante para o meu futuro profissional. 

Para concluir a minha reflexão sobre esta fase de conceção, falta falar 

da minha escola. Também tivemos acesso à caracterização pormenorizada da 

escola e do meio envolvente, disponível no site da escola e em documentos 

elaborados pelos estagiários do ano anterior, que o professor cooperante nos 

forneceu. Mas, mais importante do que isso, eu diria mesmo o fundamental, foi 

a visita guiada que o professor cooperante nos proporcionou aos espaços 

físicos da escola, principalmente aos disponíveis para as aulas de Educação 

Física, bem como os gabinetes da direção e secretariado, de forma a 

conhecermos e a nos familiarizarmos com o edifício e com a comunidade 

escolar envolvente. Digo que foi fundamental para mim porque considerei 

importante conhecer os cantos à casa onde iria passar mais um ano da minha 

vida. E não, não foi apenas uma visitinha à escola, pelo menos no meu ponto 

de vista. Conhecer os espaços com os quais poderia trabalhar e as pessoas 

com quem poderia contar se precisasse de algo, transmitiu-me uma grande 

segurança e deixou-me mais tranquila em relação à comunidade educativa 

com a qual me ia relacionar dia-a-dia. Por exemplo, o facto de a vice-diretora 

da escola nos ter deixado completamente à vontade e nos ter tratado como 

professores e não como meros estagiários, porque sempre tive a ideia de que 

os professores-estagiários eram tratados como seres inferiores. Um dia destes, 

na escola, tive a oportunidade de conversar acerca deste preconceito com um 
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professor do grupo de Educação Física e ele disse-me que não existe 

preconceito, ou que, pelo menos, essa não seria a palavra indicada. Disse-me 

que alguns professores-estagiários só vão à escola pontualmente, cumprindo 

apenas os horários que lhes são atribuídos e que a maioria não tem iniciativa e 

autonomia para agir na escola fora do âmbito das tarefas que lhes são 

atribuídas, sendo esse um aspeto em que os professores reparam e criticam. O 

próprio professor com quem tive esta conversa confidenciou-me que já viu 

muito desinteresse e falta de compromisso da parte de alguns professores-

estagiários, que só estão na escola porque têm mesmo que estar, para 

poderem acabar o curso. Disse-me que é talvez por isto que os professores-

estagiários nem sempre são reconhecidos, apesar de nem todos assumirem a 

mesma postura, mas como ele bem disse “por uns pagam os outros”. 

Depois de todo este processo tenho a dizer-te que, na minha opinião, a 

conceção do ensino é própria de cada professor. Quando notei ter a minha 

turma de 11º ano um nível de desempenho motor insuficiente em relação ao 

esperado para o ano de escolaridade, pareceu-me que o problema em relação 

à conceção do que deve ser a Educação Física continua a não estar resolvido 

nas escolas. Com certeza que vários são os entendimentos dos professores de 

Educação Física em relação à sua disciplina. Mas conceção significa, segundo 

Bento (1995), o ato de criar, de idealizar, o que se refere à primeira intenção da 

Educação Física. Segundo o mesmo autor (1998), a Educação Física deve ser 

vista como uma disciplina curricular que assume o desporto como uma forma 

característica de lidar com a “corporalidade”. A conceção clássica será sempre 

o início, que levará às outras conceções. A minha conceção de ensino é 

centrada não somente no meu trabalho enquanto professora, nem somente no 

processo individual de aprendizagem dos alunos, mas no conjunto, na relação 

professor-aluno que conduza a um processo ensino-aprendizagem eficaz e 

que, evidentemente saliente o âmbito motor e corporal nas aprendizagens. 

Concordo com Saint-Onge (cit. Colodel, C., s. d.), quando diz que “apenas o 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado não assegura que este 

conhecimento se desenvolva nos alunos, ou que apenas a exposição do 

próprio saber do professor não é suficiente para que haja a aprendizagem, e 

que cada vez mais ensinar se vem tornando um processo de relacionamento 

entre pessoas, no qual há a construção do próprio saber, uma relação que faz 
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aprender.” Como sintetiza o autor (cit. Colodel, C., sem data), o ensino é o 

processo de “levar a aprender e não se resume ao simples e vulgarmente dar 

aulas.“ 

Depois de alguns meses, chorar a tua morte deixou de fazer sentido, 

porque para mim não morreste, apenas vives noutro lugar. Houve um momento 

em que senti que nada adiantava lamentar o teu desaparecimento. Preferi 

então e prefiro agora lembrar-me de como eras. E a maneira mais bela de te 

recordar é ser a pessoa que me fizeste ser e, no fundo, aproveitar e viver a 

minha vida, que tu própria me ajudaste a construir. Conseguiste fazer de mim 

uma pessoa mais confiante e agradeço-te, eternamente, por isso. Sei que a 

morte não é um fim e acredito que a vida é a mais forte.  

Vou agora falar-te do planeamento, a fase que começou por ser uma 

grande dor de cabeça. Propus-me pensar e construir estratégias de ensino que 

respeitassem a individualidade dos alunos, contemplando as suas dificuldades 

e necessidades. Como diz Mesquita, I. (2000), o planeamento consiste em 

delinear com antecedência o que tem de ser realizado, como deve ser 

construído e quem é que o deve efetuar. Comecei por traçar o plano anual das 

modalidades a lecionar à minha turma, em conjunto com o professor 

cooperante. Este deixou-me livre para definir parte das modalidades. A 

Ginástica, a Natação e o Voleibol eram modalidades que o professor 

cooperante achava pertinentes e que deveriam fazer parte do plano anual. A 

Ginástica e a Natação porque são modalidades que, a seu ver, precisam de ser 

mais e melhor ensinadas devido às carências que a grande maioria dos alunos 

apresenta e, também o Voleibol, uma vez que este faz parte, juntamente com o 

Basquetebol, das modalidades do Desporto Escolar, sendo uma forma de 

incutir o gosto pela prática da modalidade mas, também uma forma de cativar 

os alunos para a participação no Desporto Escolar. Além destas, selecionei 

também o Basquetebol, o Andebol, o Atletismo e a Orientação, como as 

modalidades a integrarem o plano anual. Achei conveniente lecionar uma 

modalidade desportiva coletiva e uma desportiva individual em cada período, 

porque há alunos que se destacam diferenciadamente consoante o tipo de 

modalidade e por uma questão de igualdade e justiça, achei que esta era a 

forma mais vantajosa para todos. Então, para o 1º Período defini a Natação e o 

Voleibol, para o 2º Período o Basquetebol e as Ginásticas Artística e 
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Acrobática e para o 3º Período o Andebol, o Atletismo e a Orientação. Agora 

perguntas-me o porquê da escolha destas modalidades, estou certa? Então eu 

explico-te. Escolhi o Basquetebol por ser uma modalidade com a qual me 

identifico e que, em consequência, iria ser mais fácil para ensinar; o Andebol, o 

Atletismo e a Orientação por serem modalidades que não me sentia tão 

preparada para ensinar e não podia deixar passar a oportunidade de 

ultrapassar esta barreira ao experienciá-las num ambiente mais protegido, 

como é o caso do Estágio, ou de o professor cooperante que dá sempre um 

apoio muito concreto e baseado na sua própria experiência. Todo o 

planeamento das modalidades, isto é, a sua distribuição anual foi também 

definido e condicionado com base nos espaços disponíveis (roulement) para a 

sua lecionação, exceção feita para a Ginástica e a Natação, que teriam de ser 

lecionadas, quase obrigatoriamente, nos períodos que referi acima. Vou 

explicar-te porquê. A Natação, por conselho do professor cooperante, devia ser 

lecionada no 1º Período porque a grande maioria dos alunos apresentavam 

notas muito baixas à modalidade. Para não correrem o risco de baixarem as 

notas se a modalidade fosse abordada nos períodos seguintes, ficou definida 

para o 1º. A questão que se me levantou de imediato foi: mas porque será que 

os alunos têm notas tão baixas a Natação? Qual será o problema? Questionei-

me. Sendo a cidade do Porto repleta de praias e mar e de piscinas municipais, 

não há razões aparentes para os alunos obterem um rendimento tão baixo à 

modalidade. Depois percebi pelo que o professor cooperante me disse, que os 

pais não têm a consciência da importância do saber nadar, até para a própria 

salvaguarda das crianças. Pude confirmá-lo mais tarde, quando comecei a 

lecionar a modalidade. Questionei os meus alunos acerca das razões pelas 

quais não sabiam nadar. As repostas foram bastante claras: “nunca fui 

aprender professora, os meus pais nunca me levaram a praticar aulas de 

Natação”. A Ginástica é outra das modalidades em que os alunos apresentam 

notas bastante fracas, segundo o professor cooperante, e por isso ficou 

definida para o 2º Período. Claro que voltei a questionar-me: porque é que 

também será uma das modalidades em que os alunos apresentam mais 

dificuldades? Será por ser uma modalidade difícil, por isso não cativando o 

interesse dos alunos, e então é mais fácil deixá-la de lado? Será por falta de 

material e espaços adequados nas escolas? Ou será pelos professores não se 
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sentirem preparados para o desafio que é o ensino da Ginástica? Li numa 

Monografia da autoria de Ramos (2007), intitulada “A Importância da Ginástica 

Geral na Escola e seus Benefícios para Crianças e Adolescentes”, que a 

Ginástica é considerada importante nas aulas para a grande maioria dos 

professores, mas é interessante analisar que normalmente só a usam como 

forma de aquecimento/alongamento. Li também que os locais para a prática 

são bem diversificados e os materiais podem ser adaptados, criados e assim 

planearem-se aulas que motivem os alunos, sendo a maior dificuldade 

apontada pelos professores o pouco ou nenhum interesse por parte dos 

mesmos, pelo que os professores acabavam por optar por não lecionar a 

modalidade. Assim é realmente mais fácil, claro!  

No início do 3º Período tive que reestruturar o planeamento, uma vez 

que as aulas de Ginástica Acrobática, previstas para o 2º Período, não 

puderam ser concluídas, dado que os alunos da turma tiveram duas visitas de 

estudo inusitadas e também devido ao Corta-Mato escolar, que teve de ser 

adiado para o 2º Período, dadas as más condições climatéricas que se faziam 

sentir no dia em que estava definido. Então, tive de dispor de duas aulas do 3º 

Período para finalizar a Unidade Didática da Ginástica Acrobática. Aqui, vi-me 

perante um problema. Os alunos tiveram quinze dias de férias pelo meio. Falei 

com eles no final do 2º Período e expus-lhes a situação. Aconselhei-os a 

juntarem-se uma ou duas vezes nas férias para recordarem o esquema que 

entretanto andavam a construir. Obviamente que tinha a noção de que nem 

todos iriam seguir as minhas recomendações, mas não custou nada tentar não 

é? O facto é que no início do 3º Período foi perfeitamente possível ver quais os 

grupos que se tinham juntado durante as férias para treinar o esquema da 

Ginástica Acrobática. Fiquei bastante satisfeita porque apenas um grupo não 

se reuniu para ensaiar, o que já não foi nada mau. No entanto, claro que tive 

que lhes mostrar o lado negativo da sua atitude, muito indiretamente. No dia da 

apresentação, no final da coreografia desse grupo que não treinou nas férias, 

disse assim: viram a diferença entre a vossa coreografia e as dos outros 

grupos? Não estou a dizer que vocês estiveram mal, porque não estiveram, 

mas poderiam ter estado muito melhor. Houve pormenores que não saíram tão 

bem porque vocês não se juntaram nas férias para os ensaiar. Verdade ou 

mentira? Quem trabalha é sempre recompensado. Em relação ao adiamento 
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do Corta-Mato escolar, eu compreendo perfeitamente, porque no tempo 

ninguém manda, mas quanto às visitas de estudo não programadas no início 

do ano e que surgiram assim do nada, pelo menos para mim, não foi de fácil 

digestão e compreensão. Já tive um ano com poucas aulas, devido a vários 

feriados nacionais dos quais eu tinha conhecimento porque já estavam 

planeados desde o início do ano, e quando surgiram estas duas visitas de 

estudo fiquei bastante surpreendida. Não sabia de nada, ninguém me tinha 

informado acerca delas, e a agravante é que tive conhecimento de ambas 

pelos próprios alunos na aula anterior à sua ocorrência. É muito chato e 

complicado, ainda mais para mim, que sou inexperiente nestas coisas, 

reformular tudo o que tinha planeado antecipadamente, porque houve alguém 

que não teve o cuidado de avisar os professores do sucedido. Digo os 

professores, porque não fui a única a manifestar-me. Atenção tia, que eu sei 

que sempre foste a favor das visitas de estudo devido à sua importância, 

particularmente no domínio cultural, e eu também sou. O erro aqui foi apenas a 

forma inusitada como aconteceram e o desrespeito da Diretora de Turma para 

com os professores da turma. Na reunião de conselho de turma final do 2º 

Período chamei à atenção para o sucedido e pedi que me avisassem das 

visitas de estudo que, eventualmente, estivessem pensadas ou planeadas para 

o período seguinte, para que não acontecesse um episódio idêntico. Tentei não 

ser muito agressiva na minha manifestação, até porque tinha receio que 

pudessem menosprezar-me por eu ser apenas professora-estagiária. Mas não 

estive sozinha nela. Ao meu lado esteve também outra professora que apenas 

foi avisada de uma visita de estudo. Além disso, manifestou o seu 

descontentamento devido às visitas de estudo coincidirem sempre com o dia 

das suas aulas. Fiquei ainda com a impressão de que eu e o meu professor 

cooperante fomos os únicos que não tivemos conhecimento de ambas as 

visitas. Não disse nada, mas interroguei-me acerca de qual a razão pela qual 

não fomos avisados. Será por sermos professores da disciplina de Educação 

Física? Será que a Diretora de Turma não valoriza a nossa disciplina? Será 

que achou que não nos prejudicaria em nada não saber da visita de estudo e 

por isso não teve o cuidado e a preocupação de nos avisar? O meu professor 

cooperante disse-me que, certamente, não seria nada disto. Preferiu acreditar 
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que foi apenas por esquecimento. Mas mesmo assim não gostei nada do que 

aconteceu e da indiferença com que a minha disciplina foi tratada. 

Posteriormente a estas duas aulas decidi dar um “rebuçado” aos meus 

alunos, expressão usada pelo professor cooperante, que me disse que quando 

eu achasse pertinente, ou seja, quando eu achasse que os alunos mereciam, 

podia preparar-lhes uma ou duas aulas de futebol, dando-lhes o tal “rebuçado”. 

