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Resumo 

 

 A Alice no país das maravilhas é a história de uma rapariga que parte à 

aventura no mundo dos seus sonhos. A aventura que vos tento retratar aqui, é 

a minha aventura, que em semelhança à da Alice, eu também parto à aventura 

num país desconhecido e a que dão o nome de Estágio Profissional.  

Nos próximos capítulos tento retratar-vos, o mais fidedignamente 

possível, o país das minhas maravilhas, a minha história, a história de uma 

aluna que partiu à aventura e regressou Professora. Que no meio de tanta 

magia e novidade cresceu. 

 As minhas maravilhosas aventuras tomaram lugar nos mais diversos 

sítios e momentos, não podendo eleger a Escola, como o único local da minha 

atuação; o país das minhas maravilhas repartia-se pela Escola Secundária 

Almeida Garrett, onde aterrei e me dei conta, pela primeira vez, do país 

maravilhoso que me esperava, dos colegas, dos adultos, das leis e das 

funções. E ao longo do caminho fui descobrindo novos espaços, que me 

apareciam agora totalmente distintos de momentos anteriores, a Faculdade, a 

Biblioteca, a minha secretária, tudo tinha sido alterado, tudo estava diferente 

neste ano que se transformava em caminho, em aventura e crescimento. 

 Guio-vos pelo meu ano com referência a cinco capítulos, englobando 

pequenos excertos de “A Alice no país das Maravilhas” de Lewis Carroll, como 

forma de vos enquadrar na minha história e na minha perceção do ano de 

estágio. Ao longo destes cinco capítulos tento englobar as quatro áreas de 

“Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, “Participação na Escola e 

relações com a comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”, definidas nas 

normas orientadoras do Estágio Profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

COMPETÊNCIA, CRESCIMENTO. 
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Abstract 

 

The story of Alice in Wonderland is about a girl on an adventure in the 

world of her dreams. The adventure that I try to show you here is my adventure. 

That like Alice’s, I also sail in to the unknown world that is called Practicum 

Training. 

In the following chapters I try to limn you, as truly as possible, my 

wonderland, my story. The story of a student that went on an adventure, and 

returned as a Teacher. In between the magic and novelty she grew. 

The wonderful adventures took place in the most diverse places and 

moments. I can’t elect the school as the only place of action. My wonderland 

was shared by the Secondary Almeida Garrett School, where I landed and I 

realized, for the first time, the wonderland that was waiting for me, my 

colleagues, the adults, the laws and the tasks. And along the way I discovered 

new spaces, old places now seen as knew, my college, the library, my desk, all 

had been changed. All was different from before, this year that was transformed 

in a path, an adventure and growth. 

I guide you through my year in five chapters, referring to little passages 

of “Alice in Wonderland” of Lewis Carroll, as a way to explain to you my story 

and my perception of this year. 

Along these five chapters I try to refer to the four main areas defined in 

the standards of the Practicum Training, “organization and management of 

teaching and learning”; "Participation in school and community relations" and 

"Professional Development". 

  

 

KEY WORDS: INITIAL TRAINING, PRACTICUM TRAINING, COMPETENCE, 

GROWTH. 
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"Não há sossego - e, ai de mim!, nem sequer há dese jo de o ter." 

 

Bernardo Soares, em Livro do Desassossego.  

 

Aqui me apresento, despida de preconceitos, livre de críticas ou 

julgamentos.  

Aqui, me apresento de braços abertos, cabeça inclinada para trás em 

direção a um céu que me protege, olhos fechados e sorriso na alma. Porque 

aqui estão descritos todos os obstáculos, todas as lágrimas, todos os sorrisos e 

gargalhadas. Tatuado no meu pensamento e em mim, na minha alma e na que 

dou a conhecer ao mundo, encontra-se um ano repleto de aventuras, 

desventuras, problemas e soluções.  

Numa descrição de dor e alegria, de esforço e perseverança, de vitória , 

está o meu ano de estágio, o meu testemunho, a confirmação da minha vida. 

Quero que, como uma Alice no seu maravilhoso mundo, caiam por uma 

toca de um coelho, deslizem por um túnel de palavras e percebam o meu 

mundo, vejam pelos meus olhos, sintam os meus arrepios. Para que me 

compreendam, para compreenderem os encantos e desencantos, as certezas 

e incertezas desta viagem, têm de me perceber a mim, de me ver a mim, sem 

maquilhagem.  

