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Aprender a ser professor 

É um caminho de cor, 

Onde somos atores 

Num palco sonhador. 

Começamos estudantes 

Acabamos Mestres iniciantes; 

Não somos apenas professores 

Mas também amigos educadores. 

Procurar a excelência 

Em passeios árduos, 

Com a ajuda da experiência 

Do estudo e dedicação 

Onde o importante, 

É a jovem formação. 

 

Ser Professor 

É mais do que educador, 

Num mundo de crise 

Tens de ser conhecedor. 

De tudo que te rodeia e 

De mais e afim, 

Haverá sempre um seguidor 

Que se lembrará de ti, 

no fim… 
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RESUMO 

O presente documento pretende ser uma reflexão sobre todos os momentos 

vividos no ano de Estágio Profissional. Assim este relato sobre a Prática de 

Ensino Supervisionada documenta e dá forma a ações didático – pedagógicas 

que fui preconizando ao longo do ano letivo 2012 / 2013. 

O Estágio Profissional mostrou ser uma oportunidade fundamental no 

desenvolvimento das minhas competências profissionais enquanto professor 

de Educação Física. Com a ajuda do planeamento e reflexão fui evoluindo e 

aprendendo diáriamente. O Estágio Profissional decorre na Escola Secundária 

2 – 3 Clara de Resende em Ramalde, com um núcleo de estágio constituído 

por mais três elementos e sob o acompanhamento de uma Professora 

Cooperante da escola e de uma Professora Orientadora da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Foi neste grupo que partilhei 

conhecimentos, que aprendi e encontrei formas de melhorar. A comunicação 

entre todos foi fundamental para conseguir tornar me um profissional mais 

competente. O Relatório de Estágio Profissional Final apresenta-se subdividido 

em cinco grandes capítulos: o primeiro corresponde à “Introdução” onde é 

realizado um breve enquadramento sobre o Estágio Profissional o propósito do 

seu relato; no segundo capítulo “Enquadramento Biográfico”, é descrita uma 

reflexão autobiográfica e reporto-me às minhas perspetivas perante o ano de 

Estágio Profissional; no terceiro capítulo “Enquadramento da Prática 

Profissional”, redigo sobre o enquadramento legal, institucional e funcional do 

Estágio Profissional, nomeadamente sobre a Escola onde fui colocado e a 

respetiva turma que me foi atribuída; o quarto capítulo intitula-se de 

“Realização da Prática Profissional” e é destinado à reflexão sobre as 

experiências que vivi durante o ano de Estágio Profissional no âmbito da 

organização do processo de ensino e aprendizagem, participação na escola, 

relações coma comunidade e desenvolvimento profissional. Acresce a este 

capítulo um Projeto de Investigação – Ação sobre a temática “Quantidade e 

tipo de Feedback emitido pelo Estudante – Estagiário no início e no fim do 

Estágio Profissional”; por fim o quinto capítulo que corresponde à “Conclusão e 

Perspetivas para o Futuro”. 
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ABSTRACT 

This document presents a reflection of all meaningful moments during my 

Practicum Training year. It reports the Supervised Teaching Practice and the 

didactic – pedagogic methods that I was advocating through the school year of 

2012/2013. The Practicum Training proved to be a key opportunity to develop 

my professional skills as a Physical Education teacher. With planning and 

reflection, I developed and learned week after week. The Practicum Training 

was taken in the Secondary School 2-3 Clara de Resende in Ramalde, with a 

group of Practicum Training of four elements, under the supervision of a 

Cooperating Teacher and a Faculty Supervisor. In this group, I shared 

knowledge, and found ways to improve. Communication between all of us was 

the key to improve and become more competent. The Practicum Training 

Report presents itself divided into five main chapters: the first corresponds to 

the "Introduction" where a brief backgrounder on the Practicum Training and his 

purpose is held; in the second chapter "Background Biographical", is described 

an autobiographical reflection and my predictions prior to the year of Practicum 

Training; the third chapter "A Framework for Professional Practice", I 

characterize the legal, institutional and functional Practicum Training, 

particularly on the School where I worked and on the respective class I was 

assigned; the fourth chapter is entitled "Implementation of Professional Practice 

"and is projected to the reflection of my experiences lived during the Practicum 

Training in the organization of teaching and learning, participation in school, 

community relationships  and professional development.. In addition to this 

Chapter, an Action – Research study about the "Quantity and Type of Feedback 

Vernalized by the Pre-service Physical – Education Teacher at the Beginning 

and End of the Practicum Training" is taken; and finally in presents the fifth 

chapter that corresponds to the "Conclusion and Perspectives for the Future" . 

 

KEY - WORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING/LEARNING, REFLECTION, FEEDBACK. 
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O presente documento foi realizado no âmbito da unidade curricular de 

EP do 2º Ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

Esta fase preconiza um estado de mobilização para a prática de tudo o 

que se foi aprendendo ao longo dos anos de formação inicial, no quadro das 

Ciências do Desporto e ensino da Educação Física (EF). Muitos têm sido os 

autores (e.g. Siendentop, 1991; Rodrigues 2009; Silva 2009) a enfatizar a 

Prática Pedagógica durante a formação inicial de professores como um 

momento fundamental do processo de aprender a ensinar. O Estágio 

Profissional (EP) apresenta-se como uma primeira aproximação à prática 

profissional, promovendo a aquisição de um saber e de um saber fazer. Com 

isto, a experiência do Estudante – Estagiário no espaço de aula e com os 

orientadores, na criação de condições para a realização de aprendizagens que 

podem proporcionar a aquisição de saberes profissionais. Parece-me 

importante que o professor seja um profissional que constantemente faça uma 

reflexão da sua prática de modo a questionar criticamente as finalidades e 

conteúdos do que está a ensinar, e a partir delas, produzir novos 

conhecimentos, contribuindo para a renovação do seu conhecimento 

pedagógico como do próprio ensino. 

O EP decorreu na Escola Secundária 2 – 3 Clara de Resende, no Porto, 

com um núcleo de estágio constituído por mais três elementos, sob o 

acompanhamento regular da Professora Cooperante da escola e uma 

Professora Orientadora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 

Núcleo de Estágio representou uma fonte de troca de informações de modo a 

obter uma melhor qualidade no processo de Ensino – Aprendizagem. A troca 

de experiências, de conhecimentos e de opiniões foi um aspeto fulcral, para o 

meu desenvolvimento enquanto Professor de EF, assim como para uma 

evolução pessoal em que a prática reflexiva esteve sempre presente. Esta 

capacidade reflexiva permitiu-me ultrapassar obstáculos que foram surgindo ao 

longo do caminho. Fez com que todas as minhas atitudes fossem pensadas 

previamente, com base numa reflexão sistemática, individual ou em grupo das 
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experiências que ia vivenciando. Foi um constante relacionar entre a teoria e a 

prática, ligada num processo de Investigação/Ação/Reflexão. Como isto, 

discorro que toda a minha experiência num contexto real de ensino, em que fui 

o principal responsável pela condução do processo ensino – aprendizagem de 

uma turma. 

O EP apresenta-se como uma primeira aproximação à prática 

profissional, promovendo a aquisição de um saber e de um saber fazer. Com 

isto, a experiência do Estudante – Estagiário no espaço de aula e com os 

orientadores, na criação de condições para a realização de aprendizagens que 

podem proporcionar a aquisição de saberes profissionais. Parece-me 

importante que o professor seja um profissional que constantemente faça uma 

reflexão da sua prática de modo a questionar criticamente as finalidades e 

conteúdos do que está a ensinar, e a partir delas, produzir novos 

conhecimentos, contribuindo para a renovação do seu conhecimento 

pedagógico como do próprio ensino. 

Este documento é intitulado de “Relatório Final de Estágio” e narra toda 

a atividade desenvolvida ao longo da Prática de Ensino Supervisionada (PES), 

tendo em conta o projeto de formação individual (PFI) elaborado no início do 

ano de estágio e todo o percurso decorrido desde então: vivências, 

sentimentos e aprendizagens que me acompanharam ao longo de todo o ano 

letivo 2012 / 2013, formação esta que me fez crescer pessoal e 

profissionalmente. Foi a etapa mais importante da minha formação inicial 

enquanto profissional da docência e, deste modo, aquela que certamente me 

deixará mais recordações. 

Fiquei responsável por lecionar uma turma do 9º ano de escolaridade, 

que havia sido atribuída à Professora Cooperante. Esta turma já o ano anterior 

tinha sido lecionada por estagiários de EF da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

O Relatório de EP Final apresenta-se subdividido em cinco grandes 

capítulos: o primeiro corresponde à “Introdução” onde é realizado um breve 

enquadramento sobre o EP e o propósito do seu relato; no segundo capítulo 

“Enquadramento Biográfico”, é descrita uma reflexão autobiográfica e reporto-
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me ás as minhas perspetivas perante o ano de Estágio Profissional; no terceiro 

capítulo “Enquadramento da Prática Profissional”, redigo sobre o 

enquadramento legal, institucional e funcional do EP, nomeadamente sobre a 

Escola onde fui colocado e a respetiva turma que me foi atribuída; O quarto 

capítulo “Realização da Prática Profissional” relata todo processo de 

planeamento e concretização no terreno. Aqui é elencado todo o processo 

prático e traduz a uma reflexão das minhas experiências ao longo do EP. Este 

capítulo está subdividido em três grandes grupos que são as Áreas de 

Desempenho previstas no Regulamento do EP: Área 1 – “Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 e 3 – “Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade”; Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. Ainda 

na extensão deste capítulo, será apresentado um estudo de Investigação – 

Ação, onde é apresentado um problema que me deparei durante a minha 

prática: “Quantidade e tipo de Feedback emitido pelo Estudante – Estagiário no 

início e no fim do Estágio Profissional”. Com este estudo procurei encontrar 

estratégias para melhorar o processo de ensino – aprendizagem dos meus 

alunos. No quinto e último capítulo são apresentadas conclusões, onde realizo 

uma retrospetiva de todo o processo de trabalho realizado no EP. De referir 

que aponto aquilo que mais me marcou e perspetivo o meu rumo enquanto 

profissional da docência. 
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2.1 O meu percurso pessoal 

Recordo-me das histórias contadas pelos mais diversos membros da 

minha família. Era uma criança que não gostava de andar de mão dada, que 

não gostava de colo, mas sim de correr, saltar, brincar e rir, resumindo, uma 

criança feliz. Era visto por todos como uma criança irrequieta, brincalhona, 

simpática e bem-disposta e sempre associada a mim a simpatia. Uns diziam 

que era hiperativo, outros afirmavam ser normal da idade. Nunca cheguei a 

descobrir, mas aquele sentimento de aventura, movimento, paixão pela vida 

ainda hoje andam lado a lado comigo e o meu desejo é que doravante assim 

continue. 

Na década de 90 do século anterior, foi numa pequena cidade 

transmontana que dei os primeiros passos no mundo do exercício físico, ainda 

que pouco estruturados. Nascido e criado até aos seis anos de idade em meios 

rurais, tinha como passatempos correr atrás dos animais ou até jogar às 

escondidas com amigos ou familiares. Tudo era melhor do que ficar em casa a 

ver televisão. 

Em 1996 sucedeu um grande marco na minha vida. A mudança para a 

cidade de Penafiel fez com que suscitasse interesse na procura de um 

desporto. Tinha um sonho, um sonho que me acompanhava desde que sabia 

falar: Patinar. Não sei explicar a razão, provavelmente pela velocidade 

característica desta modalidade. Não obstante o que eu queria era patinar e 

jogar hóquei em patins.  

Por este motivo, os meus pais inscreveram-me num clube de patinagem 

artística. Frequentei este clube durante uns longos seis anos, até finalmente 

me encontrar com o hóquei em patins, desporto que pratico até aos dias de 

hoje. 

No decorrer do meu caminho desportivo, pratiquei inúmeras atividades 

desportivas tais como: natação, kickboxing, rugby, andebol, futebol e futebol 

americano. No entanto o hóquei em patins era mesmo a minha grande paixão e 

tive de fazer opções. 

O hóquei em patins e o exercício físico foram crescendo no meu SER. 

Cada dia que passava apaixonava-me ainda mais pelo desporto. Gostava de 
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fazer tudo e de praticar tudo. Como dizia em pequenino “quem me dera que o 

dia tivesse mais horas. Assim podia praticar mais desportos”. 

O ingresso no Ensino Secundário foi o maior passo para chegar onde 

cheguei hoje. Apesar de ser amante de desporto, nunca tive durante o ensino 

básico um professor que realmente me cativasse para a prática desportiva. As 

aulas de EF às vezes nem eram as minhas preferidas. Infelizmente durante o 

ensino básico deparei-me com professores, [no meu entender, pouco 

motivados e empenhados pela profissão] que me cativaram pouco para a 

disciplina. Todavia, a mudança da via de ensino fez com que viesse ao meu 

encontro a pessoa que mais positivamente me influenciou na área do desporto. 

A minha Professora de EF, pessoa que nunca esquecerei e a quem hoje muito 

agradeço por ter suscitado em mim o gosto pelo ensinar e ajudar os outros na 

aprendizagem de diversas habilidades.  

No entanto as escolhas que tomei, e o percurso que escolhi estiveram 

recheados de dificuldades, de dúvidas e questões. De referir que apesar desta 

minha paixão pelo desporto e pelo ensino, Nunca tive rotinas familiares de 

prática desportiva. Os meus pais, por exemplo, são duas pessoas sedentárias. 

Desde que nasci que não praticam qualquer tipo de exercício físico ou desporto 

de competição, recreação ou lazer. 

Como seria de esperar, os meus pais não foram muito apologistas da 

minha escolha de ingressar na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. A minha mãe queria que eu optasse para engenharia, apesar dos meus 

péssimos resultados a matemática; o meu pai, por seu lado, dizia que devia 

fazer aquilo que gostasse, mas para ter sempre em atenção o meu futuro. 

Houve alturas que quase fraquejei e cedi, mas mais uma vez, a minha 

Professora de EF, consciente que a minha felicidade estava em jogo não 

desistiu de me incentivar e no fim de uma difícil etapa, consegui alcançar este 

sonhos. Ingressar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ao qual 

nenhum dos meus pais se opôs, dada a minha determinação, Aí apoiaram-me 

incondicionalmente. 

Tudo parecia estar perfeito na minha vida. Estava finalmente na 

faculdade dos meus sonhos, a praticar o desporto dos meus sonhos até que o 
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inesperado aconteceu. Num jogo perfeitamente regular sofri uma lesão que me 

incapacitou para a prática do hóquei em patins, durante um ano. Depois de um 

pequeno período de luto, surgiu a oportunidade de treinar. Este foi um ponto de 

viragem na minha vida. Deixei de ser jogador para adotar o papel de treinador, 

no qual me encontro a desempenhar até aos dias de hoje. Apesar da pouca 

experiência, consegui colaborar no projeto Dragon Force, Hóquei em Patins do 

Futebol Clube do Porto, onde estou a aprender muito e a viver momentos 

memoráveis e inesquecíveis. Aqui, encontrei uma nova realidade de trabalho 

que até agora não conhecia. Os treinadores ajudam-se uns aos outros, existe a 

partilha de conhecimento e uma vontade imensa de ganhar. Tudo é feito de 

acordo a obter o máximo rendimento dos atletas, tirar proveitos das suas 

melhores habilidades para atingir a vitória. Jogar sempre para ganhar. Encarar 

todos os jogos e treinos como autênticas finais, Neste sentido o Futebol Clube 

do Porto tem-me ensinado que com muito trabalho e dedicação os resultados 

aparecem e que o impossível pode torna-se  possível. Como é um clube 

internacionalmente conhecido, respeitado e com grande poder económico tudo 

acaba por se tornar mais exigente. A pressão para ganhar e obter resultados 

aumenta. Os treinadores têm que ensinar e treinar os atletas para que eles 

possam produzir o máximo de rendimento possível. 

Ainda antes deste marco do meu percurso de vida, concluí com sucesso 

os três anos de licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Hoje, posso afirmar, que este período foi 

fulcral no meu desenvolvimento pessoal. Vivi e passei por momentos 

fantásticos, tive sempre presente nas minhas obrigações académicas, assim 

como o que a vida estudantil, na cidade do Porto e Universidade do Porto têm 

para oferecer. Tenho plena consciência que aquilo que quero fazer é ensinar 

EF a crianças e adolescentes. Procuro mais conhecimento para ser melhor 

profissional, ensinar com mais eficácia, tentando criar hábitos desportivos nos 

meus alunos. 

