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Resumo 
 

O presente relatório é um documento de reflexão crítica sobre as experiências 

vividas e competências adquiridas durante o Estágio Profissional, inserido no 

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

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Alexandre 

Herculano, num núcleo de estágio constituído por quatro elementos, orientado 

por um professor da escola (professor cooperante) e por um professor da 

Faculdade (professor orientador). O relatório encontra-se dividido em cinco 

capítulos. O primeiro (“Introdução”) enquadra o estágio profissional de modo a 

que se percebam as suas finalidades e os seus objetivos; o segundo 

(“Dimensão Pessoal”) comporta uma breve reflexão autobiográfica, onde se 

explicitam as expetativas iniciais para as confrontar com a realidade vivenciada; 

o terceiro capítulo (“Enquadramento da Prática Profissional”) referencia o 

contexto do estágio profissional, caraterizando a escola, os alunos e o meio; o 

quarto capítulo (“Realização da Prática Profissional”) encontra-se organizado 

de acordo com as quatro áreas de desempenho: I - Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, II e III - Participação na escola e relações com a 

comunidade e IV - Desenvolvimento Profissional; no último capítulo 

(“Conclusão e Perspetivas para o Futuro”) é apresentada uma reflexão sobre o 

impacto do ano de estágio na vida futura.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA, REGISTO DE APRENDIZAGENS. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

Abstract 

 

This report is a document of critical reflection on experiences lived and abilities 

acquired during the Professional Traineeship, a curricular unit of the second 

year of the second cycle study plan corresponding 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 Professional Traineeship took 

place at the Secondary School of Alexandre Herculano, within a four-member 

group of trainees, supervised by a teacher of that school (cooperator teacher) 

and another from the Faculty (leader teacher). The document is divided into five 

chapters. The first one (“Introduction”) contextualizes the professional 

traineeship providing information on its purposes and goals; the second chapter 

(“Personal Dimension”) includes a brief autobiographical reflection, in which the 

trainee’s first expectations are explained so that they can be compared to 

practical reality; the third chapter (“Professional Practice Setting”) characterizes 

the school, the students and the environment where the professional 

traineeship occurred; the fourth chapter (“Professional Practice Implementation”) 

refers and is organized according to the four areas of performance: I – 

Organization and Management of Teaching and Learning, II and III – 

Participation at school and relationships with the community and IV – 

Professional Development; the last chapter (“Conclusion and Future 

Perspectives”) deals with a reflection about the impact of the traineeship year 

on the trainee’s future.  

 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION, SUPERVISED TEACHING PRACTICE, 

REGISTRATION OF LEARNINGS 
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1.1. Enquadramento concetual do estágio no contexto da formação 

inicial 

 

O estágio refletido no presente documento é o final de uma etapa que 

iniciei há cinco anos atrás, quando entrei para o curso de Ciências do Desporto, 

que foi também o início da minha formação inicial enquanto profissional. 

Este ano de Estágio Profissional (EP) permitiu-me por em prática tudo 

aquilo que aprendi durante os três anos no curso de licenciatura de Ciências de 

Desporto e o primeiro ano de mestrado, nomeadamente exercícios, técnicas, 

modelos e estratégias. Este estágio permitiu descobrir-me e conhecer-me 

melhor, dando-me a perceção sobre quais as competências que adquiri ao 

longo de todo o percurso enquanto estudante. O estágio possibilitou também 

uma evolução ao longo do ano letivo, conseguida através da constante prática 

aliada à análise e à reflexão dos principais erros cometidos.  

Ao longo deste ano, o meu principal objetivo foi ser capaz de 

desenvolver competências e ensinar habilidades motoras e ao mesmo tempo 

contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso dos alunos, tentando 

levá-los a atribuir significado à sua prática desportiva. Tentei que vivenciassem 

experiências gratificantes, fizessem amizades, melhorassem as suas 

capacidades e, sobretudo, procurei que continuassem interessados na prática 

desportiva no futuro. Segundo Coelho (1988), a prática desportiva deve ser um 

instrumento educativo e formativo que contribua para o desenvolvimento dos 

jovens durante os anos mais críticos da sua formação mental e física (infância 

e adolescência).  

Considero que o estágio possibilitou a aquisição de competências e de 

aprendizagens através de uma experiência efetiva, que me pus à prova todos 

os dias, tanto na escola como fora dela. Foi um momento em que pude pôr em 

prática aquilo que me foi ensinado durante os anos de licenciatura e o ano 

curricular do mestrado, particularmente o que foi transmitido, quase sempre ou 

apenas em teoria, sem saber se resultaria ou não num contexto real. Este 

estágio foi, por isso, o início de uma nova etapa que se desenrolou ao longo 

deste ano letivo, mas foi também o fim de um percurso que teve início há cinco 

anos atrás. 
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1.2. Caracterização geral do estágio e o(s) respetivo(s) objetivo(s) 

 

O EP desenvolveu-se durante os terceiro e quarto semestres do 2º ciclo 

do curso de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(EEFEBS). O meu EP foi realizado na Escola Secundária Alexandre Herculano 

(ESAH), que se situa na freguesia do Bonfim, na cidade do Porto. O Núcleo de 

Estágio era composto por quatro elementos, tendo o acompanhamento do 

mesmo sido efetuado por dois orientadores, um professor da escola (Professor 

Cooperante) e uma professora da Faculdade (Orientadora). 

Lecionei as aulas da disciplina de Educação Física (EF) de uma turma 

do 11º ano do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, que 

estava sobre a responsabilidade e a regência do Professor Cooperante. Todos 

os processos de conceção, planeamento, realização e avaliação foram 

realizados sob a supervisão do Professor Cooperante.  

Como refere Matos (2012b), no Regulamento da Unidade Curricular 

Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Fadeup, o “EP 

visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

e exigências da profissão” (p. 2).Também no dicionário de Língua Portuguesa é 

referido que o estágio pretende contribuir para a nossa formação e possibilitar 

a aprendizagem de competências: “período de trabalho por tempo determinado 

para formação e aprendizagem de uma prática profissional”. Ou seja o EP 

deverá, principalmente, permitir a obtenção de competências para que sejamos 

capazes de atuar em conformidade num futuro próximo.  

 

1.3. Finalidade e processo de realização do relatório 

  

A realização deste relatório faz parte da componente prática do EP. Com 

a sua elaboração pretende-se que exista uma profunda reflexão sobre as 

experiências vivenciadas e de tudo o que aconteceu durante este ano letivo. É 
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importante refletir sobre tudo aquilo que foi experienciado durante este período, 

ponderando sobre a evolução, os problemas, as dificuldades e os principais 

erros cometidos. O Relatório de Estágio (RE) deve ser visto como o resultado 

de todo o ano letivo, um documento de reflexão, que comporta a 

contextualização e a fundamentação de todos os processos de 

ensino/aprendizagem, de avaliação, de lecionação e de planeamento. 

 

1.4. Estrutura do Relatório 

 

O presente documento está organizado em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo é referente à “Introdução”, em que explico o que é o estágio e o seu 

objetivo, tendo também referido a sua importância e a finalidade; relativamente 

ao segundo, a “Dimensão Pessoal”, apresento uma reflexão autobiográfica 

como forma de me identificar e de enquadrar as minhas opções ao longo dos 

anos. Dou também a conhecer as expectativas relativas ao EP para as 

confrontar com a realidade encontrada. No terceiro capítulo, o “Enquadramento 

da prática profissional”, realizo uma caraterização aprofundada do contexto da 

realização do estágio. No quarto capítulo “Realização da Prática Profissional” 

tenho em conta todos os problemas e dificuldades resultantes da prática bem 

como as estratégias desenvolvidas para as ultrapassar. Tenho em conta 

também as atividades realizadas e o processo de avaliação, que influenciaram 

e estiveram sempre presentes durante a prática profissional. De forma a 

contemplar as áreas de desempenho previstas no Regulamento de Estágio 

Profissional(Matos, 2012b), este capítulo encontra-se separado por diferentes 

áreas. A área I referente à “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, 

a área II e III diz respeito à “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade”, e por fim a área IV relacionada com o “Desenvolvimento 

Profissional”. Neste capítulo é também integrado um estudo transversal sobre 

um problema decorrente da prática supervisionada, de natureza descritiva, que 

teve como objetivo elaborar uma ficha de registo permanente da avaliação do 

aluno, no que se refere à modalidade ginástica artística (componente solo), 

habilidades motoras e componentes críticas aprendidas. Por último, são 

apresentadas as “Conclusões e perspetivas futuras”, de modo a completar a 
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minha jornada e a discorrer sobre as consequências e influências que este EP 

teve para o meu futuro enquanto profissional e cidadão.  
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2.1. Reflexão autobiográfica 

 

Começo esta dimensão pessoal, em primeiro lugar, por me apresentar… 

O meu nome é José Miguel Paisana. Nasci em Lisboa, no dia 24 de Junho de 

1989, mas aos 4 anos de idade mudei-me para uma pacata cidade no centro 

do país. Essa cidade tem o nome de Mangualde e pertence ao distrito de Viseu. 

Desde cedo que estive envolvido no desporto, de certa forma, pela 

influência dos meus pais, que sempre me tentaram incutir o gosto pelo 

exercício e mostrar a importância do mesmo para a saúde. Aos cinco anos 

comecei pela natação, por imposição do meu pai, que fez desde logo questão 

de que eu aprendesse a nadar. Depois seguiu-se o judo, o futebol e o 

basquetebol. Foi principalmente esta última modalidade, que pratiquei desde os 

10 anos de idade, tanto a nível federado como escolar, que me despertou o 

sentido e as noções de evolução e superação. O papel do meu treinador, que 

era também o meu professor de EF, foi crucial para que este gosto se 

prolongasse e aumentasse ao longo do tempo. Esta vontade e prazer que 

sentia quando praticava basquetebol, com o correr dos anos, passaram 

também a existir quando comecei a ensinar o que sabia aos colegas mais 

novos. Atualmente, acredito que foram todas estas relações as principais 

responsáveis por eu ter escolhido o curso de Ciências de Desporto e o 

Mestrado em Ensino.  

Até concluir o 12º ano não sabia responder à famosa pergunta, que nos 

fazem desde pequenos, até à exaustão: “que queres ser quando fores grande”? 

Ao longo do tempo a minha perceção sobre aquilo que queria ser ia-se 

alterando. Na primária idealizava ser astrónomo, para poder estudar as estrelas 

e os planetas… Uns anos mais tarde, quando entrei para o liceu, queria 

prosseguir estudos relacionados com biologia ou geologia, por estas serem 

áreas que me despertavam um grande interesse. Por isso, no 10º ano, optei 

pelo curso Cientifico-tecnológico, que também me permitia escolher de entre 

um leque mais variado de opções. Foram várias as profissões que imaginei 

para o meu futuro, mas na verdade todas as vocações se foram desvanecendo 

à medida que eu ia crescendo. O que sempre esteve presente foi o desporto. 

Esse gosto e esse prazer nunca foram derrubados. 



 

10 
 

Ao terminar a escola secundária estava na altura de tomar uma decisão. 