Comecei a escrever o meu relatório em Setembro, quando comecei as 

escrever as primeiras palavras do meu diário de bordo e o meu  estágio, o meu  

ano, não se separa em nada do que sou , de como me identifico, de como vivo. 

Assim também este relatório, este romance em que transformo a minha vida, 

não poderá deixar de ser meu e único. 

Fica o convite, para partir à descoberta e à aventura do desconhecido. 

Há algo de ternamente reconfortante quando flutuo de mim, pairo e 

observo o caminho que percorri até este momento, reparo nas diferenças e 

desvios do plano que tinha inicialmente traçado, do que tinha imaginado, do 

que previa, das diferenças que me formaram e me impeliram a ser.  
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Mais do que relatar o se ser professor, quero que percebam o porquê de 

se ser professor, quem é o professor, e que a minha forma de olhar o mundo 

vos explique este existir. 

Apresento-vos este relatório como um mapa do meu crescimento 

enquanto pessoa e enquanto professora. Tendo tido o privilégio de assistir na 

primeira fila do teatro, de ter alterado o guião ao longo dos atos, de ter revivido 

as cenas, apresento-vos a minha perceção da queda pelo tronco imaginário e 

sombrio da árvore. 

Tal como um espelho, que reflete a nossa imagem, o meu relatório de 

estágio é o reflexo de mim, onde me exponho, onde me mostro, onde existo. 

Apresenta-se como a confirmação do meu trabalho, do meu percurso, do meu 

crescimento.  

Um ano, uma etapa, um desafio… 

Basta apenas virar a página. 
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1. Introdução 

 

Quando pensei o relatório, regressei aos dias de escola primária, em 

que queria ficar na cama a dormir. Só hoje, é só um dia! Amanhã vou! 

Contrariada levantava-me, e vestia-me, sem um soluço, nem réstia do 

desespero e da preguiça anterior, seguia segura até à minha escola, até ao 

recreio e aos amigos. E lá permanecia, sem tristezas, sem devaneios, como se 

tudo não tivesse passado de um sonho mau, que ao mais pequeno raio de sol 

tivesse desaparecido sem deixar rasto. 

Quando pensei o relatório de estágio, queria parar o tempo, dizer-lhe 

para não avançar, só um dia, para parar só hoje, amanhã podia regressar, 

amanhã eu teria já reunido as forças para pensar, para escrever, para ser. 

Foram precisos muitos dias, foi preciso muita força. 

Este relatório, aparece-vos num registo diferente dos demais, aparece 

negando-se à normalidade, simultaneamente renunciando e integrando as 

orientações. Aparece com tudo e despido de nada. 

No regulamento do estágio, no planeamento do mestrado em ensino 

aparecem uma série de tarefas, requisitos que nos são, mais ou menos, 

impostos, aparece o que fazer a seguir. 

De início, olhava pasmada para o mapa que me tinham dado, e rodava-o 

constantemente pelas mãos, para tentar perceber qual a parte que tinha que 

virar para cima. Não percebi imediatamente, e mesmo agora, não tenho a 

certeza de ter percebido. Contudo percebi o meu  mapa, percebi quando juntei 

diferentes palavras, de diferentes frases, e olhei ao contrário do que era 

suposto. 

Escolhi a Alice, no país das maravilhas, porque como a Alice também 

sonho acordada, também questiono e duvido, também me tento integrar (muito 

grande ou pequena demais, nunca sei qual é a correta). 

Escrevi este relatório como penso, como respiro, como sou. E por ser, 

escolhi este curso, e com essa escolha vieram as mais diversas tarefas e 

requisitos. 
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Organizei a minha viagem, a minha queda, e o vosso passeio pelas 

minhas ruas de forma a integrar, as quatro grandes áreas da minha atuação, 

uma alusão à própria viagem que a Alice iniciou ao perseguir um estranho 

coelho e o seu relógio. Levo-vos na minha viagem, na persecução do sentido e 

do significado de “Ser Professora.”  

Esta viagem inicia-se não pelo caminho, muito menos pelo destino (que 

será revelado apenas ao longo das paragens), mas pela apresentação da Alice 

que há em mim, de um “Eu, Alice”, onde vos explico esta personagem de 

história de crescer, que representa o meu papel de pessoa.  

Para que compreendam o caminho, mostro-vos a queda, a aterragem e 

a chegada ao país maravilhoso, ao Estágio, ao seu contexto e às suas 

pessoas. Depois de tudo sintetizado e organizado, do cenário explicado e bem 

iluminado, partimos à aventura.  