Aquilo que sou hoje, reflete tudo que um dia fui, bem como o que um dia 

serei. Com o desporto aprendi regras básicas de sobrevivência e trabalho de 

grupo. A filiação a um grupo desportivo, acarreta responsabilidades pessoais e 
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sociais. A partir do momento que o aluno ou atleta se sente parte de um grupo 

de trabalho, tem a responsabilidade de fazer o melhor possível de forma a 

beneficiar a equipa. Ainda sobre esta premissa, é pertinente referir que o 

Desporto e a EF são essenciais neste processo de filiação, responsabilização e 

desenvolvimento global do aluno, tal como Bento (2005) afirmou ao referir que 

”O Desporto é um espaço inigualável de formação humana, um domínio 

cultural, criado livre de finalidades de sobrevivência. Assume-se nele o esforço 

humano de procura e realização dos sentidos sob a forma de vivências 

motoras. Sim, o desporto pode e deve ser o antídoto da grande ilusão dos 

nossos dias, de que tudo se pode alcançar sem empenhamento, custo e mérito 

pessoal. E nisso reside a virtude e a valia”.  

Com isto, aprendi que o trabalho de grupo, a responsabilidade, a 

entreajuda e o respeito são palavras imprescindíveis no meu ser e na minha 

sobrevivência no mundo em que vivemos. Acredito plenamente que o EU de 

hoje, deve-se muito às minhas experiências desportivas do ontem. A partilha, a 

entreajuda, a transcendência e superação são palavras que pouco a pouco 

foram ocupando muito espaço no meu coração. 

 

2.2 Expectativas em Relação ao Estágio Profissional 

Pessoalmente vejo o EP como o passo mais importante em termos de 

experiências e vivências, para aquilo que me propûs preparar 

profissionalmente. Segundo Alarcão e Tavares (2003) a prática é o espaço 

privilegiado para o desenvolvimento profissional dos professores. Todo o 

conhecimento teórico adquirido, poderá ser agora mobilizado face à realidade 

prática. As dificuldades que afigurava encontrar este ano não seriam encaradas 

como obstáculos, mas sim como meios para adquirir novos e renovados 

conhecimentos. 

A tarefa de refletir torna-se complicada, principalmente quando se trata 

de nós próprios, de mim próprio inserido numa escola pública e das minhas 

expetativas quanto ao “ser professor”. 

Antes de começar, neste longo percurso tive receio de não ser capaz e 

de não conseguir pôr em prática todo o conhecimento que fui obtendo na 
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faculdade. No entanto, a minha vontade e ansia do início de aulas era 

incalculável. Estava ansioso para conhecer a turma com que ia trabalhar todo o 

ano. 

Com o objetivo de me tornar um profissional da docência, encarava este 

estágio, como uma opção de ouro para reunir conhecimentos e obter 

experiência no terreno. 

 Esperava encontrar neste estágio um pilar de apoio para o meu 

desenvolvimento como futuro professor. Com base na premissa de “professor 

reflexivo” segundo Alarcão (1996) é necessário os professores serem práticos 

reflexivos de modo a possibilitarem a progressão no desenvolvimento 

profissional. 

Acredito que a reflexão é um ponto crítico na construção de um professor 

competente, queria aprender e tornar-me profissionalmente habilitado para a 

docência. Hoje, posso afirmar, que tal apoio foi concebido por todo o núcleo de 

estágio. Houve uma imensa partilha de conhecimentos e ajuda por parte de 

todos os intervenientes. Criaram-se laços de trabalho e amizade que 

proporcionaram o meu desenvolvimento como professor. 

Ambicionava adquirir conhecimentos sobre a realidade da escola nos 

dias de hoje: o confronto com os pais, com os alunos, com os colegas 

professores e funcionários. Perceber toda a lógica organizativa de uma 

instituição educativa e como se reflete nos seus alunos e também no meio em 

que se encontra inserida. Queria desenvolver as minhas habilidades e 

conhecimentos, aperfeiçoar a resolução dos problemas, bem como o trabalho 

em ambientes heterogéneos. 

Nesta fase inicial existe um conflito entre duas realidades distintas, ao 

mesmo tempo somos alunos no contexto faculdade e por outro lado 

“professores” no contexto escola. 

Com tudo isto, esperava tanto da Professora Cooperante, como da 

Professora Orientadora e colegas de núcleo de estágio, um apoio com vista à 

melhoria do meu EU como professor e profissional de EF, conseguido a partir 

de uma infinidade de conversas, discussões e trocas de opiniões. 
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A entrada nesta nova fase da minha vida académica aconteceu de forma 

calma e progressiva. Comecei com algumas dificuldades na elaboração de 

planos de aula e no controlo e disciplina da turma, mas aos poucos e com 

muito trabalho e dedicação fui melhorando de dia para dia. Hoje, sinto-me 

muito mais à vontade para lecionar aulas. Para me adaptar a circunstâncias 

imprevisíveis e para resolver problemas que poderão ocorrer. 

Esperava ter tido oportunidade de experimentar situações diferentes, 

utilizar meios de ensino diferentes, mais lúdicos e atrativos. Considero que por 

ter implementado métodos de ensino mais tradicionais, os alunos 

desenvolveram pouca a sua capacidade de autonomia e responsabilidade. 

Percebi que quando estamos sozinhos perante uma turma torna-se complicado 

conseguir utilizar métodos de ensino alternativos, pois os alunos não 

apresentam níveis de responsabilidade suficientes. Neste contexto, não 

esperava ver na escola um ensino tão formatado e rígido. Deparei-me com um 

programa muito inflexível, onde os conteúdos são imensos e o tempo muito 

escasso. Acabamos por ter que abordar tudo, num curto espaço de tempo 

No entanto nada disto invalidou o meu contínuo aperfeiçoamento como 

professor de EF. Vou continuar numa busca permanente do conhecimento com 

a finalidade de me tornar um profissional competente. 

Em modo de conclusão, percebo que a procura de conhecimento teórico 

e prático, aliados à permanente reflexão, são fatores imprescindíveis para o 

meu progresso enquanto professor.  

Bento (1995) afirma que o professor é um profissional que não pode 

separar ou sequer hierarquizar os níveis teóricos e práticos de conhecimento e 

de atuação. 

 

2.3 Contributo da Minha Experiência Desportiva 

Com uma educação sempre acoplada por uma prática desportiva regular 

e variada criaram-se hábitos e rotinas desportivas que acredito, terem facilitado 

a minha integração no contexto escola, nomeadamente na relação entre aluno 

– professor. 
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Acredito que todo o conhecimento e experiência que carrego da minha 

vivência desportiva contribuíram para um melhor desempenho e uma visão 

mais reflexiva sobre todo o ano de estágio. As relações criadas no contexto 

desportivo facilitaram a minha interação, comunicação, capacidade de 

liderança e relação com o outro. Juntamente com isto, a minha experiência 

como treinador e capitão da equipa ajudaram-me a desenvolver a minha 

capacidade de liderança e intervir durante as aulas de EF. 

As minhas vivências desportivas, tal como, o meu conhecimento de 

trabalho de grupo e entre ajuda enquanto atleta e treinador criaram valores 

emergentes do desporto que contribuíram para uma maior partilha e sentido de 

pertença à turma, estas em diversas modalidades possibilitaram-me um maior 

conhecimento técnico e tático sobre vários conteúdos que abordei nas aulas. 

Poderei afirmar que todas elas, tornaram-se essenciais para exercer a 

função de professor, de modo a promover o ensino e essencialmente o gosto 

pela prática desportiva. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1. Contexto legal e Institucional   

O “Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida 

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

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão.” (1) 

 

O EP da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto está inserido 

no 2º Ciclo de Mestrado do Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário 

mais especificamente nos 3º e 4º semestres e é constituído pela Prática de 

Ensino Supervisionada e pelo Relatório Final de EP, sendo superiormente 

enquadrado por determinadas exigências legais e institucionais. 

Concretamente o funcionamento do EP é obedece aos princípios decorrentes 

das orientações legais do Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro que 

especifica as condições de obtenção de habilitação profissional para a 

docência institucionalmente. Os documentos estruturantes que limitam o EP 

são, o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento Geral 

dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do curso de Mestrado em 

Ensino de EF. 

De referir que o Regulamento da Unidade Curricular do EP informa que 

este a PES ocorre inserido num núcleo de estágio, com a orientação de um 

professor(a) cooperante pertencente à escola cooperante e um professor(a) 

orientador(a) da Faculdade. O Professor Cooperante acolhe e orienta um grupo 

de três a quatro estudantes – estagiários (núcleo de estágio) durante um ano 

letivo, cada qual assumindo uma das turmas do professor cooperante. A 

professora orientadora, por sua vez, tem a função de encaminhar os alunos 

pela aprendizagem, apoia-los e esclarece-los. Desta forma, todo o percurso do 

estudante estagiário é supervisionado pelo(a) Professor(a) Cooperante e 

acompanhado pelo(a) Professor(a) Orientador(a). 

Neste quadro, cabe ao Estudante - Estagiário exercer um conjunto de 

tarefas a realizar ao longo do ano sendo estas definidas pelos documentos 

orientadores do Estágio e pelos professores orientadores. Assim a PES 
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comtempla quatro áreas de desempenho: Área 1 – “Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 e 3 – “Participação na Escola e Relação 

com a Comunidade”; e Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

. 

3.2 Enquadramento Funcional 

3.2.1 A Escola Cooperante 

UMA “ESCOLA PARA TODOS” NUMA “ESCOLA TODA” 

 

 Ainda antes de iniciar o EP, nomeadamente a PES, foi necessário 

escolher a escola onde iria percorrer a última reta desta longa caminhada 

subordinada à formação inicial. A minha escolha recaiu na Escola Secundária 2 

– 3 Clara de Resende, escola esta, bem localizada e remodelada. A escola 

situa-se na zona de Ramalde, Porto mesmo em frente ao Estádio do Bessa do 

Boavista Futebol Clube. 

Em relação às características do edifício, é de salientar que esta escola 

foi requalificada durante o ano letivo transato. Assim, apresenta-se este ano 

com instalações completamente novas. Numa primeira impressão, deparamo-

nos com espaços verdes de grandes dimensões, assim como uma arquitetura 

moderna, em tons de branco e cinzento. É uma escola esteticamente apelativa, 

com espaços amplos e tecnologia avançada. 

Os espaços para a realização do ensino da EF, inicialmente pareceram 

apropriados, no entanto, com o decorrer das aulas apercebi-me de pormenores 

que fazem alguma diferença e que dificultam pontualmente o planeamento e a 

realização do ensino. A escola apresenta três espaços para a realização das 

aulas de EF e ainda uma sala de expressões dramáticas e um protocolo com o 

Estádio do Bessa para utilizar os espaços para a prática da ginástica e um 

campo de futebol de 7 sintético, mas que não está associado à turma que 

lecionei. Assim, existem dois espaços exteriores: um espaço com as medidas 

de um campo de andebol e duas pistas retas com aproximadamente 62 metros 

de comprimento que desembocam numa caixa de areia. No interior temos um 

(1) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.  
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pavilhão com as medidas de um campo de Voleibol e uma parede constituída 

por espaldares e a sala de expressões dramáticas.  

Tanto o espaço exterior, como o interior, são apoiados por balneários e 

arrecadações para guardar o material. Verificamos, deste modo, que estão 

reunidas as condições para a lecionação das aulas de EF de qualidade. 

No entanto, como foi acima referido, no capítulo seguinte, subordinado a 

uma reflexão crítica sobre a realização da prática profissional irei dissertar 

sobre problemas que os espaços e o respetivo roulement, criaram na conceção 

e planeamento das aulas e no cumprimento dos cronogramas definidos no 

início do ano letivo. 

No que concerne ao plano anual de atividades (PAA) o grupo de EF 

desta instituição educativa, participa e dinamiza as seguintes atividades 

Esta instituição educativa participa e dinamiza pelo grupo de EF as 

seguintes atividades: 

- Desporto escolar adaptado (Boccia), onde existe a possibilidade de os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) experienciarem 

diferentes sensações de uma forma ativa e saudável 

. Desporto Escolar (TAG RUGBY), na qual estão ligados os alunos até 

ao 9º de escolaridade e que envolve trabalho de equipa, diversão, competição 

e muita festividade. Os alunos têm aqui oportunidade de praticar desporto para 

além das aulas de EF. 

- Projeto “Clara Solidária”, de forma a recolher alimentos, roupas e 

produtos de higiene para serem doados ao Lar de idosos das Irmãzinhas dos 

Pobres e à Obra do Frei Gil; 

- “Orienta AKI”, na qual o objetivo é orientar os alunos de forma a estes 

escolherem o melhor para a sua formação académica, pessoal e social; 

- Torneio Compal AIR, onde existe uma pré-seleção de equipas para os 

campeonatos a nível nacional. São organizados torneios de forma a escolher 

as equipas que vão representar a escola. 

- Torneio de Voleibol, Basquetebol e Futebol. A escola realiza, uma vez 

por ano, um torneio de voleibol e de basquetebol para toda a comunidade 

escolar. 
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- Visita de Estudo às instalações da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

- Torneio de Futebol “Clara Champions League”, que é organizado e 

dinamizado pelo núcleo de estágio e onde todos os anos vão poder participar. 

 

3.2.2 O Grupo de Educação Física 

 O grupo de EF é constituído por 8 professores, 6 do sexo feminino e 2 

do sexo masculino. Todos os professores foram atenciosos e disponibilizaram-

se a ajudar \ colaborar caso fosse necessário.  

 A boa relação com os colegas de trabalho é indispensável para o 

sucesso da nossa profissão. Um bom ambiente entre colegas de profissão 

permite a troca de opiniões, a experimentação de metodologias de ensino 

diferentes, contribuindo ao ampliar o nosso conhecimento para lecionar as 

aulas de EF. 

 Para além de todo o grupo de professores de EF, existe o núcleo de 

estágio, constituído pela Professora Cooperante e por 4 Estudantes – 

Estagiários. Este grupo, tornou-se fundamental no meu desenvolvimento como 

professor de EF. A partilha de ideias, a troca de informação e entreajuda foi 

uma constante ao longo do ano. Pouco a pouco foram-se criando laços de 

amizade, respeito e trabalho de grupo. Com este grupo aprendi, ultrapassei 

obstáculos e ensinei. 

 Todos nós, com backgrounds diferentes, permitiu-nos uma partilha de 

conhecimentos e experiências diversificadas. Ajudamo-nos, cooperamos e 

ouvimos os conselhos que a professora cooperante nos fornecia, de modo a 

evoluirmos como profissionais da docência e professores de EF. 

 

3.2.3 Os Alunos “O meu grupo de trabalho”  

 Entre núcleo de estágio, facilmente decidimos que turma iríamos 

lecionar durante todo o ano letivo. Não foi necessário sorteio, rapidamente e de 

forma congruente escolhemos as turmas. Assim foi-me atribuída uma turma do 

9º ano com aulas às quartas e quintas-feiras. A partir daquele momento, e 
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apesar de nada saber sobre o historial da turma, percebi que esta última fase 

da minha formação académica estava, em parte, dependente da turma em 

questão. 

 A aula de apresentação foi numa sala. Apesar de disfarçado, o 

nervosismo esteve presente durante toda a sessão. Como sabia que isso ia 

acontecer preparei e estudei atempadamente a minha apresentação. Foi com 

grande satisfação e entusiasmo que a aula passou. Numa primeira sensação, 

pareceu-me uma turma heterogénea, com alunos mais empenhados, e alunos 

menos empenhados. Depois de uma apresentação pessoal, uma troca de 

palavras e impressões, chegou a vez dos alunos se apresentarem. Um a um, 

os alunos preencheram a sala com informações pessoais. Pareceu-me nessa 

altura ser uma turma com um bom ambiente de trabalho. Na sua maioria os 

alunos eram praticantes de desporto e a maior parte mostrava uma afetividade 

positiva com a EF. 

 

“Na primeira impressão que tive da turma pareceu-me ser constituída por estudantes 

bem-educados, no entanto muitos deles em idade de rebeldia. Com uma pequena 

atenção no [aluno A e no Aluno B], que estavam quase sempre a conversar mas sem 

perturbar a aula, a restante turma manteve-se quase sempre em silêncio e apenas 

falavam depois de autorizados.” (Reflexão da Aula nº1) 

 

Os alunos apresentaram-se faladores e irrequietos, não mal – educados, 

mas sim, o típico comportamento de um aluno do 9º ano de escolaridade. 