Ainda não tinha uma ideia clara do que queria ser, tendo, por isso, deixado 

duas hipóteses em aberto: a 1ª seria a entrada para a Academia Militar e a 2ª a 

entrada num curso de Ciências do Desporto. Por um lado, a ideia da academia 

militar era aliciante, devido à compensação monetária que se tinha logo nos 

primeiros anos, por outro lado tinha curiosidade em saber como seria a vida 

académica numa cidade diferente, longe dos familiares e de tudo o que já me 

era conhecido. A decisão não era fácil. Optei por realizar os testes que 

permitiam a entrada na academia militar, candidatando-me, simultaneamente, 

ao ensino superior, para o curso de Ciências do Desporto. Com a passagem 

nos testes a realidade da academia militar ficou mais nítida, contudo não me 

identifiquei com o estilo de vida inerente à mesma, pelo que decidi abandonar 

esta hipótese e optar pela vida académica fora desta organização. 

Foi então necessário integrar o ano letivo que tinha já começado e iniciar 

novas rotinas. A Faculdade de Motricidade Humana (FMH) foi aquela que me 

acolheu neste primeiro ano de uma nova vida. Por ter família em Lisboa fiquei a 

viver com os meus tios, no entanto esta não era a experiência que eu 

ambicionava com a entrada no ensino superior. Por esta razão, depois de 

concluir um ano letivo na FMH, pedi transferência para a FADEUP, pois sentia 

a necessidade de conhecer uma nova cidade e de experienciar uma realidade 

diferente, longe de familiares e conhecidos. Sabia que essa ausência e essa 

distância seriam fundamentais para o meu crescimento pessoal.  

Durante os 3 anos seguintes frequentei a FADEUP. Ao longo do meu 

percurso académico muitas foram as decisões tomadas e que influenciaram 

diretamente a minha formação. Apesar de sempre ter gostado da modalidade 

de basquetebol, no 2º ano, escolhi a opção de Exercício e Saúde, em 

detrimento da área de alto rendimento na minha modalidade de eleição. Fi-lo 

por entender que a escolha de uma área ligada à saúde seria uma grande 

vantagem, pois poderia abrir algumas portas, a nível profissional, no campo 

dos ginásios e dos health clubs. Para além disso, sentia que era uma área que 

necessitava de aprofundar e nada melhor que esta instituição de ensino para 

me auxiliar nesta formação.  

No 3º ano realizei um estágio curricular, em Musculação/Idosos, que 

mais uma vez me permitiu alargar os meus conhecimentos e competências 
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numa área que ainda não tinha explorado. Neste estágio foi-me possível aliar o 

gosto e a curiosidade que tenho pela musculação, com o relacionamento com 

um tipo de população especial, os idosos. Na conjuntura atual e num mundo 

em que a esperança média de vida aumentou e a natalidade diminuiu, é 

importante que, como profissionais do desporto, saibamos acompanhar a 

evolução da sociedade e, desta forma, estarmos preparados a atuar de forma 

correta e segura face às exigências da mesma. 

Após a conclusão da licenciatura decidi realizar o mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na FADEUP. Foi mais 

fácil tomar esta decisão, pois o gosto pelo ensino esteve sempre presente e foi 

ainda mais despertado durante toda a minha formação nesta instituição. As 

aulas de musculação com os idosos foi talvez o fator que mais me despertou a 

vontade de ensinar, de procurar mais conhecimento e informação.  

 

2.2. Expectativas em relação ao estágio profissional 

 

Com este mestrado e, principalmente, durante este ano de EP, esperava 

desenvolver-me a nível pessoal e profissional. Acreditava que as experiências 

e as vivências iriam ser-me úteis, mesmo que num futuro próximo o meu lugar 

não fosse numa escola. A comunicação, a relação com os outros e o trabalho 

em grupo foram aspetos que esperava que fossem constantemente 

desenvolvidos, e que acreditava serem fundamentais para o meu 

desenvolvimento como pessoa e transversais a várias áreas profissionais.  

Durante os momentos que antecederam a escolha, a colocação e a 

entrada na escola (durante todo o verão) senti-me ansioso e receoso sobre o 

que o futuro me reservava. A escolha da escola era uma decisão difícil de 

tomar, pois não conhecia nenhuma instituição escolar do distrito do Porto. 

Fiquei curioso quanto às condições da escola em que iria ser colocado. Ciente 

de que nenhuma escola é perfeita, sabia, por isso, que iriam existir algumas 

limitações. Por outro lado, sabia que estas poderiam ser favoráveis ao meu 

desenvolvimento e me permitiriam desenvolver a capacidade de adaptação.  
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Quanto ao pessoal docente e não docente, esperava encontrar pessoas 

simpáticas e respeitadoras, sempre prontas ajudar a informar e a facilitar a 

nossa ação enquanto professores durante o ano letivo.  

 Do grupo de EF expectava que este fosse solidário e sempre disposto a 

auxiliar a nossa prática pedagógica e a relação com a comunidade escolar. 

Relativamente ao professor cooperante, de início contava que este me guiasse 

através dos seus métodos de ensino e me ajudasse a perceber as quais as 

melhores estratégias para o tipo de alunos que tinha, que só vão sendo 

aprendidas através da experiência e da prática, que ele possuiria. 

No que diz respeito aos colegas de estágio com que iria trabalhar ao 

longo do ano, preferia que fossem já conhecidos ou que houvesse já algum tipo 

de ligação da licenciatura ou do mestrado. Desejava também que dentro do 

grupo existisse respeito entre todos, que as decisões fossem principalmente 

tomadas em conjunto e que até, possivelmente, pudesse surgir, quem sabe, 

uma relação de amizade. 

Em relação à Professora orientadora, as minhas expectativas estavam 

elevadas. Esperava uma pessoa exigente e profissional, que me apoiasse e 

guiasse a minha formação profissional e pessoal durante este ano.  

Quanto à turma a que ficaria encarregue de lecionar as aulas, não sabia 

que tipo de alunos iria encontrar, queria que fossem trabalhadores, unidos e 

motivados para a prática de exercício físico.    
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1. A escola e o estágio Profissional 

 

 No sentido de perceber o que é a escola enquanto instituição, recorri ao 

dicionário de Língua Portuguesa, que define a escola como um 

estabelecimento de ensino formado por alunos, professores e outros 

funcionários. É referida também como um estabelecimento “que tem o encargo 

de educar, segundo programas e planos sistemáticos os indivíduos nas 

diferentes idades da sua formação”. Segundo Costa (1996), a escola “constitui-

se como uma instituição social de larga tradição na história da humanidade, 

cujas origens se associam normalmente à transmissão da linguagem escrita, à 

divisão do trabalho e à formação de classes dominantes”. Ou seja, a escola é 

considerada uma organização social, que remonta aos primórdios da nossa 

sociedade e que possui diversas finalidades, principalmente a de ENSINAR. 

A principal finalidade da Escola é ensinar, educar, e transmitir 

conhecimentos e valores da sociedade aos alunos. Segundo Garcia (2002) “a 

escola não é apenas um local para aprender determinados conteúdos 

programáticos mas também para o desenvolvimento do ser”. Cabe ao 

professor o papel de transmitir esses conhecimentos e de ensinar aos alunos 

algo mais do que equações, a gramática, ou no caso da disciplina da EF, 

habilidades motoras.  

A escolha da escola para a realização do meu EP foi uma decisão difícil 

de tomar, por eu não ser natural do Porto e por não conhecer muitas 

instituições de ensino neste distrito. Por isso, a escolha foi baseada em dois 

fatores: na localização da minha residência de estudante e na disponibilidade 

de transportes públicos para as deslocações necessárias.  

A escolha recaiu na ESAH. Depois de conhecer a instituição escolar 

fiquei impressionado com o número de anos que esta possuía e devo 

confessar que fiquei um pouco reticente quanto às condições que apresentava.  

A ESAH, que outrora foi o Liceu de Alexandre Herculano, passou este 

ano letivo, 2012/2013, a pertencer ao Agrupamento de Escolas Alexandre 

Herculano. O estabelecimento de ensino situa-se na freguesia do Bonfim, na 

cidade do Porto. 

 Os alunos que atualmente frequentam esta escola são oriundos da área 

urbana circundante e também de concelhos vizinhos, nomeadamente das 
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freguesias do concelho de Gondomar. Grande parte dos alunos provém de 

contextos socialmente vulneráveis. É importante referir que nos últimos anos, 

reflexo da heterogeneidade demográfica da população, a escola tem acolhido 

estudantes de várias nacionalidades. Apresenta-se também como uma escola 

de referência para a educação de alunos com deficiência auditiva, 

providenciando condições de inclusão e equidade educativa ("Projeto educativo 

2009-2013. Por uma Escola Cultural e Multicultural").  

O edifício oferece, para a área de EF, dois ginásios (um grande e outro 

de menores dimensões), uma piscina e um espaço exterior. É notória a 

degradação na maior parte das instalações, o que, por vezes, interferiu na 

qualidade do processo de ensino/aprendizagem. Não sendo as condições 

físicas perfeitas, foram estes os espaços disponíveis e que foram suficientes 

para ensinar e transmitir os conteúdos. A capacidade de improvisar e de 

adaptar o processo de ensino/aprendizagem às condições disponíveis e às 

adversidades que surgiram acredito que foram fundamentais e me tornarão 

num melhor professor no futuro. 

 

 

3.2 . O grupo de Educação Física, o professor cooperante e núcleo de 

Estágio 

 

A área disciplinar de EF era constituída por 8 professores e 7 

estagiários, provenientes da FADEUP e do Instituto Superior da Maia (ISMAI). 

As idades dos professores eram bastante diferentes originando por vezes 

ideias e opiniões que não eram bem aceites. Contudo, o grupo acolheu o 

núcleo de estágio muito bem desde o primeiro contato, sempre pronto a 

disponibilizar os espaços cobertos quando as condições meteorológicas não 

eram as ideais para se realizarem as aulas no exterior.     

O núcleo de estágio da FADEUP era composto por mais três colegas 

estagiários a desempenharem as mesmas funções. Dois deles eram já 

conhecidos desde o primeiro ano de licenciatura e o outro desde o primeiro ano 

de mestrado. O facto de já conhecer os meus colegas permitiu uma melhor e 

mais rápida integração na comunidade escolar. A nossa relação foi sempre a 
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melhor, decidimos tudo como um grupo e respeitávamo-nos mutuamente. 

Neste núcleo existia bastante heterogeneidade quanto às modalidades 

preferidas por cada um, o que contribuiu para uma maior e melhor troca de 

informações e experiências durante este ano. O Professor Cooperante, foi o 

responsável pelo núcleo e desde o início que se mostrou disponível e pronto a 

ajudar-nos naquilo que fosse preciso. 

 

3.3. A minha Turma 

 

A turma à qual lecionei, era do Curso Científico-Humanístico de Línguas 

e Humanidades, sendo constituída por 20 estudantes, cada um era um ser 

único, com características motoras, fisiológicas, psicossociais e culturais 

diferentes. Foi este o grupo que acompanhei ao longo do ano e com o qual me 

descobri e conheci como professor. Grande parte da turma gostava da 

disciplina e percebia a importância desta no seu desenvolvimento como pessoa. 

Muitos dos estudantes pretendiam prosseguir estudos de nível superior, eram 

alunos empenhados e interessados, com vontade de evoluir e com espírito de 

sacrifício. Fiquei bastante satisfeito por o grupo já se conhecer e demonstrar 

uma grande união entre si.  