Assim o fiz. Os alunos mostraram-se tão empenhados no decorrer de todo o 2º 

Período e principalmente dedicados ao esquema da Ginástica Acrobática, que 

decidi premiá-los. Estas agora tu a perguntar-te quando é que os alunos 

merecem o “rebuçado”, não é? Quando se premeia? É assim, como disse 

anteriormente, os alunos tiveram um empenho notável e já andavam desde o 

1º Período a pedir-me para que os deixasse jogar futebol de forma livre, sem 

ser com o intuito de ensinar a modalidade. Não tenho respostas concretas para 

essas tuas questões. Achei que aquele era o momento ideal para lhes dar o 

seu momento de liberdade para que eles, de alguma forma, percebessem que 

quando querem fazem bem as coisas e conseguem, ainda merecem ser 

recompensados; salvaguardo, antes que perguntes que também ficou a 

mensagem que nem sempre têm de fazer as coisas à espera de serem 

recompensados. Disse-lhes isto com um sorriso nos lábios e eles entenderam. 

No entanto, as duas aulas em que decidi dar-lhes o “rebuçado” foram uma 

mistura de aula livre com aula de aprendizagem, isto é, acabei por lhes dar 

apenas meio “rebuçado”. Também não os podia habituar mal não achas? 

(risos) Optei por realizar uns exercícios analíticos na primeira metade da aula, 

uma vez que não achava justo colocar todos os alunos a jogar futebol se tinha 

detetado, através da avaliação diagnóstica no início do ano letivo, que haviam 

alunos com carências no manejo de bola. Assim, após a realização dos 

exercícios analíticos passei ao jogo propriamente dito. Como foram aulas-

prémio e apenas duas, falei com o meu professor cooperante e achamos que 

não seria necessária a realização da Unidade Didática de Futebol, mesmo 

tendo eu ensinado, muito por alto, ou seja, sem incidir em componentes críticas 

muito específicas, o passe, a receção e a condução de bola. 

As aulas livres são aulas não planeadas, mas, ainda assim, por vezes 

têm um potencial motivador muito interessante. Vou contar-te o que aconteceu 

com duas alunas que não gostavam da modalidade. Consegui fazer com que 
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elas, essencialmente, se divertissem com o Futebol e deixassem de lado a 

questão de género, de que o Futebol é só para meninos. Como? Perguntas tu. 

Eram duas miúdas que tinham receio de tocar na bola, com vergonha de serem 

gozadas pelos colegas por apresentarem dificuldades à modalidade. Nos 

exercícios mais analíticos procurei dar-lhe mais atenção e incentivá-las, dando-

lhes sempre muitos elogios, encorajando-as mesmo quando as coisas não 

estavam bem-feitas. Aos pouquinhos, começaram a ganhar mais confiança. E 

lembro-te que foram apenas duas aulas! No jogo, os alunos que ficavam de 

fora (porque fazia jogos de 2 minutos e trocava de equipas), faziam de claque e 

estavam constantemente a elogiar os colegas quando estes faziam uma boa 

ação ou jogada. Pedi a alguns alunos para, quando as duas alunas tocassem 

na bola, eles as elogiar. O facto é que essa estratégia começou a resultar. Elas 

sorriam quando os colegas as elogiavam e já não queriam ficar de fora quando 

tinham de trocar com algum colega. Não tinham medo de arriscar o toque. No 

fundo, o que sempre lhes tentei transmitir é que ninguém nasce ensinado e só 

praticando é que se vai aprendendo (como tu me dizias não era?). Adorei 

aquelas duas aulas e, especialmente, de ver as alunas tão descontraídas e a 

solidariedade dos colegas. 

Numa das aulas de Tópicos que tive na FADEUP, orientada por dois 

professores, surgiu-me uma ideia. Nessa aula, juntamo-nos por núcleos de 

Estágio e trouxemos materiais que constavam de uma lista que nos tinha sido 

fornecida previamente por correio eletrónico. Construímos materiais didáticos 

para podermos ensinar modalidades que raramente fazem parte dos 

planeamentos na escola, como é o caso do Paladós e do Basebol. Achei as 

atividades tão interessantes que fiquei com elas na cabeça durante umas 

semanas, até que ganhei coragem para falar com o meu professor cooperante 

e propor-lhe ensinar aquelas modalidades na minha turma. O professor 

cooperante apoiou-me desde logo e confiou em mim todo o trabalho para o 

cumprimento desse meu objetivo. Para poder então ensinar estas duas novas 

modalidades tive de eliminar o Andebol. Já o Atletismo e a Orientação 

mantiveram-se. Os alunos ficaram curiosos com o facto de terem de construir 

materiais e gostaram das duas aulas de Expressão Plástica, pois, no fundo foi 

mesmo isso que aconteceu. Inicialmente estava previsto que fosse apenas 

necessária uma aula para a construção dos materiais, mas não foi possível 
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terminar em 90 minutos, tendo que se estender por mais uma aula. Após as 

duas aulas de construção de materiais, dispus de cinco aulas para ensinar o 

Paladós e o Basebol, dividindo duas aulas para uma e três para outra, 

respetivamente. Nestas aulas não centrei o meu ensino na técnica, mas sim 

nas regras do jogo e nas melhores estratégias (tática) para ter sucesso. Não 

realizei exercícios analíticos, mas sim jogo, tendo sido todo o ensino centrado 

no mesmo. Os alunos reagiram muito bem ao Paladós, mas principalmente ao 

Basebol. No Paladós tivemos um pequeno problema com as palas que os 

alunos construíram, tendo-se destruído a grande maioria. Chegamos ao fim 

das duas aulas com o material estragado, ainda que, saliento, reutilizável. O 

Basebol foi o mais adorado pelos alunos. Não houve um que não tivesse 

gostado. Vinham eufóricos para a aula e saíam a resmungar por a aula ter 

passado tão rápido. Superaram as minhas expectativas, fiquei muito contente 

com a disposição e o empenhamento dos meus alunos. Isto leva a pensar e/ou 

revela a importância do trabalho pedagógico, tendo “as metas dos programas 

que constituir, também, objeto da motivação dos alunos” (Direção Geral de 

Educação. Programas Nacionais de Educação Física). Apesar de as 

modalidades pelas quais optei não terem sido ensinadas ao nível tático e 

técnico, tendo sido a sua atenção dirigida às regras do jogo, o que esteve em 

causa foi “a qualidade da participação do aluno na atividade educativa, para 

que esta tivesse uma repercussão positiva, profunda e duradoura” (Direção 

Geral de Educação. Programas Nacionais de Educação Física). 

Já passaram quase sete anos desde que partiste e não sei se o tempo 

curou toda a tristeza, mas quero acreditar que sim, que pelo menos tenha 

curado grande parte. A verdade é que já não choro sempre que falo a tua 

morte. Não te vou esconder que quando te escrevo não hajam momentos em 

que as lágrimas correm, porque estaria a mentir-te, mas acho que é da 

saudade. Lembro-me todos os dias e todas as noites de ti. Fazes-me falta.  

O nível de planeamento seguinte ao plano anual é o das Unidades 

Didáticas que nem sempre se revelaram exequíveis. E porquê? Perguntas tu. 

Porque estruturei as Unidades Didáticas para aquele número de aulas 

acreditando que as conseguiria cumprir, mas, com o decorrer do tempo 

apercebi-me de que nem sempre os alunos correspondem às nossas 

expectativas, ou seja, nem sempre conseguem responder aos objetivos 
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propostos no tempo em que o definimos, daí eu dizer que nem sempre se 

revelaram exequíveis. Na verdade, já estava preparada para que isso pudesse 

acontecer, pois aprendi na minha formação que as Unidades Didáticas são 

apenas planeamentos que não devem ser seguidas como se fossem uma 

fórmula infalível, mas sim como um guião, porque é um trabalho realizado com 

seres humanos, que são imprevisíveis. No 1º Período a construção das 

Unidades Didáticas exigiu bastante cuidado e entrega. Apesar de não ser a 

primeira vez que estava a fazê-lo, foi a primeira vez que me vi sozinha a tomar 

decisões, ainda que tivesse sempre o apoio do meu professor cooperante. 

Questões como: qual será a melhor altura para introduzir este conteúdo? Será 

que vou conseguir chegar a este conteúdo? Ou será que estou a ser 

demasiado ambiciosa? O facto é que senti falta de informação que me 

auxiliasse neste processo. As informações que retirei das avaliações 

diagnósticas não me foram suficientes para situar claramente os alunos num 

determinado nível, nem suficientes para eu planear as Unidades Didáticas sem 

dificuldade. Foi a partir desta realidade que surgiu o meu tema de estudo: 

Registo de Conteúdos (confr. Capítulo 6). Apesar de eu ser ainda pouco 

experiente, deparei-me com a dificuldade de não ter informação suficiente ao 

nível das aprendizagens anteriores dos alunos para planear, tendo chegado à 

conclusão que mais informação melhoraria o meu planeamento. Para realizar o 

estudo recorri à entrevista como instrumento de recolha de dados, tendo 

elaborado previamente o seu guião (Anexo I). O meu estudo fez parte de um 

estudo mais global, feito por mim e pelos meus três colegas de Núcleo de 

Estágio da Escola Secundária Alexandre Herculano, intitulado Registo 

Permanente da Avaliação. Um dos meus colegas teve como objetivo realizar o 

levantamento das habilidades motoras adquiridas pelos alunos nos anos 

anteriores ao que se encontram; eu tive como objetivo realizar o diagnóstico da 

necessidade de haver registos anteriores das aprendizagens dos alunos para 

que os professores pudessem consultar posteriormente e produzir uma ficha de 

registo; outro dos meus colegas teve como objetivo aplicar e discutir os 

resultados relativos à aplicação da minha ficha de registo; por fim, outro dos 

meus colegas teve como objetivo construir outra ficha, incluindo as 

componentes críticas referentes aos conteúdos avaliados, de forma a apurar o 

nível de especificidade da informação. No 2º e 3º Períodos senti mais facilidade 
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em construir e planear as Unidades Didáticas e muito poucos foram os ajustes 

que tive de fazer, porque além de ir conhecendo e percebendo melhor os 

alunos e as suas capacidades, a nossa relação de professor-aluno foi-se 

tornando muito mais próxima, ao ponto de a maior parte dos alunos se sentir à 

vontade para falar sobre o que os perturbava. Consegui, desta forma, 

proporcionar-lhes um ensino de qualidade.  

No 3º nível de planeamento (plano de aula), planeei cada aula segundo 

a respetiva Unidade Didática e os materiais desportivos disponíveis. Aqui levei 

“a chapada da minha vida”, como disse a minha orientadora de Estágio. 

Pensava eu que estava a fazer bem os meus planos de aula quando a minha 

orientadora de Estágio me foi avaliar à escola pela primeira vez e me disse no 

final: “tu hoje não ensinaste nada”. Sabes bem como foi a minha reação não é 

tia? Mordi a língua, respirei fundo, mantive a compostura e perguntei porquê. 

Tinha o plano de aula mal construído para aqueles que eram os meus 

objetivos. Vou tentar fazer-me entender. Era uma aula de consolidação de 

alguns conteúdos e eu coloquei no plano de aula, em cada exercício, todas as 

componentes críticas que queria ver consolidadas referentes, ou não, aos 

conteúdos que ia realmente ensinar. Mas aprendi que não é assim que se 

planeiam as aulas. Afinal, eu só posso colocar os conteúdos que vou ensinar 

naquela aula e as respetivas componentes críticas. E, no fundo, havia 

conteúdos que eu não ia ensinar porque já o tinha feito nas aulas anteriores. 

Esta era uma aula para consolidar as componentes críticas ensinadas nas 

aulas anteriores, mas para os conteúdos definidos, não para toda a 

modalidade, se os conteúdos não vão ser ensinados, quando assim é, não tem 

de aparecer nos exercícios propostos para a aula essas mesmas 

componentes, porque eu não as vou ensinar. Foi complicado, para não dizer 

complicadíssimo! Para não falar também do excesso de componentes críticas 

que definia para cada conteúdo. Aquilo não entrou à primeira, nem à segunda, 

mas à terceira, após termos batalhado sobre os planos de aulas em duas ou 

três reuniões com a orientadora de Estágio. Mas aprendi e isso foi o mais 

importante! Percebi que, realmente, o plano de aula influencia muito as 

próprias aulas. A partir do momento em que percebi como se fazia um plano de 

aula, as minhas aulas foram muito mais produtivas, porque foram mais 

direcionadas para os objetivos que definia para os meus alunos, em cada aula. 
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No final de cada aula, perguntava-lhes o que é que eles tinham aprendido e 

conseguia perceber que se tinham focado realmente os objetivos constantes no 

plano de aula, porque as respostas que eles davam eram as que eu queria 

ouvir. Sentia que tinha cumprido o meu dever a cada aula que passava e que 

os meus alunos tinham aprendido, que era o principal.  

Procurei sempre adequar os conteúdos do ensino, os exercícios e as 

estratégias ao nível de desenvolvimento dos alunos, mas também tendo 

sempre em conta os alunos com necessidades educativas especiais. Sabes 

como sou uma rapariga sensível, mas nunca atuo com pena de ninguém. Estes 

últimos eram alunos portadores de diversos graus de surdez, portanto, não 

poderia planear qualquer exercício que apelasse à audição e foi desse tipo de 

cuidados que tive com estes alunos, porque, quanto ao resto, sempre foram 

tratados da mesma forma que os outros, porque na verdade não são menos 

nem mais do que os outros, apenas têm uma deficiência auditiva.  

Pensei sempre as aulas, com o objetivo de proporcionar aos meus 

alunos experiências em que pudessem ter algum sucesso, contribuindo desta 

forma para a sua motivação para a Educação Física e o Desporto. 

O planeamento facilitou bastante o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que me fez sentir mais segura, confiante e competente para realizar o 

meu trabalho com qualidade.   

Sabes uma coisa? Gosto de ti de uma forma que não consigo nem 

quero explicar! Apenas gosto de ti, assim, como és! Tenho saudades tuas, 

outra vez! Tenho saudades tuas a todos os minutos! Às vezes fico cansada de 

sonhar, de esperar, de desejar que estivesses aqui e não estas. Cansada de 

nunca saber se pensas ou não em mim, se adormeces ou se acordas com 

saudades minhas, assim como eu adormeço e acordo com saudades tuas. Mas 

fico cansada, só às vezes, quando fico mais insegura e quando, por momentos, 

penso que podes não te lembrar de mim. Uma estupidez, eu sei! Desculpa. 

Queria mesmo muito que estivesses aqui. 
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Buarcos, Figueira da Foz – 19 de abril de 2013   

 

Este é um dia importante e tu sabes porquê. É o dia de aniversário da 

minha mãe. Pessoa da qual eu tenho a certeza que sentes imensa saudade. 