Fiquei muito contente com o primeiro impacto que tive com turma e isso 

espelhou-se durante todo o ano letivo. Mostrou-se ser uma turma na sua 

maioria competitiva, aventureira e com gosto pela prática desportiva. De aula 

para aula notou-se uma melhoria no seu comportamento, a motivação 

aumentou e os alunos foram ficando cada vez mais empenhados e 

participativos. 

Em números, a turma era inicialmente constituída por 29 alunos, no 

entanto viu-se reduzida a 25 alunos, mais uma aluna de Necessidades 

Educativas Especiais que não estava inscrita nas aulas de EF. O sexo 



44 
 

masculino preenchia a maioria da turma com 16 alunos, enquanto que o sexo 

feminino era constituído por 9 elementos.   

Apenas 7 alunos (28%) não apresentam nenhuma prática desportiva 

extraescola o que me levou a pressupor que os alunos, na sua grande maioria, 

têm bons índices de prática desportiva.  

Na caraterização da turma as modalidades escolhidas pelos alunos a 

abordar nas aulas de EF foram na sua maioria as modalidades que utilizam 

bola, nomeadamente, o futebol, o basquetebol e o voleibol. 

Pensei que ia conhecer os alunos de um dia para o outro, só com a 

informação que eles colocaram na ficha individual de caracterização mas 

rapidamente me fui apercebendo que estava enganado. A descoberta foi 

constante ao longo de todo o ano, cada semana de aulas aprendia qualquer 

coisa sobre eles e com eles. 

No decorrer das aulas, optei sempre por uma postura de líder mas não 

muito rígida. Tentei sempre encontrar o equilíbrio “perfeito” para melhorar a 

relação professor – aluno e o processo de ensino/aprendizagem. Obviamente 

que tudo isto foi um processo gradual, com fases boas e fases menos boas. 

Numa fase inicial, houve alturas em que tive que manter uma postura bastante 

rígida de forma a controlar a turma, no entanto, com a ajuda do núcleo de 

estágio e da professora cooperante consegui resolver os problemas associados 

à indisciplina e criar um clima de aprendizagem que foi evoluindo ao longo do 

ano letivo. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1 ÁREA 1 - ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

4.1.1 Primeiro Contacto com o Contexto Escolar 

Estava ansioso para entrar na nova escola, ia ser tudo novo para mim. 

Não conhecia o contexto da minha escola cooperante até ao primeiro dia. 

Deparei-me com uma escola completamente nova e remodelada, parecia ser 

ampla e ter condições muito favoráveis à aprendizagem e convívio dos alunos. 

Não faltava nada naquela escola. O núcleo de estágio reuniu-se para uma 

pequena visita pela escola orientada pela Professora Cooperante. Fiquei 

fascinado. Era tudo aquilo que eu esperava, uma escola atualizada recheada 

de tecnologia e material.  

Consciente que ia ser um ano em que ia estar constantemente a ser 

avaliado, tornou-se inevitável idealizar como seria ser a minha Professora 

Cooperante. Não foram necessárias muitas aulas observadas para perceber 

que a Professora Cooperante estava lá para ajudar, ensinar e contribuir para a 

nossa formação como futuros professores de EP. Este aspeto consubstanciou-

se numa mais-valia para que em aulas posteriores me sentisse mais livre e à 

vontade para ser como sou e fazer tudo aquilo que no momento julguei ser o 

mais adequado. 

As reuniões que antecederam às primeiras aulas também se mostraram 

essenciais para conhecer todo o envolvimento escolar, dialogar com colegas e 

funcionários de modo a aprender e trocar experiências enriquecedoras acerca 

do contexto da escola. Registei então, um ambiente agradável, divertido e 

saudável, favorável ao ensino e aprendizagem do Estudante – Estagiário. 

Reforço que, o meu primeiro contacto com o contexto escolar foi 

excelente. Foram só surpresas positivas e que me mantiveram motivado para 

começar a trabalhar e aprender. 
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4.1.2 CONCEPÇÃO E PLANEAMENTO Bases para o Processo de Ensino 

- Aprendizagem 

A escola é composta por uma diversidade imensa de pessoas, com 

funções diferentes, que diariamente convivem e partilham conhecimento e 

experiências. Torres (2008), vê a escola como um entreposto cultural, isto é, 

um espaço onde existe o cruzamento de diferentes culturas, de metamorfoses 

quotidianas de poderes e conflitos e de relações entre atores escolares e 

educativos. 

O papel desempenhado pelo professor está sempre sujeito às condições 

da escola. Segundo Silverman e Ennis (1996) a maneira como os professores 

percebem e interpretam as condições do seu local de trabalho, influenciam a 

forma de ensinar. 

Depois de uma leitura breve do Projeto Educativo da escola percebi o 

significado da expressão “Uma Escola para Todos”. Deve garantir um ensino 

público, apoiado na heterogeneidade sociocultural e económico como uma 

mais-valia para o processo de ensino aprendizagem. Tudo assenta numa 

premissa de esforço e dedicação de modo a alcançar os resultados 

pretendidos. Respeitar e ser respeitado, convivendo desta forma num ambiente 

de constante mudança e adaptação. “Uma Escola Toda” na medida que integre 

alunos de todas as idades, articule verticalmente as aprendizagens, 

proporcione boas condições aos alunos com necessidades educativas 

especiais e de apoio e acompanhamento pedagógico continuado. 

O processo ensino – aprendizagem, foi aquele em que procurei investir 

mais. Ao elaborar a planificação para o ano letivo, o principal enfoque foi a 

aprendizagem dos alunos. Para tal, foi crucial investir numa boa gestão do 

tempo de aula, no empenhamento motor e em situações de aprendizagem 

adequadas ao nível motor dos alunos. 

Na base do planeamento, esteve a análise dos programas de EF 

nacionais e os planos locais da escola, como o PAA e o roulement. Apesar de 

ser um trabalho de natureza extensiva foi de igual forma fundamental ao 

sucesso do processo de ensino – aprendizagem., pois permitiu obter um 
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conjunto alargado de conhecimentos que me ajudaram a planificar e a pensar 

todo o ano letivo, definindo estratégias de intervenção. 

 

4.1.2.1 Análise dos Programas de Educação Física na Escola Cooperante 

 Como finalidades o programa de EF pretende benfeitorizar a qualidade 

de vida, da saúde e do bem-estar. Melhorar a aptidão física dos alunos, 

promover o gosto pela prática regular de exercício físico e assegurar 

aprendizagens de um conjunto de atividades físicas desportivas (Direção-Geral 

de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2012). 

Não é pretendido que o programa de EF seja seguido pelos professores 

de forma rígida, mas sim, torná-lo com um ponto de partida e utilizá-lo como 

orientação de forma a adapta-lo às condições da Escola e da turma. Visa o 

desenvolvimento dos alunos, sempre em consonância com os colegas de 

profissão. Para tal, é necessário que cada escola em particular adapte o 

programa às condições materiais, desenvolvendo o PAA.  

 Depois da primeira intervenção na Escola, onde conheci as instalações, 

a turma e os colegas de trabalho foi necessário começar a planeamento anual. 

Para tal foi necessária uma análise dos programas nacionais de EF de forma a 

organizar o processo ensino – aprendizagem.  

 O 9º ano, sendo ano transitório entre o 3º ciclo e o Ensino Secundário 

será dedicado à revisão de matérias, tendo por referência a realização 

equilibrada e completa do que foi abordado durante os anos anteriores 

(Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2012). 

 Depois de uma análise dos programas para o 9º ano de escolaridade, 

em conjunto com o núcleo de estágio verificamos e atualizamos o PAA da 

Escola. Este documento tornou-se imprescindível. Foi nesta altura que se 

esquematizou todas as modalidades e conteúdos a abordar durante os três 

períodos do ano letivo 2012/2013. 

 O PAA é um instrumento de organização e gestão da escola, 

contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do respetivo 
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ano letivo. Desta forma todos os professores da Escola seguem uma mesma 

estrutura de forma a criar uma aprendizagem transversal ao longo dos anos. 

 Com a conclusão deste mesmo documento e o respetivo roulement da 

Escola foi possível estruturar o primeiro nível de planeamento: o plano anual. 

Nesta função didática, planear, o professor deve ter sensibilidade para adaptar 

os currículos às necessidades da turma. Assim é da responsabilidade do 

professor, adequar a matéria de ensino ao nível da turma de forma a criar 

exercícios motivadores, que criem desafios e originem aprendizagem nos 

alunos (Piéron & Graham, 1968). 

  

4.1.2.2 Entre o Planeamento e a Concretização 

“O professor é responsável por tarefas que não pode delegar noutras 

pessoas nem resolver de outra forma. Desempenha o papel de guia da 

educação dos alunos, organiza o processo de educação, conduz e direciona o 

processo de desenvolvimento da personalidade dos alunos”.  

(Bento, 2003, p. 26) 

 

Após uma leitura da citação acima apresentada percebemos que o 

planeamento é fundamental na profissão docente. Concretamente na base de 

uma aprendizagem significativa dos alunos, encontra-se um planeamento 

estudado e construído em função das necessidades da turma e das instalações 

da escola. Assim procurando criar uma estratégia de intervenção, orientada 

com fins pedagógicos e que conduza com eficácia pedagógica o processo de 

ensino/aprendizagem.  

Segundo Bento (2003), planear o processo de ensino/aprendizagem nas 

diferentes etapas da sua realização envolve a aquisição das estruturas 

essenciais das tarefas e processos pedagógicos. Nesta linha de pensamento, é 

na planificação que se criam guiões práticos, objetivos, matérias e estratégias 

para a organização do processo pedagógico. 

Seguramente esta tarefa é de extrema importância e bastante complexa 

ao nível da organização, sistematização e seleção da matéria. Interligado com 
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a planificação está o programa de EF da escola cooperante, o roulement e a 

turma. 

 

4.1.2.3 O Planear do Ano Letivo 

O planeamento anual foi uma das primeiras tarefas que me incumbiram 

no iniciar do estágio profissional. Este é “um plano de perspetiva global que 

procura situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas 

envolvidas” (Bento, 2003, p.59). 

Inicialmente existiu todo um processo mental de criação, seguido de 

uma fase de análise realizada a partir de uma reflexão e pesquisa sobre a 

disciplina de Educação Física. Realizei uma análise crítica do PAA, analisei o 

contexto (roulement e material) e os alunos a partir das fichas de 

caracterização individuais. 

O calendário escolar define que o primeiro período inicia-se a 25 de 

setembro e termina a 13 de dezembro, o que resulta em trinta e quatro sessões 

de 45 minutos; o 2ºperiodo inicia-se a 3 de janeiro e termina a 15 de março, 

vinte e oito sessões de 45 minutos; o 3º período inicia-se a 2 de abril de 2013 e 

termina a 3 de junho, o que resulta em vinte e sete sessões de 45 minutos.  

As modalidades que constam no plano anual da disciplina para o nono 

ano são o atletismo (corrida continua, triplo salto, corrida de velocidade, corrida 

de barreiras e corrida de estafetas), andebol, voleibol, basquetebol, ginástica 

rítmica desportiva, ginástica acrobática, Futebol, triplo salto e trampolins. Os 

níveis são os que constam no Programa Nacional de EF. 

A elaboração deste documento foi uma tarefa complexa. O que numa 

primeira análise parecia ser uma tarefa de fácil execução, aquando dependente 

de muitos outros fatores torna-se árdua e exigente.  

Primeiramente, antes de distribuir as unidades curriculares pelos 

períodos foi necessário saber a carga horária em cada um desses períodos 

para assim conseguir respeitar o tempo que deverá ser dedicado a cada 

unidade temática. Assim, analisei o calendário escolar e retirei o número de 

aulas em cada período. 
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A tarefa mais complicada foi conseguir conciliar as datas, com os 

programas e os espaços disponíveis. Após reflexão consegui elaborar o 

planeamento anual de uma forma lógica. 

A distribuição das modalidades pelos períodos teve como linhas 

orientadoras o roulement dos espaços desportivos, o número de conteúdos de 

cada modalidade, as condições climatéricas e a homogeneidade entre 

desportos coletivos e individuais. 

Optei por começar com o voleibol pois em “discussão” com a Professora 

Cooperante concluí ser uma modalidade em que os alunos precisavam de um 

maior número de aulas. Desta forma e se necessário terei tempo para abordar 

posteriormente. A ordem de abordagem das modalidades foi pensada numa 

lógica de “inverso”. Isto é, de uma forma geral tentei sempre colocar 

modalidades coletivas a serem lecionadas em sintonia com modalidades 

individuais, aumentando assim a motivação dos alunos para as modalidades 

que não usam bola. Digo isto porque nos dados de caracterização da turma, no 

item “modalidades que gostaria de abordar nas aulas de EF” a maior 

percentagem está inerente aos desportos com bola. 

Como o atletismo e a ginástica são compostos por diversas disciplinas 

decidi separá-los por períodos de forma a abordar sempre esta modalidade nas 

suas diversas vertentes, durante todo o ano letivo. 

Ainda de realçar, que dediquei, a última aula de cada período, para o  

caso de ser necessário aprofundar algum assunto de alguma modalidade. A 

acompanhar isto estão também as aulas de avaliação sumativa e de 

apresentação que são fundamentais para se cumprir com os objetivos que 

estão programados para este ciclo de estudos. A avaliação diagnóstica vai ser 

efetuada para todos os desportos coletivos. 

Por fim, penso que este é um plano de difícil exequibilidade já que a 

complexidade exigida em cada modalidade é elevada, no entanto, o objetivo é 

trabalhar para o melhor ensino possível. 

Atletismo 

Como já referi, esta modalidade vai ser abordada durante todos os 

períodos. 
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A corrida contínua será abordada na transversal durante o ano. O 

objetivo consiste em os alunos realizarem a corrida sem parar e durante um 

período alargado de tempo. No 1º período os alunos terão de correr durante 15 

minutos, no 2º período durante 25 minutos e no 3º período 30 minutos. O 

propósito da corrida contínua é promover os alunos para a sua exercitação fora 

das aulas de EF, cativá-los e fazê-los correr por gosto e não por obrigação. 

Será abordada durante todas as aulas de 90 minutos na parte inicial, nos quais 

serão desenvolvidos princípios de corrida como a uniformidade de ritmo, a 

noção temporal e espacial, o conhecimento pessoal das limitações / 

capacidades e a importância da respiração. 

A corrida de velocidade será abordada no primeiro semestre. Optei por 

ensinar inicialmente a corrida de velocidade de forma a existir um transfer para 

a corrida de barreiras e estafetas que serão abordadas no 2º período, assim 

como para o triplo salto que vai ser abordado no 3º período. 

Voleibol 

O voleibol como já foi referido é uma modalidade muito técnica, na qual 

os alunos necessitam de muito tempo de exercitação. Desta forma vai ser 

abordada mais afincadamente no 1º período, no entanto, em conjunto com 

outras modalidades vai ser relembrada durante todo o ano letivo. 

Basquetebol 

O basquetebol será abordado no 1º período, ao longo de oito blocos, 

principalmente porque os conteúdos a abordar são poucos. Os conteúdos a 

abordar são os que estão definidos no PAA da escola (drible de proteção, 

lançamento na passada, reposição do equilíbrio ofensivo e reajustamento, 

lançamento em suspensão, jogo 5x5). 

Ginástica  

No 1º período vou abordar a ginástica rítmica desportiva (corda). O 

número de aulas despendidas para esta modalidade são cinco sessões de 45’ 

cada. Os conteúdos a abordar são os saltitares, deslocamentos, lançamentos e 

balanços. 

No 2º período vou abordar a ginástica acrobática. Os conteúdos passam 

pelo conhecimento das funções de base e volante, pegas, montes, desmontes 
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e exercícios de pares. Esta disciplina vai ser abordada num total de cinco 

aulas. 

No 3º período os trampolins. Durante seis sessões de 45´os alunos vão 

aprender no mínimo salto em extensão, salto engrupado, salto de carpa e salto 

com ½ pirueta. 

A lógica de escolha das diferentes disciplinas foi essencialmente pela 

questão da segurança. Como os alunos são novos penso que não seja 

pertinente logo no 1º período abordar modalidades onde é necessário uma 

maior segurança e mais contacto físico entre professor – aluno. 