A turma era participativa, esforçada e empenhada. Apresentava um bom 

espírito de grupo, mostrando entreajuda e cooperação em relação aos alunos 

que possuíam mais dificuldades nesta disciplina. Usualmente os alunos 

mantinham-se atentos e concentrados quando eram transmitidas informações, 

embora em algumas situações ocorressem conversas paralelas e fosse preciso 

intervir. Havia, como é normal, alunos mais empenhados que outros, mas 

genericamente todos participavam ativamente na aula. 

De maneira geral, os alunos do sexo masculino estavam mais 

predispostos para a prática de exercício físico, apesar de existirem raparigas 

que apresentavam um bom empenhamento motor. Algumas alunas não 

estavam muito motivadas e não possuíam grande interesse e gosto pela 

disciplina. Siedentop (1991) afirma que às raparigas, durante muitos anos, não 

foram permitidas as mesmas oportunidades de aprendizagem e de participação 

nas aulas de EF. Godinho (1999) refere também que a motivação é 
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extremamente importante no processo de aprendizagem e sem esta não é 

possível aprender. O objetivo inicial foi o de tentar encontrar estratégias para 

que estas alunas se envolvessem mais na aula e desenvolvessem a suas 

capacidades motoras. 

Sei que a minha finalidade passava por ensinar estes alunos, no entanto 

acredito que foi com eles que mais aprendi. 
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4. Realização da Prática Profissional 
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Neste capítulo do relatório tentei refletir sobre tudo aquilo que foi vivido e 

experienciado durante este ano de estágio. Só através de uma prática aliada a 

uma constante reflexão é que consegui fazer melhorar e evoluir a minha ação. 

Assim, foi importante analisar e pensar em todas as minhas dificuldades, os 

problemas, as estratégias, as atividades, os planeamentos que surgiram ao 

longo do ano e que permitiram o desenvolvimento da minha prática profissional.  

Este capítulo está organizado e dividido pelas quatro Áreas. O primeiro 

engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino e 

abrange as principais tarefas da profissão enquanto docente. O segundo e 

terceiro capítulos “englobam todas as atividades não letivas realizadas, tendo 

em vista a sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, 

contribuam para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um 

melhor conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração 

da ligação entre a escola e o meio. (Matos, 2012a).” A última Área de 

Desempenho abrange ”as atividades e vivências mais importantes na 

construção da competência e identidade profissionais, tendo uma perspetiva do 

desenvolvimento destas ao longo da vida profissional (Matos, 2012a)”. Este 

capítulo baseou-se sobretudo nas reflexões que foram realizadas ao longo do 

estágio sobre a forma de Diário de Bordo.  

 

4.1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção 

 

Numa fase inicial foi imprescindível compreender as condições gerais e 

locais da educação. De modo a perceber a minha ação e a conceber a minha 

atividade docente de acordo com as orientações do Ministério e da escola 

analisei e li os documentos iniciais que foram fornecidos, tais como o 

Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional e as normas 

orientadoras do mesmo, o Projeto Educativo da Escola, o Regulamento Interno, 

o Regulamento de Educação Física, os Programas Nacionais de Educação 

file:///C:/Users/Antonio/Documents/5º%20ano/PFI/PFI.docx%23_ENREF_3
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Física e o Plano Anual de Atividades do ano anterior. Alguns documentos 

foram facultados pelo site da escola e outros colocados na dropbox do grupo 

de EF. Foi essencial organizar e reunir toda a informação de forma a perceber 

o funcionamento da escola e da disciplina de EF. Como principais dificuldades 

destaco a forma como foi necessário adaptar os programas às características 

da escola e da turma e a análise do contexto social e cultural necessário para 

conhecer a turma como um grupo e cada uma das suas individualidades.  

A ajuda do professor cooperante neste âmbito foi fundamental, porque 

juntamente com o núcleo de estágio, debateu-se e a refletiu-se sobre a 

essência do estágio e dos aspetos que o regulamentavam. Também foi através 

deste que me foi possível perceber algumas características gerais e individuais 

da turma.  

Todas as informações recolhidas e partilhadas permitiram-me 

compreender a escola e o seu meio envolvente. As conceções que os 

professores têm acerca dos conteúdos de ensino e dos seus alunos refletem-

se no modo como pensam e desenvolvem a sua prática. O conhecimento que o 

professor possui da EF interage com conhecimentos, convicções e crenças do 

ensino e aprendizagem dos alunos e dos contextos de ensino, dando assim 

forma à maneira como se ensina a matéria aos alunos (Bento et al., 1999). 

De seguida, recorrendo ao diário de bordo, apresento textos que me 

ajudaram a conceber a profissão de docente e me prepararam de alguma 

forma com a realidade que ia experimentar. 

 

a) Primeiro contacto com a escola 

 

“A primeira vez que me dirigi à escola Secundária Alexandre Herculano 

foi no dia 30 de agosto, que até então era, para mim, totalmente desconhecida. 

Juntamente com os meus colegas do núcleo de estágio dirigi-me à secretaria e 

todos nos apresentámos e deixámos os nossos contactos. Fomos recebidos 

com simpatia e com boa disposição por parte dos funcionários, que se 

disponibilizaram desde logo a mostrar-nos todos os cantos da casa.  

Não tendo nenhuma noção de como seria a escola, depressa reparei 

que era muito antiga e possuía grandes dimensões. Nunca tinha estado numa 

instituição tão grande! Apercebi-me de que tinha diferentes espaços interiores e 
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exteriores, onde poderia pôr em prática tudo aquilo que me foi ensinado 

durante os quatro anos na Faculdade. A escola possui um ginásio grande, um 

ginásio pequeno, ambos cobertos, um campo de jogos no exterior e uma 

piscina. Confesso que fiquei entusiasmado quando me informaram que existia 

uma piscina e, apesar das pequenas dimensões desta, pensei que seria uma 

mais-valia para a minha aprendizagem como professor estagiário” 

  

Até aqui não possuía quaisquer referências relativas às características 

da escola e do meio envolvente. Foi neste dia que as expetativas que tinha 

foram confrontadas com a realidade. Apercebi-me de que apesar da escola ser 

antiga possuía as condições necessárias para pôr em prática aquilo que estava 

disposto a ensinar. Era eu que me tinha que adaptar e assumir aquele meio 

como o ideal para iniciar a prática pedagógica. Foi assim que confrontei a 

realidade, com vontade e afinco para fazer o melhor trabalho possível.  

 

 

b) Primeira reunião com o professor cooperante 

 

“No dia 7 de setembro tive que me apresentar na escola Secundária 

Alexandre Herculano com o objetivo de reunir com o professor cooperante da 

escola, com o qual tinha contactado apenas uma vez, na faculdade. Tinha sido 

um contacto muito superficial e apenas foram trocados números de telemóvel e 

endereços de email. Durante a reunião com o professor e com o restante 

núcleo de estágio tive oportunidade de conhecer todos melhor, através da troca 

de informações e experiências. Os colegas da faculdade que foram destinados 

para trabalhar comigo eram conhecidos da licenciatura e do primeiro ano de 

Mestrado e, por isso, penso que a adaptação será facilitada. 

Houve uma troca de impressões e opiniões acerca do conceito de Professor, 

as suas competências e funções, assim como as expectativas em relação ano 

letivo. Esta conversa informal permitiu que se estabelecesse uma boa relação 

de trabalho de equipa. Foram abordados alguns aspetos relacionados com a 

nossa vivência no âmbito da disciplina de Educação Física. Finalmente, 

realizamos uma visita guiada a alguns espaços da escola, que permitiu 

conhecer alguns agentes educativos, incluindo membros da direção.” 
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O momento que talvez mais recorde e a mensagem que mais me 

marcou do professor cooperante passou-se durante esta reunião. Percebi e 

compreendi qual era realmente a minha principal função e objetivo durante este 

ano: ENSINAR.  

 

 

c) Primeira reunião do departamento 

 

“No dia 10 de setembro ocorreu a primeira reunião do departamento 

tendo também sido realizada, posteriormente, a do grupo de Educação Física. 

Esta serviu para conhecer novos professores pertencentes à escola e mais 

especificamente aqueles que pertenciam ao grupo de Educação Física. Foram 

discutidas as atividades que se iriam realizar ao longo do ano e as regras mais 

importantes que tinham que ser cumpridas. O grupo ofereceu-se desde logo 

para cooperar com o nosso núcleo de estágio, e com o outro núcleo de estágio 

presente, o do ISMAI. O grupo de Educação Física pareceu ser unido e com 

espírito trabalhador. Já na reunião de departamento o ambiente foi mais 

constrangedor, pois não me pareceu existir nada em comum nos diferentes 

grupos presentes. Com o passar do tempo penso que me será possível 

compreender melhor a funcionalidade e as interligações existentes neste 

departamento.” 

Para além dos documentos fornecidos foi fundamental esta reunião para 

conseguir perceber o funcionamento da escola e de certo tipo de ligações que 

eram estabelecidas entre os vários departamentos e grupos. Compreendi que 

era essencial a cooperação e o trabalho de grupo entre professores, com o 

objetivo comum de fornecer aprendizagens significativas aos alunos. 
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4.1.2. Planeamento 

 

Ao realizar o planeamento tive de ter em consideração dois aspetos 

fundamentais, por um lado foi preciso ter em conta as indicações nacionais, 

que se manifestam através dos Programas Nacionais de EF e por outro o 

contexto e a realidade da escola. Na minha opinião este planeamento facilitou 

e ajudou a minha prática durante este ano de estágio, porque permitiu 

calendarizar tudo, desde o período que cada matéria ia ser lecionada, às 

atividades previstas pelo núcleo e grupo de EF, mesmo até o tempo que teria 

disponível para realizar avaliações. 

Este planeamento aconteceu após algumas semanas quando ficou 

disponível o roulement dos espaços. Nas primeiras semanas ficou decidido 

pelo núcleo de estágio que seriam realizadas as avaliações diagnósticas às 

principais modalidades selecionadas, por ainda não existir um mapa concreto 

dos espaços disponíveis.  

O planeamento anual de turma foi elaborado com base nas decisões 

tomadas nas primeiras reuniões do Grupo de EF e do núcleo de Estágio, sendo 

mais tarde selecionadas as modalidades a serem lecionadas em cada ano de 

escolaridade. Estas opções basearam-se nas indicações presentes no 

Programa Nacional de Educação Física, nos recursos físicos (espaciais e 

materiais) da Escola e no roulement dos espaços fornecidos pelo professor 

Cooperante. Desde início que o professor me deu autonomia total na escolha 

das modalidades a lecionar. No momento confesso que me senti um pouco 

perdido, porque achava que teria sido mais fácil chegar à escola e ter alguém 

que me referisse as modalidades que deveria lecionar. Contudo, agora, após 

alguns meses percebi que esta talvez tenha sido a melhor forma de me orientar. 

No futuro, quando for para uma escola também não terei ninguém para me 

ajudar, certamente terei que tomar as decisões de forma autónoma.   