Gosto que ela se sinta bem, especialmente neste dia que é o dela. Faço o que 

posso para mimá-la o mais possível, não só neste dia mas sempre. Ela é uma 

das pessoas, senão a pessoa, mais importante da minha vida. Ensinou-me e 

educou-me para coisas bastante simples mas essenciais, como são o respeitar 

os outros, o trabalhar com entrega, paixão e prazer, o ser uma pessoa tranquila 

e também indispensável, a acreditar em mim e naquilo que faço, incutindo-me 

uma autoconfiança firme. Ensinou-me o que de mais importante tenho na vida, 

ensinou-me a gostar de mim. E gosto de mim desde que me lembro que sou 

gente. Há 23 anos e uns poucos meses que a minha mãe me atura, me ouve, 

me trava as inseguranças, me acalma nos momentos de maior ansiedade e 

nervosismo, mas também me acompanhava em todas as alegrias e vitórias da 

minha vida. Conhece-me como ninguém. Mãe é mãe, não é? Tu percebes-me 

bem, também foste mãe! Não sou mãe, ainda, mas sou professora. Acho que 

no fundo existe uma relação. Assim como a mãe realiza para os filhos, os 

professores realizam para os alunos. Aliás, ser mãe é ser mil e uma coisas e 

professor também. É ser artista, psicólogo, paciente, guia, amigo, orientador. 

Ser mãe e/ou ser professora acaba por ser uma profissão com muitos papéis 

em comum.   

Vou agora falar-te da fase da Realização do ensino. Esta é a fase que 

se segue ao planeamento, onde se coloca em prática aquilo que se estabelece 

anteriormente. A realização de cada aula foi, para mim, o momento mais 

esperado e, sobretudo, o mais usufruído. O 1º Período foi uma fase de 

adaptação. Adaptação à escola, à turma, ao papel de ser professora. Estava 

demasiado tensa e preocupada em não errar, não me tendo conseguido sentir 

relaxada e obter prazer com a minha função. Com o passar do 1º Período fui 

percebendo que as coisas também se iam desenvolvendo naturalmente e que 

errar fazia parte do processo. Comecei a mentalizar-me disso e a ir mais 

relaxada para a aula e a focar-me essencialmente na importância do ensinar. A 

partir do início do 2º, vivi cada aula como se fosse a última. Percebi que o 

ensino é o meu sonho, pois é ele que me faz sentir realizada.  
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Como já te tinha contado, a relação com os meus alunos foi uma tarefa 

bastante tranquila, para não dizer fácil. O facto de ser uma turma anteriormente 

acompanhada pelo meu professor cooperante facilitou a minha intervenção. A 

definição de rotinas e a sua implementação foram bem conseguidas, pois os 

alunos já conheciam as regras e as rotinas do professor cooperante, que foram 

aceites por mim, tendo os alunos de continuar a cumpri-las. Neste sentido, a 

inclusão das rotinas na turma surgiu logo no primeiro momento, não implicando 

um grande esforço da minha parte. Quando começou a aproximar-se o primeiro 

momento da realização senti o quanto a primeira aula era determinante e, de, 

como diz Veiga (1999), como é importante pensar na forma como a encarar. 

Nesta primeira aula, da qual fizeram parte a apresentação mas também aula 

prática (uma vez que era uma aula de 90 minutos), apesar de os alunos já 

saberem que as regras continuariam as mesmas, acrescentei uma ou outra 

que achei importante para o bom funcionamento da aula, como foi o caso da 

regra de se juntarem junto à minha mesa logo no início da aula e de não 

mexerem no material sem autorização e também a regra dos 3 segundos para 

chegarem junto de mim quando os chamasse (através de um assobio) para 

introduzir um novo exercício. O assobio era o sinal que indicava o começo e o 

fim do exercício. Sei que não fazias ideia, mas aprendi a assobiar, tanto quis 

que consegui. Estas regras permitiram diminuir perdas de tempo, uma vez que 

os alunos têm a tendência de pegar no material logo no início da aula e 

começar a utilizá-lo e também a demorar imenso tempo a chegarem junto do 

professor quando este quer mudar de exercício. Por isso, achei importante 

introduzir essas regras. As rotinas são bastante importantes, uma vez que são 

consideradas elementos organizadores e equilibradores das aulas. O suporte 

desta minha ideia foi Aires (2010, p. 45) que diz que as rotinas “reduzem a 

confusão e a oportunidade para comportamentos desviantes, disponibilizando 

tempo para tarefas de interesse”. Os alunos nunca me provocaram situações 

constrangedoras, ao ponto de eu não me sentir capaz de as resolver.  

Quando comecei a dar as minhas aulas não atribuí, desde logo, a 

devida importância à instrução, ou melhor, à forma como instruía, apesar de 

esta fazer parte dos meus objetivos para o Estágio (como te contei na primeira 

carta), isto é, pretendia proporcionar uma instrução rápida e concisa aos meus 

alunos para não perder muito tempo com a mesma. Após as primeiras aulas, o 
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meu professor cooperante disse-me que não precisava de perder tanto tempo a 

instruir, uma vez que era uma turma do 11º ano e que não apresentava 

dificuldades em compreender o que era pretendido. Disse-me que bastavam 

duas, três palavras para transmitir o objetivo da tarefa, pois muita informação 

nunca é capturada, na totalidade, pelos alunos. Sabes como sou, pus-me a 

pensar e acabei por concordar com ele, pois sempre tive a perceção de que a 

instrução tem que ser clara e centrada no essencial, no entanto não tinha dado 

muita importância, inicialmente quando comecei as aulas. Como diz Siedentop 

(1998), a instrução da tarefa é rentável quando o professor utiliza o mínimo de 

tempo possível para realizar uma exposição eficaz, sendo esta a apresentação 

em que os alunos apreendem a informação e que os permite empenharem-se 

nessa tarefa. O mesmo autor (1991) diz que, nas situações de instrução, a 

informação é projetada usualmente com alusão a três momentos: (1) antes da 

prática, recorrendo a explicações e demonstrações; (2) durante a prática, 

através de emissão de feedbacks, (3) após a prática, através da análise 

referenciada à prática desenvolvida. A primeira (o antes da prática) envolve a 

informação que, segundo Rink (1994), pode ser entendida como a 

apresentação da tarefa definida como o conjunto de informações expostas pelo 

professor aos alunos acerca do que fazer e como fazer durante a prática. 

Então, antes da prática, para informar os meus alunos acerca da tarefa recorri 

à explicação mas também, por vezes, à demonstração, quando me achava um 

bom modelo e exemplo para tal. Contudo, quando não dominava o suficiente 

determinada técnica recorria a algum aluno para a demonstrar. E como diz 

Rink (1994) e Darden (1997), a demonstração, juntamente com a explicação, 

assume um papel muito importante, uma vez que possibilita a visualização por 

parte do aluno do movimento a efetuar. Ainda a par disto e não menos 

importante, tinha o cuidado de transmitir de forma clara o objetivo da tarefa, 

focando os alunos nas componentes críticas que traçava, isto é, dizia-lhes que 

queria que se focassem numa e noutra componente de forma a alcançarem o 

objetivo pretendido. Desta forma, os alunos entediam a informação transmitida 

sem ser necessário demasiado tempo, contribuindo então para o pouco tempo 

fora da tarefa. Durante a prática, foi através da emissão de feedbacks que 

auxiliei os alunos para que estes pudessem aprender e evoluir. Emiti, 

maioritariamente, feedbacks interrogativos (“Depois de passares a bola tens de 
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fazer o quê?”), prescritivos (“Eleva mais o joelho quando lanças a bola!”), 

declarativos (“É essa a posição do joelho!”) e avaliativos (“Boa, isso sim é 

elevar bem o joelho!”). O meu feedback ia de encontro às componentes críticas 

que eu queria observar no final de cada tarefa e cada aula, como te disse 

anteriormente. No início do ano definia tantas componentes críticas, que nem 

eu própria conseguia emitir todos os feedbacks relativos às mesmas e percebi 

isso até por comentários dos alunos (“Professora, não consigo estar atento a 

tudo isso que me está a dizer, tem que ser mais devagar!”) que estava a 

exagerar. Então, após a primeira aula observada pela minha professora 

orientadora, e com a sua ajuda, comecei a perceber que estava a ser 

demasiado ambiciosa e acabei por evitar definir mais de três componentes 

críticas por exercício, para não subcarregar os alunos com tanta informação, 

pois fui percebendo que os alunos não têm capacidade para se focar em vários 

detalhes motores de uma só vez. Após a prática, por ter visto a minha 

orientadora a fazê-lo no final da primeira aula em que me observou e porque 

achei que era importante tanto para mim como para os alunos, fiquei com o 

hábito de fazer perguntas aos alunos sobre algumas das suas atuações e 

questioná-los acerca das mesmas, dando elogios às boas ações motoras e 

corrigindo e dando a melhor estratégia para ultrapassar uma ação não tão boa. 

Questionava-os também, sobre a perceção que tinham do que faziam de 

errado quando eu parava os jogos em determinados momentos para os corrigir, 

tentando, em conjunto, arranjar respostas corretas para encontrar a melhor 

solução possível.  

A par desta evolução na instrução esteve a minha voz. Inicialmente, o 

meu professor cooperante detetou em mim uma fraca projeção de voz. Disse-

me que tinha que parecer mais convicta naquilo que transmitia aos meus 

alunos. A forma como me expressava não “obrigava” os alunos a fazerem as 

coisas da forma como eu queria. O professor disse-me que a melhor forma de 

os alunos atingirem os objetivos pretendidos por nós, tinha muito a ver com a 

forma como lhes transmitíamos a informação. Assim, o professor orientou-me 

para que quando eu estivesse a dar a informação sobre determinada tarefa, 

acentuasse a voz naquelas componentes críticas nas quais eu queria que os 

alunos se focassem durante a tarefa. Disse-me também que quando estivesse 

a emitir feedbacks a minha voz tinha de se ouvir na outra ponta do pavilhão. No 
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fundo, tinha de parecer mais autoritária, mas principalmente líder. Já sabes 

como sou. Quando me chamam à atenção começo logo a pensar no que posso 

fazer para melhorar. Pensei e comecei a atuar. Comecei a falar com mais 

firmeza e a aumentar o tom de voz naquelas palavras que eu queria que 

servissem como chave para o objetivo do exercício, para que os alunos 

percebessem as componentes críticas em que eu queria que eles se focassem. 

E não é que começou a ter resultados? Foi incrível. Os alunos até faziam os 

exercícios com mais entusiasmo. E o meu professor cooperante só me disse 

isto: “Vês a diferença?”. Fiquei logo contente. 

Sempre soubeste como era e como sou em relação à assiduidade e 

pontualidade. Nunca fui um bom exemplo a seguir no que à pontualidade diz 

respeito, mas já em relação à assiduidade nunca tiveste razões de queixa. 

Então, estes foram uns dos aspetos com que me preocupei desde o início do 

Estágio, porque tenho a perfeita noção que são características que dizem muito 

sobre a responsabilidade e a competência de um professor. Ninguém, em 

nenhuma ocasião do Estágio, fosse ela aula, reunião ou mero encontro, tem 

algo a apontar-me no que toca à pontualidade e assiduidade. Nunca falhei em 

nenhum destes aspetos. Desta forma, também exigi dos meus alunos o mesmo 

que exigi a mim própria. Se eu não poderia falhar, eles também não poderiam. 

Sabia que não podia exigir nada dos alunos sem dar o devido exemplo. 

Cheguei sempre às aulas com uma antecedência de 10 minutos, nunca 

deixando nenhum aluno à minha espera. No início do 1º Período havia dois ou 

três alunos que chegavam constantemente atrasados, tendo que os chamar à 

atenção, individualmente, fazendo-os perceber que o facto de eles chegarem 

atrasados condicionava a aula aos restantes alunos. Desta forma, consegui 

que eles chegassem, na grande maioria, pontualmente à aula. Claro que 

houve, algumas vezes, casos pontuais de atrasos, principalmente à primeira 

aula da manhã, às 8.20h, devido a algumas greves e ao trânsito que se faz 

sentir na cidade do Porto. 

 Outro aspeto que tive de ter em consideração foi a necessidade de 

diferenciação do ensino. Passo a explicar-te. Na escola deparei-me com 

heterogeneidades sociais e culturais e, na minha opinião, a escola não pode 

tratar todos os alunos da mesma forma no que à aprendizagem diz respeito, 

pois, se assim for, não está a promover a igualdade das aprendizagens. Então, 
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é necessário que a escola e, mais especificamente os professores, diferenciem 

os alunos de maneira a irem ao encontro das necessidades educativas 

individuais. No entanto nem sempre é isso que acontece. Como diz Bourdieu 

(citado por Perrenoud, 2001, p. 152), a escola “é indiferente às diferenças pois 

trata todos os alunos como iguais em direitos e deveres”. E como refere 

Perrenoud (2001, p. 27), a diferenciação do ensino implica “organizar as 

interações e as atividades, de modo a que cada aluno seja confrontado 

constantemente, ou ao menos com bastante frequência, com situações 

didáticas mais fecundas para ele”. Na Educação Física, estas diferenças são 

mais notórias, bastando para isso analisar, numa fase inicial, o nível motor em 

que os alunos da turma se encontram. Tive que ter isto em consideração de 

forma a criar situações de aprendizagem ajustadas ao nível dos alunos e de 

forma a propiciar a evolução em todos. No que à modalidade de Natação e 

Voleibol diz respeito, tive que dividir a turma em dois níveis de ensino, uma vez 

que tinha alunos com bastantes dificuldades e que necessitavam de começar 

pela adaptação ao meio aquático e outros estavam já numa fase mais 

avançada, tendo capacidades para evoluir ainda mais. Em relação à Natação, 

tia, não foi muito fácil. Tinha 20 alunos divididos em dois níveis de ensino, que 

tive de distribuir por 3 pistas. E relembro-te que a piscina tinha 11 metros de 

comprimento por 6 de largura e uma altura que nem chegava a 1 metro. O 

facto de ter 8 alunos numa pista e outros 6 em cada uma das outras duas 

pistas causou, inicialmente, tempos prolongados de espera. No entanto, este 

problema foi ultrapassado quando impus a regra de sair um aluno do bordo 

quando o anterior estivesse a passar o meio da piscina. Obviamente que 

acabava por haver sempre um pouco de tempo de espera mas não havia uma 

forma melhor de conseguir aumentar o tempo potencial de aprendizagem. 