Futebol 

O Futebol será abordado no 2º período num total de 10 sessões de 45’ 

cada. Os conteúdos a abordar são os princípios de jogo ofensivos e defensivos 

assim como a marcação individual, o jogo 5x5 e todos os conteúdos técnicos 

abordados anteriormente. 

Andebol 

O andebol vai ser abordado no 3º período. Os conteúdos a abordar são: 

finta seguida de remate em apoio e suspensão; desmarcação e cruzamentos. 

Em situação de jogo formal identifica e aplica o sistema de defesa 6:0 e o 

sistema ofensivo 3:3. Conhece a técnica específica de guarda – redes. 

Modalidades extras – curriculares 

As modalidades extras – curriculares surgem na sequência a problemas 

criados pelo roulement. Optei por lecionar aulas de Badmínton pois é uma 

modalidade de raquetes que os alunos nunca abordaram e provavelmente a 

maioria não conhece. Esta modalidade vai ser abordada em 3 aulas de 45´e 

não vai ser sujeita a avaliação sumativa. 

Todas as modalidades, à exceção das extras – curriculares vão ser 

sujeitas a uma avaliação sumativa no final de cada unidade temática.   
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4.1.2.4 Condição física como Prática Contínua 

Nos dias de hoje, o sedentarismo é uma epidemia mundial, provocado 

pelo desenvolvimento tecnológico e outros fatores, que domina e influencia o 

dia – a – dia da vida dos jovens. Com isto a disciplina de EF, tem de fazer 

frente a este fenómeno pós – modernidade, incutindo nos jovens a prática 

diária do exercício físico, seja numa vertente mais lúdica tais como: como jogos 

desportivos coletivos e jogos individuais ou apenas numa prática constante da 

condição física. Segundo Bento (2004) hoje em dia, existe uma perigosa 

tendência que regista níveis preocupantes de atividade desportiva e aptidão 

física na setor das crianças e jovens. 

Na Escola Secundária Clara de Resende está definido em PAA que a 

condição física tem de ser exercitada ao longo de todo o ano letivo. Para além 

das modalidades especificas o grupo de EF vê como imprescindível incutir uma 

prática de exercício físico nos alunos e para tal nunca se deve utilizar a 

condição física como uma punição mas sim tentar fazer os alunos perceberem 

o quão ela é importante no nosso dia a dia.  

Inicialmente não foi fácil adaptar-me a este ponto de vista. A condição 

física por experiências passadas foi sempre utilizada com caráter negativo, de 

forma a punir os alunos que não estavam a cumprir as tarefas. Ainda hoje, isto 

é muito utilizado por mim durante o treino. No entanto, concordo com a 

“política” da escola e consegui ao longo deste ano encontrar estratégias que 

substituíssem a condição física como modo de repreensão.    

Tentei ir incutindo nos alunos que a prática constante de exercício físico 

era indispensável para o bem-estar físico e mental.  

A exercitação da condição física nos seus diferentes níveis (flexibilidade, 

força e resistência) pode ser usada como uma estratégia de gestão do tempo 

de aula.  
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4.1.2.5 Modelo de Estrutura do Conhecimento 

Todas as modalidades que estão inseridas no PAA da escola, antes de 

lecionadas foram preparadas com o objetivo de melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem. Para tal utilizei o Modelo de Estrutura do Conhecimentos 

(MEC) (Vickers, 1990).Este modelo encontra-se subdividido em três fases:  

1. Fase de análise;  

2. Fase das decisões;  

3. Fase de aplicação 

De acordo com Vickers (1989) o Modelo de Estrutura do Conhecimento 

é composto por oito módulos, cada um com características bem específicas, 

mas que se complementam de forma inequívoca, cujo desenvolvimento 

permitirá ao professor dirigir todo o seu processo de ensino, tendo como 

consequência o ganho de um elevado conhecimento cognitivo, aptidão física 

para a modalidade alvo, a máxima motivação, empenho e ótimas relações 

interpessoais.  

 Assim sendo no: 

 Módulo 1 – Análise da Modalidade.  

Módulo 2 – Análise do Envolvimento 

Módulo 3 – Análise dos Alunos.  

Módulo 4 – Extensão e Sequência dos Conteúdos.  

Módulo 5 – Definição dos objetivos.  

Módulo 6 – Configuração da avaliação.  

Módulo 7 – Progressões de ensino e aprendizagem 

Módulo 8 – Aplicações reais. 

Este documento é imprescindível para a minha intervenção enquanto 

professor de EF, pois com ele estudei e adquiri competências para lecionar a 

modalidade em questão.  

Senti ao longo do ano que os meus MEC´s foram ficando menos 

extensos e mais focados no essencial. Tive muitas dificuldades na criação dos 

primeiros MECs tanto a nível do seu formato como no conteúdo que lá deveria 

estar explícito. Percebi que colocar toda a informação no MEC não é a solução 
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mais adequadas, mas sim procurar escrever e refletir apenas sobre aquilo que 

vamos lecionar. Muita informação pode tornar-se confusa e desnecessária.  

Porém com o decorrer do EP e da elaboração de diversos MEC´s, todo 

o processo de construção ficou mais fácil e simples. Comecei a recorrer à 

ajuda dos colegas com ideias de exercícios e também á literatura presente nos 

manuais escolares e também nos documentos que fui adquirindo ao longo do 

meu percurso académico. O módulo 3, 4 e 7 tornaram-se essenciais para que 

todo o processo de ensino/aprendizagem fosse melhorado. Digo isto, porque 

no meu entender os estudos dos alunos, a sequência lógica de ensino dos 

conteúdos e as progressões utilizadas para tal parecem ser na minha opinião 

os aspetos mais importantes para os alunos aprenderem e melhorarem a sua 

qualidade nas diversas modalidades.  

No módulo 3 – análise dos alunos é necessário fazer uma observação 

da turma relativamente à modalidade em questão e a partir daí retirar ilações 

para organizar toda a aula e decidir como vamos trabalhar (por níveis ou 

grupos homogéneos, ou grupos heterogéneos ou a combinação entre estes 

tipos de organização). 

 As unidades didáticas, presentes no módulo 4 “(…) são partes 

essenciais do programa de uma disciplina (…) (apresentando) aos professores 

e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 

2003, p. 75).  

 Nesta fase da construção do MEC realizei toda a estruturação lógica dos 

conteúdos a abordar nas respetivas modalidades. Este documento é de caráter 

quase obrigatório para o professor de EF pois foi a partir daqui que discorri 

sobre o que vai abordei em cada aula 

 Este documento é construído com base no tempo disponível para cada 

modalidade, no roulement da escola, nos recursos materiais, nas avaliações 

iniciais e no plano anual. 

 Inicialmente senti que criei unidades didáticas muito exigentes, isto é, 

queria introduzir e exercitar muitos conteúdos na mesma aula. Com o tempo fui 

ajustando e adquirindo mais noção de tempo e também percebendo a 
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dificuldade que os alunos apresentam em alguns tipos de modalidades e 

conteúdos.  

No geral, a turma apresentou um melhor rendimento nas modalidades 

desportivas individuais o que fez com que criasse unidade didática mais 

exigente. Nas modalidades desportivas coletivas tentei abordar o que estava 

escrito no PAA e em alguns casos adaptar os conteúdos ao nível da turma. Um 

exemplo prático disto foi no Voleibol onde decidi não introduzir o passe de 

costas pois a turma não estava apta para tal habilidade, assim como no futebol 

onde apenas estavam escritos no PAA os dois primeiros princípios ofensivos e 

defensivos de jogo. No entanto, senti a necessidade de dar os três primeiros 

princípios de jogo tanto ofensivos como defensivos, de modo a os alunos 

tecnicamente e taticamente mais evoluídos pudessem jogar 5x5. 

 Preocupei-me em abordar todos os conteúdos de forma eficaz, pois só 

assim os alunos vão ter um ensino rico em aprendizagem.  

 Depois de estar uma unidade didática construída é necessário 

especificar ainda mais o ensino e partir para o plano de aula onde vão estar 

inseridas as progressões de ensino presentes no módulo 7 dos MEC´s. 

 

4.1.2.6 Planos de Aula 

O plano de aula é o documento organizado com base em todo o 

planeamento a longo prazo. É utilizado para cada aula, de uma forma 

específica em consonância com todos os outros documentos previamente 

elaborados. “Tendo em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as 

condições de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas 

anteriores, na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos 

(já estabelecidos no plano da unidade); é planificado o seu decurso 

metodológico e temporal” (Bento, 2003, p. 63). 

Recordo que inicialmente demorava muito tempo para construir um 

plano de aula. Era difícil pensar numa forma lógica de evolução e separar as 

três fases de um plano de aula (parte inicial, parte fundamental, parte final). 

Gerir o tempo dos exercícios não era fácil, assim como o espaço e o material 

disponível. Inicialmente preocupava-me muito com os exercícios e muitas das 
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vezes a organização da aula era esquecida o que dificultava muito a 

organização da classe. 

Preocupei-me sempre preparar bem um plano de aula pois penso ser 

fundamental para o bom decorrer da aula. Com o tempo fui melhorando a olhos 

vistos a organização da aula pois este parâmetro notou-se fulcral para resolver 

os problemas de indisciplina e de mau comportamento dos alunos. Ao pensar 

no plano de aula, tentava criar a maior homogeneidade possível na 

organização (mesmos grupos, mesmos espaços, mesmo número de elementos 

por grupo, etc.). Desta forma consegui transições entre exercícios rápidas e um 

melhor comportamento por parte dos alunos dado o ritmo de aula não era 

quebrado. 

A seleção dos exercícios foi outro problema com que me deparei. 

Procurava sempre criar exercícios dinâmicos, motivadores, desafiantes, lúdicos 

e que promovessem a aprendizagem. Estes exercícios não funcionaram logo 

no início do  EP porque a turma ainda não estava controlada. Os alunos ainda 

não eram suficientemente responsáveis para usufruírem de exercícios de 

caracter mais lúdico e aberto. Rapidamente foi necessário ajustar os exercícios 

para situações em que eu como professor podia controlá-los melhor e dar 

ordens específicas e diretas para o aluno e a classe. Em conversa com o 

núcleo de estágio e a Professora Cooperante, optei numa fase inicial por 

utilizar exercícios mais analíticos e só depois ir dando mais liberdade até 

conseguir encontrar o equilíbrio. 

Sem dúvida que a grande diferença começou a notar-se a meio do 2º 

período. A partir deste ponto, até ao final do ano a turma estava controlada e 

responsável. Daqui para a frente as aulas começaram a tornar-se cada vez 

mais fáceis de planear. Os alunos já percebiam como era a minha maneira de 

ser e qual a postura que eles deviam ter na minha aula. Já sabiam quando 

havia tempo de descontração e tempo de trabalho. A turma já se organizava 

por níveis sem eu ter que intervir e todos os alunos já cooperavam de forma a 

ajudar o colega do lado. A construção dos planos de aula tornou-se muito mais 

simples e divertida. Conseguia introduzir e fazer qualquer tipo de exercício sem 

que houvesse confusão ou indisciplina por parte da turma.  
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Para conseguir este controlo sobre a turma foi necessário pensar e 

refletir sobre os planos de aula. Inicialmente planos de aula curtos, com 

exercícios de organização simples e rápida. Optei por uma postura de líder 

como pode ser lido em muitas reflexões que elaborei: 

 

“Por último e depois de ter adotado uma postura mais séria e rígida os alunos 

exercitaram o jogo 4x4 cooperação organizados e em silêncio. 

Em resumo continuei a ter problemas de comportamento. Tenho noção que nas 

próximas aulas terei que ser muito mais rígido com eles. Não posso começar as aulas de uma 

forma tão tranquila pois os alunos ainda não têm mentalidade suficiente para respeitar e 

manterem-se bem comportados numa aula. Desta forma nas próximas aulas tenho de controlar 

a turma logo a partir do primeiro minuto.” 

(Reflexão da aula 7 e 8) 

 

Depois de ter a turma controlada comecei a preocupar-me com os 

grupos de trabalho. Optei por grupos homogéneos e heterogéneos, no entanto 

percebi que na minha turma os homogéneos funcionavam melhor pois 

conseguia ter todos os alunos concentrados na tarefa, enquanto que em 

grupos heterógenos este fator já não era tão visível. Contudo no início do 3º 

período esta escolha em casa dos grupos de trabalho deixou de fazer sentido. 

Os alunos num curto espaço de tempo já se organizavam sozinhos e sempre 

que tal aconteceu os exercícios funcionaram muito bem. 

Como afirma Bento (2003), “a aula é realmente o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor” (p. 101). Antes de 

começar a aula o professor já deve ter um plano e no decorrer da aula vai 

seguindo o plano e adaptando-o, caso seja necessário. As minhas aulas 

começaram a ser melhores e mais proveitosas a partir do momento em que já 

me sentia completamente à vontade para acrescentar, modificar ou remover 

qualquer situação de aprendizagem que apesar de planeada por algum motivo, 

não estava a produzir aprendizagem nos alunos. Foi para mim um grande 

desafio e  alegria observar a minha evolução de semana a semana, onde os 

obstáculos iam sendo ultrapassados com trabalho e dedicação. Para além disto 

não posso deixar de referir os alunos. 
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Estes foram superando todas as minhas espectativas. Viu-os crescer 

como pessoas e como estudantes. Conseguiram ultrapassar dificuldades e 

superar desafios, sempre com os valores associados à prática desportiva. 

Cooperaram, ganharam e perderam, mas todos sentiram o peso da 

responsabilidade aliado à necessidade de entreajuda e fair-play. Acompanhei 

todo o processo de evolução dos alunos e senti-me realizado quando em dias 

menos bons, os alunos chegavam às aulas motivados e com vontade de 

participar. 

A turma foi um desafio fantástico. Passei por semanas de trabalho com 

experiências inesquecíveis onde os sermões e as gargalhadas vão 

acompanhar-me para o resto da minha vida. Esta foi a primeira turma que 

lecionei aulas de EF, logo todos os seus intervenientes vão para sempre ficar 

marcados na minha memória.  

 

4.1.3 REALIZAÇÃO NO “TERRENO” 

4.1.3.1 Disciplina e Controlo da Turma 

Ainda antes de começar o ano letivo houve uma reunião de Conselho de 

Turma. Aqui houve uma apresentação da turma a todos os professores 

referindo aspetos críticos e específicos da turma. 

 
“ Com o decorrer da reunião apercebi-me que a turma é constituída por alguns alunos 

que precisam de uma atenção bastante especial, pois o seu comportamento nas aulas não é 

adequado ou têm problemas a nível cognitivo.”  

(Reflexão da 1º reunião de Conselho de Turma) 

No fim da reunião entendi que a turma estava quase toda junta desde o 

7º ano e que apresentava resultados satisfatórios. É uma turma composta por 

alguns alunos com bastantes dificuldades e repetentes, no entanto e em 

contrapartida também apresenta alunos com notas altas.  

Foi a partir deste momento que recebi toda a informação dos alunos. 

Informação, que por um lado me tranquilizou, pois percebi que não eram 

alunos mal – educados e que a maior parte gostava das aulas de EF. Segundo 



64 
 

Pereira (2006) uma condição essencial para facilitar o processo de ensino e 

conhecer os alunos, os seus interesses e motivações de forma a prevenir a 

ocorrência de determinadas situações mais indesejáveis. 

A disciplina de EF é a única que apresenta um contacto físico contínuo 

entre os colegas, em que todos se encontram em movimento a realizarem um 

tipo de tarefa especifico que pode envolver a cooperação e/ou oposição com os 

colegas. Neste sentido as aulas de EF são propícias a muita interação entre 

alunos o que pode levar frequentemente a questões de indisciplina. Para tal, o 

professor tem que ter diversas estratégias de intervenção de modo a evitar tais 

conflitos criando um clima favorável à aprendizagem. 

Com isto, foi essencial a criação de regras e rotinas logo a partir do 

primeiro momento. Siedentop e Tannehill (2000) afirmam que as regras 

identificam comportamentos e situações apropriadas e inapropriadas que são 

ou não aceites durante a aula e que devem ser ensinadas aos alunos, dando-

lhes tempo para assimilar. As regras impostas não tiveram efeito imediato 

como pode ser lido nas primeiras reflexões que realizei: 

 

“As razões percebidas por mim para não ter tido tempo suficiente para cumprir o plano 

de aula passaram pela explicação que fiz em cada exercício. Foram explicações longas mas 

porque achei que os alunos não estavam a entender aquilo que era suposto fazerem. 