 O desenvolvimento da Condição Física foi uma parte integrante de todas 

aulas do 2º e 3º período, onde foram definidos os exercícios, as cargas e as 

capacidades às quais daria uma maior ênfase. Este planeamento apenas foi 

executado a meio do 1º período, daí que a sua implementação tenha sido 

apenas efetuada nos períodos seguintes. A avaliação da condição física não foi 

o objetivo principal, apenas senti necessidade de verificar a evolução e o 
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progresso dos alunos nas capacidades que considerei mais importantes. Tal 

como os restantes elementos do núcleo de estágio não utilizei a bateria de 

testes do Fitnessgram. Esta decisão teve em conta a opinião de alguns 

professores mais experientes, nomeadamente o professor cooperante, por 

afirmarem que o tempo despendido para realizar uma avaliação no início e no 

final de cada período iria comprometer o tempo de aprendizagem das 

habilidades motoras. Assim, foquei-me basicamente em quatro exercícios que 

avaliavam a força (Membros Inferiores, Membros Superiores, Abdominal, e 

dorso-lombar). Relativamente à flexibilidade (Membros Inferiores e Membros 

Superiores) e resistência aeróbia não foram tidas em conta para a avaliação da 

condição física apesar de terem sido exercitadas durante a parte inicial e final 

das aulas. Através destas tarefas consegui observar a evolução dos estudantes 

utilizando o mínimo tempo possível. Apesar de não ter tido o contacto com esta 

bateria de testes, penso que a aprendizagem dos alunos não ficou 

comprometida.  

 Posteriormente à elaboração do planeamento anual e do planeamento 

da condição física foi necessária a construção dos Modelos de Estrutura do 

Conhecimento, bem como das unidades temáticas de cada modalidade 

lecionada. Estes modelos serviram como guia das modalidades para todo o 

núcleo de estágio. A elaboração de cada unidade temática foi adaptada ao 

nível dos alunos da turma e aos Programas de EF, tentando respeitar sempre 

as dificuldades e as necessidades da turma. A construção dos planos de aula 

foi a tarefa a que se deu mais importância e relevância. Com a ajuda do 

professor cooperante e da professora orientadora foi criado um plano de aula 

exemplo que era o mais adequado e funcional face às minhas características e 

às da minha turma. Muito tempo foi passado à volta do que seria essencial o 

plano de aula conter, de acordo com a modalidade que estava a ser lecionada. 

Compreendi que a elaboração de um bom plano compromete ou favorece a 

nossa ação e a aprendizagem dos alunos. Sem um conhecimento razoável 

acerca das categorias didáticas é muito difícil conseguir ensinar aos alunos os 

conteúdos e as habilidades motoras que nos comprometemos lecionar, porque, 

efetivamente não sabemos o que queremos ensinar. As principais dificuldades 

em realizar os planos prenderam-se sobretudo com a correta enunciação dos 
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conteúdos, formulação dos objetivos específicos e comportamentais, e para 

isso, foi fundamental a ajuda da professora orientadora. 

 A planificação realizada não foi vista como algo que não pudesse ser 

modificado e alterado face aos possíveis imprevistos que pudessem surgir. De 

facto, foi por vezes necessário ajustar o planeamento, devido principalmente às 

condições meteorológicas adversas, que não permitiam certo tipo de atividades 

que estavam previstas e também devido à falta de disponibilidade dos espaços 

para a prática. Contudo o grande objetivo de criar um planeamento foi 

conseguido, pois permitiu-me organizar e estruturar melhor a minha atividade e 

a dos alunos que ia ensinar. De acordo com Bento (2003), o planeamento do 

processo ensino/aprendizagem é fundamental para a contribuição da EF real 

nas escolas e clubes. Só através de uma estruturação e de um planeamento foi 

possível transmitir e promover aprendizagens significativas aos alunos ao longo 

do ano.  

  

4.1.3. Realização 

 

Depois da conceção e do planeamento realizado, chegou o momento de 

decidir e tomar as minhas próprias decisões. O meu grande objetivo passava 

por promover aprendizagens significativas à turma e para isso não bastava 

apenas pôr em prática aquilo que tinha sido idealizado e planeado. Era 

necessário compreender aquilo que ia ensinar para poder adaptar às 

características e especificidades da turma para posteriormente conseguir 

aplicar. Ao longo do ano percebi que para que houvesse aprendizagem, mais 

do que a execução da ação motora em si era importante a compreensão e a 

intenção da habilidade que estava a ser desenvolvida, por parte dos alunos. 

Rink (1999) também refere que a tarefa de ensinar é específica e que a 

intenção é que define o ambiente de instrução. Em todas as sessões tentei 

otimizar o tempo potencial de aprendizagem envolvendo sempre os alunos nas 

atividades propostas ou com alternativas previamente pensadas, para que 

estes estivessem o maior tempo possível na tarefa. 

A qualidade de instrução, a gestão e o controlo da aula foram aspetos 

que foram desenvolvidos desde a primeira até a última aula, existindo uma 
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constante evolução através da prática aliada a uma reflexão tanto individual 

como em conjunto, com os meus colegas de estágio ou com o professor 

cooperante. Mais à frente estes pontos serão novamente retratados neste 

capítulo de uma forma mais específica. De seguida apresento um excerto do 

diário de bordo que espelha a minha primeira interação com a turma e as 

principais dificuldades sentidas. 

 

 

a)  Primeira aula 

 

“Foi no dia 20 de setembro que finalmente contactei e interagi com a 

minha turma. Tal como era de esperar, os momentos que antecederam a 

minha primeira aula foram de muita ansiedade e receio, pois não sabia a turma 

que ia encontrar pela frente e a forma como me haveria de comportar perante 

esta. Ao preparar-me para a aula pensei na forma que me iria apresentar, quais 

as regras fundamentais que deveria ter em conta e os principais objetivos que 

a disciplina acarreta. No início o nervosismo apoderou-se de mim contudo com 

o decorrer da aula este foi desaparecendo naturalmente. Foi uma boa primeira 

experiência com a turma, contudo sinto ainda que tenho muito a melhorar, 

especialmente na forma como transmito as informações acerca do pretendido. 

Penso que tenho que ser mais direto e conciso e aliar a explicação à 

demonstração, para desta forma tornar mais fácil o entendimento da atividade 

por parte dos alunos. “ 

 

 O primeiro momento de interação com a turma foi muito importante, 

porque só nesse momento é que me apercebi realmente que tinha passado da 

função de aluno para professor. Siedentop (1991) também refere que o 

primeiro obstáculo é a dificuldade da transição de estudante para professor que 

acompanha o primeiro ano. Os primeiros tempos podem-se destacar como um 

período de sobrevivência e crescimento que é necessário ultrapassar e 

desenvolver. Foi necessário preparar previamente bem a minha ação para que 

as primeiras impressões e as expetativas dos alunos fossem superadas. No 

final da primeira sessão compreendi quais eram as principais dificuldades que 
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tinham de ser ultrapassadas. Comecei descobrir-me e a conhecer-me melhor, 

relativamente às capacidades e competências que possuía e as que tinham 

que melhorar. Se sentia que a minha relação com os alunos e o controlo dos 

mesmos era facilmente estabelecida, sabia, no entanto, que as minhas 

explicações acerca dos exercícios tinham de ser mais diretas e objetivas de 

maneira a conseguir chegar aos alunos e a obter aquilo que queria que eles 

executassem. Foi o início de um ano de descoberta em que me fui conhecendo 

a mim melhor e aos outros.  

Depois deste primeiro impacto a preocupação com a gestão e controlo 

de aula passaram a ser primordiais, tal como reflito em seguida. 

 

 

Controlo e gestão da aula  

As minhas primeiras preocupações basearam-se em gerir e controlar a 

turma. Apesar de me considerar uma pessoa calma e tranquila tentei manter 

uma postura mais autoritária nos primeiros tempos. À medida que as sessões 

iam decorrendo fui conhecendo cada vez melhor os alunos, nomeadamente a 

forma como participavam e interagiam entre eles. A criação de rotinas de 

trabalho, permitiu ao longo do tempo, controlar melhor a turma e assumir uma 

postura mais descontraída e segura. Por exemplo alguns alunos ficavam 

responsáveis por transportar o material para o espaço que estava destinado no 

início e no final de cada aula. A ativação geral realizada era sempre 

semelhante, mas específica, tendo em conta a modalidade lecionada. Muitas 

vezes utilizava gestos como forma de organizar e instruir o grupo para uma 

determinada tarefa. Segundo Siedentop (1991), as rotinas são meios 

específicos para conseguir completar algumas tarefas durante a aula e se 

forem estalecidas logo no início do ano é mais fácil controlar e ensinar melhor a 

turma. Foi a partir desta máxima que ganhei o respeito e consegui assumir o 

controlo do grupo. 

 Considerei a turma de fácil controlo, bem comportada e bem-educada. 

A média de idades na turma era de 16 anos sendo visível já um certo tipo de 

maturidade, fazendo-me quase sempre optar pela compreensão e pela escolha 

democrática entre os estudantes. O facto de terem vivido uma experiência 
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semelhante no ano anterior com outro professor estagiário facilitou também a 

minha integração. Porém, a minha forma de atuação variava conforme o modo 

como os alunos realizavam e participavam nas tarefas propostas. Por vezes 

exigiam de mim mais preocupação e adoção de uma postura mais dominante, 

tentando sempre que eles se esforçassem, empenhassem e dessem sempre 

mais. Em nenhum momento fui obrigado a impor o cumprimento de certo tipo 

de regras, tentei que eles próprios fizessem as escolhas das suas próprias 

ações e compreendessem as consequências que daí poderiam advir.   

A dificuldade que mais senti em gerir e controlar a turma foi a construção 

de equipas e a influência que esta trazia na motivação para algumas atividades 

propostas. A estratégia de formação de equipas usada foi ir alternando as 

equipas heterogéneas e homogéneas de modo a que todos ficassem satisfeitos 

e que assim se empenhassem o máximo possível. A falta de hábitos de prática 

desportiva também foi um obstáculo para a participação e para a motivação em 

algumas das modalidades abordadas. Este obstáculo foi superado através de 

explicações sobre o como, o porquê e para quê da realização de determinada 

execução motora num exercício, ou seja dando intenção e atribuindo 

significado à prática. 

Foi importante na modalidade de ginástica a colocação de documentos 

explicativos dos exercícios propostos em cada estação, otimizando o tempo 

passado na tarefa. A minha participação e demonstração em algumas tarefas 

permitiram aprendizagens mais significativas e motivadoras para os alunos. Era 

notável o aumento evidente do empenhamento dos alunos quando eu 

demonstrava e realizava a tarefa que tinha sido proposta. Ao longo do ano 

percebi que era mais fácil chegar ao aluno colocando-me no seu papel. Ao 

mesmo tempo tive em conta que todo o grupo estivesse sempre de alguma 

forma a participar numa tarefa ou a realizar atividades complementares, 

pensadas previamente por mim para uma determinada sessão. O controlo que 

assumi desde de início permitiu que o tempo de empenhamento motor fosse 

elevado, o que, consequentemente, aumentou o tempo potencial de 

aprendizagem. 

  Ao longo do ano letivo desenvolvi estratégias para que estivessem o 

máximo de tempo possível em empenhamento motor e que, por outro lado, 

percebessem que a EF não serve apenas para a aprendizagem de habilidades 
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motoras, mas que são transmitidos também valores como a transcendência, a 

superação, o esforço, a inclusão, o respeito, o trabalho em equipa que não são 

desenvolvidos tão bem em nenhuma outra disciplina. Tentei ao máximo que 

vissem a EF tanto como um meio de fornecer aprendizagens de cariz motor, 

como uma fonte de valores, normas e conhecimentos fundamentais para o seu 

desenvolvimento integral e harmonioso. O que acabo de refletir encontra-se 

plasmado num recorte do diário de bordo a seguir apresentado. 