Outra dificuldade inicial foi a transmissão de informação, devido ao barulho 

característico de uma piscina e à minha dificuldade em projetar a voz, da qual 

já te falei. Esta foi ultrapassada através da estratégia de juntar os alunos no 

bordo da piscina de forma a poder transmitir a informação de maneira a todos 

conseguirem ouvir. Contudo, a minha maior dificuldade inicial foi a de ter de 

transmitir feedbacks completamente diferentes em relação aos dois níveis de 

ensino. Numa fase inicial tinha tendência para dar maior acompanhamento aos 

alunos do nível menos avançado, mas percebi que não podia passar a 
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imagem, aos alunos de nível mais avançado, de que não me importava com 

eles. Foi então que depois de toda a agitação das duas primeiras aulas que 

comecei a deixar de encarar a Natação como um bicho de sete-cabeças. A 

estratégia foi definir bem as componentes críticas que queria ver aprendidas 

naquela aula para cada nível de ensino. Definia apenas duas a três 

componentes críticas, para as quais os feedbacks eram dirigidos. Desta forma, 

a aprendizagem começou a acontecer naturalmente. No entanto, a Natação 

não deixou de ser um osso duro de roer. Relativamente ao Voleibol, além de 

ter dividido a turma por dois níveis de ensino, optei também por misturar alunos 

do nível mais avançado com alunos do nível menos avançado. Esta mistura foi 

bastante benéfica, tendo sido, particularmente mais importante, para os alunos 

de nível menos avançado, dado que praticar as habilidades com um colega de 

nível mais avançado permitia-lhes obter resultados mais satisfatórios, uma vez 

que conseguiam manter a bola no ar por um período mais longo, dado as 

trajetórias das bolas serem mais adequadas permitindo-lhes a execução das 

habilidades de forma mais positiva. Assim, consequentemente, os níveis 

motivacionais também aumentaram. Em relação aos alunos de nível mais 

avançado, perguntas-me tu, não sentiam que a aula era uma seca? Não! Estes 

sempre mostraram interesse em cooperar com os colegas, ficando muito 

babados por eu os considerar o exemplo para os alunos de nível menos 

avançado seguirem. Desta forma, os aspetos psicossociais acabaram por ser, 

indiretamente, reforçados, uma vez que foi definido inicialmente, em conjunto 

com o professor cooperante, que não era necessário objetivar diretamente os 

aspetos psicossociais dado ser uma turma sem problemas a esse nível. Apesar 

de os alunos gostarem de cooperar, também é óbvio que gostam de desafios, 

por isso, quando lecionava os níveis separadamente, pensava e realizava 

exercícios que desafiassem os alunos do nível mais avançado. No entanto, 

nunca realizei uma aula em que os dois níveis exercitassem sempre 

separados, nem nunca realizei uma aula em que os dois níveis se juntassem 

sempre, optei por fazer uso das duas estratégias nas aulas.  

Como também já te tinha dito, na minha turma existiam quatro alunos 

com necessidades educativas especiais, portadores de diversos graus de 

surdez, portanto, não poderia planear qualquer exercício que apelasse à 

audição, e foi desse tipo de cuidados que tive com estes alunos. Mas também, 
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ao nível do conhecimento cognitivo, uma vez que estes alunos não conhecem 

a Língua Portuguesa da mesma forma que nós. No entanto só tive em atenção 

este aspeto, a partir do 2º Período, pois no teste escrito realizado no 1º Período 

os alunos tinham tido notas negativas ao mesmo. Só me apercebi disso depois 

de corrigir o teste e de ver nas questões de resposta curta que eles 

apresentavam imensas dificuldades em escrever. Assim, conclui que os alunos 

devem ter tido dificuldades na leitura e interpretação do apoio teórico que 

forneci para estudarem para o teste. Então, tive de falar com as intérpretes e 

arranjar estratégias para que os alunos conseguissem ler o apoio teórico e 

entendê-lo e assim fazerem também o teste escrito. As intérpretes ajudaram-

me a escrever o apoio teórico de maneira a que os alunos entendessem, tendo 

recorrido muito a imagens e vídeos como forma de explicar a execução dos 

movimentos técnicos e do jogo propriamente dito. A verdade é que os alunos 

subiram as notas do teste, ainda que dois dos alunos tenham tido uma nota 

negativa. São alunos com mais dificuldades, mas também alunos mais 

preguiçosos e menos dedicados aos estudos, segundo as informações dadas 

pelas intérpretes. É desta forma que acho muito importante gerir a igualdade no 

ensino, uma vez que todos os alunos apresentam características desiguais.  

Outro objetivo que me propus alcançar foi o de me tornar uma 

professora reflexiva, que pensasse acerca das suas aulas, e mais 

especificamente, que identificasse os momentos em que ocorreram problemas 

tentando perceber o que não resultou; que tentasse procurar uma melhoria 

através de diferentes estratégias; que procurasse a excelência e a criatividade 

para inovar e quem sabe reinventar algo que ajudasse a ultrapassar as 

dificuldades. Aliás, tanto o meu professor cooperante como a minha 

orientadora de Estágio sempre me estimularam a refletir acerca das aulas dos 

meus colegas que eu observava, acerca das minhas próprias aulas, acerca de 

todas as atividades em que me envolvesse e também acerca das reuniões de 

núcleo de Estágio que fazíamos. Hoje em dia a palavra reflexão tem vindo a 

ganhar maior credibilidade no contexto educativo e de ensino, como sendo 

uma característica que contribui para a independência do professor e para a 

construção da sua própria identidade. Como refere Alarcão (1996, p.175), a 

reflexão “baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de 

questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça”. Assim, a 
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instabilidade característica da própria prática pedagógica, levou-me a refletir 

depois da lecionação de cada aula, possuindo um espírito aberto no sentido de, 

com a ajuda do professor cooperante, aceitar novas ideias, sugestões e 

pensamentos, responsabilizando-me perante as decisões tomadas e sendo 

sincera comigo própria ao ponto de autocriticar a minha atuação pedagógica. E 

tu sabes que eu sou bastante crítica em relação a mim própria. Como tu me 

dizias: “tu exiges demais de ti”, com o qual tu sabes que eu não concordo. 

Contudo, mais importante do que refletir foi colocar em prática os resultados a 

que cheguei após a reflexão, provocando, consequentemente, alterações, para 

melhorar, na prática pedagógica. Estas reflexões permitiram-me, por exemplo, 

perceber qual a melhor maneira de formar os grupos para trabalhar durante as 

aulas, quais os que funcionam melhor, como dar autonomia aos meus alunos, 

quais as situações de aprendizagens mais adequadas para a turma, entre 

outras, conseguindo reunir as melhores condições adequadas à turma. Para 

confirmar a minha ideia, Mialaret (1981, p. 103), afirmou que “uma atualização 

quase constante e uma reflexão permanente sobre a sua atividade são práticas 

necessárias ao educador, o qual não poderá desempenhar de forma mais 

correta o seu papel junto dos alunos se ele próprio não se mantiver numa 

situação de renovação psicológica e pedagógica permanente”. 

Há muito tempo que tenho vontade de voltar à tua casa, mas confesso 

que ainda não tive coragem de pedir uma coisa dessas ao tio. Não sei como 

ele iria reagir. Provavelmente dir-me-ia logo que sim, mas tenho receio de que 

esta minha vontade o afete de alguma forma. Aquela sala onde estudávamos, 

carregada de livros, canetas, lápis, folhas e tantas recordações, invade-me os 

pensamentos tantas vezes que já lhes perdi a conta. Por vezes, podes não 

acreditar, sinto o cheiro daquela sala como se estivesse lá dentro. Por vezes, 

até o cheiro da tua cozinha sobe pelas minhas narinas. Fico até meia 

assustada por sentir e cheirar, ou sonhar que estou a cheirar, já nem sei. Dói, 

dói muito, quando imagino tudo aquilo que não conseguimos fazer juntas. Sinto 

falta de tudo o que não conseguimos fazer. E esta é uma das maiores dores 

quando se perde alguém. Pensar e imaginar aquilo que não conseguimos 

fazer, às vezes por falta de tempo, outras vezes por falta de disposição. É por 

isso que agora tenho muito a mania de pensar e viver intensamente muitos 

momentos com o medo de que seja o último, ou porque tenho medo de que 
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depois seja tarde para fazer alguma coisa que tinha querido muito fazer. 

Preocupo-me em não me chatear com ninguém, com medo que o destino nos 

faça uma rasteira e nos impeça de nos cruzarmos outra vez. Talvez não 

devesse viver tão desta forma, mas a vida e as histórias que vou vendo e 

ouvindo por aqui encarregaram-se de me despertar e de me fazerem viver 

assim. 
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No escritório de minha casa, São Roque – 26 de abril de 2013   

 

Hoje foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Passei o dia 

bastante ansiosa e sempre de olho no telemóvel, desesperada para receber a 

preciosa chamada com a notícia de que já era tia. E sou-o pela primeira vez. 

Aliás, sou tia e madrinha de um menino com 2,935 kg e 46 cm. Chama-se 

Gustavo. Adorava que o pudesses ver. Ainda estou desassossegada com a 

situação. Fiquei tão contente quando soube que ele nasceu que não te passa 

pela cabeça. E para te ser sincera, já estava farta de esperar por este 

momento. Ele nasceu bem mais pequenino do que o teu neto Rodrigo mas isso 

também não é o mais importante, pois não? Fazem cerca de dois meses de 

diferença, mas tenho a certeza de que vão ser bons amigos.  

Mas nascimentos à parte, vou agora falar-te da quarta e última fase 

relativa à primeira área de desempenho (Organização e Gestão do Ensino-

Aprendizagem), a avaliação. A avaliação, segundo Albuquerque, Aranha e 

Gonçalves (s. d.), é a consciência do próprio sistema educativo e só é eficaz se 

realizada de forma estruturada, ciente e justificada. Como sabes, até porque tu, 

como professora que foste, me chegaste a dizer, de uma forma geral, a 

avaliação é a tarefa considerada como a mais difícil de realizar. Inicialmente 

pensei que a avaliação não iria ser um problema para mim, mas quando tive de 

avaliar os alunos pela primeira vez e atribuir-lhes uma nota, senti que a 

avaliação é um processo bem mais complexo do que eu imaginava, apesar de 

há uns anos atrás já teres comentado isso comigo e eu na altura nem parei 

para refletir o assunto. Pensei que bastaria analisar o nível motor inicial dos 

alunos, verificar a evolução dos mesmos e, por fim, atribuir-lhes uma nota. No 

entanto, desde logo percebi, com a ajuda do meu professor cooperante e da 

minha orientadora de Estágio, que as avaliações diagnósticas, formativas e 

sumativas teriam de ter, obrigatoriamente, uma interligação. A minha primeira 

dificuldade esteve relacionada com a elaboração da ficha de avaliação 

diagnóstica, mais especificamente no que se refere aos conteúdos e respetivas 

componentes críticas. Aqui, mais uma vez realço a dificuldade que senti devido 

à ausência de informação anterior acerca das aprendizagens dos meus alunos, 

quer no que toca às habilidades aprendidas, quer principalmente, no que se 

refere às componentes críticas ensinadas. Eu não sabia nada acerca do 
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desempenho deles e se fosse seguir o currículo nacional já teria de lecionar de 

acordo com uma fase avançada na grande maioria das modalidades. Após a 

realização da avaliação diagnóstica percebi que os alunos se encontravam 

num nível muito inferior ao esperado. Como diz Rosado e Colaço (2002), é 

através da avaliação diagnóstica que podemos detetar se os alunos possuem 

os conhecimentos e as capacidades físicas para poderem iniciar novas 

aprendizagens, sendo aqui que os problemas podem ser identificados, pois 

será o ponto de partida para a atividade. Como também já te contei, o meu 

professor cooperante deu-me algumas informações acerca da turma (disse-me 

quais os alunos que tinham mais e menos disposição para a prática), porque já 

os conhecia, caso contrário iria ser mais difícil para mim. Então, dentro de cada 

modalidade, selecionei as habilidades que queria observar os alunos a 

executarem e dentro destas defini duas componentes críticas que queria 

realmente verificar se os alunos eram capazes de realizar. Obviamente que 

não consegui observar pormenorizadamente aluno a aluno, mas consegui ter 

uma perceção geral da turma, seguindo como estratégia perceber quais os 

alunos que se destacavam pela positiva e quais se destacavam pela negativa 

e, claro, os que se encontravam no meio-termo. No entanto, mais tarde, foi 

fundamental realizar a avaliação formativa, a par das reflexões feitas depois de 

cada aula, pois foi através desta que consegui perceber se as situações e 

métodos de aprendizagem aplicados estavam a ir de encontro aos objetivos 

pretendidos para cada aula e para cada Unidade Didática, de maneira a 

observar-se a evolução dos alunos. E sabes como o fazia? Eu conto-te. Fazia-

o através de pequenas anotações no meu caderno diário, apontando, por 

exemplo, o nome dos alunos que alcançavam os objetivos com uma certa 

facilidade, e apontando também os nomes daqueles alunos que não tinham 

conseguido atingir todos os objetivos definidos para aquele exercício e/ou aula. 

Depois, usava estes dados na reflexão que fazia acerca da aula e arranjava 

uma melhor estratégia, muitas vezes com a ajuda do meu professor 

cooperante, para que aqueles alunos com mais dificuldades as superassem e 

também para encontrar outras formas de os entusiasmar e motivar, ainda mais, 

aqueles alunos que mostravam maior facilidade nas mais variadas tarefas. 

Como refere Bento (2003, p. 190), a “reflexão posterior sobre a aula constitui a 

base para um reajustamento na planificação das próximas aulas”. O mesmo 
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autor diz também que a reflexão “é guiada por meio da comparação dos 

objetivos e do processo, previamente estabelecidos e programados, com os 

resultados alcançados e com o decurso realmente verificado”. Obviamente que 

no início, isto é, na construção das primeiras duas Unidades Didáticas, estas 

avaliações formativas foram ainda mais importantes, uma vez que permitiram-

me alterá-las, indo assim ao encontro de um sistema de ensino mais vantajoso 

para os alunos e consequentemente, mais eficaz. Com o passar do tempo, 

como também já te tinha contado, estes reajustes foram diminuindo, porque eu 

própria já tinha, também, um melhor conhecimento dos meus alunos. Esta é, 

na minha opinião, das avaliações mais importantes e significativas e como diz 

Pacheco (1998, p. 116), “a avaliação formativa, sendo uma avaliação sem nota, 

é uma prática dinâmica que faz parte da pedagogia de mestria e que se destina 

a criar as condições para o sucesso do aluno”. 