Provavelmente porque o controlo sobre o comportamento dos alunos não estava a ser o 

adequado. 

Comparativamente á última aula penso que a turma não estava tão bem comportada e 

controlada. Relativamente a este ponto reflito que a minha postura na aula também não foi 

adequada visto que falava muito alto e por cima de alunos que estavam a falar. Tenho que ter 

mais calma, falar quando todos estão calados, exemplificar os exercícios com qualidade e 

mantar uma postura séria e organizada”.  

(Reflexão de aula nº 4 e 5) 

 

“Em resumo continuei a ter problemas de comportamento. Tenho noção que nas 

próximas aulas terei que ser muito mais rígido com eles”.  

(Reflexão de aula nº 7 e 8)  

 

Felizmente consegui em poucas semanas controlar a turma e os 

problemas de indisciplina começaram a ser facilmente resolvidos. Sabia que 



65 
 

era um novo professor e também inexperiente. Aceitei as críticas e sugestões 

tanto da Professora Cooperante como dos colegas de núcleo de estágio. Foi 

nessas conversas que pouco a pouco fui resolvendo todos os conflitos e 

tornando um clima de aula adequado para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Inicialmente percebi que se não tomasse em aula uma postura assertiva 

nunca ia conseguir controlar a turma. O respeito tinha que ser conquistado e 

para tal nas primeiras aulas tentei ser rígido e pouco a pouco fui colocando 

responsabilidade nos alunos, dando-lhes mais autonomia. Conheço-me como 

sendo uma pessoa calma, segura, confiante e assertiva. Procuro sempre a 

solução ideal para o bem comum, tento perceber o contexto de qualquer 

situação, analiso e só depois tomo uma decisão. 

Posso afirmar, que a partir do 2º período a turma estava completamente 

controlada. Os problemas de indisciplina foram raríssimos nunca tendo sido 

necessário reencaminhar um aluno para o gabinete disciplinar. Todos os 

problemas foram resolvidos na hora certa e no seio da turma. 

 

“Em modo de conclusão, penso que a minha prestação foi boa. Os feedbacks foram 

uma constante e mantive sempre uma postura ativa e de correção. Os alunos também 

apresentaram um comportamento exemplar, assim como bastante empenhamento e motivação 

durante as atividades da aula.” 

(Reflexão de aula nº 37) 

 

4.1.3.2 Gestão do Tempo de Aula 

Os ganhos de aprendizagem estão diretamente correlacionados com o 

tempo de exercitação, pelo que a gestão do tempo de aula é um parâmetro de 

extrema importância para existir progresso e aprendizagem por parte dos 

alunos. Siedentop e Tannehill sugerem algumas normas orientadoras para 

melhorar a gestão do tempo de aula. Entre elas temos o começar da aula no 

horário definido; anunciar a primeira atividade; reduzir tempos de transição; 

utilizar métodos para reunir os alunos que permitam economizar tempo: ensinar 

e responsabilizar a gestão aos estudantes; ser claro nas regras; e manter o 
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controlo da turma, até porque a indisciplina reduz o tempo de prática 

(Siedentop & Tannehill, 2000). 

 “Em algumas situações podia ter parado os exercícios e explicar para a turma toda. 

Houve muito tempo de espera por parte dos alunos e devia ter colocado um cone para marcar 

a corrida até ao fim.” (Reflexão da aula nº 40) 

Para resolver estes problemas fui ao longo do EP encontrando 

estratégias adequadas a cada modalidade. A montagem prévia do material e a 

organização da aula, o mais homogénea possível foram as estratégias mais 

utilizadas para aumentar ao máximo o tempo de empenhamento motor. Assim 

procurei sempre a máxima criação de oportunidades de práticas significativas 

para todos os alunos. O ritmo de aula acelerado com elevado tempo de 

empenhamento motor foi sempre a minha grande preocupação.  

Posso afirmar que durante todo o EP não houve uma aula que tivesse 

chegado atrasado. Antes de começar  já tinha o devido material no local. Para 

além disto tentei criar rotinas de início e fim de aula e os estabelecimento de 

regras simples, como por exemplo, não bater bolas nos momentos de 

instrução, permitindo assim transmissões rápidas e eficazes. Metzler (2000) 

afirma que a criação de rotinas e regras que ocupam algum tempo, 

rapidamente passam a ser executadas de forma breve e correta. 

 

4.1.3.3 Instrução 

O professor para ensinar tem que comunicar. Para além de saber todos  

os conteúdos é necessário adotar uma posição assertiva. 

 Segundo Mesquita e Rosado (2009) o papel exercido pela comunicação no 

processo Ensino / Aprendizagem é inquestionável. 

De forma a desenvolver-se um trabalho de qualidade o professor tem 

que possuir uma boa capacidade de comunicação. Esta é base para todo o 

processo de Ensino / Aprendizagem, pois sem ela os conhecimentos dos 

conteúdos podem por si só não se mostrarem suficientes. O modo como se 
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coloca na aula, o modo como transmite a informação e como os alunos a 

percebem mostra-se fundamental.  

Segundo Werner e Rink (1987) os professores mais experientes 

distinguem-se dos inexperientes no domínio de estratégias de comunicação. O 

fornecimento de FB apropriado, assim como o empenhamento motor são as 

variáveis apontadas com maior influência no ganho de aprendizagem (Graça, 

1991).  

Para a instrução devemos evidenciar três momentos fulcrais: O primeiro 

momento surge antes da prática, onde se apresenta a tarefa, emitem-se 

explicações e demonstrações; o segundo durante a prática, emissão de FBs e 

por último o terceiro momento: após a prática pela reflexão do professor de 

forma a tirar conclusões (Siedentop, 1991). 

Durante o EP tentei utilizar diversas formas de instrução. Ainda antes de 

ter conseguido obter o controlo da turma a comunicação professor - aluno não 

estava a funcionar da forma mais correta. Isto era notório, pois os alunos 

partiram muitas vezes para os exercícios sem saberem o que era para realizar. 

Este aspeto teve que ser logo corrigido nas primeiras aulas tendo eu 

procurado estratégias para tal. Começar por sentar os alunos e parar todas as 

bolas na mudança de exercício; apenas começar a falar e explicar quando 

todos os alunos estivessem em silêncio; parar a aula sempre que ouvia 

demasiado ruído; acalmar os alunos logo nos primeiros minutos de aula foram 

algumas das formas encontradas para conseguir que os alunos me ouvissem e 

percebessem o que era para fazer e quais os aspetos críticos necessários para 

obterem sucesso.   

 

“Como a aula anterior não tinha sido ótima em termos de comportamento hoje a minha 

maneira de estar foi logo muito mais rígida e controladora. De forma a não perder o controlo da 

turma e mantê-los empenhados nas atividades propostas tive mesmo que ser inflexível com 

qualquer tipo de comportamento ou atitude provocada pelos alunos.” 

(Reflexão de aula nº 9) 

 

O principal método de transmissão que utilizei foi a explicação. Aqui é 

importante que o professor consiga transmitir ao aluno aquilo que é realmente 
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necessário, recorrendo a palavras-chave, devendo, por isso, essa explicação 

ser planeada (Mesquita, 1997). 

A demonstração, em conjunto com a explicação também foi muitas 

vezes utilizada. Para tal recorria-me de alunos incidindo posteriormente no que 

esse aluno realizou corretamente e aquilo que devia melhorar. Apenas em 

modalidades em que estava completamente à vontade é que era eu a 

demonstrar. Para o Professor manter o respeito tem que se mostrar 

conhecedor das modalidades, executando-as sempre de uma forma correta.  

Para tal não me parece ser de bom senso tentar demonstrar quando não 

dominamos tecnicamente a modalidade. Segundo Rosado e Mesquita (2009) a 

demonstração é crucial no ensino das habilidades motoras, por permitir a 

visualização por parte do aluno da sua execução. 

A instrução foi um processo inicialmente complicado mas que com a 

ajuda da Professora Cooperante e dos colegas do núcleo de estágio foi 

resolvida. Na reta final do EP já não necessitava de tomar qualquer atitude 

para os alunos me ouvirem com muita atenção o que lhes tinha para dizer. 

Tentei sempre ser o mais sucinto possível salientando apenas o essencial. 

Desta forma, os alunos tinham que se manter muito pouco tempo concentrados 

no que lhes tinha para dizer passando rapidamente para a exercitação. Caso 

sentisse necessidade parava o exercício para explicar um erro comum a toda a 

turma, ou então, dirigia-me aluno a aluno e ia emitindo alguns FB que me 

pareciam mais adequados naquela situação específica. 

. 

 

4.1.3.4 Jogos Desportivos Coletivos VS Desportos Individuais 

Os jogos desportivos coletivos contêm uma componente técnica e tática 

muito rica. No início do meu EP sentia-me muito mais à vontade no 

planeamento das modalidades coletivas, no entanto, aos poucos fui-me 

apercebendo que o grau de dificuldade de planear e realizar uma aula 

subordinada a essas matérias era muito superior relativamente aos desportos 

individuais. Senti muitas dificuldades pois toda as aulas eram imprevisíveis e 

difíceis de controlar. 
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Para ter mais empenhamento motor a estratégia que utilizei foi os jogos 

reduzidos. Tentei partir sempre do topo para a base, isto é, utilizar os jogos 

reduzidos para explicar aos alunos o jogo e as respetivas ações táticas. 

Procurou-se criar situações de aprendizagem que permitissem aos alunos 

adquirir competências necessárias para a resolução dos problemas que iam 

surgindo durante o jogo. Privilegiou-se um ensino baseado nas ações táticas, 

ou seja, um ensino da técnica mas em consonância com a decisão tática. Este 

modo de ensino leva a uma maior dificuldade de organização, gestão e 

controlo da aula. Os alunos têm mais autonomia e estão sempre a realizar 

tarefas imprevisíveis, logo torna-se mais complexo e exigente para o professor 

conseguir manter a turma controlada e empenhada durante os exercícios. 

 

“Nas próximas aulas vou continuar com jogos reduzidos de forma a eles 

entenderem e consolidarem o “passa e corta” juntamente com os diferentes 

corredores e o afastamento em torno da bola. (…) No pouco tempo que tenho 

para abordar este conteúdo vou tentar faze-lo para que os alunos apreciem e 

percebam o jogo de basquetebol.” (Reflexão aula nº 23 e 24) 

 

Em contrapartida nos desportos individuais torna-se complicado uma 

abordagem como a anterior. Aqui as componentes críticas e os critérios de 

êxito são muito mais específicos. Durante os desportos individuais tentou-se 

partir sempre do mais simples (base) para o mais complexo (topo). 

Aliado a esta situação também fui surpreendido por uma turma que 

gostou muito de aprender e exercitar modalidades como o atletismo e / ou a 

ginástica. Durante todo o percurso apercebi-me que era mais fácil organizar e 

ensinar modalidades desportivas individuais do que jogos desportivos coletivos.  

 

4.1.3.5 Avaliação – Da Partida até à Meta 

A avaliação é sempre um processo complicado e cheio de questões por 

responder. Durante o EP senti dificuldades no que consta à avaliação, 

principalmente durante a avaliação sumativa. Este tipo de avaliação tem um 

caráter muito importante e é de extrema dificuldade. No meu caso, senti que 
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muitas vezes não avaliei da melhor forma possível e nem sequer fui tão justo 

quanto devia ser. Em reuniões efetuadas em núcleo de estágio, foram muitas 

as vezes que debatemos estratégias a implementar durante a avaliação 

sumativa. A questão mais pertinente era como conseguir avaliar tudo e 

transformar todas as ações motoras em números.  

Bento (2003) afirma que a avaliação é uma das tarefas centrais que o 

professor deve ter em conta durante a sua prática pedagógica. Avaliar significa 

atribuir valores, a interpretar dados e ações que ocorrem num determinado 

espaço de tempo em uma dada circunstancia, no entanto nunca devemos 

perder o nosso julgamento intuitivo e refletir sempre sobre o aluno em questão 

e a sua prestação em circunstâncias e de exercitação, sendo assim a avaliação 

sempre suportada na reflexão do professor. Segundo Rink (1993) e Siedntop 

(2000), avaliar permite-nos encontrar lacunas, não só referenciadas aos 

alunos, mas também no processo de planeamento e realização da prática; 

hierarquizar os alunos segundo níveis de capacidade e habilidades; perceber 

níveis de desempenho; justificar unidades didáticas; motivar os alunos e 

oferecer-lhes melhores condições para obterem o sucesso. 

Nas primeiras modalidades coletivas que abordei (voleibol, basquetebol, 

futebol) preocupei-me em planear as aulas e os grupos de trabalho em casa. 

Assim tinha a certeza que os grupos ficavam equilibrados, surgindo um maior 

sucesso para a aprendizagem dos alunos. No entanto, com o passar do tempo 

este trabalho foi cada vez mais desnecessário pois o conhecimento que eu já 

tinha sobre a turma era suficiente para realizar os grupos na altura. A estratégia 

que utilizei mais para a parte final do EP, no que concerne à formação de grupo 

foi a liberdade de escolha. Os alunos depois de rotinados tinham menos de um 

minuto para formarem os grupos e colocarem-se em posição para começarem 

os exercícios. Depois disto, fazia uma análise sobre a qualidade dos grupos e 

se sentisse necessidade alterava em função de colocar os grupos mais sólidos 

e competitivos. 

Durante o EP tive oportunidade de utilizar três tipos de avaliação 

distintas: criterial, normativa e mista. A criterial remete-nos para uma avaliação 

em função de objetivos previamente estabelecidos, sendo em função de cada 
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aluno. A segunda, normativa, orienta-se por um número de regras em comum 

que visa refletir sobre a diferença dos alunos, fazendo com que seja mais fácil 

comparar um aluno em relação aos restantes elementos da turma. Por último, a 

avaliação mista mais não é do que a junção das duas avaliações referidas 

anteriormente. Dependendo da modalidade abordada usei diferentes tipos de 

avaliação. Posso afirmar com certeza que nos desportos individuais (atletismo 

e ginástica) utilizei preferencialmente uma avaliação normativa enquanto que 

nos desportos coletivos utilizei a avaliação mista.  

Existiu sempre um grande debate entre o núcleo de estágio, de forma a 

descobrir qual a melhor maneira para avaliar. Em quase todas as modalidades 

optamos por utilizar as mesmas técnicas, no entanto cada um tinha a sua 

forma especial de avaliar. Para além da avaliação prática, também existiu 

sempre um momento de avaliação teórica em cada período. Penso que nunca 

devemos prescindir de utilizar este teste escrito como uma forma de perceber o 

conhecimento teórico que os alunos obtiveram sobre os conteúdos que foram 

sendo abordados ao longo do período. Na escola em que me encontro não 

existem percentagens de notas para atribuir, assim optei por colocar em todos 

os conteúdos a mesma percentagem. Desta forma, todas as modalidades e o 

teste escrito contam de igual forma para a nota final. Por sua vez, os conceitos 

psicossociais, são na minha opinião, impossíveis de quantificar daí eu ter 

utilizado o método qualitativo de Muito Bom, Bom, Suficiente, Não Suficiente. 

Com isto consegui ajustar as notas do aluno consoante a sua participação, 

empenhamento, assiduidade e pontualidade nas aulas de EF. 

Nos momentos iniciais de avaliação os restantes Estudantes – 

Estagiários ajudaram-me a avaliar e organizar a aula. Desta forma eu podia 

estar mais concentrado naquilo que realmente era importante e todos os outros 

alunos estavam em exercitação, no entanto, com o tempo comecei por fazer 

tudo sozinho. De salientar que a primeira vez que o fiz tive bastantes 

dificuldades. Primeiramente exagerei demasiado nos conteúdos que queria 

observar, não tendo tido capacidade nem tempo para avaliar tudo aquilo que 

tinha previsto, uma vez que no final da aula os espaços em branco na folha de 
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registos eram imensos. Isto aconteceu não só com a avaliação sumativa, mas 

também com a avaliação diagnóstica.   