 

 

b) 8 de Novembro 

 

“Esta aula caraterizou-se pela falta de motivação, de empenho e esforço 

por parte dos estudantes. Este problema foi mais sentido durante o jogo 3x3, 

talvez por existirem equipas muito heterogéneas e não permitirem a fluidez e a 

continuidade do jogo. Penso que para melhorar esta falta de energia do grupo 

tenho que interagir mais com os alunos, realizando mais intervenções e 

transmitindo mais feedbacks. Por outro lado necessito de distribuir melhor as 

equipas e talvez ir alternando a constituição das equipas de modo homogéneas 

(com níveis de jogo semelhantes) e heterogéneas (com níveis de jogo muito 

diferentes). O segredo está em conjugar os diferentes níveis presentes na 

turma, de forma a manter os alunos mais avançados motivados pela 

competição e luta durante os jogos, mas sem esquecer os outros alunos, que 

precisam de aprender sem se sentirem que estão a ser postos à parte. É 

essencial que os diferentes níveis se juntem para que se possam ajudar uns 

aos outros e desenvolvam as componentes técnico-táticas dos que possuem 

mais dificuldades”. 

 

Esta foi a melhor solução que encontrei para ultrapassar o problema das 

equipas. Intercalando exercícios com equipas heterogéneas/homogéneas 

mantinha o grupo motivado mais predisposto a aprender. Por outro lado a 

minha função era libertada e dava autonomia aos que se encontravam num 

nível mais avançado de ensinar os que possuíam mais dificuldades.  
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Após o controlo da turma assegurado tive que me preocupar com o 

desenvolvimento da minha capacidade de instrução.   

 

 

Instrução 

A instrução foi o ponto que desde o início senti que mais tinha de 

melhorar devido às minhas características e por ter sido pouco desenvolvida 

durante as aulas de prática pedagógica durante o primeiro ano de mestrado, 

dado o reduzido número de sessões e o pouco tempo disponível para cada 

estudante interagir nas aulas de prática pedagógica não foram suficientes para 

desenvolver a minha capacidade de instrução. Considero que contribuíram 

principalmente para a aprendizagem do controlo e gestão de turma. Assim, as 

minhas capacidades comunicativas tinham de ser aprimoradas para conseguir 

chegar aos alunos. Para além de ter que transmitir os conteúdos com 

intencionalidade e com o objetivo bem definido necessitava de ser mais 

conciso e preciso na escolha das palavras mais corretas. 

Tentei ao máximo ir bem preparado e com as aulas bem planeadas para 

que a instrução fosse a mais adequada às situações que me proponha a 

ensinar. Um plano de aula com os objetivos bem delineados ajudou imenso a 

minha ação. Foi fundamental compreender aquilo que ia ensinar para poder 

conseguir criar momentos de aprendizagem de qualidade aos alunos. 

A demonstração e escolha correta de palavras-chave mostraram-se 

fulcrais para o ensino das habilidades motoras. A demonstração motivou os 

alunos e promoveu mais facilmente a sua compreensão. As palavras-chave 

permitira aos alunos compreender de forma concisa e rápida aquilo que eu 

pretendia. De acordo com Rosado & Mesquita (2009) a explicação e a 

demonstração assumem um papel essencial no ensino das habilidades, pois 

permitem a visualização da execução. 

  Com a experiência e prática a minha capacidade de instrução foi-se 

desenvolvendo naturalmente. A seguir apresento um excerto do diário de bordo 

que demonstra as minhas dificuldades em relação à instrução. 
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a) 22 de novembro 

 

“No exercício dos deslocamentos, que apesar de já ter sido efetuado em 

outras aulas causou algumas complicações na compreensão e na execução 

dos alunos devido à complexidade inerente à tarefa e às dificuldades que senti 

em exprimir aquilo que queria que eles realizassem. Durante esta tarefa foi 

necessário recorrer à demonstração para que o exercício fosse executado de 

acordo com o pretendido. Devo no futuro ter atenção às escolhas dos 

exercícios optando pelos mais simples, e selecionar melhor as palavras 

corretas, de forma a que a compreensão por parte dos alunos seja mais 

facilitada. Nesta sessão estive mais participativo tentando sempre dar 

feedbacks e interagindo com os alunos. Foi importante mostrar que estou 

sempre presente na aula para que efetivamente eles realizem aquilo que é 

pedido.” 

 

Logo no primeiro período tive noção de que necessitava de melhorar a 

minha prestação na aula de modo a aumentar a aprendizagem dos 

comportamentos motores. A quantidade e a pertinência dos feedbacks tiveram 

que ser melhorados e desenvolvidos. Por vezes, era necessário recorrer à 

demonstração para ser mais fácil chegar aos objetivos pretendidos Foi com a 

preciosa ajuda do professor cooperante que possuía a experiência e o 

conhecimento necessário que aperfeiçoei a minha observação, a interação e a 

transmissão de informações mais corretas e adequadas a determinada 

situação.  

  

4.1.4. Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens é fundamental para o ensino pois 

permite verificar a evolução e progresso dos alunos. A avaliação da turma foi 

baseada no alcance dos objetivos propostos, na participação e no 

comportamento destes durante as aulas. As avaliações realizadas foram 

divididas em três momentos: diagnóstica, formativa e sumativa. As avaliações 

iniciais foram efetuadas logo no início do ano, às modalidades de ginástica, 
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basquetebol, andebol, natação, futebol e voleibol. Permitiu-me, assim, perceber 

melhor o nível em que os alunos se encontravam e quais os conteúdos que 

deveriam ser mais focados em cada modalidade. Foi neste momento que 

surgiu a necessidade da construção de uma ficha de registo de aprendizagens 

de modo a facilitar o processo da avaliação inicial. Se existisse uma ficha de 

registo das aprendizagens dos anos anteriores o tempo despendido nas 

avaliações iniciais iria ser menor, levando a um aumento no tempo disponível 

para a aprendizagem numa determinada modalidade. O estudo de investigação 

desenvolvido mais à frente irá debruçar-se sobre esta temática (confrontar 

ponto 4.4.). 

 Na avaliação formativa fui acompanhando os alunos e registava de 

forma informal os resultados e a sua evolução das matérias ao longo das aulas. 

Consequentemente este tipo de avaliação ajudava-me e facilitava-me a 

distribuição das classificações no final de cada modalidade lecionada 

(avaliação sumativa). Kiss (1987) refere que a avaliação fornece informações 

indispensáveis para poder tomar decisões sobre o aluno e devem ser 

realizadas com rigorosos princípios de ética. O processo de avaliação permitiu-

me conhecer melhor os alunos e ajudou-me a resolver e tomar decisões mais 

acertadas. 

De início a minha principal dificuldade foi em conseguir avaliar cada 

elemento da turma sem que as expetativas iniciais influenciassem a minha 

decisão. No primeiro período foi difícil de avaliar por ainda não conhecer bem 

os alunos. Por outro lado, não foi simples conciliar a maneira como o meu nível 

de exigência se adaptava em relação a uma modalidade específica. Em 

modalidades em que me sentia mais a vontade e que possuía uma relação 

mais próxima era mais exigente nos objetivos atingidos. O número de 

habilidades avaliadas era por vezes elevado o que me dificultou também a 

tarefa de observar e avaliar. No 2º período ao lecionar o basquetebol, que é a 

modalidade que tenho uma relação mais próxima, percebi que era muito mais 

fácil aferir o processo de avaliação, porque facilmente sabia as habilidades que 

queria ensinar e as componentes críticas que me deveria focar.  

As estratégias desenvolvidas foram no sentido de minimizar estas 

lacunas e de facilitar e otimizar a minha atuação. As tabelas de avaliação eram 

o mais simples possível com os critérios de sucesso e componentes críticas, 
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que juntamente com o professor cooperante, estabelecíamos como essenciais. 

Foquei mais a minha atenção nos alunos que possuíam mais dificuldades nas 

aulas anteriores para que no dia da avaliação propriamente dita fosse mais fácil 

decidir. Ciente de que o processo de avaliação nem sempre é justa tentei desta 

forma minimizar a influência da subjetividade na atribuição das classificações. 

Recorrendo ao diário de bordo encontra-se retratado aquilo que acabo de 

refletir. 

 

a) 29 de novembro 

 

“A aula tinha como objetivo a avaliação sumativa na modalidade de 

voleibol. A principal dificuldade em avaliar a turma foi o tempo disponível para 

tal. Na verdade é impossível conseguir avaliar cada aluno em cada conteúdo, 

apenas numa aula de 90 minutos. Sou da opinião que se deve observar os 

alunos em todas as aulas avaliando-os de uma forma contínua, dando 

importância não só execução à técnica, mas também o esforço e empenho do 

estudante”.  

 

As dificuldades na avaliação estiveram sempre presentes durante o ano 

estágio devido à falta de experiência e de conhecimento. O tempo disponível 

para observar cada a aluno em cada conteúdo era pouco ou escasso para uma 

ou duas aulas de 90 minutos. A forma mais coerente, foi ao longo das aulas 

tirar algumas anotações do comportamento motor do aluno numa modalidade 

nunca esquecendo o empenho e a sua dedicação, para no final atribuir as 

classificações, tentando ao máximo ser justo e equitativo. 

No final do 2º e 3º Período já conseguia mais facilmente avaliar os 

alunos numa determinada modalidade, dado que compreendi que era 

necessário conhecer as habilidades que ia ensinar e as componentes críticas 

que me ia centrar. O conhecimento mais profundo de cada aluno também 

contribuiu para que este processo fosse facilitado. 

Fez também parte da avaliação a realização de um teste escrito. Em 

conjunto com o núcleo de estágio foram criadas sebentas e apontamentos de 

apoio para complementar as informações transmitidas na aula de forma a que 

os alunos se preparassem melhor para o teste de avaliação. O apoio teórico 
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era posteriormente enviado para o email da turma criado no inicio do ano letivo. 

Os momentos de entrega, de observação e correção dos testes de avaliação 

fizeram-me sentir a verdadeira função de ser professor. 

 

4.2. Participação na escola e relação com a comunidade 

 

Ao longo do ano foram realizadas, em conjunto com os núcleo de 

estágio da FADEUP do ISMAI e o grupo de EF, algumas atividades que 

contribuíram para a minha integração na escola e que me permitiram 

compreender melhor os processos de organização de determinados eventos. A 

minha integração e relação com a comunidade escolar começou logo no 

primeiro dia em que me dirigi à escola, tendo, de seguida, passado pelas 

primeiras reuniões de departamento, as reuniões do grupo de EF, e pelas 

reuniões de conselho de turma. Fui apresentado ao diretor da escola tal como 

aos funcionários responsáveis pelos diferentes espaços, com os quais iria ter 

uma ligação mais próxima. Apesar de me considerar uma pessoa tímida e 

introvertida, tentei durante este ano de EP participar e interagir ao máximo com 

todos os intervenientes da comunidade escolar, porque sabia que iria contribuir 

para obtenção de mais experiências e vivências. Só assim a minha formação 

estaria completa, pois senti que as relações, o espírito de grupo e a 

solidariedade entre as pessoas seriam essenciais para o bom funcionamento 

dentro da escola.  

A participação nas atividades foi fundamental para que o núcleo 

interagisse mais e conhecesse melhor os outros professores da disciplina. 