A própria avaliação formativa foi-me orientando para a avaliação 

sumativa, pois fiquei, aula após aula, com diversas imagens do desempenho 

dos alunos. Quando chegou o primeiro momento de fazer uma avaliação 

sumativa, o meu professor cooperante deixou-me fazê-la sozinha, para ver 

como é que eu me saía, e eu senti dificuldades por não saber ao certo o que 

iria avaliar. Este problema surgiu porque ainda não tinha percebido que o ia 

fazer através das componentes críticas de cada conteúdo que queria ver 

atingidas e que defini logo a partir da avaliação diagnóstica. Além disto, senti 

que não sabia se estava a ser justa ou não na avaliação que estava a fazer e 

na classificação que estava a atribuir. A partir desta primeira avaliação 

sumativa, como já definia desde a avaliação diagnóstica as componentes 

críticas para cada conteúdo, não tive qualquer dificuldade em avaliar os alunos, 

pois passei a perceber qual a estratégia. E é essa a estratégia para que não se 

sintam dificuldades nem medo de atribuir notas aos alunos. Temos de avaliar o 

que ensinamos. Como a minha turma era um 11º ano, a escala numérica por 

atribuição de nota variava de 0 a 20 valores. Então, para ser mais fácil atribuir 

uma classificação, definia um valor para cada conteúdo, para que a soma de 

todos os conteúdos desse 20 valores. Depois disso, cada conteúdo era dividido 

em duas ou três componentes críticas e dividia o valor atribuído a esse 

conteúdo pelo número das componentes. Depois na prática, o aluno era 

avaliado com valores de 1, 2 ou 3, sendo o 1 o não realizou, o 2 o realizou com 
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dificuldades e o 3 o realizou. Desta forma, quando acabava a aula, atribuía as 

notas de 0 a 20 consoante o desempenho de cada um, inserindo os dados no 

Excel, fazendo as contas automaticamente. Como diz Aranha (2004), a 

avaliação sumativa é a avaliação que permite comparar os resultados iniciais 

com os finais. Por isso é que avaliei sumativamente a partir das componentes 

críticas definidas para a avaliação diagnóstica, salvo algumas exceções em 

que tive de acrescentar ou retirar conteúdos e respetivas componentes críticas 

ao que já tinha definido pelo facto de os alunos conseguirem ir ainda mais 

longe ou pelo facto de os alunos não reunirem condições para realizar 

determinada habilidade. Nestes casos tinha de ajustar novamente todos os 

valores aos conteúdos e respetivas componentes críticas para que não 

prejudicasse nem beneficiasse ninguém. Apesar de as aulas de avaliação 

sumativa serem vistas, pelos alunos, como aulas mais formais, eu própria me 

queixava disso e cheguei a comentá-lo contigo em mais uma das nossas 

conversas, sempre lhes disse que eles estavam a ser constantemente 

avaliados em todas as aulas e que esta era apenas mais uma, para que eles 

não se sentissem muito pressionados. Defensores desta minha ideia são 

Albuquerque, Aranha e Gonçalves (s. d.), que dizem que se deve “avaliar 

ensinando e ensinar avaliando”. As avaliações finais de cada período foram 

calculadas obedecendo aos critérios de avaliação definidos pelo Grupo de 

Educação Física para cada ano de escolaridade. Assim sendo, avaliei os meus 

alunos segundo os seguintes critérios: Cultura Desportiva (15%), Habilidades 

Motoras (60%), Conceitos Psicossociais (10%) e Aspetos Fisiológicos e 

Condição Física (15%). Apenas no 1º Período distribui os 15% destinados à 

Condição Física pelos restantes parâmetros de avaliação porque não a 

exercitei e assim sendo não teria lógica avaliá-la. Nos períodos seguintes como 

fiz um planeamento para a Condição Física, esta já foi avaliada. 

Além destas avaliações, para avaliar os alunos ao nível cognitivo, 

realizei, até ao momento, dois testes de avaliação escritos, um em cada 

período, e também irei realizar outro no terceiro. Da estrutura dos testes 

fizeram parte questões de escolha múltipla, verdadeiros e falsos e questões de 

resposta curta. Antes da elaboração dos testes, fiz, em conjunto com os meus 

colegas de núcleo, o apoio teórico com a informação relevante a estudar 

acerca das modalidades ensinadas. O apoio teórico foi deixado na reprografia 
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da escola para que os alunos pudessem tirar fotocópias mas também foi 

enviado para o correio eletrónico que criei para a turma, como também já te 

tinha contado. O teste conteve, na sua grande maioria, regras e perguntas 

sobre regulamento técnico sobre matérias que foram ensinadas nas aulas, não 

tendo, por isso, um elevado nível de complexidade. O que mais gostei foi o 

facto de ter vigiado o teste e quando chegou à hora de o corrigir, senti-me uma 

verdadeira professora. Para finalizar o processo de avaliação é feita a 

autoavaliação por parte dos alunos. Elaborei, mais uma vez, em conjunto com 

os meus colegas do núcleo uma ficha que continha vários parâmetros que os 

obrigavam a refletir acerca das suas prestações, atribuindo-se uma 

classificação. 

Quando estamos felizes, que é o nosso caso (porque arrisco-me a dizer 

que também estas feliz, e não é para menos, com um neto tão bonitinho), falar 

da morte parece quase ignóbil. Quando fui ver o meu sobrinho pela primeira 

vez ao hospital, fiquei emocionada, ainda que não o quisesse transmitir. A 

enfermeira pressentiu alguma coisa estranha em mim, mas só me disse dois ou 

três dias mais tarde. Disse-me que estremeci quando olhei o bebé e que o meu 

olhar se alterou, mas eu acho que era a voz da experiência a falar por ela, 

porque ela mal me conhecia. No entanto, estava certa, como se me 

conhecesse há anos. Lá está, é o que eu digo, passam pelos hospitais tantas 

pessoas que se emocionam com os bebés, que eu devo ter sido apenas mais 

uma. E sabes? Estou babadíssima por ter este anjinho comigo. Ele é tão 

bonito! 
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No meu quarto, São Roque – 01 de maio de 2013   

 

Hoje sonhei que estavas ao meu lado e acordei sobressaltada. 

Obviamente era só mais um sonho. Quando ando mais ansiosa tenho 

tendência para sonhar com mais intensidade, mas não consigo perceber 

porquê. Sei que acreditas em mim se te disser que pressenti que era hoje que 

o meu sobrinho vinha para casa. Ele nasceu na passada sexta-feira como já te 

contei, mas teve de permanecer no hospital porque ficou com icterícia. Não 

acredito em bruxas, nem em nada que se pareça, mas acredito na intuição, na 

minha intuição. Já acertei demasiadas vezes nas previsões que fiz para as 

desconsiderar. E mais uma prova disso é que o Gustavo veio mesmo para 

casa hoje, no final do dia.  

Esta semana os meus alunos estavam um pouco preocupados por 

causa dos testes intermédios que iam ter. Quando falaram nisso senti 

saudades daqueles dias em que vivi como eles, ansiosamente, e em que tu me 

acalmavas, como sempre. Mas senti ainda mais saudade porque foi 

precisamente no ano em que os meus alunos se encontram, 11º, que te perdi e 

que me vi sozinha no meio dos livros. Nessa altura, longe de ti senti medo e o 

peso da responsabilidade de estudar sozinha. Sei que apesar da tristeza em 

que vivi durante os meus dois últimos anos do ensino secundário, ficaste 

orgulhosa por saber que me aguentei o melhor que pude. Nem sempre foi fácil, 

mas consegui.  

Agora vou falar-te um pouco acerca da segunda e terceira áreas de 

desempenho, que são a Participação na Escola e as Relações com a 

Comunidade, respetivamente. Estas, segundo Matos (2012), têm como objetivo 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora”. Como te tinha contado, quando vi pela 

primeira vez o plano anual de atividades construído pelo grupo de Educação 

Física, fiquei bastante entusiasmada. Mas esse entusiasmo, como se costuma 

dizer, foi sol de pouca dura. Passo a contar-te. Na primeira reunião de grupo 

não ficou nada definido quanto à distribuição dos cargos (organizadores e 

colaboradores) pelas diversas atividades. Confesso que achei muito estranho, 
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tendo ficado com a ideia, pelo que pude observar da reunião, de que estava 

instalada, no grupo uma certa falta de empenho, de entrega e de vontade de 

organizar. Pelo que interpretei, tal devia-se a falhas (de empenho) nas 

atividades propostas no planeamento anual ocorridas nos anos anteriores. Ou 

seja, senti uma certa insatisfação de alguns membros mais antigos do grupo. 

Posto isto, em novembro, cerca de uma semana antes de se realizar a primeira 

atividade (Magusto – Jogos Tradicionais) eu e o meu núcleo de Estágio 

ficamos a saber pelo professor cooperante que era da nossa responsabilidade 

organizar aquela atividade. Ficamos furiosos, mas quero falar por mim. Fiquei 

mesmo chateada de só nos terem avisado com uma semana de antecedência. 

Avisaram-nos numa quarta-feira e a atividade realizar-se-ia na terça-feira 

seguinte. Éramos novos naquelas andanças e senti-me logo em pânico, como 

deves imaginar. Tivemos de andar a organizar tudo à pressa e a nossa sorte foi 

o facto de termos tido acesso aos documentos organizativos feitos pelo núcleo 

de Estágio do ano anterior, o que nos facilitou muito a tarefa. Lembro-me 

perfeitamente de ter ficado aborrecida por nem sequer terem agendado uma 

reunião do grupo de Educação Física para clarificarmos ideias, analisarmos 

sugestões de todos os professores e definirmos e distribuirmos as funções 

pelos professores que iriam estar a colaborar na atividade. Obviamente que no 

dia da atividade senti-me um pouco perdida. Alguns professores vieram ter 

comigo e perguntaram em que é que tinham de ajudar e eu não lhes soube dar 

uma resposta imediata. Senti-me deveras envergonhada. Não era esta a 

imagem que eu e o meu núcleo queríamos e tínhamos para dar. Apesar disto, 

a colaboração dos colegas do grupo de Educação Física foi imprescindível, 

pois sem a sua disponibilidade e experiência a atividade não teria tido tanto 

sucesso, ainda que eu tenha achado que a grande maioria deles não participou 

na atividade de livre vontade, mas sim porque era necessário um grande 

número de professores para a sua concretização. A atividade acabou por se 

realizar sem qualquer problema do ponto de vista do alcance dos objetivos. 

Concretizaram-se todos os jogos tradicionais e o contacto final na sala de 

convívio dos alunos, onde estes se juntaram com os professores e auxiliares 

para comerem castanhas assadas, decorreu com naturalidade. Segredo-te que 

apenas eu e os meus colegas de núcleo de Estágio, o meu professor 

cooperante e o núcleo de Estágio do ISMAI estiveram a participar neste 
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convívio com os alunos. A maioria dos restantes professores havia-se 

ausentado quando os jogos tradicionais acabaram. Atitude que não gostei, de 

todo! Apesar de a atividade ter um desenvolvimento e final felizes, não foi, de 

todo, do meu agrado. Para além do que já te contei, na minha opinião, dever-

se-ia ter investido muito mais tempo na organização e elaboração do projeto 

para a atividade, pois assim também se teria conseguido, com certeza, 

aprender mais acerca da organização de eventos. Um problema também 

derivado do facto de não sabermos as funções que cabiam a cada professor e 

termos de as definir naquele momento, foi o início com um atraso de uma hora. 

Apesar de tudo isto, o melhor proveito que consegui tirar desta atividade foi a 

aproximação aos meus alunos. Foi o primeiro momento fora de aula em que 

tivemos a oportunidade de nos relacionarmos. A alegria, confusão, algazarra e 

boa disposição fizeram parte destes momentos, que era, sem dúvida, um dos 

objetivos que tínhamos definido para esta atividade, a promoção e potenciação 

do convívio e afeto entre professores e alunos. Da atividade consegui retirar a 

importância da credibilidade e postura dos docentes envolvidos nas atividades, 

pois eles são, aos olhos de muitos alunos, o exemplo a seguir, e as atitudes 

demonstradas no fim dos jogos tradicionais não foram as melhores, no meu 

ponto de vista, uma vez que muitos docentes não se mostraram disponíveis e 

entusiasmados para criarem e/ou desenvolverem laços de afetividade com os 

seus alunos. E suportei esta minha ideia da importância da relação professor-

aluno com Moran (1998, p. 86) que diz que “aprendemos quando nos 

relacionamos, estabelecemos vínculos e laços”. 

O corta-mato escolar foi outra das atividades em que participei, desta 

vez como colaboradora, pois a organização ficou a cargo dos professores-

estagiários do núcleo do ISMAI. Esta atividade não pôde ser realizada na data 

prevista devido às más condições climatéricas, como também já te tinha 

contado, e, por isso, ficou agendada para a primeira sexta-feira do 2º Período. 

No geral, a atividade foi bem desenvolvida, havendo alguns aspetos que, agora 

enquanto professora, pude observar e nos quais não tinha reparado quando 

era aluna e participava no corta-mato da minha escola. Reparei então que esta 

é uma atividade que exige um esforço muito grande por parte dos alunos e 

consegui observar que a grande maioria não está preparada para suportar tal 

esforço e que as aulas de Educação Física, por si só, não os conseguem 
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preparar devidamente. Pude observar, também, e sempre foi assim nas minhas 

participações enquanto aluna no corta-mato, que não houve ninguém que se 

preocupasse com a ativação geral de forma a preparar os alunos participantes 

para a atividade. E obviamente que não vi nenhum aluno, por iniciativa própria, 

a fazê-lo. Apenas os alunos da minha turma que participaram na atividade o 

fizeram, mas só porque eu os chamei à atenção para isso e porque consegui 

aperceber-me desta falha a tempo. Em relação a outros, porque como andei a 

participar na montagem dos materiais necessários à atividade e também fiquei 

responsável por ir buscar alguns alunos à escola e acompanhá-los, a pé, até 

ao sítio onde decorreu a atividade, só mais tarde me apercebi que alguns 

alunos já tinham corrido sem aquecerem anteriormente. A atividade foi 

realizada nos jardins da Companhia de Águas do Porto e apesar de eu 

concordar que fosse um sítio que se aproxima das caraterísticas de um corta-

mato, acho que reunia más condições físicas para os alunos, isto é, o espaço 

não garantia as condições de segurança, uma vez que os pisos tinham 

buracos, pedras e outros obstáculos que tiveram de ser assinalados por mecos 

para evitar acidentes e, além disso, encontrava-se ainda escorregadio devido à 

chuva que tinha caído nos dias anteriores. Apesar de todos estes aspetos de 

que te falei, a atividade correu muito bem e não houve nenhum acidente. A 

participação na atividade foi fundamental para eu perceber os pormenores 

necessários para que tudo corra bem, isto é, como não estive diretamente 

ligada à organização, consegui, como observadora, perceber que é importante 

pensar em tudo o que possa correr mal. De realçar que fiquei bastante 

contente com a prestação dos meus alunos, tendo dois deles sido apurados 

para a fase seguinte.  

A atividade Duplas Românticas, organizada por alguns dos professores 

do grupo de Educação Física, foi outra das atividades na qual participei. Foi 

realizada no dia dos namorados e consistiu em jogos de voleibol 2x2, em que a 

equipa era constituída por um elemento feminino e um masculino, sendo ou 

não namorados. No decorrer desta atividade fiquei responsável por arbitrar 

alguns jogos em conjunto com os meus colegas do núcleo de Estágio. Mais 

tarde, confirmou-se aquela minha ideia inicial de que havia falta de empenho e 

vontade dos professores para realizar as atividades. A meio da atividade um 

dos professores do grupo de Educação Física pediu-nos, a mim e aos meus 
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colegas do núcleo, para irmos comprar alguma coisa que servisse como prémio 

das equipas que alcançassem o 1º, 2º e 3º lugar. Deram-nos dinheiro para a 

mão e basicamente pediram-nos para que nos desenrascássemos. 