Mas como todo o processo de EP foi uma evolução, rapidamente 

percebi que tinha de ser mais específico e não tão ambicioso. Tentei centrar-

me nos aspetos mais importantes de forma a conseguir avaliar com a maior 

justiça possível. Outra situação que fui alterando ao longo do tempo foi a 

formalidade com que decorriam as aulas de avaliação. Numa fase inicial tentei 

que os alunos fossem exercitando enquanto outros eram avaliados mas 

rapidamente percebi que não era a melhor forma, uma vez que quem estava a 

exercitar, com o barulho e a confusão distraiam os colegas. Assim optei numa 

fase posterior por sentar todos os alunos que não estavam a ser avaliados para 

a avaliação decorrer de uma forma mais controlada. Contudo, com o passar do 

tempo e como o comportamento da turma foi melhorando significativamente foi 

com muito agrado que cheguei a meio do segundo período e já conseguia ter 

uma parte da turma a exercitar e outra a ser avaliada mas todos com o devido 

respeito e atitude que se tem de manter durante a aula de avaliação sumativa. 

No que concerne à avaliação formativa dos alunos, esta foi feita de uma 

forma informal, não havendo um registo na altura da aula. No entanto, após 

todas as aulas era feita uma reflexão da aula em que muitas vezes foram 

referidos alguns alunos que de alguma forma (positiva ou negativa) marcaram 

a aula. 

“Os alunos melhoraram significativamente desde o início da aula até ao 

seu término. O esforço a dedicação e os constantes FBs tiveram efeito na 

aprendizagem dos alunos. De salientar o aluno Bruno Silva que nunca 

participou ativamente nas aulas. Nunca se esforçou e apresentava 

constantemente comportamentos fora da tarefa. Hoje mostrou-se bastante 

empenhado durante todo o decorrer da aula”. 

(Reflexão de aula nº 35 e 36) 
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4.3 ÁREA 2 E 3 - PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE 

4.3.1 Torneio COMPAL AIR 

O evento “Compal Air” é um torneio de basquetebol organizado a nível 

nacional nas escolas. Têm como objetivo a promoção da modalidade e está 

organizado em competições intra escola, distritais e nacionais. 

A organização deste evento foi proposto pela Professora Cooperante, 

com o nosso auxílio, professores estagiários. O tempo disponível para a 

organização foi reduzido, tivemos de elaborar rapidamente um planeamento 

para o evento. Este aspeto foi uma condicionante porque restringiu o tempo 

disponível para os alunos se inscreverem. O tempo de promoção do evento foi 

também reduzido, muitos alunos neste dia não sabiam o que estava a decorrer 

na escola. Procuramos ultrapassar este problema, alertando pessoalmente os 

professores de EF para a urgência de falarem com os seus alunos. Mesmo 

assim houve pouca adesão dos alunos (principalmente do sexo feminino). A 

realização do torneio à hora de almoço, não foi uma boa opção, complicou a 

organização dos jogos pois as turmas têm horas de almoço diferentes. 

O planeamento do evento incluía um modelo de organização dos jogos, 

no entanto tivemos de fazer várias alterações no momento. Inicialmente os 

jogos seriam disputados por grupos, depois meia-final e final, no entanto devido 

à falta de comparência de muitas equipas optamos por reformular os grupos, 

realizar menos jogos e menor tempo por jogo. 

Apesar de todos estes aspetos menos positivos, foi importante realizar 

este evento proporcionando a todos os alunos oportunidade de se qualificarem 

para disputarem a fase distrital. Foi também uma experiência enriquecedora a 

responsabilidade de organizar um evento e resolver todos os problemas que 

apareceram. Permitiu também um contacto com alunos que habitualmente não 

interagimos. 
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4.3.2 Torneio de FUTEBOL – “CLARA CHAMPIONS LEAGUE” 

A primeira fase do evento “Clara Champions League” decorreu a 7 de 

junho de 2013, das 8h45m às 13h30m. Participaram os alunos dos 6º, 9º, 11º e 

12º anos. Os jogos do 11º e 12º anos decorreram no estádio do Bessa, 

enquanto os do 6º e 9º anos decorreram no campo exterior da escola.  

No estádio do Bessa os jogos iniciaram-se às 9h40m, houve um atraso 

porque as equipas não estavam todas presentes na hora prevista (09h00m) 

para acederem ao estádio. A gestão dos jogos esteve a cargo dos Estudantes - 

Estagiários Afonso e Diana, com a cooperação na arbitragem de um Professor 

da Escola. Na arbitragem contamos ainda com a colaboração de alguns 

alunos. Em cada jogo houve um ou dois árbitros mas não foi possível atribuir 

árbitro de mesa porque nem todos os alunos se apresentaram para colaborar. 

Por este motivo as fichas de jogo não foram preenchidas, o resultado final era 

registado após confirmação de ambas as equipas.  

O quadro competitivo estava organizado em dois grupos, nomeados 

após sorteio, com as equipas do 11º e 12º anos a jogarem em conjunto. Cada 

grupo continha quatro a cinco equipas, sendo que uma era feminina (não 

compareceu), uma mista e as restantes masculinas. Da fase de grupos 

apuravam-se os dois primeiros classificados, estes jogavam contra os 

segundos do outro grupo. Os vencedores disputaram entre si a final e os 

vencidos a meia-final. Os jogos decorreram em dois campos, um para cada 

grupo, a final e meia-final decorreram num só campo.  

As equipas tiveram um comportamento de fairplay, houve exaltações por 

parte de alguns jogadores mas foram rapidamente resolvidas pelos árbitros. Os 

professores foram observadores e intervinham quando necessário. Estiveram 

presentes alunos para assistir aos jogos, acederam ao espaço através do 

parque de estacionamento do estádio. 

Os recursos materiais utilizados foram as balizas, coletes, apitos e 

bolas. Estas não estavam em perfeitas condições, estavam muito desgastadas.  

Os recursos humanos eram compostos por três alunos que eram 

árbitros e jogadores, mais três professores. Foram inferiores ao necessário, 

pois eram essenciais mais alunos para desempenharem o papel de árbitros e 
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para ajudarem na gestão dos jogos e controlo do público. Na próxima fase do 

torneio será ainda necessário delimitar o acesso dos alunos ao espaço de jogo, 

identificar melhor os membros da organização, e identificar uma zona de 

secretariado. 

Na Escola, no campo exterior, fiquei responsável pela arbitragem dos 

jogos e o Estudante - Estagiário Bruno Esteves assumiu o papel de 

responsável pelo secretariado. Nos jogos da turma dos professores, optou-se 

por trocar de papéis para evitar queixas sobre arbitragem tendenciosa. Alguns 

alunos das turmas de 9º ano também integraram a organização do torneio, 

desempenhando funções como árbitros auxiliares, credenciação, registo das 

fichas de jogo e controlo e manutenção da segurança dos espaços restritos aos 

jogadores. 

Decorreram neste espaço os jogos dos 6º e 9º anos. Ao todo estiveram 

presentes onze equipas, sete do 6º ano e quatro do 9º ano. Em ambos 

escalões realizou-se apenas uma fase de grupos. No 6º ano existiram dois 

grupos em que apuraram as duas equipas com melhor classificação seguida de 

uma fase de eliminação. No 9º ano houve apenas um grupo em que se apuram 

os finalistas.  

O início do torneio estava previsto para as 9h00m, terminando às 

13h00m e os jogos tinham a duração de oito minutos corridos. O torneio 

começou cinco minutos mais cedo do que estava estipulado com o escalão do 

6º ano e terminou quinze minutos antes do tempo previsto. Tendo em conta 

que tínhamos mais tempo que o previsto para o torneio do 9º ano, optamos por 

aumentar o tempo de jogo para quinze minutos. Esta decisão levou a que o 

torneio terminasse quinze minutos depois do previsto, contudo, os alunos 

beneficiaram bastante do aumento do tempo de jogo. Consideramos por isso 

que o atraso foi pouco significativo. 
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4.3.3 Desporto Escolar – TAG RUBGY 

Centrado apenas no TAG RUGBY, o desporto escolar foi uma 

experiência fabulosa que tive a oportunidade de viver durante o EP. Apesar das 

poucas aulas desta modalidade foi com muita felicidade que vi alunos de 

ambos os sexos juntarem-se na hora de almoço de quinta – feira para aprender 

a jogar o TAG RUGBY. Foi muito bom observar que de treino para treino 

aumentava o número de alunos a querer experimentar a modalidade. 

Conseguimos fazer com que os alunos evoluíssem e se tornassem 

minimamente autónomos, na prática da modalidade.  

Para além dos treinos existiram dois torneios entre escolas. Infelizmente 

não estive presente no primeiro torneio, no entanto, os Professores Estagiários 

que compareceram rapidamente me informaram do quão divertido e gratificante 

tinha sido. No segundo e último torneio do ano já tive a felicidade de 

acompanhar os alunos. Foi no campo exterior do Viso, com as temperaturas 

climatéricas relativamente baixas e chuva intensa. Não foi tal situação que 

impediu a boa disposição de todas as escolas presentes. O fair-play esteve 

sempre em primeiro lugar e todas as escolas queriam ganhar. A nossa equipa 

conseguiu um resultado muito bom, tendo terminado a competição em 2º lugar. 

No final do torneio e ainda a duas semanas de terminar o ano letivo, os 

alunos fizeram um apelo para continuarmos com os treinos de TAG RUGBY. 

Como tal, nós Estagiários não podíamos dizer que não e foram mais duas 

semanas em que juntamos uma dezena de alunos para aprender e praticar 

esta modalidade. Foi uma fase de grandes aprendizagens tanto ao nivél do 

jogo de TAG RUGBY como também no funcionamento do desporto escolar. 

 

4.3.4 Clara Solidária 

O projeto Clara Solidária tem como objetivo a recolha de bens para doar 

a instituições de solidariedade localizadas na comunidade em que a escola 

está inserida. Embora o objetivo inicial fosse ajudar as famílias carenciadas de 

alunos da escola, verificou-se que não havia essa carência. Optou-se portanto 

por ajudar a sua comunidade.  
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Este projeto já faz parte da tradição da escola. Há uma grande 

envolvência de alunos, professores, associação de estudantes, associação de 

pais, funcionários e direção. Neste segundo ano de realização, foi marcada 

uma reunião com os responsáveis pelo projeto para apurar os bens a recolher, 

os destinatários e as datas. Esteve presente um membro da direção, a 

Professora Cooperante, a principal professora impulsionadora da ação de 

intervenção e o núcleo de estágio. Foi decidido que haveria dois momentos de 

recolha (semana antes do Natal e da Páscoa). As instituições selecionadas 

foram as Irmãzinhas dos Pobres e a Obra Frei Gil. Estas foram selecionadas 

porque fazem parte da comunidade, têm uma filosofia que se enquadra com os 

valores da escola e estão numa situação precária. Com base na informação 

dos responsáveis pelas instituições foi determinado que seriam recolhidos bens 

alimentares, produtos de higiene e vestuário (meias). A recolha foi realizada 

nas escolas do Agrupamento: primária e secundária. A organização e 

supervisão da recolha na primária foi da responsabilidade dos seus 

professores, apenas disponibilizamos material promocional e caixotes. 

 A organização do evento incidiu essencialmente sobre a publicidade 

feita na escola, junto dos pais e site da escola. Foram ainda selecionados 

alunos para supervisionarem o local de entrega dos bens. A colaboração do 

núcleo de estágio deu-se na preparação do local de entrega (caixotes, material 

de promoção), na contagem dos bens e no transporte dos mesmos para as 

instituições.  

O balanço final é muito positivo, a primeira recolha foi mais proveitosa 

possivelmente porque houve maior publicidade. Os benefícios foram muitos, a 

ajuda às instituições de solidariedade foi imensa e existiu uma grande 

sensibilização por parte dos alunos para o gesto solidário, envolvendo-se toda 

a comunidade para um bem comum. Foi uma experiência muito gratificante, 

especialmente pelo agradecimento dos responsáveis das instituições. 
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4.3.5 Funções de um Diretor de Turma 

A direção de turma, foi mais uma função que fui desenvolvendo ao longo 

do EP. O papel de diretor de turma (DT) foi fundamental para perceber como 

todo o processo burocrático funcionava. Procurei sempre informação entre a 

Professora Cooperante e os colegas do núcleo de estágio. Felizmente tive a 

felicidade de assistir a reuniões de Encarregados de Educação e participar em 

reuniões de Conselho de Turma (CT). Isto permitiu aumentar o meu 

conhecimento referente ao assunto em questão e lidar com funções que 

futuramente terei de exercer. A marcação de reuniões, o lançamento de faltas e 

notas, as reuniões particulares com os Encarregados de Educação e a 

justificação ou injustificação de faltas foram todas tarefas que tive de exercer 

ao longo deste ano letivo. 

De facto, perceber o papel do DT na ligação entre alunos e 

Encarregados de Educação parece-me fundamental para o desenrolar do clima 

de Ensino – Aprendizagem. Esta ligação é imprescindível para resolver e 

prevenir muitos conflitos e contribuir para a boa relação entre todos os 

intervenientes na construção do aluno enquanto pessoa. 

Parece-me pertinente referir que este cargo é de extrema 

responsabilidade e muito trabalhoso. Se quisermos fazer um bom trabalho, o 

DT tem que conhecer e acompanhar cada aluno da turma. Tem que prestar 

atenção a todo seu processo de evolução ou de desinteresse pela escola. 

Muitas das vezes é necessária a criação de estratégias para mudar 

comportamentos ou melhorar o processo de Ensino – Aprendizagem. É um 

cargo que exige competências de gestão, coordenação e comunicação. 

Pelo contacto que tive na escola com alguns DT deu para perceber que 

esta função exigia muitas horas de trabalho e dedicação. É uma tarefa que a 

maioria dos professores dispensa, no entanto é obrigatória. Em contrapartida 

fiquei bastante entusiasmado com a possibilidade de um dia poder realmente 

gerir uma turma e ser o maior responsável da mesma. Apesar de todo o 

trabalho e dificuldade parece-me a mim ser uma satisfação enorme 

acompanhar o crescimento dos alunos em todas as áreas de ensino, dentro e 

fora do contexto escolar. 
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4.4 ÁREA 4 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

4.4.1 Importância do Estágio Profissional na Formação 

 O processo de formação inicial do estudante termina com a realização 

do EP, devendo ser o momento ideal para mobilizar tudo aquilo que temos 

vindo a aprender de forma supervisionada. Para tal Britzman (2003) releva a 

universidade no fornecimento do conhecimento teórico e competências; e a 

escola porque dá a oportunidade de aplicarmos esses ganhos na docência. 

O EP é a reta final para concretizar um dos meus maiores sonhos. 

Desde muito pequeno que sabia o que queria fazer e ser “quando fosse 

grande”. A verdade é que ser professor é uma paixão que se encontra 

guardada dentro de mim desde muito novo. Daí que encaro este estágio como 

uma oportunidade única de colocar em prática todos os meus conhecimentos 

adquiridos ao longo dos tempos. Por definição estágio significa: “Tempo de  

tirocínio ou aprendizado de certas profissões. Período durante o qual uma 

pessoa ou um grupo exerce uma atividade temporária com vista á sua 

formação ou aperfeiçoamento profissional.” – Dicionário Língua Portuguesa, 

Porto Editora. 

 

4.4.2 O Papel da Reflexão na Melhoria do Processo Ensino – 

Aprendizagem. A Supervisão Pedagógica – O Professor Reflexivo 

Os professores são pessoas, identidades únicas, com valores, crenças e 

características cognitivas distintas. O professor é aquele que ensina. Quando 

nos reportamos à pessoa que ensina numa escola, universidade ou em outro 

estabelecimento de ensino a palavra “professor” vem associada à docência. 

Cada criança, cada professor e cada turma são singulares, logo parece 

imprescindível a necessidade de adaptar qualquer prática, mesmo aquelas 

resultantes da pesquisa bibliográfica, à turma e / ou aluno em questão. O 

conhecimento crítico – reflexivo é que permite ao professor ser sensível a esta 

realidade. 

Na formação de professores está assente este processo reflexivo. 

Segundo Larrivee (2008) preparar professores para serem agentes reflexivos é 



80 
 

o objetivo da maior parte dos programas de formação de profissionais da 

docência. 

John Dewey (1910/1033, 1938 cit.por Larrive 2008) foi um grande 

impulsionador na influência da reflexão na educação. Este distingue uma ação 

rotinada de uma ação que é refletida. Parece que a maior razão para os 

professores desenvolverem a sua capacidade reflexiva é obterem ferramentas 

suficientes para lidarem de forma mais consciente com dilemas e incidentes 

que possam ocorrerem todas as decisões que são tomadas, de forma a afetar 

positivamente a vida dos estudantes. 