Desenvolvi competências como a comunicação com os outros, a organização 

de eventos, interações que foram fundamentais para a minha conceção 

enquanto professor. Tive oportunidade de organizar e de participar na atividade 

dos jogos Tradicionais/ Magusto, no Corta Mato escolar e no torneio de voleibol 

intitulado Duplas Românticas.  

O grupo de EF não se preparou convenientemente para as atividades 

não letivas que se iriam realizar, não tendo ficado estabelecido quem estaria 

responsável pela organização de cada atividade. Os jogos tradicionais foram 

organizados pelo nosso núcleo de estágio, mas com a particularidade de ter 
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sido preparado com pouca antecedência. A falta de tempo disponível para a 

preparação não influenciou, contudo, o resultado dos Jogos. É de salientar que 

foi extremamente importante a análise da organização desta atividade do ano 

anterior, fornecendo materiais e ferramentas para a sua realização fosse mais 

facilitada. 

O Corta mato escolar foi organizado pelo núcleo de estágio do ISMAI 

tendo tido a colaboração dos professores e a do nosso grupo durante o dia da 

prova. A nossa função principal foi a de conseguir criar condições de 

segurança necessárias para que a prova decorresse sem incidentes. As 

condições físicas não eram as ideais e por isso tentamos ao máximo velar pela 

segurança de todos os participantes. A seguir apresento um excerto do diário 

de bordo que retrata a minha vivência no dia do corta-mato. 

 

a) Corta - Mato 

 

“O dia 11 de janeiro esteve destinado à realização do corta-mato 

escolar que tinha sido adiado devido às más condições meteorológicas que se 

faziam sentir no dia 14 de Dezembro. O local escolhido foi os jardins de Nova 

Sintra, junto do edifício das Águas do Porto. 

Esta atividade foi organizada pelo núcleo de Educação Física do ISMAI, 

contudo o nosso grupo colaborou, ajudando na montagem de tendas, e de 

outro tipo de material ligado à logística da atividade (gerador, computadores, 

alimentação).Foi um dia que promoveu e contribui para a interação e o convívio 

entre alunos e professores. 

Este tipo de atividade foi importante para a mim porque me permitiu 

perceber melhor todos os processos da organização de um evento deste tipo, 

desde a distribuição dos dorsais, à escolha do percurso adequado, e à 

distribuição dos concorrentes por cada escalão etário. Também possibilitou 

uma interação com os vários professores e os respetivos alunos do 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano”. 

 

De facto foi um dia que me marcou pela positiva e contribuiu para a 

minha integração. A estratégia para se organizar uma atividade depende 

sempre daquilo que queremos para ela. Aprendi que se deve planear sempre 
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com alguma antecedência uma tarefa de modo a minimizar os imprevistos e os 

riscos que possam daí advir.  

Foi concretizada mais uma atividade denominada de encontro de Duplas 

românticas. Esta atividade consistiu num torneio de duplas de voleibol, tendo 

sido realizada no dia 14 de fevereiro, dia de S.Valentim. A sua preparação e 

organização ficaram encarregues ao grupo de EF da escola. Tanto eu como os 

meus colegas ficámos incumbidos de arbitrar os jogos e de arranjar os prémios 

de participação para as equipas. Estes dias contribuíram assim para melhorar o 

meu relacionamento com os outros, a gestão das tarefas e por outro lado 

perceber que a existência de uma boa preparação é fundamental para que as 

atividades decorram da melhor forma possível.  

Ao nível do Desporto Escolar na escola Secundária Alexandre Herculano 

não está muito desenvolvido e não tem muita adesão por parte dos alunos. 

Quando soube da existência de uma equipa de basquetebol no desporto 

escolar, que é a modalidade com a qual eu mais me identifico, fiquei 

entusiasmado e com vontade de auxiliar o professor responsável. Contudo a 

indisponibilidade de horários não me permitiu participar nesta tarefa. Apenas 

acompanhei alguns jogos da equipa de voleibol, que estava encarregue do 

meu professor Cooperante. No início do ano estava com as expetativas um 

pouco elevadas quanto ao desporto escolar mas que rapidamente foram 

desvanecidas. As dificuldades expressas pelo professor cooperante em 

arranjar participantes para as atividades logo no início fizeram-me perceber que 

naquela escola não estavam criadas as condições para que eu pudesse 

aprender mais sobre o funcionamento do desporto escolar. 

Quanto ao acompanhamento das tarefas de Direção de Turma apenas 

participei nas reuniões de conselho de turma. Tentei ser participativo e intervir 

quando me parecia o momento correto. Nestas reuniões fiquei a perceber 

melhor o relacionamento da turma e conheci melhor individualmente cada 

aluno, como se pode verificar por um recorte que se encontra no diário de 

bordo.  
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b) Reunião de Conselho de Turma 

  

“Neste dia realizou-se a reunião da turma juntamente com os 

professores responsáveis pelas várias disciplinas, o professor cooperante e o 

representante dos encarregados de educação. Cada professor realizou uma 

pequena caraterização da turma e enunciou as principais dificuldades dos 

alunos fazendo referencia a casos individuais. 

 A representante dos encarregados de educação expôs alguns 

problemas relacionados com as disciplinas de Português, Filosofia e História. 

Estas são disciplinas de exame e os alunos têm tido poucas aulas e 

simplesmente não tem professor. Achei uma grande contradição visto existirem 

supostamente imensos professores desempregados e os estudantes não terem 

um professor responsável ou um professor substituto a lecionar aquelas aulas. 

Também expôs um problema mais pessoal que tem em conta a sua educanda. 

Foi um assunto que me marcou e que apesar de estar consciente que existem 

diversos problemas familiares, nunca tinha estado em contato com este tipo de 

situação. Foi uma história que me deixou um pouco abalado, mas que me 

mostrou que existem na realidade famílias com muitos problemas e que grande 

parte dos estudantes trazem-nos para a escola. Esta foi a primeira vez que 

estive em contato com uma situação destas, tendo-me mostrado a realidade de 

uma escola e os variados problemas que os alunos têm que lidar no dia-a-dia 

em casa.” 

 

As reuniões de conselho de turma para além de me permitirem conhecer 

melhor os alunos alertaram-me para diferentes problemas que estavam 

presentes na vida dos estudantes. Compreendi que muitas vezes o 

comportamento destes era influenciado diretamente pelo ambiente que tinham 

em casa e a relação que estabeleciam com os seus encarregados de educação.  

Se hoje começasse de novo o estágio tentaria ser ainda mais interventivo, 

participativo, comunicativo. Procuraria relacionar-me ainda mais com os 

funcionários, professores e alunos, porque tal se constitui como uma forma 

essencial para conhecer melhor o meio envolvente e melhorar a minha 

formação. 
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4.3. Desenvolvimento profissional 

  

Existiu um conjunto de ações que contribuíram para o meu 

desenvolvimento ao longo do ano, tais como a elaboração do Projeto de 

Formação Individual (PFI), o aperfeiçoamento da minha escrita reflexiva 

através do diário de bordo, o Projeto de pesquisa e o relatório final construído 

com base nas experiencias e vivências ao longo do ano. 

 O PFI foi a primeira tarefa que tive de realizar. Tinha como objetivo dar-

me a perceber a situação em que me encontrava servindo como um meio 

orientador da minha prática durante a continuação do EP. Foi um documento 

que me preparou de certa forma para aquilo que estava para vir e me ajudou 

posteriormente na realização deste RE. Foi importante porque estabeleceu 

desde logo os objetivos nos quais me deveria focar ao longo do ano letivo.  

As reflexões ao longo do ano sob a forma de Diário de Bordo foram 

fundamentais para conseguir melhorar a minha escrita e compreender melhor 

os meus erros, as minhas dificuldades, os defeitos mas também as minhas 

qualidades, potencialidades e competências.  

O projeto de pesquisa, mais à frente desenvolvido (confrontar ponto 

4.4.), surgiu devido a uma ideia já desejada há muito pelo professor cooperante 

e que nunca a tinha visto concluída. A elaboração de uma ficha de registo de 

aprendizagens, ajudou-me a compreender e a perceber a importância do 

planeamento e da avaliação do processo ensino-aprendizagem. Acredito que a 

utilização de uma ficha deste género melhorará e facilitará a tarefa dos 

docentes da disciplina de EF e, consequentemente, a aprendizagem dos 

alunos. 

O RE foi o culminar de um ano estágio repleto de experiências e de 

diferentes vivências que foram transmitidas para o papel sob a forma de um 

documento formal. Não foi fácil transportar tudo para o RE, todavia ajudou-me 

a refletir novamente sobre tudo aquilo que foi experienciado ao longo do ano. 

Foi fulcral para a minha formação de EP a colocação num núcleo 

reconfortante, solidário e com vontade de trabalhar. A boa disposição, a ajuda 

entre todos e a constante troca de experiências permitiram que este ano fosse 

mais proveitoso e benéfico, promovendo o meu desenvolvimento. Não posso 

esquecer também o papel do professor cooperante, da professora orientadora 
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e da turma cedida no meu desenvolvimento. Da parte do professor cooperante 

foi importante a transmissão do seu conhecimento prático, a autonomia cedida 

(desde o primeiro dia) e a confiança depositada em mim. Da professora 

orientadora por ter sido um ponto de auxílio e de segurança sempre que era 

preciso, mostrando-se disponível para corrigir e ajudar a ultrapassar as minhas 

dificuldades. Da minha turma porque colaborou comigo, manteve-se 

constantemente disposta a receber as minhas instruções e mais do que isso 

aceitou os meus erros. Foi principalmente com eles que descobri melhor a 

pessoa que sou e aprendi a ser professor. 

Durante este ano na faculdade decorreram diferentes seminários, nas 

aulas de Tópicos da Educação que abordaram diferentes temas que 

contribuíram para o meu desenvolvimento. Muitas destas matérias tinham já 

sido discutidas nos anos anteriores de formação tendo tornado por vezes estas 

aulas menos interessantes. Na minha opinião, e como forma de sugestão, 

considero que seria mais pertinente a existência de uma unidade curricular 

onde os estagiários pudessem discutir as suas dificuldades e os seus 

problemas que surgiram no decorrer da prática supervisionada. Esta partilha de 

opiniões e vivências junto de docentes mais experientes seria mais 

enriquecedor e proveitoso para a prática pedagógica. 

No entanto, é de salientar que foi fundamental a pequena formação de 

primeiros socorros. Enquanto futuro profissional da EF sinto que devo estar 

preparado para agir em conformidade em caso de acidente. Para além disso, 

como cidadão, estes são conhecimentos igualmente importantes e valiosos. 

Em jeito de conclusão este foi um ano repleto de aprendizagens, em que 

todos estes momentos contribuíram significativamente para o meu 

desenvolvimento profissional, fazendo de mim um melhor professor e uma 

pessoa mais completa. 
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4.4. Estudo 

 

Registo permanente da Avaliação – Ficha de registo de aprendizagens  

 

Resumo 

 

Na escola há pouca informação relativa às modalidades e respetivas 

habilidades aprendidas pelos alunos na disciplina de Educação Física ao longo 

dos vários anos de ensino e não existe nenhum instrumento de registo de 

aprendizagens que permita ao professor conhecer o percurso do aluno numa 

dada modalidade. O recurso a este tipo de informação, a cruzar com os 

resultados das avaliações diagnósticas, seria fundamental para otimizar o 

planeamento, ajustando-o ao real nível de desempenho dos alunos. O presente 

estudo teve como objetivo a criação de uma ficha piloto de registo de 

aprendizagens (7º ao 12º ano) do domínio motor, integrando as componentes 

críticas das habilidades motoras aprendidas na modalidade de ginástica 

artística, vertente de solo. O estudo visou ainda a colocação da ficha piloto em 

formato on-line com vista a facilitar o seu preenchimento e o futuro processo de 

validação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: REGISTO DE APRENDIZAGENS, FICHA DE REGISTO 

DE APRENDIZAGENS. 