Rapidamente nos juntamos e pensamos num possível prémio. Não 

destacamos o 1, do 2º e do 3º lugar. Dirigimo-nos à florista mais próxima da 

escola e compramos três rosas, uma para cada elemento feminino das duplas 

vencedoras. Dirigimo-nos também à papelaria em frente à florista e compramos 

três canetas, uma para cada elemento masculino das duplas vencedoras. De 

seguida, fomos à loja de gomas ao lado e pedimos três saquinhos de gomas de 

um euro, que seria um prémio a dividir por cada dupla, uma vez que, 

supostamente, eram duplas românticas, daí a nossa ideia de partilharem um 

docinho. Chegamos à escola e entregamos os prémios que compramos ao 

professor que os havia pedido e ele ficou bastante satisfeito com o nosso 

desempenho, pois gostou da ideia mas também porque gastamos pouquíssimo 

dinheiro. Portanto, como deves imaginar, mais uma vez, não fiquei com boa 

impressão da organização e empenho de alguns elementos do grupo de 

Educação Física. Para mim, que foi a primeira vez que me vi envolvida num 

grupo que tem como funções organizar e planear uma séria de eventos 

desportivos na escola, não fiquei com a melhor impressão e com a melhor ideia 

do que é a participação na escola enquanto professora de Educação Física, a 

qual deve contribuir para a promoção do sucesso educativo, reforçando o papel 

do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como 

da disciplina de Educação Física. Não foi, de todo, aquilo que esperava que 

fosse. Sempre pensei que houvesse entrega, dedicação e prazer em intervir na 

escola, de uma forma contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. 

Tudo isto que te contei, na minha opinião, tem consequências negativas para a 

imagem do professor, quer em geral, quer do de Educação Física, em 

particular. Um professor tem que lhe ver atribuída credibilidade. A forma 

credível com que ele consegue discursar e atuar é imprescindível no processo 

de ensino-aprendizagem. Com isto quero dizer que o professor não só tem de 

parecer sério e competente, como também tem de o ser. Um professor tem que 

inspirar confiança aos alunos, tendo que ser credível em toda a sua ação 

pedagógica, dentro e fora da aula, e também nas atividades desenvolvidas a 

nível da escola, durante todo o ano letivo. Esta imagem de credibilidade, 
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confiança e empenho assegurará, certamente, a qualidade do ensino. Sempre 

tive esta preocupação no decorrer do Estágio. O de não ser só competente, 

mas também de o mostrar honrando os vários compromissos que assumi 

perante os meus alunos, a minha escola, os meus colegas do núcleo, o meu 

professor cooperante e a minha orientadora de Estágio. No entanto, ser um 

professor credível, hoje em dia, não é tarefa fácil, ou melhor, não é qualquer 

professor que está disposto a sê-lo. Estamos numa época que a tecnologia 

avança de dia para dia, substituindo o homem em várias tarefas e até mesmo 

profissões, no entanto concordo com o que diz Nóvoa (2007, p. 18), “podem 

inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas diversas (…) mas nada 

substitui um bom professor. Nada substitui o bom senso, a capacidade de 

incentivo e de motivação que só os bons professores conseguem despertar”.  

A última atividade na qual participei até ao momento teve o nome de 

Paddy-Paper realizado para um grupo de alunos estrangeiros. Este grupo 

permaneceu em Portugal durante uma semana, tendo cada um deles ficado 

alojado em casa de um aluno da escola que se disponibilizou para tal. O 

Paddy-Paper foi a atividade que o grupo de Educação Física se comprometeu 

a organizar para este grupo de alunos de várias nacionalidades europeias. O 

meu papel nesta atividade foi ajudar na montagem e desmontagem do material 

e também o de permanecer num dos pontos do Paddy-Paper para certificar a 

passagem das equipas e também para os auxiliar no jogo desse mesmo ponto.  

Agora vou contar-te o porquê de não termos conseguido realizar uma 

atividade integrante do Projeto de Formação Individual (PFI) que elaborei 

juntamente com os meus colegas do núcleo de Estágio. Pretendíamos 

organizar uma visita de estudo à academia de futebol do Sport Lisboa e 

Benfica (SLB) mas tal não foi possível porque após termos falado com um 

responsável do clube, este precisava que confirmássemos a ida até lá no prazo 

de uma semana, mas antes disso precisávamos de saber até que ponto a 

Câmara Municipal do Porto disponibilizava autocarros para os alunos. Segundo 

o meu professor cooperante e a minha orientadora de Estágio esta informação 

iria levar muito tempo a ficar disponível. Além disso, a visita de estudo, com 

certeza, iria ter um custo elevado para os alunos, uma vez que estes são de 

estatuto socioeconómico muito baixo. Portanto, esta visita de estudo teve de 

ser eliminada dos nossos objetivos. Assim, este acontecimento serviu-nos 
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como exemplo de que nem tudo o que definimos se concretiza, porque nem 

sempre depende apenas de nós. 

Vou agora falar-te da minha experiência com a Direção de Turma, 

função que, na minha opinião, cair-te-ia muito bem. Desde o início do ano letivo 

que o meu professor cooperante nos alertou para a importância da função de 

um Diretor de Turma. Desde o início do ano que marquei presença em todas as 

reuniões intercalares e de final dos períodos, juntamente com todos os 

docentes da turma e do representante dos encarregados de educação. Percebi 

no decorrer das reuniões e até mesmo em conversa com a Diretora de Turma 

da minha turma que esta função exige uma grande responsabilidade, pois é o 

Diretor de Turma quem tem o papel de manter os encarregados de educação a 

par de tudo o que acontece na escola com os seus educandos, mas também o 

de tentar entender os problemas e as necessidades que cada aluno tem e 

aquilo que se passa fora da escola. Desta forma tenta-se garantir o sucesso de 

todos os alunos, unindo a comunidade familiar e educativa (família e todos os 

docentes da turma), para que se possa chegar aos alunos da melhor forma 

possível, contribuindo para uma maior eficácia do sistema educativo que é o 

propósito da educação. E aliás, como já te contei, as informações que pude 

retirar destas reuniões e de conversas com a Diretora de Turma foram 

imprescindíveis para lidar com algumas situações durante as minhas aulas. A 

Diretora de Turma da minha turma principal (pois tinha quatro alunos de outras 

duas turmas que tinham uma Diretora de Turma diferente) sempre demonstrou 

entusiasmo pela sua função. A relação que tinha com os alunos, daquilo que 

pude observar, era bastante próxima, além de que já não era a primeira vez 

que tinha essa função naquela turma. Eu via-a como uma segunda mãe 

daqueles alunos, eles eram a sua prioridade e esse seu investimento, a meus 

olhos, era fantástico. Agora, enquanto professora e após ter visto de perto e 

convivido com as funções da Diretora de Turma da minha turma, assumo que 

vejo o Diretor de Turma como alguém com um papel importantíssimo na 

realidade da escola, através do qual o aluno e o seu desenvolvimento 

assumem o foco central. Já a Diretora de Turma dos meus quatro alunos com 

necessidades educativas especiais, não sendo exatamente o oposto da que te 

acabei de falar, era quase. Eu explico. Ela preocupava-se com as 

necessidades daqueles alunos, mas não tinha responsabilidade nem 
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disposição para tratar os assuntos que pertenciam àquelas duas turmas. Prova 

disso eram as reuniões muito demoradas que tínhamos com ela. Uma reunião 

com trinta alunos da minha turma principal (dos quais apenas 16 tinham 

Educação Física) demorava cerca de uma hora e meia, e as reuniões com dois 

alunos, desta última Diretora de que te estou a falar demorava cerca de três 

horas. Parece impossível, não achas? Ela era bastante desorganizada e a sua 

sorte era a ajuda de três professoras da turma que estavam mais dentro do 

assunto porque eram responsáveis pelo Departamento de Linguagem Gestual. 

Assim, tive a oportunidade de presenciar duas formas completamente distintas 

de trabalhar para a mesma função. Eu sei que os Diretores de Turma são 

escolhidos pela escola, ou seja, não são voluntários, mas não concordo. Acho 

que para ser Diretor de Turma é preciso ter vocação, e, mais importante ainda, 

gostar de o ser e trabalhar na função com empenho, dedicação e gosto. 

No que diz respeito ao Desporto Escolar, que pretende proporcionar aos 

alunos a prática de uma modalidade desportiva de forma orientada e gratuita, 

contribuindo para a criação de uma cultura desportiva na escola, não foi aquilo 

que eu esperava que fosse. A minha ideia inicial passava por acompanhar a 

equipa de Basquetebol da escola, uma vez que é o Desporto com o qual estou 

mais familiarizada. No entanto, a falta de espaços para treinar, a 

indisponibilidade dos alunos e a incompatibilidade de horários fez com que não 

tivesse aproveitado esta oportunidade da forma que eu gostaria de ter 

aproveitado. O Desporto Escolar, na minha escola, nem sempre foi seguido 

com rigor e digo isto porque raramente via os horários serem cumpridos nas 

horas dos treinos. Fiquei um pouco desiludida com o Desporto Escolar, pois 

era meu objetivo vivenciá-lo por perto e não o consegui fazer. 

Quando penso nestes pontos menos positivos de que te falei, sinto como 

eles tocaram negativamente a minha formação como professora. 

Provavelmente estarás a interrogar-te acerca do porquê de eu não ter agido de 

forma a contrariar a falta de incentivo e de dedicação do grupo de Educação 

Física, mas eu explico-te. De certa forma, por saber que era uma professora-

estagiária, tive receio de ferir suscetibilidades, ao ter a iniciativa e/ou a 

autonomia de lutar pela dinamização das atividades e pelo próprio grupo. 

Basicamente eu era um apêndice do grupo, sentia que não tinha de ter voto na 

matéria. Portanto, como me conheces, não gosto de passar a imagem de que 
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sou melhor do que os outros. E se eu tivesse intervindo, o mais provável é que 

tal tivesse acontecido. Posto isto, e apesar de não ser de género muito 

futurologista, começo a pensar como será lá para a frente, quando voltar a 

deparar-me com falta de colaboração e de interesse, com Diretores de Turma 

incompetentes e um Desporto Escolar não funcionante. Que responsabilidade 

assumirei perante este conhecimento e estas situações que tenho e que 

vivenciei agora? Muito provavelmente, como já não irei ser vista como 

professora-estagiária, mas sim como uma verdadeira professora, não me irei 

acomodar. Se estiver perante um grupo de Educação Física trabalhador, irei, 

com certeza, contribuir para todo o trabalho que seja necessário desenvolver; 

caso contrário, se for um grupo de Educação Física do mesmo género daquele 

com quem convivi durante o Estágio, irei, apesar de saber que estarei a lutar 

contra um ambiente já instalado e difícil de mudar, tomar atitudes que mostrem 

a credibilidade e a seriedade que um professor de Educação Física tem de 

assumir perante todas as atividades que cabem ao departamento de Educação 

Física. Se irei ter sucesso não sei, mas sei que não irei cruzar os braços e ver 

mais uma vez episódios que me deixam revoltada, pois não foi para este tipo 

de desinteresse que andei a estudar e a formar-me durante tantos anos. 

Nas últimas três semanas de aulas irei introduzir o Modelo de Educação 

Desportiva (MED), ou melhor, uma adaptação do modelo. Este modelo tem 

como objetivo principal fazer do aluno uma pessoa desportivamente culta, 

competente e entusiasta. Não posso fazer ainda uma reflexão acerca daquilo 

que se irá passar, mas sei que não me sinto à vontade para ensinar segundo 

este modelo. Até ao momento só posso falar acerca de uma aula que já se 

realizou. Sinceramente, não me senti muito bem ao trabalhar segundo o MED. 

Talvez porque ainda não esteja preparada para tal. Senti-me um pouco de 

parte, senti que estava num papel secundário, no qual não cabia apenas a mim 

o ato de ensinar. A vantagem que senti nesta aula e mesmo na semana 

anterior à introdução do modelo foi a preocupação que os alunos 

demonstraram em ter tudo preparado (t-shirts, nome da equipa, grito, à vontade 

para assumir o papel de professor, entre outros), mostrando a responsabilidade 

que este incute nos alunos. As funções de ensino e de gestão que eles têm 

obrigatoriamente que desempenhar, exige deles um maior compromisso para 

obter resultados positivos e consequentemente, ganhar, que é um dos desafios 
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que mais lhes agrada. Presenciei também o ambiente de festa no decorrer de 

toda a aula, percebendo que é um modelo ao qual a grande maioria dos alunos 

adere com bastante facilidade. O meu receio ante este modelo vai de encontro 

ao que refere Graça (2002), quando diz que se o professor não mostrar 

disponibilidade nem preparação para aplicar o MED, acabará por deixar os 

alunos sem qualquer apoio, tornando a aula num recreio, apesar de 

organizado. Contudo, é um modelo que quero aplicar futuramente, pois acho 

que é uma mais-valia para o desenvolvimento dos alunos. 

Vou contar-te alguns dos momentos que me fizeram sentir menos 

estagiária e mais professora. Começo pelo livro de ponto. Escrever os 

sumários, marcar as faltas e assinar o livro de ponto deu-me bastante gozo. 

Outro momento foi o da realização do teste escrito, em que tive de vigiar os 

alunos para que eles não copiassem. Foi estranho, mas ao mesmo tempo foi 

engraçado. Estranho porque nunca o tinha feito e ver-me naquele papel fez-me 

sentir mais professora e engraçado porque de repente se inverteram os papéis. 

Se até há pouco tempo era eu no lugar dos meus alunos, a realizar um exame 

e a ser vigiada por professores, de um momento para o outro eram os alunos 

no meu lugar e eu no lugar dos meus professores. Foi hilariante! Mas mais 

hilariante foi corrigir os testes, adorei! Caneta vermelha na mão, entre certos e 

riscos de errado, consolei-me de fazer contas e dar notas. Foi mesmo giro. E 

outro grande momento em que me senti menos estagiária foi quando, a convite 

da professora de Português da minha turma, fui com ela e com os meus alunos 

ver a peça de teatro Os Maias, ao Auditório Municipal de Gaia, no decorrer do 

2º Período. Foi mais uma excelente oportunidade de desenvolver os laços de 

afetividade com os alunos. Eles adoraram a minha presença. Quiseram tirar 

fotos, quiseram saber um pouco mais da minha vida e, consequentemente, 

contaram-me mais pormenores das suas vidas, tendo sido uma manhã bem 

passada. A partir daqui, quando souberam que iriam ter outra visita de estudo 

no 3º Período pediram-me que os acompanhasse, mas por uma questão de 

incompatibilidade de horários, uma vez que tinha outros compromissos, não 

consegui atender a sua vontade, com pena minha. Estes foram os três aspetos 

que mais me fizeram sentir menos estagiária. 