O EP assenta, desta forma, no ideal de professor reflexivo. Segundo 

Zeichner (1992) o professor faz da prática um espaço de reflexão que 

estruturará a sua ação futura. 

Este processo acompanhou-me durante todo o ano letivo e resultou em 

ganhos de conhecimento e resolução de problemas. Para tal efetuei depois de 

cada aula dada uma reflexão que foi posteriormente discutida, em sede de 

núcleo de estágio. Com este ensino supervisionado consegui corrigir lacunas e 

encontrei estratégias para melhorar a minha prestação enquanto profissional 

de EF. Segundo Costa (2012) a aprendizagem, no contexto de EP 

supervisionado, implica a constante reflexão do Estudante - Estagiário sobre o 

impacto das suas ações no decorrer das experiências vivenciadas, seguido de 

uma supervisão de um profissional experiente, que deve ajudar e orientar todo 

o processo de reflexão do Estudante-Estagiário. 

Alcatrão e Tavares (2003) afirmam que a supervisão deve consistir, 

numa visão de qualidade, inteligência, responsabilidade, experimentação e 

envolvência. 

Não se procura “formatar” professores que debitem exercícios, mas sim 

criar professores capazes de observar e tirar conclusões com base na teoria e 

na experiência prática. 

Schön (1987) sugere três tipos de reflexão fulcrais no desenvolvimento 

do professor de EF. Reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre 

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

O primeiro ocorre durante a prática e o segundo depois do acontecimento, 
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quando é revisto fora do cenário. É neste segundo momento de reflexão sobre 

a ação que se reformula o pensamento. Existe uma retrospetiva mental da 

ação de modo a tentar analisá-la (Alarcão, 1996). Por último, a reflexão sobre a 

reflexão na ação é a que ajuda o professor a progredir no seu 

desenvolvimento. Trata-se de refletir sobre o que aconteceu, o que o professor 

observou, que significado lhe atribuiu e que outros significados podem ser 

atribuídos ao que aconteceu (Shön, 1987). É assim uma reflexão orientada 

para uma mudança e uma melhoria no futuro. “O profissional reflexivo constrói 

de forma idiossincrática o seu próprio conhecimento profissional, o qual 

incorpora e transcende o conhecimento emergente da racionalidade técnica” 

(Gómez, 1992, p. 110). 

A observação durante todo o EP foi importante para todo o meu 

desenvolvimento profissional. Foi a partir de observações das aulas dos meus 

colegas Estudantes – Estagiários e também da Professora Cooperante que 

aprendi estratégias e retirei ideias para utilizar nas minhas aulas. 

 

4.4.3 ESTUDO INVESTIGAÇÃO – AÇÃO: Quantidade e Tipo de Feedback 

Emitido pelo Estudante – Estagiário no Início e no Fim do Estágio 

Profissional. 

4.4.3.1 Resumo 

A emissão de FB do professor para o aluno é uma função fundamental para o 

desenvolvimento da aprendizagem (Rink, 1992). O presente estudo tem como 

objetivo dar resposta a uma dificuldade encontrada durante a prática 

pedagógica consubstanciada na emissão de Feedback Pedagógico durante a 

aula. Para o efeito realizei uma pesquisa de investigação – ação, onde a 

amostra foi a turma pela qual fiquei responsável ao longo da Prática de Ensino 

Supervisionado. Foi realizado um primeiro ciclo de Investigação – Ação e 

posteriormente um segundo ciclo de Investigação – Ação. No fim, houve um 

tratamento e análise de dados, realizando-se posteriormente um procedimento 

estatístico e uma reflexão sobre as diferenças do primeiro para o segundo ciclo 
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de Investigação – Ação. Os resultados mostram claramente um aumento do 

número de Feedbacks emitidos do primeiro para o segundo ciclo de 

Investigação – Ação.  

 

4.4.3.2 Introdução 

O Estudante – Estagiário ao longo do seu percurso em EP depara-se 

com algumas dificuldades que tem de tentar ultrapassar. O Projeto 

Investigação - Ação visa atender à reflexão do Estudante – Estagiário de forma 

a melhorar algo que ele sente que pode ser melhorado com o objetivo 

primordial de resolver problemas no processo de Ensino / Aprendizagem. 

Atualmente, a reflexão é considerada como um conceito basilar do EP 

que procura desenvolver o conhecimento crítico - reflexivo que irá permitir ao 

Estudante – Estagiário ajustar o conhecimento pedagógico do conteúdo aos 

distintos contextos educativos (Cardoso, 2009). Desta forma, o Estudante – 

Estagiário faz uma examinação constante da sua atuação e percebe quais os 

campos em que deve melhorar. 

A dificuldade encontrada em destaque neste estudo fez-se no decorrer 

da prática pedagógica, mais propriamente no âmbito de uma das dimensões da 

intervenção pedagógica do professor de EF na aula, a instrução, 

especificamente o Feedback Pedagógico (FBP).  

Para Bento (1987a), o FB é considerado como uma informação emitida 

pelo professor aos alunos, cuja finalidade reside na capacidade de dotar os 

mesmos face aos conhecimentos diretamente ligados à tarefa. Segundo 

Sarmento (1993) o FB verbal apresenta quatro dimensões; objetivo, direção, 

forma e afetividade, tendo sido três delas (objetivo, direção, afetividade) o alvo 

de investigação no decorrer do meu EP. Parece ser útil para o profissional de 

EF ter a noção estatística de quantos FB emite por aula, assim como o tipo de 

FB utilizado mais frequentemente de forma a comparar com o que a literatura 

sugere de modo a potenciar o processo de Ensino -  Aprendizagem (Sarmento, 

1993). 
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Como já foi referido em capítulos anteriores a instrução é fulcral no 

processo de Ensino - Aprendizagem. Deste modo, os FB que o professor emite 

durante a aula podem ser decisivos na aprendizagem dos alunos, na motivação 

deles para a aula e na predisposição para a prática de exercício físico e 

atividades desportivas. 

O presente estudo inicia-se com uma revisão bibliográfica do tema em 

questão – FBP, sendo precedida pela metodologia do estudo, onde é descrito o 

propósito do estudo, os procedimentos de recolha e análise dos dados. O 

estudo finaliza com as conclusões, limitações do estudo e sugestões de 

pesquisa futura. 

 

 

4.4.3.3 Revisão Bibliográfica 

O “conceito de FBP é definido como um comportamento do professor de 

reação à resposta motora de um aluno, tendo por objetivo modificar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade”. (Fishman 

& Tobey, 1978, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p.82). Para Sarmento (2004) 

o FBP é colocado no vocabulário da aprendizagem e do ensino e situa-se ao 

nível da discussão e análise da intervenção do agente de ensino, assumindo, 

em todo o processo, uma importância e pertinência no âmbito das alterações 

de comportamento. Esta expressão é traduzida por uma informação de retorno 

ao(s) aluno(s) em função de um comportamento observado por parte do 

professor (Sarmento, 1993). 

Rosado e Mesquita (2009) afirmam que a eficácia do ensino é muito 

influenciada pelo FBP. Normalmente assume-se que o FBP é uma mais - valia 

no processo de Ensino - Aprendizagem. 

O FBP tem sido estudado ao longo dos anos para melhorar a eficácia do 

ensino. Richheimer e Rodrigues (200), realizaram um estudo com o objetivo de 

analisar e caracterizar ao nível multidimensional o FBP. A amostra era 

composta por oito treinadores de andebol, dos quais quatro têm formação na 

área de EF e os restantes quatro não. O sistema de observação utilizado foi o 

FEED/ULG (Piéron e Devillers, 1980; Piéron e R. Delmelle, 1983; Piéron e V. 
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Delmelle, 1983; Piéron, Neto e Carreiro da Costa, 1985; Guimarães, 1986; 

Rosado, 1988; Carreiro da Costa, 1988), onde foram analisadas cinco 

dimensões do FBP (conteúdo, valor, objetivo, forma e direção). Visto que as 

dimensões de conteúdo, valor e forma não estão inseridas no presente estudo 

apenas relato os resultados obtidos nas dimensões do Objetivo e Direção. Os 

resultados obtidos para Treinadores Professores de EF foram: na dimensão do 

objetivo, o FB prescritivo é o mais usual, com uma percentagem de 67,90% 

seguindo-se o descritivo com 15,60%; o avaliativo com 13,25% (positivo 8,28% 

e negativo 4,97% respetivamente); e por último o interrogativo, com uma 

percentagem de 3,21; (II) na dimensão de direção, os Professores de EF que 

também desempenham função de Treinador, têm predominância no FB 

individual, seguindo-se o grupo e por último a classe (respetivamente, 82,60%, 

11,80% e 5,68%). No grupo dos Treinadores, os resultados foram: (I) na 

dimensão do objetivo, maior percentagem no FB prescritivo (66,90%), 

seguindo-se o descritivo com 13,90%, o avaliativo negativo, que reunindo uma 

percentagem de 6,51%, o interrogativo, com 6,44% e por último, o FB avaliativo 

positivo com uma percentagem de 6,25%; e (II) na dimensão da direção, os 

treinadores privilegiaram o FB individual, com uma média de 91%, seguindo-se 

o FB dirigido ao grupo e à classe, 7% e 2% respetivamente. 

Werner e Rink (1987 cit. por Rosado e Mesquita, 2011) afirma que o tipo 

de FB emitido, particularmente nas características que assume, constitui uma 

variável potente para o ensino eficaz.  

Após uma ação de um aluno, este deve, receber um conjunto de 

informação acerca de como realizou a ação, com o objetivo de melhorar o seu 

desempenho. O professor tem portanto um papel importante na qualidade e na 

forma como emite os FB durante uma aula de EF.  

A partir do FB o aluno tem possibilidades de evoluir e alterar 

comportamentos dada a aquisição de informações acerca das suas prestações. 

Os FBP poderão ser fornecidos de diferentes maneiras. Estes 

apresentam objetivos, direções, formas e afetividades diferentes. “Autores 

como Fishman e Tobey (1978), Siedentop (1983) e Pieron (1998) são 

fundamentais para a compreensão da importância que estes sistemas de 
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observação têm na análise da intervenção do professor” (Sarmento, 1993 

p.44). Relativamente à dimensão objetivo existem os FBP de caráter: 

avaliativo, onde “o professor reage à prestação emitindo um simples juízo ou 

apreciação dessa execução sem qualquer referência à sua forma”; prescritivo, 

onde “o professor reage à prestação do aluno (…) informando-o da forma como 

deverá realizar a execução seguinte (…)”; descritivo, onde “o professor 

descreve a prestação, informa o executante da forma como o realizou”; e por 

último interrogativo, onde “o professor interroga o executante acerca da 

prestação motora” (Sarmento et al., 1993, p. 44). 

Na dimensão direção, o FBP pode ser dirigido: Individualmente, ao 

aluno, quanto a reação do professor, a prestação dirige-se apenas a um aluno; 

ao grupo, quando a reação é dirigida a mais do que um aluno mas não à 

totalidade da turma; e por fim o FBP à classe, onde o professor reage à 

prestação e dirige-se a todos os alunos da turma (Sarmento, 1993). 

A dimensão afetividade é constituída por uma reação positiva do 

professor à prestação do aluno, cuja intervenção se apresenta sob a forma de 

expressão gramatical positiva (afetividade positiva) e o inverso, isto é, quando 

o professor se dirige à prestação do aluno numa forma gramatical negativa 

(afetividade negativa) (Sarmento, 1993). 

 

4.4.3.4 Metodologia 

4.4.3.4.1 Propósito e Objetivo do Estudo 

O propósito central do estudo foi analisar o comportamento do 

Estudante – Estagiário na categoria da instrução nas aulas de EF, 

nomeadamente na emissão de FB. O objetivo específico, pretende analisar se 

existe alguma melhoria da atuação do Estudante – Estagiário, nas dimensões 

objetivo, direção e afetividade do FBP, do primeiro para o segundo Ciclo da 

Investigação – Ação. 
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4.4.3.5 Material e Métodos 

4.4.3.5.1 Amostra 

O estudo Investigação – Ação ocorreu no complexo desportivo exterior 

da Escola Secundária 2 – 3 Clara de Resende, numa turma de 9º ano, com 25 

alunos (nove do sexo feminino e dezasseis do sexo masculino). Toda a turma 

participou na investigação. O principal foco da investigação foi os FBP emitidos 

pelo Estudante – Estagiário. 

4.4.3.5.2 Procedimento de Recolha e Análise de Dados 

A recolha de dados foi realizada com o auxílio de uma câmara de filmar 

digital, marca SONY, com uma Apple Ipad Mini e com a ajuda de um colega 

Estudante - Estagiário. Foram filmadas e posteriormente analisadas quatro 

aulas da Modalidade de Futebol que foi abordada no final do 2º período e 

quatro aulas da Modalidade de Andebol que foi abordado no final do 3º 

período. Cada aula tinha a duração de quarenta e cinco minutos. Foram 

analisadas as dimensões do FBP objetivo, direção e afetividade, foi utilizado o 

instrumento Sistema de Observação do FBP de Sarmento (1993) que visa a 

análise da reação do professor ao rendimento motor do aluno, permitindo uma 

análise quantitativa e estrutural. 

Foram assim, considerados neste estudo Ciclos de Investigação – Ação 

balizados por uma margem adequada à adoção de estratégias pedagógicas 

com vista à melhoria da atuação do Estudante – Estagiário no quadro de 

emissão do FBP. 

No tratamento dos dados, foi realizada uma análise descritiva simples 

por recurso a frequências absolutas e relativas para a quantificação das 

dimensões do FBP acima descritas, auxiliada pelo software Microsoft Excel 

2010. 

Em tempo extra – escola, e com a ajuda de um colega estagiário foi 

elaborada uma síntese de todos os dados que estavam percetíveis nas 

gravações. Existem pequenas partes de aula que não consegui captar com 
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qualidade suficiente para reportar. No caso da dúvida, não se fez contagem 

desse possível FBP. 

 

4.4.3.5.3 Apresentação dos Resultados 

Existem fatores a considerar durante a recolha e análise de dados, de 

forma a este estudo poder ser comparado com outros já existentes. Em 

primeiro é necessário ter em atenção as características da turma em questão; 

segundo as condições espaciais, climatéricas e o material disponível; em 

terceiro os momentos em que as aulas foram lecionadas (oito horas da manha 

de quarta – feira e às duas horas e quinze minutos de quinta – feira).  

 

4.4.3.5.3.1 1º Ciclo de investigação – Ação (Quatro Aulas da 

Modalidade Futebol) 

As categorias apresentadas são ao nível das três dimensões do FB 

observadas: Objetivo, Direção, Afetividade. Dentro do Objetivo temos FB de 

caráter prescritivo, descritivo, avaliativo e interrogativo. Na dimensão da 

Direção do FB este pode ser dirigido individualmente, ao grupo e à classe. Por 

último a dimensão da afetividade, pois os FB podem ser dirigidos de forma 

positiva ou negativa. 

Houve uma grande diferença ao nível da afetividade onde quase não 

existiram FB de caráter negativo. No quadro nº 1 pode ser consultado todas as 

ocorrências absolutas e relativas dos FB nas suas diferentes dimensões.  
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Quadro nº 1: Dimensões do Feedback e respetivas ocorrências absolutas e relativas ao longo 

do 1º Ciclo de Investigação-Ação. 
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A partir da análise do quadro nº 1, percebe-se que não existe grande 

alteração nas três primeiras aulas ao nível do número de FBP emitidos, no 

entanto na quarta aula existiu uma maior percentagem de FBP.  

Relativamente ao Objetivo percebemos facilmente que o mais 

predominante nas quatro aulas observadas, é o de tipo prescritivo. Os 

descritivos, avaliativos ainda são consideravelmente utilizados no entanto os 

interrogativos são quase nulos. 

Na dimensão da Direção do FBP, são predominantes as ocorrências 

individuais. Para a classe e para o grupo aparecem poucas vezes, no entanto o 

grupo aparece de forma mais recorrente. 

A dimensão da Afetividade é percetível o elevado número de 

ocorrências positivas, com a ressalva que nas duas últimas aulas houve 

ocorrências negativas contrariamente às duas primeiras. 
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4.4.3.5.3.2 2º Ciclo de Investigação – Ação (Quatro Aulas da 

Modalidade de Andebol) 

Quadro nº 2: Dimensões do Feedback e respetivas ocorrências absolutas e relativas ao longo 

do 1º Ciclo de Investigação-Ação. 
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 Excetuando a última aula observada, na análise do segundo Ciclo é 

percetível que a quantidade de FB emitido  é superior. Na última aula existiu 

um aumento abrupto do FB avaliativo dirigido à turma e a diminuição do FB 

prescritivo e descritivo. Este fenómeno deve-se ao facto de ser uma aula de 

avaliação sumativa. 