 

Introdução 

O baixo nível de desempenho motor na disciplina de Educação Física é 

uma realidade bastante conhecida pelos professores, que chegam a 

reconhecer que os alunos parecem evoluir pouco, de ano para ano, em termos 

de aquisição de habilidades motoras. A sensação de carência na 

aprendizagem poderá dever-se ao desconhecimento que o professor tem das 

aprendizagens realizadas pelos seus alunos nos anos letivos anteriores. Ante a 

ausência de registos institucionais das aprendizagens, o professor fica sem 

saber quais os conteúdos que foram lecionados anteriormente e qual o nível de 

competência adquirida pelos alunos face aos mesmos. Este desconhecimento 
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manifesta-se a vários níveis, partindo do mais global, as modalidades, para o 

mais específico, as habilidades motoras e respetivas componentes críticas. É o 

nível de consecução das componentes críticas das habilidades motoras 

ensinadas que expressa a qualidade do desempenho dos alunos. Não é 

suficiente dizer, por exemplo, que o aluno aprendeu a modalidade natação, e, 

dentro desta, a habilidade motora ação dos membros inferiores de crol. Para 

perceber qual o nível de desempenho do aluno é necessário saber se realiza 

aquela ação com os membros inferiores dominantemente em extensão, de 

forma rítmica, alternada, etc., ou seja, é necessário definir quais as 

componentes críticas que foram aprendidas. 

Apesar de existirem registos das aprendizagens realizados por cada 

professor é pouco provável que ocorra a transmissão dessa informação para os 

professores do ano seguinte. Sempre que uma modalidade vai ser de novo 

lecionada, os professores sentem necessidade de começar pelas habilidades 

mais básicas, pois raramente conhecem o nível em que os alunos se 

encontram. As avaliações diagnósticas têm como objetivo colmatar esta falta 

de informação. De acordo com Enguita (1989) e Luckesi (1986), a avaliação 

diagnóstica tem a função de destacar o nível de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, com o objetivo de perceber o próprio processo de 

ensino. É a partir da avaliação diagnóstica que o professor recolhe as 

informações necessárias para organizar a sua atividade e melhorar a 

aprendizagem dos alunos (Francisco Gonçalves et al., 2010). Fialho e 

Fernandes (2011) referem também que a avaliação inicial auxilia os 

professores que iniciam o processo de organização pedagógico da EF, de 

maneira a que os alunos desenvolvam as suas competências e aprendizagens. 

Contudo, devido à redução da carga horária da disciplina, o tempo disponível 

para as fazer é reduzido e o resultado carece de fidedignidade, algo que afeta 

diretamente o planeamento, este é uma ferramenta orientadora da ação do 

professor, de modo a organizar a sua prática e a estabelecer objetivos (Bossle, 

2002). A qualidade de ensino está inteiramente ligada com preparação e o 

planeamento (Bento,2003). Assim quanto melhor for o planeamento melhor 

será a qualidade de ensino.  

Recorrer aos alunos para fazer um diagnóstico das aprendizagens 

anteriores não parece ser possível, pois os alunos, em maioria, não se 
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lembram quais foram as modalidades e habilidades motoras lecionadas e 

assimiladas nos anos antecedentes1. A criação de uma ficha de registo de 

aprendizagens que acompanhe o percurso dos alunos mostra-se, assim, 

essencial para que os docentes possam avaliar e planear melhor a atividade 

dos discentes nos anos seguintes. Os professores acreditam ser essencial a 

existência de uma ficha deste tipo, que facilite o processo de planeamento e da 

assimilação das aprendizagens2. Costa (2013)2 elaborou uma ficha de registo 

de aprendizagens que foi posteriormente avaliada por professores ativos na 

lecionação da disciplina de Educação Física. De entre as sugestões de 

alteração da ficha de registo das aprendizagens, que foram muitas, e, na sua 

maioria, de âmbito pessoal, as de maior relevância global são a inclusão das 

componentes críticas referentes às habilidades motoras aprendidas em cada 

modalidade e a sua adaptação para formato on-line3.  

O presente estudo visou elaborar uma ficha de registo das 

aprendizagens realizadas desde o 7º ao 12º ano de escolaridade, integrando 

as componentes críticas das habilidades motoras aprendidas nas diversas 

modalidades. Dado tratar-se de um estudo piloto, utilizou-se, como modelo, a 

Ginástica artística, componente de solo. O estudo visou ainda a colocação da 

ficha piloto em versão on-line. 

 

Metodologia 

Foi elaborada uma ficha piloto de registo de aprendizagens para a 

modalidade Ginástica Artística, componente solo, realizadas desde o 7º ao 12º 

ano de escolaridade, integrando as componentes críticas das habilidades 

motoras. A ficha piloto foi colocada em versão on-line. 

A ficha elaborada no âmbito do presente estudo teve por base uma ficha 

anterior de registo das modalidades e respetivas habilidades motoras2, a qual 

foi submetida à apreciação por um grupo de professores de Educação Física3. 

Não só foram tidas em conta as apreciações dos professores, como também foi 

consultado o Programa Nacional e o livro Ginástica - Manual de Ajudas (Araújo, 
                                                             
1
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.  
2
In: Relatório de Estágio Profissional de Diana Costa (2013), estudo a apresentar em defesa pública a 

realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
3
In: Relatório de Estágio Profissional de Gil Almeida (2013), estudo a apresentar em defesa pública a 

realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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2013) para incluir as componentes críticas das habilidades motoras, que foram 

divididas pelos diferentes anos de escolaridade, tal como estão definidas no 

Programa Nacional. 

 

Resultados 

Nas figuras 1 a 4 podem observar-se as fichas piloto de registos das 

aprendizagens. 

Ficha de registo de aprendizagens 
Modalidade: Ginástica de Solo 

Ano: 7º e 8º ano 

Aluno (BI):                                                                Idade:               Classificação anterior:                                
Escola:                                                                     Turma:              Ano letivo: 

Habilidade motora Componentes críticas Realiza * 
 

Não 
Realiza ** 

Não 
lecionado** 

Obs. 

Rolamento à frente: 
-MI afastados 
 
-MI unidos 

Posição engrupada e terminar em equilíbrio com 
os MI estendidos e afastados  

    

Posição engrupada e terminar em equilíbrio com 
as MI estendidos e unidos 

  

Rolamento à frente 
saltado 

Chamada a pés juntos     

Terminar em equilíbrio e com os MS em 
elevação anterior 

  

Rolamento à 
retaguarda 

Repulsão dos MS     

Terminar em equilíbrio e com os MS em 
elevação anterior 

  

Pino de Braços 
terminando com 
rolamento à frente 

Alinhamento e extensão dos segmentos do 
corpo 

    

Elevação anterior e em equilíbrio   

Roda Extensão dos segmentos corporais     

MS em elevação lateral oblíqua superior   

Avião Tronco paralelo ao solo     

MI em extensão   

Rondada Impulsão de MS e fecho rápido dos membros 
inferiores em relação ao tronco 

    

Receção em equilíbrio e pés juntos   

Rolamento à 
retaguarda com 
passagem para pino 

Repulsão enérgica dos MS e abertura 
simultânea dos MI em relação ao tronco 

    

Terminar a uma ou duas pernas.   

Roda a um braço Movimento rápido dos MI     

Extensão dos segmentos corporais   

Salto de mãos à 
frente 

Apoio das mãos longe da perna de impulsão     
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MI – Membros inferiores; MS – Membros superiores; *Indicar nível: 1- Introdutório; 2 – Elementar; 3 – Avançado; 

**Assinalar com um X. 

Figura 1. Ficha de registo das habilidades e componentes críticas do 7º e 8º 
ano 

Impulsão de MS e projeção enérgica da perna 
de balanço 

  

Ponte Extensão completa MS e MI     

Elevação da cintura pélvica   

Espargata frontal MI em completa extensão     

Afastamento ântero posterior dos MI   

Espargata Lateral MI em completa extensão     

Afastamento lateral dos MI   

Rã Tronco inclinado à frente     

Afastamento lateral e extensão dos MI 

Elementos de 
ligação (Saltos, 

Voltas e Afundos) 

Segmentos corporais alinhados, tonicidade, 
olhar dirigido para a frente  

    

Ficha de registo de aprendizagens 
Modalidade: Ginástica de Solo 

Ano: 9º ano 

Aluno (BI):                                                              Idade:               Classificação anterior:                                
Escola:                                                                    Turma:              Ano letivo: 

Habilidade motora Componentes críticas Realiza * Não 
Realiza **  

Não 
lecionado** 

Obs. 

Flic- flac à 
retaguarda 

Projeção dos MS energicamente para trás, 
mantendo o corpo em extensão durante o voo 

    

Impulsão de braços com fecho enérgico dos MI 
em relação ao tronco 

  

Posição angular Extensão dos MI     

Angulo Tronco/MI inferior ou igual a 90 graus   

Avião Tronco paralelo ao solo     

MI em extensão   

Rondada Impulsão de MS e fecho rápido dos membros 
inferiores em relação ao tronco 

    

Receção em equilibrio e pés juntos   

Rolamento à 
retaguarda com 
passagem para pino 

Repulsão enérgica dos MS e abertura 
simultânea dos MI em relação ao tronco 

    

Terminar a uma ou duas pernas.   

Roda a um braço Movimento rápido dos MI     
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MI – Membros inferiores; MS – Membros superiores; *Indicar nível: 1- Introdutório; 2 – Elementar; 3 – Avançado; 
**Assinalar com um X. 
 

Figura 2. Ficha de registo das habilidades e componentes críticas do 9º ano 

 

Extensão dos segmentos corporais   

Salto de mãos à 
frente 

Apoio das mãos longe da perna de impulsão     

Impulsão de MS e projeção enérgica da perna 
de balanço 

  

Ponte Extensão completa MS e MI     

Elevação da cintura pélvica   

Espargata frontal MI em completa extensão     

Afastamento ântero posterior dos MI   

Espargata Lateral MI em completa extensão     

Afastamento lateral dos MI   

Rã Tronco inclinado à frente     

Afastamento lateral e extensão dos MI   

Elementos de 
ligação (Saltos, 
Voltas e Afundos) 
 

Segmentos corporais alinhados, tonicidade, 
olhar dirigido para a frente 

  

Bandeira Afastamento lateral e extensão dos MI   

Corpo equilibrado e tronco direito   

Ficha de registo de aprendizagens 
Modalidade: Ginástica de Solo 

Ano: 10º ano 

Aluno (BI):                                                           Idade:               Classificação anterior:                                
Escola:                                                                 Turma:             Ano letivo: 

Habilidade motora Componentes críticas Realiza*  
 

Não 
Realiza**  

Não 
lecionado** 

Obs. 