Passo a contar-te alguns episódios engraçados que foram acontecendo 

no decurso do Estágio. Quando ia buscar os livros de ponto à sala dos 
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professores e passava pelos corredores da escola com eles na mão, a grande 

parte dos alunos ficava a olhar para mim e comentava: Ui, esta rapariga é 

stora! E os professores que estavam na sala dos professores no momento em 

que ia buscar ou levar o livro também ficavam admirados a olhar para mim, 

porque penso que pensavam que eu era aluna, mas logo deduziam que eu era 

mais uma estagiária. E os funcionários? Ri-me algumas vezes à conta deles. 

“Menina, onde pensa que vai? Esse WC é só para professores!” Claro que, 

com um sorriso nos lábios, lhes respondia: Eu sou professora-estagiária de 

Educação Física, dá-me licença que vá ao WC? O discurso mudava 

completamente: “Ai desculpe senhora dra, esteja à vontade!” Outro episódio 

aconteceu quando alguns alunos se encontravam no pavilhão a preparar uma 

festa para eles que ia decorrer naquele dia à noite. Fui ao pavilhão ver o que se 

passava e ajudar o meu colega de Estágio a transportar os colchões que se 

encontravam nesse ginásio para outro. De repente, uma professora que estava 

a ajudar os alunos dirige-se a mim e diz-me: “Ó menina, vá ali acima buscar-

me a fita-cola castanha”. E eu fiz o que ela me pediu, mas sinceramente não 

gostei muito da forma autoritária com que me abordou. Passado cerca de uma 

hora veio ter comigo a pedir desculpa porque soube que eu era professora-

estagiária e com certeza se lembrou que não tinha sido muito simpática comigo 

E eu respondi-lhe: Está desculpada, mas de qualquer forma a maneira como 

falou também não é maneira de se falar para um aluno, pelo menos eu não ia 

gostar que um professor me falasse assim. E ela ficou muito envergonhada e 

voltou a pedir desculpa.  

O passado, por mais triste que seja, e tu sabes a que me refiro, é 

sempre mais seguro do que o presente e do que o futuro. Eu sou como tu, 

teimosa e agarrada às minhas convicções, por vezes tento abstrair-me do 

passado, tentando convencer-me de que não há passado nem futuro, apenas o 

dia de hoje e aquilo que me apetece fazer. E se me apetecer fazer tudo, faço 

mesmo, porque posso, mas principalmente porque quero muito e tenho toda a 

energia do mundo para o fazer. Mas sabes, porque já te confessei, que penso 

desta forma porque tenho receio de depois ser tarde demais. Lembro-me 

tantas vezes daqueles tempos em que convivíamos diariamente que, de vez 

em quando me apoio nesses tempos nos momentos em que é mais difícil 

suportar a tua perda, porque sei que era feliz e a dor atenua. Deves estar a 
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perguntar-te se não sou feliz agora. Vou dizer-te que sou, porque seria injusto 

dizer-te o contrário. Sou uma pessoa que sempre teve muita companhia em 

toda a minha vida. E sou feliz porque vivo grandes momentos de felicidade com 

os melhores amigos do mundo e com os meus familiares mais próximos, que 

me ajudam em tudo, a evoluir, a pensar e a viver bem. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Será que posso entrar duas vezes na mesma etapa? 
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No meu quarto, São Roque – 5 de maio de 2013   

 

Estou prestes a despedir-me de ti, pelo menos, no que ao Relatório de 

Estágio que escrevi para ti diz respeito. 

Como te disse na segunda carta que te escrevi, o Estágio foi a etapa 

mais importante, mas também a mais complexa, da minha formação enquanto 

professora. Esta etapa proporcionou-me várias experiências e desafios que 

contribuíram positivamente para o desenvolvimento da minha competência 

pedagógica. Como momentos determinantes desta etapa destaco a fase do 

planeamento e a reflexão. Como te contei, a fase do planeamento foi uma 

grande dor de cabeça, mas sei que foi através da aprendizagem que fiz de uma 

correta elaboração das Unidades Didáticas e dos planos de aula que obtive 

maior sucesso e mais eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Foi a 

partir do momento em que consegui maior facilidade em definir e elaborar as 

Unidades Didáticas e em que percebi como se construíam os planos de aula 

em função dos objetivos pretendidos para essa mesma aula, que as minhas 

aulas começaram a ser mais produtivas e focadas no essencial, isto é, nos 

objetivos que pretendia ver alcançados. A par desta aprendizagem, esteve a 

reflexão. Foi a capacidade de ser capaz de identificar o que antes não sabia 

identificar, isto é, a capacidade de observar no decorrer das aulas os exercícios 

e/ou as estratégias que estavam ou não a resultar, que me permitiu este 

processo de análise crítica e reflexiva, ao ponto de autocriticar a minha atuação 

pedagógica de forma a renová-la, e consequentemente, melhorar a qualidade 

das minhas aulas e a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.  

Quando penso nesta etapa da minha vida sinto que tive a 

responsabilidade e o privilégio de contribuir para a orientação e formação de 

jovens em fase de desenvolvimento, trabalhando sempre com toda a entrega, 

paixão e prazer, que caraterizam a minha forma de estar perante a vida. 

Quando penso no Estágio sei que ajudei os meus alunos a adquirirem hábitos 

saudáveis, a terem noção da importância da cooperação, entreajuda e amizade 

como forma de sobrevivência para a nossa sociedade atual. Sei também que 

os ajudei a sobreporem todos esses aspetos à individualidade e à competição 

desajustada. E muito importante, sei que consegui garantir-lhes a 

aprendizagem e o aperfeiçoamento dos conhecimentos e competências 
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práticas relativas às modalidades ensinadas. No fundo, quando penso no 

Estágio, lembro-o como a descoberta da realidade escolar por mim 

desconhecida na sua forma prática.  

Hoje não sou a mesma pessoa que era quando iniciei esta etapa. Sou 

uma pessoa com alguns medos e receios superados e com outros ainda por 

superar mas também com outros que entretanto foram surgindo. Mas de entre 

tantos momentos de ansiedade, frustração, felicidade e superação, quem me 

ajudou a evoluir, tanto pessoal como profissionalmente, foram, o melhor de 

tudo, os meus alunos. Eles foram o meu desafio, o meu estímulo, a minha 

superação. 

Na vida, durante dias, semanas, meses ou até mesmo anos não 

acontece nada e depois acontece tudo. Estou a terminar os meus cinco anos 

de formação universitária, que era um dos meus grandes objetivos, como tu 

sabes, e estou prestes a iniciar a minha carreira profissional. Quando não sei, 

pelo menos em relação à colocação numa escola, porque o índice de 

desemprego no nosso país é elevado, mas sei que não vou ficar em casa à 

espera que o trabalho venha ter comigo, porque como sabes, não tenho feitio 

para isso. Apesar de as motivações que os profissionais da educação mostram 

não serem as maiores e as melhores, eu sou muito persistente e ambiciosa e 

vou com certeza arranjar um rumo positivo para mim, nem que me esfole toda. 

E como me conheces, não sou pessoa de pensar muito, nem no passado, nem 

no futuro. Tento apenas pensar no dia de hoje, claro que perspetivando um 

futuro, mas um futuro próximo e não muito longínquo. Aprendi que não vale a 

pena sofrer por antecipação, pois, como se costuma dizer, o que é para ser 

será! No entanto, tenho esperança de um dia poder entrar outra vez na mesma 

etapa. Desta vez uma etapa que não tem o nome de Estágio mas uma etapa 

que me permita vivenciar muitos momentos que vivenciei no Estágio, desta vez 

sem o apoio do meu professor cooperante, sem este me acompanhar nas 

aulas, sem me amparar no erro e sem me felicitar nos sucessos. Enfim, ser 

professora. 

Agora que estou no final da minha formação inicial sei que apesar de ter 

uma boa base de formação há ainda muito a aprender, sendo pertinente dar 

continuidade à formação para ser, cada vez mais, uma profissional competente 

e atualizada. Como diz Demo (1998), “o profissional não é aquele que apenas 
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executa a sua profissão, mas sobretudo quem sabe pensar e refazer a sua 

profissão” e “somente profissionais conscientes, questionadores, atualizados, 

participativos e reconstrutivos podem construir para renovar a profissão e dar 

conta dos sempre novos desafios”. 

Sei que um dia voltaremos a caminhar lado a lado, com o nosso feitio 

tranquilo e conciliador e com aquela subtil aproximação que nos caraterizava. E 

vou recuperar todos os beijos, todos os abraços e todas as conversas que 

adiamos ao longo destes anos, e todos os momentos que desejámos repetir, 

como se nunca os tivéssemos deixado de viver. Infelizmente, não posso 

adivinhar como te sentes, se estás feliz, se estás triste, se tens saudades ou 

outro qualquer sentimento, mas quando nos reencontrarmos, e não sei quando 

é que isso vai acontecer, porque a vida nunca é como a imaginamos, quero 

que estejas à minha espera, e que esta tua ausência seja, assim como o 

Estágio, apenas uma etapa. Até lá, acredito que me lerás sempre de uma 

forma mágica, saudável e feliz. E quando, mais tarde, leres estas cartas e elas 

te fizerem sorrir, sei que de alguma forma terei cumprido a minha missão, 

saberei que cumpri o papel mais importante que alguma vez tive nesta vida, o 

de escrever o Relatório de Estágio para ti. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estudo 

  



 
 

 

 

  



 
 

77 
 

Resumo 

 

O presente estudo visou diagnosticar os métodos de registo das 

aprendizagens realizados pelos professores de Educação Física, bem como a 

forma como os transmitem aos professores do ano seguinte, a par da sua 

opinião relativa à importância da formalização deste registo para posterior 

consulta. A amostra foi constituída por 30 professores de Educação Física 

ativos no ensino da disciplina. A metodologia consistiu na realização de 

entrevistas, cujo conteúdo foi analisado a posteriori, definindo-se categorias de 

resposta. Os resultados evidenciaram que são realizados registos das 

aprendizagens, mas que não há transmissão formal dessa informação para o 

professor do ano seguinte. Foi possível concluir que os professores consideram 

que a existência de registos anteriores facilitaria as tarefas de planeamento e 

contribuiria positivamente para a evolução dos alunos.  
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Introdução 

 

A reflexão acerca do planeamento em Educação Física, nomeadamente 

da necessidade de este ser o mais adequado possível ao nível das 

capacidades motoras dos alunos, no sentido de proporcionar a sua maior e 

melhor evolução, leva ao confronto com a seguinte questão: Será que quando 

o professor chega à escola e se depara com uma turma nova, tem informações 

suficientes relativas às aprendizagens anteriores dos alunos de forma a planear 

com maior eficácia? Como refere Bento (2003, p. 58) o planeamento que o 

professor de Educação Física realiza implica uma “antecipação mental” do 

próprio ensino. Assim, as informações anteriores acerca das aprendizagens 

poderão facilitar o planeamento. O mesmo autor (p. 57) assume o planeamento 

como a “condição básica da direção pedagógica do ensino pelo professor” e 

toda a informação que auxilie neste planeamento é crucial. Como assume 

Bossle (2002, p.32) o planeamento é um “elemento constitutivo do trabalho 

docente do professor de educação física”. E como refere Bento (1987, p. 123), 

baseado em Wygotshi, “para que os praticantes obtenham bons níveis de 

desempenho é necessário apreender o nível concreto dos seus conhecimentos 

e das suas capacidades e estabelecer a relação entre zona do 

desenvolvimento atual e a zona do próximo desenvolvimento”. Isto acaba por 

evidenciar a necessidade e a importância de ter acesso às informações 

relativas às aprendizagens anteriores dos alunos, para que, dessa forma, se 

planeie melhor. Segundo Aranha (2004), a avaliação sumativa é aquela que 

possibilita equiparar os resultados obtidos inicialmente com os obtidos no fim 

de todo o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, segundo Ribeiro 

(1999) a avaliação sumativa permite-nos ter a visão daquilo que foi o processo 

de ensino-aprendizagem. Este processo tem mais possibilidades de ser eficaz 

quando o planeamento é bem construído. Segundo Bento (2003, p. 57), “os 

trabalhos de planeamento do professor de Educação Física relacionam a 

direção essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação 

pedagógica concreta”, sendo a “definição do essencial e a concentração em 

pontos fulcrais requisitos indispensáveis em todos os níveis de planeamento, o 

que exige grandes conhecimentos específicos e competência didático-
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metodológica, bem como um grau elevado de consciência de responsabilidade 

da parte do professor”. 

A falta de informação relativa às aprendizagens motoras anteriores dos 

alunos, decorrente da frequência da disciplina de Educação Física, é facilmente 

reconhecível pelos professores e pelos próprios alunos, que não se lembram 

das modalidades e habilidades aprendidas nos anos anteriores2. A realização 

de avaliações diagnósticas visa colmatar esta falta de informação, mas mesmo 

essas podem não ser suficientes para uma posterior elaboração mais 

adequada dos planos das Unidades Didáticas e de aula.  

Apesar da reduzida carga horária da disciplina de Educação Física, das 

boas ou más condições dos espaços materiais desportivos disponíveis e de a 

continuidade pedagógica se assumirem como limitações à disciplina de 

Educação Física, um adequado planeamento pode contribuir para uma melhor 

aprendizagem e evolução dos alunos. A identificação clara das dificuldades 

sentidas pelos professores em planear quando recebem uma turma nova, não 

sabendo nada acerca dos alunos, ainda não foi realizada. Seria então 

necessário o professor ter acesso a um conjunto de informações referentes às 

modalidades, conteúdos e habilidades motoras aprendidas pelos alunos nos 

anos anteriores de maneira a ser capaz de definir um planeamento mais eficaz. 

O objetivo do presente estudo visou diagnosticar os métodos de registo 

das aprendizagens realizados pelos professores de Educação Física, bem 

como a forma como os transmitem aos professores do ano seguinte, a par da 

sua opinião relativa à importância da formalização deste registo para posterior 

consulta. 

  

2. In: Relatório de Estágio Profissional de Teresa Carneiro (2013); estudo a apresentar na defesa pública a 

realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Metodologia 

 

A amostra foi constituída por 30 professores de Educação Física, ativos 

na lecionação da disciplina, que participaram voluntariamente no estudo. A 

recolha dos dados foi realizada pelo método entrevista. As questões levantadas 

incidiram na forma como os professores transmitem os registos das 

aprendizagens dos alunos para os professores do ano seguinte, a par da sua 

opinião acerca da importância que atribuem à existência de um registo das 

habilidades aprendidas, para posterior consulta. O tratamento das respostas foi 

realizado através da análise de conteúdo, tendo as respostas sido 

categorizadas a posteriori numa resposta-tipo.  
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Resultados 

Os sujeitos da amostra começaram por ser inquiridos relativamente às 

informações de que dispõem sobre as aprendizagens anteriores dos alunos 

que integram as suas turmas a cada novo ano letivo. 96.7% (n=29) afirmou não 

saber nada e 3.3% (n=1) afirmou não saber e não querer saber nada. 