 A direção do FB é na sua maioria individual, à exceção da última aula 

pela razão acima explicada. A avaliação sumativa pressupôs uma direção mais 

para o grupo e para a classe. 

 Na dimensão afetividade, verifica-se a superioridade na tendência a 

comunicar com os alunos de forma positiva. 

 

4.4.3.5.3.3 Comparação entre os dois Ciclos de Investigação – Ação 

 

Figura 1: Ocorrências absolutas do 1º Ciclo de Investigação – Ação comparativamente 

ao 2º Ciclo de Investigação – Ação, na dimensão Objetivo do FB. 

 

Na figura 1, conseguimos perceber que  houve um aumento abrupto de 

FB de caráter Prescritivo. Isto mostra que me dirigi de uma forma mais 

assertiva tentando corrigir o que o aluno ou a turma fez de errado e como 
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devem realizar da próxima vez. Os FB de caráter Descritivo apresentam 

valores semelhantes assim como os Interrogativos. Houve também um 

aumento dos FB Avaliativo.  

Da leitura do gráfico, facilmente se depreende que no 2º Ciclo de 

Observação fui muito mais interventivo, tendo emitido substancialmente mais 

FB na dimensão em questão. 

 

Figura 2: Ocorrências absolutas do 1º Ciclo de Investigação – Ação comparativamente 

ao 2º Ciclo de Investigação – Ação, na dimensão Direção do FB. 

 

Na figura 2, referente à dimensão da Direção do FB, percebe-se também 

um aumento significativo na quantidade de FB emitidos do 1º Ciclo de 

Observação para o 2º Ciclo de Observação. 

O único FB que manteve valores iguais foi o dirigido à Classe. Este tipo 

de FB não foi muito utilizado porque quebra o ritmo da aula. Desta forma 

apenas utilizei este método quando os alunos, na sua maioria, não estavam a 

perceber o exercício e / ou comportamento deles não se mostrava adequado 

para um clima de aprendizagem. 

Houve um aumento do FB dirigido ao aluno (Individual) e também ao  

Grupo. 
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Pode-se considerar que no 2º Ciclo de Observação tive uma postura 

muito mais participativa comparativamente ao 1º Ciclo de Observação, 

existindo melhorias no processo de emissão de FB. 

 

 

Figura 3: Ocorrências absolutas do 1º Ciclo de Investigação – Ação comparativamente 

ao 2º Ciclo de Investigação – Ação, na dimensão Afetividade do FB. 

 

Na figura 3 verificamos que a dimensão de Afetividade não tem grandes 

alterações. O modo com que me dirigi aos alunos foi na sua maioria com um 

comportamento e uma comunicação positiva. Raramente foi utilizado o reforço 

negativo, pois o objetivo é ter os alunos motivados na aula e com vontade de 

aprender. Parece-me não ser pertinente a reação negativa por parte do 

professor perante a prestação do aluno, denegrindo-o. 
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4.4.3.6 Conclusão 

Com o estudo de Investigação – Ação, cheguei às seguintes conclusões:  

 A quantidade de FB emitido no 1º Ciclo de Observação é muito 

inferior à quantidade de FB emitido no 2º Ciclo de Observação. 

 A emissão de FB é preferencialmente de caráter prescritivo, dirigido 

individualmente (ao aluno) por recurso a uma afetividade positiva. 

A presente investigação fez com que existisse uma procura de 

estratégias para melhorar do 1º Ciclo de Observação para o 2º Ciclo, tais 

como: 

 Elaborar o MEC de Andebol com maior cuidado no capítulo 7. 

 Elaborar e estudar muito bem as componentes críticas do plano 

de aula. 

 Para cada exercício procurei palavras – chave para fornecer aos 

alunos. 

 Ser o mais direto possível na instrução do exercício pretendido. 

 Introduzir variáveis e informação aos poucos, isto é, comecei 

apenas por explicar o exercício e ao longo do exercício é que ia 

introduzindo mais informação e emitindo FB para os alunos 

aumentarem o seu nível de sucesso. 

 Ser mais interventivo na aula, aumentado o ritmo e a 

concentração dos alunos. 

 

Com este estudo tive a oportunidade de melhorar, de me tornar mais 

interventivo e de emitir mais FB o que leva a uma maior aprendizagem. Exigiu 

de mim muito trabalho, dedicação e empenho nas aulas. 

A estratégia mais utilizada foi mesmo o estudo da modalidade em 

questão e também uma preocupação muito exigente com os critérios de êxito. 

Enquanto que no 1º Ciclo de Observação (Futebol) não houve um estudo 

preocupado com as componentes críticas para cada exercício e para cada 

aula, no 2º Ciclo de Observação (Andebol) esse estudo e planeamento prévio 

foi mais intensivo o que fez com que os FB de caráter prescritivo fossem 

emitidos mais frequentemente. Cushion (2011, cit. por Mesquita e Rosado 
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2011) afirma que os FB de caráter meramente apreciativo (positiva ou 

negativa) não contém nenhuma informação específica acerca do que se fez e 

do que se deve fazer de seguida para melhorar, pelo que é menos importante 

no ponto de vista da aprendizagem, no entanto, os FB específicos contribuem 

de forma mais eficaz para a aprendizagem dos alunos, na medida que contém 

informação específica que pode facilitar a aprendizagem. Mesquita e Rosado 

(2001) afirmam que a investigação sugere a necessidade de o aluno receber 

informação técnica precisa acerca daquilo que fez (FB descritivo) e / ou o que 

deve fazer para melhorar (FB prescritivo). 

Como limitações ao estudo da investigação, pode afirmar-se o reduzido 

número de aulas e Ciclos. Infelizmente por questões de material e horários do 

roulement não foi possível gravação de um maior número de aulas. Outro 

aspeto em questão é o facto de as aulas do 1º Ciclo de Observação terem sido 

apenas lecionadas no fim do 2º período. Penso que se tivesse sido logo no 

início do EP os valores de FBP emitidos iriam ser mais baixos e também de 

caráter apenas descritivo e avaliativo. 

Em futuros estudos, seria interessante investigar, as diferenças 

existentes entre o tipo e quantidade de FB emitidos numa modalidade de 

caráter coletiva comparativamente a uma modalidade individual. Assim 

podíamos perceber em que modalidades temos mais dificuldade em ensinar e 

intervir com FB oportunos. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
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Fazendo uma retrospetiva de todo o trabalho que fui desenvolvendo ao 

longo do EP, posso afirmar que me senti muito valorizado e que este ano foi 

fundamental para a minha formação enquanto professor de EF. Consegui 

experimentar e vivenciar a realidade do Ensino em Portugal. Todo o 

funcionamento burocrático e pedagógico de uma Escola e de uma turma. 

Percebi realmente a importância do planeamento e da reflexão. 

Consegui viver a experiência de ter que planear e alterar in loco as aulas ou 

porque o roulement estava errado ou as condições climatéricas eram uma 

barreira à prática desportiva no exterior. Senti que se dominar todos os 

conteúdos que vamos abordar, se conhecer o material disponível e o espaço, 

torna-se muito mais fácil manter uma turma controlada e proporcionar-lhes um 

clima propício à aprendizagem. Ao dedicar mais tempo ao processo de 

planeamento e reflexão, pude melhorar a qualidade das aulas e 

consequentemente a eficácia do processo de Ensino - Aprendizagem. 

Os aspetos de colocação na aula, transmissão de conteúdos, transição 

entre exercícios e resolução de problemas de indisciplina também contribuíram 

de forma fulcral para o meu crescimento enquanto profissional. Posso afirmar 

que a relação com os alunos e a transição entre exercícios foi uma evolução 

que nunca vou esquecer. Quem observou as primeiras aulas, onde eu era 

obrigado a adotar uma posição rígida e assertiva e as últimas aulas onde a 

minha postura era descontraída, onde se vivia um clima saudável em que a 

minha relação com os alunos era simplesmente fantástica e de respeito 

recíproco. 

Como foi escrito no PFI considerar cada dificuldade como um obstáculo 

a ultrapassar e não como um problema. Agora no fim, posso afirmar que foi 

exatamente isso que fui fazendo e dessa forma consegui evoluir e tornar-me 

um profissional mais competente. 

Chegando ao fim desta jornada compreendo a importância da formação 

teórico - prática adquirida tanto na licenciatura como no primeiro ano do curso 

em que me encontro. Além de me ter ajudado a criar e desenvolver 

instrumentos de intervenção no processo de Ensino - Aprendizagem, dotou-me 
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de capacidades para enfrentar e resolver problemas que surgiram ao longo do 

EP, na prática de ensino. 

A partir daqui sei que a formação do professor é um processo contínuo, 

onde não existem fórmulas ideais para o sucesso e como profissional 

competente tenho que me informar e estar sempre em constante formação. Ao 

assumir-me professor, assumo-me também profissional autónomo, dinâmico e 

em busca de novos conhecimentos. 

As atividades desenvolvidas na escola, como torneios e ações de 

solidariedade também foram importantes para todo o meu processo de 

formação. Senti-me realizado quando consegui realizar torneios devidamente 

organizados, onde existiu a participação de muitos alunos de forma ativa e 

entusiasta. A Clara Solidária foi uma ação que me comoveu, pois ajudar os 

mais necessitados é, para mim, um dever da sociedade e consequentemente 

da escola. Fiquei feliz em saber que estávamos a dar uma ajuda 

importantíssima aos mais desfavorecidos. Penso que a escola deve ainda 

apostar mais no desporto escolar e continuar com as atividades de 

solidariedade.  

Não posso deixar de realçar todo o trabalho e acompanhamento da 

Professora Cooperante, da Professora Orientadora e dos Colegas Estudantes 

– Estagiários ao longo do EP. As aulas observadas, os seminários em grupo, 

as reflexões individuais, foram fulcrais no meu processo de aprendizagem e 

formação. Senti-me sempre acompanhado, o que resultou num melhor 

desenvolvimento profissional. 

O Projeto Investigação – Ação, foi um desafio diferente e no qual gostei 

muito de me envolver. Surgiu em conversa com a Professora Orientadora e foi 

desenhado logo na fase inicial do ano letivo. Com este estudo percebi que 

podia ser mais dinâmico e participativo nas aulas. Foi indispensável para 

entender que o estudo prévio da matéria que vou lecionar proporciona aulas 

com mais qualidade e ricas em aprendizagem para os alunos. 

Em modo de conclusão, termino este ano de estágio com uma ponta de 

esperança de um dia, ter a oportunidade de lecionar. Sonho para o meu futuro 

profissional, em tempos de difíceis colocações no mercado de trabalho, 
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conseguir realizar o meu sonho porque realmente é aquilo que mais gosto de 

fazer. Tenho plena consciência que esse caminho vai ser difícil de calcorrear 

mas jamais quero desistir de sonhar e de lutar pelos meus objetivos. 
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Anexo I – Plano Anual de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: Rui Romão Ano/Turma: 9ºC Data:  /  / 2013 

Local: Escola Secundária 2 – 

3 Clara de Resende 
Nº Alunos: 25 Hora:  

Aula nº  Espaço: Exterior Duração: ’ 

Aula UD nº    

Unidade Didática:  Função Didática:  Material:  

Objetivo da Aula 

 

 

Parte 

da 

Aula 

Horas Conteúdos  

Organização Didático – Metodológica / 

Esquema 

 

Situações de Aprendizagem 

Componentes 

Críticas 

In
ic

ia
l 

  Chamada e verificação do material  

 
Ativação 

Geral 
  

 
Ativação 

Especifica 
  

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

    

Final  
Retorno à 

calma 

Conversa com os alunos sobre a aula e assuntos 

que poderão ser pertinentes. 
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Anexo II – Cronogramas 

1º Período 

 

 

 

 

 

Data Espaço Nº aula Conteúdo  

19-09-2012 Ginásio  Aula Cancelada 

20-09-2012 Sala de 
Aula 

1 Apresentação 

26-09-2012 Ginásio 2+3 Voleibol (AD) 

03-10-2012 Ginásio 4+5 Voleibol 

04-10-2012 Exterior 6 Velocidade 

10-10-2012 Ginásio 7+8 Voleibol 

11-10-2012 Exterior 9 Velocidade 

17-10-2012 Ginásio 10+11 Voleibol 

18-10-2012 Exterior 12 Velocidade 

24-10-2012 Ginásio 13+14 Voleibol 

31-10-2012 Ginásio 15+16 Voleibol (AS) 

07-11-2012 Exterior 17+18 Velocidade (AS) / Ginástica rítmica 

08-11-2012 Ginásio 19 Ginástica Rítmica 

14-11-2012 Exterior 20+21 Greve geral 

15-11-2012 Ginásio 22 Teste Teórico 

21-11-2012 Exterior 23+24 Basquetebol (AD) 

22-11-2012 Ginásio 25 Ginástica Rítmica  

28-11-2012 Exterior 26+27 Basquetebol  

29-11-2012 Ginásio 28 Ginástica Rítmica (AS) 

05-12-2012 Exterior 29+30 Basquetebol  

06-12-2012 Ginásio 31 Auto avaliação 

12-12-2012 Exterior 32+33 Basquetebol (Avaliação) / Corrida contínua 
(Avaliação) 

13-12-2012 Ginásio 34 Torneio de Voleibol 



CXIII 
 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Espaço Nº aula Conteúdo 

03-01-2013 Exterior 34 Estafetas / Corrida Contínua 

09-01.2013 Ginásio 35+36 Barreiras / Voleibol 

10-01-2013 Exterior 37 Estafetas / Corrida Contínua 

16-01-2013 Ginásio 38+39 Barreiras / Voleibol 

17-01-2013 Exterior 40 Barreiras  

23-01-2013 Ginásio 41+42 Demonstração de Karaté  

24-01-2013 Exterior 43 Barreiras (Avaliação) 

30-01-2013 Pista 44+45 Corrida contínua / Ginástica Acrobática /Futebol 

31-01-2013 Pista 46 Futebol (AD) 

06-02-2013 Pista 47+48 Corrida Contínua / Futebol 

14-02-2013 Ginásio 49 Ginástica Acrobática  

20-02-2013 Pista 50+51 Corrida contínua / Futebol 

21-02-2013 Sala de 

Aula 

52 Teste teórico 

27-02-2013 Exterior 53+54 Futebol 

28-02-2013 Ginásio 55 Ginástica Acrobática 

6-03-2012 Exterior 56+57 Futebol 

7-03-2012 Ginásio 58 Ginástica Acrobática (Avaliação) 

13-03-2012 Exterior 59+60 Futebol (Avaliação) 

14-03-2012 Ginásio 61 Auto avaliação 
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Data Espaço Nº aula Conteúdo 

03-04-2013 Ginásio 62+63 Trampolim / (Trabalho de Força e flexibilidade) 

04-04-2013 Exterior 64 Triplo Salto 

10-04-2013 Ginásio 65+66 Trampolim / (Trabalho de força e flexibilidade) 

11-04-2013 Exterior 67 Triplo Salto 

17-04-2013 Ginásio 68+69 Trampolim (AS) 

18-04-2013 Exterior 70 Triplo Salto  

24-04-2013 Ginásio 71+72 Badminton / (Trabalho de força) 

2-05-2013 Exterior 73 Triplo Salto ( AS) 

8-05-2013 Exterior 74+75 Corrida contínua e condição física 

9-05-2013 Ginásio 76 Teste escrito 

15-05-2013 Pista 77+78 Andebol  / (Trabalho de resistência) 

16-05-2013 Ginásio 79 Badminton 

22-05-2013 Exterior 80+81 Andebol / (Trabalho de resistência) 

23-05-2013 Ginásio 82 Floorball 

29-05-2013 Exterior 83+84 Andebol / (Avaliação da resistência) 

30-05-2013 Ginásio 85 Floorball 

05-06-2013 Exterior 86+87 Andebol  (AS) 

06-06-2013 Ginásio 88 Torneio / Auto avaliação 

3º Período 
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Anexo III – Compail Air 
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Ficha de Jogo 
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Anexo IV – Torneio Clara Champions League
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Texto V – Tag Rugby 
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Anexo VI – Poster – Jornadas de Encerramento do Estágio Profissional 



 