Posição angular Extensão dos MI     

Angulo coxa/MI inferior ou igual a 90 graus   

Avião Tronco paralelo ao solo     

MI em extensão   

Rondada Impulsão de MS e fecho rápido dos 
membros inferiores em relação ao tronco 

    

Receção em equilíbrio e pés juntos   

Rolamento à retaguarda 

com passagem para pino 

Repulsão enérgica dos MS e abertura 

simultânea dos MI em relação ao tronco 

    



 

48 
 

MI – Membros inferiores; MS – Membros superiores; *Indicar nível: 1- Introdutório; 2 – Elementar; 3 – Avançado; 

**Assinalar com um X. 

Figura 3. Ficha de registo das habilidades e componentes críticas do 10º ano 

 

Terminar a uma ou duas pernas.   

Roda a um braço Movimento rápido dos MI     

Extensão dos segmentos corporais   

Salto de mãos à frente Apoio das mãos longe da perna de impulsão     

Impulsão de MS e projeção enérgica da 
perna de balanço 

  

Ponte Extensão completa MS e MI     

Elevação da cintura pélvica   

Espargata frontal MI em completa extensão     

Afastamento ântero posterior dos MI   

Espargata Lateral MI em completa extensão     

Afastamento lateral dos MI   

Rã Tronco inclinado à frente     

Afastamento lateral e extensão dos MI   

Ficha de registo de aprendizagens 
Modalidade: Ginástica de Solo 

Ano: 11º e 12º ano 

Aluno (BI):                                                           Idade:               Classificação anterior:                                
Escola:                                                                Turma:              Ano letivo: 

Habilidade motora Componentes críticas Realiza*  Não 
Realiza**  

Não 
lecionado** 

Obs. 

Rolamento à frente: 
-MI afastados 
 
 

-MI unidos 

Posição engrupada e terminar em equilíbrio 
com os MI estendidos e afastados  

    

Posição engrupada e terminar em equilíbrio 
com os MI estendidos e unidos 

  

Rolamento à frente 
saltado 

Chamada a pés juntos     

Terminar em equilíbrio e com os MS em 
elevação anterior 

  

Rolamento à retaguarda Repulsão dos MS     

Terminar em equilíbrio   

Pino de Braços 
terminando com 

rolamento à frente 

Alinhamento e extensão dos segmentos do 
corpo 
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Elevação anterior e em equilíbrio.    

Roda Extensão dos segmentos corporais     

MS em elevação lateral oblíqua superior   

Avião Tronco paralelo ao solo     

MI em extensão   

Rondada Impulsão de MS e fecho rápido dos 
membros inferiores em relação ao tronco 

    

Receção em equilíbrio e pés juntos   

Rolamento à retaguarda 

com passagem para pino 

Repulsão enérgica dos MS e abertura 

simultânea dos MI em relação ao tronco 

    

Terminar a uma ou duas pernas.   

Roda a um braço Movimento rápido dos MI     

Extensão dos segmentos corporais   

Salto de mãos à frente Apoio das mãos longe da perna de 
impulsão 

    

Impulsão de MS e projeção enérgica da 
perna de balanço 

  

Ponte Extensão completa MS e MI     

Elevação da cintura pélvica   

Espargata frontal MI em completa extensão     

Afastamento ântero posterior dos MI   

Espargata Lateral MI em completa extensão     

Afastamento lateral dos MI   

Rã Tronco inclinado à frente     

Afastamento lateral e extensão dos MI   
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MI – Membros inferiores; MS – Membros superiores; *Indicar nível: 1- Introdutório; 2 – Elementar; 3 – Avançado; 
**Assinalar com um X. 

Figura 4. Ficha de registo das habilidades e componentes críticas do 11º e 12º 

ano 

 

Discussão 

A ficha de registo de aprendizagens relativas à modalidade Ginástica 

Artística, componente de solo, foi elaborada para os diferentes anos letivos, do 

7º ao 12º, de acordo com o Programa Nacional. Dada a igualdade de 

conteúdos, agrupou-se o 7º com o 8º ano e o 11º com 12º ano. O 9º e o 10º 

ano foram separados porque incluem conteúdos distintos. 

Flic-flac à retaguarda Projeção dos MS energicamente para trás, 
mantendo o corpo em extensão durante o 
voo 

    

Impulsão de MS com fecho enérgico dos MI 
em relação ao tronco 
 

  

 
Mortal engrupado à 
retaguarda 

Abertura com movimento antero-superior 
dos braços à passagem pela vertical.  

    

Receção no solo em equilíbrio. 
 

  

Salto de cabeça Fecho dos MI estendidos     

Abertura rápida e repulsão forte dos braços, 
chegando ao solo em equilíbrio 

  

Mortal à frente 
engrupado 

Corrida e chamada a pés juntos, 
 

    

Movimento enérgico de MS à retaguarda 

para o enrolamento, abertura e elevação 
superior dos braços, à passagem pela 
vertical 

  

Pino de braços com 
impulsão simultânea dos 
dois M.I. 

Bacia na vertical e elevação dos MI 
estendidos, definindo a posição de 
alinhamento dos segmentos  

    

Terminar em rolamento à frente   

Pino olímpico Partir com os MI afastadas, em apoio 
ligeiramente superior, elevando lentamente 
a bacia até à vertical 
 

    

Elevação e aproximação dos MI, em 
simultâneo, definindo a posição de 
alinhamento dos segmentos, terminando 
em rolamento à frente. 

  

Roda sem mãos Aproximação do tronco da MI de chamada, 
com uma ação enérgica da perna de 
balanço (estendida) e impulsão da perna da 
frente, em simultâneo 

    

Receção no solo, após rotação do tronco de 
um quarto de volta, em condições de 
equilíbrio. 
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No âmbito da elaboração da ficha de registo das aprendizagens, 

particularmente no que se refere à inclusão das componentes críticas, além do 

Programa Nacional foi ainda tido em conta o livro Ginástica - Manual de Ajudas 

(Araújo, 2013), por se ter considerado o primeiro omisso em algumas 

componentes. 

No cabeçalho foi inserida a escola de origem dos alunos e a 

classificação obtida na disciplina de Educação Física nos anos anteriores. Com 

a inclusão da escola frequentada no ano anterior pelo aluno o professor sabe 

quem contactar se necessitar de informação adicional à que encontra na ficha 

de registo. A classificação obtida nos anos antecedentes é importante porque 

serve como uma orientação inicial para o professor relativa ao nível em que o 

aluno se encontra na disciplina. 

No corpo da ficha foram colocadas as várias habilidades motoras 

constantes do Programa Nacional e, como tal, a serem ensinadas em cada ano 

letivo, bem as componentes críticas a relevar. A indicação do nível de 

desenvolvimento do aluno (introdutório, elementar e avançado) em cada 

habilidade é um dado importante para constituir níveis dentro das turmas, tal 

como o é saber quais as componentes críticas que foram ensinadas para cada 

habilidade, particularmente com o propósito de não repetir matéria. As 

componentes críticas foram retiradas, em grande parte, do Programa Nacional 

de Educação Física. Dado que algumas, consideradas importantes pelas 

especialistas da Ginástica Artística (Gomes, 2002) e (Tous, 2002), não eram 

referenciadas no programa, recorreu-se ao livro Ginástica - Manual de Ajudas 

(Araújo, 2013) para as acrescentar. No caso da bandeira, espargata, ponte, rã 

e posição angular as componentes das habilidades foram retiradas deste livro, 

pois não existiam quaisquer indicações nos programas. As componentes 

críticas são fundamentais para que haja aprendizagem. Apesar de tornarem a 

ficha extensa, a sua presença é crucial para que seja possível registar a 

evolução e aprendizagem dos alunos. A única maneira de tornar o instrumento 

menos extenso seria retirar algumas habilidades que estão no programa e que 

parecem estar desajustados da realidade escolar. Optou-se por não o fazer e 

respeitar os Programas Nacionais para não perder a transversalidade entre as 

escolas. 



 

52 
 

A colocação da ficha em formato on-line foi o passo final do presente 

estudo e permite ter, já à partida, todas as condições reunidas para 

desencadear o seu processo de validação. Este passo foi dado por se 

reconhecer que, atualmente, o uso das facilidades informáticas simplifica 

sobremaneira o trabalho do professor, particularmente no que toca à 

minimização do tempo despendido com as tarefas de registo dos resultados da 

avaliação dos alunos. Adicionalmente, este formato aponta já para dois dos 

objetivos maiores do presente trabalho. O primeiro é o de, num futuro próximo, 

findo o processo de validação, a presente ficha ser alargada a todas as 

modalidades que integram a disciplina de Educação Física. O segundo visa a 

integração da ficha numa base de dados nacional onde constem as avaliações 

dos alunos e que se disponibiliza ao professor que vai começar cada novo ano 

letivo. 

 

Conclusão 

Foi elaborada e colocada em versão on-line uma ficha de registo de 

aprendizagens da modalidade de ginástica artística, componente de solo. 

Prevê-se que a existência desta ficha permita a transmissão da informação 

relativa às aprendizagens dos alunos para os professores dos anos seguintes, 

facilitando o processo de planeamento. 

 

Perspetivas futuras 

A ficha piloto de registo de aprendizagens desenvolvida no presente 

estudo carece de validação e alargamento a todas as modalidades constantes 

do Programa Nacional de Educação Física para cada ano de escolaridade, 

particularmente no que se refere à sua versão on-line. Este será o trabalho 

futuro a desenvolver. 
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Apesar de, na atualidade, em Portugal, as condições para a prática do 

ensino não serem muito animadoras, depois de completar esta jornada o que 

não falta é vontade para continuar e embarcar novamente na aventura de ser 

professor. Decorre uma sensação de pena e de tristeza da quase certeza de 

não vir a exercer a profissão depois de este tempo investido na minha 

formação. Devido à situação em que o país se encontra, muitas vezes senti 

que tanto a minha motivação, como a dos alunos, poderá ter sido minorada. 

Porém, não acredito que este ano de EP e a escolha do Mestrado em Ensino 

tenha sido em vão e não me sinto arrependido. De facto, foi uma mais-valia na 

minha formação, contribuiu em muito para o meu desenvolvimento pessoal, 

social e profissional. Antes de começar este EP tinha receio e imaginava como 

iria “sobreviver” a este ano em que iria ser “atirado” para uma escola, para uma 

turma que me iria tratar sem escrúpulos, desrespeitando a minha autoridade e 

atacando todas as minhas fragilidades. Felizmente, a realidade experienciada 

foi completamente diferente daquilo que imaginara. Foi um período em que 

conheci muitas pessoas, me adaptei a diferentes situações, observei novas 

realidades e aumentei a minha capacidade de comunicação, tendo tido o 

privilégio de experimentar uma nova vivência - a de ser professor de EF. O EP 

foi assim o terminar de uma jornada que começou com o curso de licenciatura 

e terminou com o Mestrado em Ensino, onde tive oportunidade de pôr em 

prática tudo aquilo que aprendi durante estes cinco anos, num contexto real de 

ensino.  

Acredito que foi com as experiências, as relações construídas e com os 

erros que aprendi, consegui evoluir e ultrapassar as adversidades. Este estágio 

permitiu-me experimentar, adaptar, observar, analisar e conhecer novas 

situações. Mais do que me ter preparado para a função de professor deu-me 

competências e tornou-me mais apto para no futuro poder agir em 

conformidade em outras oportunidades que possam surgir, mesmo que longe 

da escola. Com esforço e dedicação tudo pode ser superado e neste estágio 

estes valores funcionaram como elos, permitindo-me evoluir desde o primeiro 

até ao último dia em que estive presente na escola. 
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