 

No quadro I podem observar-se as respostas dos sujeitos relativas à 

carência de informação que sentem quando, no início do ano letivo, vão 

planear. 

Quadro I. Respostas dos professores à questão Quando vai planear, de que 

tipo de informação sente falta? 

Respostas (%, n) 

Caraterísticas e nível motor em que os alunos se encontram. (73,4%, n=22) 

Modalidades aprendidas pelos alunos no ano anterior. (6,7%, n=4) 

Não sente falta. (6,7%, n=4) 

 

Na figura 1 podem observar-se as respostas dos sujeitos relativos à 

perceção de evolução nos alunos. 

 

Figura 1. Respostas dos professores à questão Sente que há evolução nos alunos?  
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Os aspetos fundamentais apontados pelos professores para que haja 

evolução dos alunos podem ser observados no quadro II. 

Quadro II. Respostas dos professores à questão Na sua opinião, quais são os 

aspetos fundamentais para que haja evolução dos alunos? 

 

Na figura 2 podem observar-se as respostas dos sujeitos quando 

inquiridos em relação à realização de registos das aprendizagens. 

 

Figura 2. Respostas dos professores à questão Faz registos das aprendizagens dos 
seus alunos? 
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Respostas (%, n) 

Reverem os programas nacionais. (3,4%, n=1) 

Definirem 3 modalidades por ano. (10%, n=3) 

O professor ter uma ficha de controlo a nível das 

capacidades. 

(3,3%, n=1) 

Haver continuidade pedagógica. (30%, n=9) 

Os professores serem carismáticos, líderes, magnéticos e 

cativantes. 

(10%, n=3) 

Os alunos quererem mesmo aprender e empenharem-se. (20%, n=6) 

Aumentarem o número de horas à disciplina. (10%, n=3) 

Haver melhores condições físicas e materiais na escola. (3,3%, n=1) 

A Educação Física ter o mesmo grau de exigência que as 

outras disciplinas têm. 

(10%, n=3) 
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Na figura 3 podem observar-se as respostas dos sujeitos relativos ao 

tipo de registos que fazem das aprendizagens dos alunos. 

 

Figura 3. Respostas dos professores à questão Que tipo de registos faz? 

 

As respostas dos sujeitos relativamente à forma como transmitem os 

registos da avaliação para o professor do ano seguinte podem ser observadas 

no quadro III. 

Quadro III. Respostas dos professores à questão Como passa esses registos 

para o professor do ano seguinte? 

Respostas (%, n) 

Não passo (apenas se os colegas me pedirem). (86,7%, n=26) 

Deixo os registos na escola para quem quiser consultar 

no ano seguinte. 

(13,3%, n=4) 
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A importância que os sujeitos inquiridos veem em ter registos anteriores 

dos alunos, podem ser observadas no quadro IV. 

Quadro IV. Respostas dos professores à questão Gostaria de ter registos 

anteriores dos alunos? 

Respostas (%, n) 

Sim. (93,4%, n=28) 

Talvez.  (3,3%, n=1) 

Os registos não são importantes. (3,3%, n=1) 

 

No quadro V podem observar-se as respostas dos sujeitos relativos ao 

tipo de registos que gostariam de ter. 

Quadro V. Respostas dos professores à questão Que tipo de registos gostaria 

de ter? 

Respostas (%, n) 

Das avaliações sumativas e do nível dos alunos. (36,7%, n=11) 

Das avaliações diagnósticas e sumativas. (6,7%, n=2) 

Registos de natureza descritiva, qualitativa ou 

classificativa. 

 

(26,7%, n=8) 

Registos qualitativos, quantitativos e comportamentais.  (20%, n=6) 

De informações familiares. (3,3%, n=1) 

Base de dados que dê todo  o tipo de informação dos 

alunos. 

(3,3%, n=1) 

Nenhuns. (3,3%, n=1) 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

As respostas dos sujeitos relativas ao efeito positivo dos registos podem 

ser observadas na figura 4. 

 

Figura 4. Respostas dos professores à questão Esses registos ajudariam em alguma 
coisa? 

As respostas dos sujeitos relativamente às possíveis vantagens de 

possuírem registos anteriores da aprendizagem dos alunos podem ser 

observadas no quadro VI. 

Quadro VI. Respostas dos professores à questão Esses registos ajudariam em 

quê? 

Respostas (%, n) 

O que a turma lecionou e consequentemente saberiam se 

podíamos avançar ou então consolidar algum conteúdo que 

não ficou consolidado. 

(26,7%, n=8) 

A não perder tempo com as avaliações diagnósticas e a 

avançar muito mais com os conteúdos essenciais. 

(53,3%, n=16) 

Na perceção que o novo professor vai ter sobre os alunos, no 

enquadramento daquilo que seria o planeamento dos 

conteúdos e assim poderia dividir a turma por níveis. 

(6,7%, n=2) 

A conhecer os alunos e a ter uma segunda opinião do professor 

anterior. 

(6,7%, n=2) 

A saber lidar e a compreender melhor os alunos. (3,3%, n=1) 

Em nada. (3,3%, n=1) 

28 

1 

93,4% 

3,3% 3,3% 

0

5

10

15

20

25

30

35

Sim Não Não sei

Percentagem

n



 
 

87 
 

Discussão  

A análise comparativa dos resultados do presente estudo não foi 

possível pelo facto de não constarem na literatura estudos que abordem esta 

temática.  

A maioria dos sujeitos afirmou fazer registos das aprendizagens dos 

alunos através de tabelas de avaliação diagnóstica e sumativa por modalidade, 

mas sem depois transmitir esses registos para o professor do ano seguinte, 

pelo menos não o fazendo com carácter formal e obrigatório, dados que alguns 

asseguram que os deixam nas escolas para quem os quiser consultar. Este 

parece ser o estado atual das escolas em relação a esta questão dos registos, 

uma questão que eventualmente até nem se centra apenas na disciplina de 

Educação Física, mas em todas as disciplinas dos currículos escolares. 

Grande parte dos sujeitos entrevistados assumiu nada saber acerca das 

aprendizagens anteriores dos alunos quando os recebem pela primeira vez, a 

cada novo ano, com a consequente falta de informação no momento de 

planear. Os próprios alunos não se lembram de muitas das aprendizagens 

realizadas3. Nomeadamente, os professores referiram não saber quais 

modalidades aprendidas no ano anterior e quais as características e o nível 

motor dos alunos. A posse desta informação foi tida como fundamental para 

melhoria do planeamento pela maioria dos professores. Apenas um se 

posicionou de forma contrária em relação aos demais, dizendo que, para si, o 

objetivo da Educação Física passa por incutir nos alunos o gosto pela prática e 

que se for para ensinar a técnica e a tática basta colocá-los em equipas de 

formação (clubes), fora da escola. 

A grande maioria dos professores afirmou haver pouca evolução ao nível 

das aprendizagens realizadas pelos alunos. Uma pequena percentagem 

afirmou não saber se existe evolução uma vez que está constantemente a 

mudar de escola, não tendo a oportunidade de verificar se há ou não evolução. 

Esta questão da evolução dos alunos durante os vários anos e ciclos de 

aprendizagem é uma preocupação bem patente na escola atual e foi sempre 

uma das questões maiores da disciplina de Educação Física. A interpretação 

que dela fazem os diferentes professores foi estando patente nas respostas 

que foram dando às questões colocadas. Uns atribuem a falta de evolução dos 

alunos à falta de competência de alguns colegas, outros à forma como estão 

3. In: Relatório de Estágio Profissional de Teresa Carneiro (2013); estudo a apresentar na defesa pública a realizar 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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organizados os programas escolares, à falta de condições de lecionação, à 

mudança constante do local de lecionação, entre outros. Aquilo que de maior 

se notou, à parte das razões apontadas, e que se deve relevar, é a falta de 

concordância no que toca à realização e ao método de registo de avaliação. A 

escola necessita de se organizar para que exista um registo das aprendizagens 

dos alunos, para que se chegue ao fim de cada ciclo de aprendizagem e se 

perceba o que aprendeu cada aulo em cada ano e como evoluiu. 

Grande parte dos sujeitos mencionou como aspetos fundamentais para 

que haja evolução dos alunos a continuidade pedagógica e os alunos querem 

aprender e empenharem-se para irem de encontro a esse objetivo. Coloca-se, 

porém, a questão de saber se os alunos sentem, ou não, que aprendem na 

aula de Educação Física, uma vez que o que transparece da opinião dos 

professores é que eles próprios têm dúvidas relativas à aprendizagem e 

evolução dos alunos. Os resultados das avaliações diagnósticas são muitas 

vezes reveladores disto mesmo. Alunos que estão em ciclos terminais de 

ensino revelam carências básicas que deveriam ter sido colmatadas em ciclos 

iniciais. 

A maioria também assumiu que gostaria de ter acesso a registos 

anteriores dos alunos no que toca a avaliações sumativas e ao nível motor em 

que eles se encontram. Uma pequena parte afirmou que não sabe se gostaria 

de ter registos anteriores porque na escola nem todos os professores 

trabalham como se deveria trabalhar e se há professores que até se 

preocupam com esses registos, há outros que apenas vão dando aulas. Esta 

última opinião revela que poderá haver uma certa permissividade na escola em 

relação ao laxismo de alguns professores que tem que ser vigiada e controlada 

e a obrigatoriedade de realizar registos de avaliação poderia ser uma ajuda 

neste sentido, uma vez que obrigaria todos os professores a cumprir os 

programas ou a justificarem o seu incumprimento a quem fosse ensinar os 

alunos no ano seguinte. Registos individualizados acompanhariam os alunos 

para onde quer que fossem e permitiriam, por exemplo, a análise das 

aprendizagens anteriores mesmo quando houvesse mudança de escola. 

A maioria dos professores afirmou que os registos ajudariam a saber, 

pelo menos, as modalidades e conteúdos lecionados e assim saber se podiam 

avançar na matéria ou se teriam de consolidar algum conteúdo, e também 
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afirmou que ajudaria a não despender tanto tempo com avaliações 

diagnósticas e a avançar muito mais cedo com a lecionação de conteúdos 

essenciais. 

Da análise das respostas dadas pelos professores ressalta, em síntese, 

que a realização de registos permanentes de aprendizagem, que acompanhem 

o aluno no seu percurso escolar, mesmo quando há mudança de escola, é 

fundamental para lecionar melhor, principalmente porque tal pode permitir aferir 

o planeamento e melhor individualizar o ensino, nomeadamente recuperando 

matérias ou alunos que tenham revelado carências na aprendizagem de uma 

dada matéria no ano anterior. Crê-se que estes registos podem também 

permitir acabar com a sensação de frustração que os professores de Educação 

Física habitualmente manifestam em relação à evolução dos alunos, levando 

mesmo alguns à convicção de que na escola os alunos pouco aprendem e que 

o que importa é fazê-los gostar do desporto e convencê-los de que tal é 

importante para a sua saúde. Esta última convicção é particularmente perigosa, 

porque esgota a disciplina de Educação Física de matéria de ensino, fazendo 

com que ela deixe de ter, inclusivamente, necessidade de avaliação (se não há 

matéria não há nada para avaliar), para além de contrariar todos os 

paradigmas da Educação Física e ignorar o seu objetivo maior, que é o de 

ensinar os conteúdos do desporto. 

 

 

Conclusões 

O presente estudo permitiu concluir que os professores realizam registos 

de aprendizagem, mas que não os transmitem formalmente para o professor do 

ano seguinte. Adicionalmente, concluiu-se que os professores consideram que 

a existência de registos anteriores facilitaria as tarefas de planeamento e 

contribuiria positivamente para a evolução dos alunos.   
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Na biblioteca da FADEUP, 15 de maio de 2013 

 Como pudeste ver no estudo que elaborei, concluí que os professores 

realizam registos de aprendizagem, mas que não os transmitem formalmente 

para o professor do ano seguinte e, adicionalmente, concluí que os professores 

consideram que a existência de registos anteriores facilitaria as tarefas de 

planeamento e contribuiria positivamente para a evolução dos alunos. Desta 

forma, achei pertinente elaborar uma proposta de ficha de registo de conteúdos 

que podes ver na figura 5. Esta ficha foi posteriormente aplicada por um dos 

meus colegas de Estágio.  
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Conteúdo L NL Conteúdo L NL 

Rolamento à frente   Espargata lateral   

(*) 

 

(*) 

Rolamento à frente saltado   Rã   

(*) 

 

(*) 

Rolamento à retaguarda   Rondada   

(*) 

 

(*) 

Rolamento à frente com os 

M.I. afastados e estendidos 

  Rolamento à retaguarda 

com passagem por “pino” 

  

(*) 

 

(*) 

Rolamento à frente com os 

M.I. unidos e estendidos 

  Roda a um braço   

(*) 

 

(*) 

“Pino” de cabeça   Salto de mãos à frente   

(*) 

 

(*) 

Roda   Posição angular de força   

(*) 

 

(*) 

Nome:____________________________________________________________

_______ 

B.I. do Aluno: ________________________ 
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Avião   Flic-Flac à retaguarda   

(*) 

 

(*) 

Elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 

  Rolamento à retaguarda 

com os M.I. unidos e 

estendidos 

  

(*) 

 

(*) 

“Pino” de braços   Rolamento à retaguarda 

com os M.I. afastados e 

estendidos 

  

(*) 

 

(*) 

“Pino” de braços 

terminando em rolamento à 

frente 

  Mortal à retaguarda 

engrupado 

  

(*) 

 

(*) 

Ponte   Salto de cabeça   

(*) 

 

(*) 

Espargata frontal   Mortal à frente engrupado   

(*) 

 

(*) 

“Pino” de braços com 

impulsão simultânea dos 

dois M.I. 

  “Pino” olímpico   

(*) 

 

(*) 

Roda sem mãos      

(*) 

 

(*) 

Legenda: 
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L – Lecionado 

NL – Não Lecionado 

(*) – Quando não lecionado, escrever a razão pela qual não foi lecionado o 

conteúdo em causa (exemplo: Não fazia parte do programa para o ano em 

causa 

Figura 5. Ficha de Registo de Conteúdos 
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Anexo I. Guião da Entrevista 

1. Quando recebe alunos (as) novos (as) na turma ou turmas novas, o que 

sabe acerca dos (as) alunos (as)? 

2. Quando vai planear, de que tipo de informação sente falta? 

3. Sente que há evolução nos alunos? 

4. Na sua opinião, quais são os aspetos fundamentais para que haja evolução 

dos alunos? 

5. Faz registos das aprendizagens dos seus alunos? 

6. Que tipo de registos faz? 

7. Como passa esses registos para o professor do ano seguinte? 

8. Gostaria de ter registos anteriores dos alunos? 

9. Que tipo de registos gostaria de ter? 

10. Esses registos ajudariam em alguma coisa? 

11. Esses registos ajudariam em quê? 

 