O desenvolvimento profissional, definido por Matos (2012), e que se 

reporta à Realização da Prática Profissional, aparece explicado em três partes, 

nas quais vou englobando as três primeiras áreas descritas nas Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional, por Matos (2012a): 

• Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. 

• Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade.  

Podem identificar-se várias semelhanças com a própria estória da Alice, pelo 

que decidi dividir o meu ano, e o capítulo quatro final, pelas interrupções letivas 

e as preocupações que marcaram cada uma das fases. 

 Mantém-se o convite, basta apenas virar a página. 
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2. A Alice que há em mim! 
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2. A Alice que há em mim! 

 

“If at first you don’t succeed, try, try again!” 

Thomas H-Palmer. 

 

Escolhi esta primeira frase, para vos dar as boas vindas. Para vos iniciar 

neste capítulo de viagem, de guia, de mostra.  

Escolhi esta frase por ser a frase que se repete vezes sem conta na 

minha mente, que passa pelos meus olhos e me relembra que ainda não 

acabou. 

Trouxe-vos a todos até aqui, antes de iniciarmos esta aventura, porque 

quero que me conheçam, que me vejam, que observem o mundo pelos meus 

olhos, que identifiquem as cores, que compreendam o sentido.  

Escolhi a Alice, aquela personagem tão familiar da minha infância, por 

me sentir como uma verdadeira Alice que sonha acordada, que pesquisa, que 

cai por um buraco desconhecido e aterra num lugar mágico e maravilhoso. 

Para vos mostrar esta Alice que habita em mim, para compreenderem o 

meu estágio, preciso que retirem as lentes com que observam o mundo, 

abandonem os preconceitos, desliguem a música que passa na vossa cabeça 

e passem a ouvir a melodia que invade a minha. 

O meu estágio, esse lugar por onde vos pretendo guiar, porque é meu, é 

único e não podia ter sido de outra forma. Como eu, reflete-se em escritos, em 

palavras, em reflexões momentâneas e íntimas. 

Esta “sou eu”, um ser inacabado, incompleto e insatisfeito com o mundo 

e comigo, com a própria espécie humana.  

Esta “sou eu:” a vossa Alice, a estender o braço, o mais possível, a 

empoleirar-se num banco tentando em jeito de malabarismo tocar o céu. 

Esse mundo onde aterrei, esse país das maravilhas, formou o meu 

caminho, foram-me mostradas diferentes formas de ser, de percorrer e de 

existir. 

 Tudo o que aqui vos escrevo, como escrevo e sinto, tem um significado, 

tem um valor, advindo duma necessidade atroz de ser, de seguir, de baloiçar 
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com a corrente, de nadar com e contra ela, de continuar sempre, à procura, à 

espreita, na expetativa. 

 

“Aprender até morrer.”  

Adágio popular. 

 

2.1. Que Alice? 

 

Há vinte e cinco anos que me chamam Marisa, só Marisa sem segundo 

nome. Natural de Cascais, vivi toda a minha vida perto dos encantos da capital, 

para fazer uma pausa há cinco anos e viajar até ao norte do país, até esta 

cidade que me acolheu com tanto carinho – o Porto. 

Posso com toda a certeza afirmar que desde que me lembro que o 

Desporto faz parte da minha vida, da vida da minha família. Com a influência 

de dois irmãos mais velhos, que me arrastaram e motivaram para prosseguir 

uma carreira desportiva, tive a oportunidade de enriquecer a minha formação 

com o Desporto. Tornei-me na pessoa que hoje se apresenta ao mundo. Uma 

pessoa com uma insaciável sede de ser, de descobrir, de gritar quando não 

concorda, de gritar porque é preciso ouvir o barulho, o descontentamento, a 

emoção de ser.  

Como Bento (2010, p.17) nos chama a ser, “o desporto e todas as 

expressões da cultura humana servem exatamente para isso: para arrancar o 

Homem do estado animal, dos instintos e impulsos primários, das formas 

originárias e arcaicas. Para sublimar a nossa natureza original, e em cima dela, 

edificar uma condição humana, marcada pela racionalidade, pela técnica, pela 

arte, pela virtude, pela ética e pela estética, isto é, pela excelência.” 

Sou persistente, perfecionista e teimosa, não me permito desistir, levo-

me até aos limites inimagináveis, luto e corro insatisfeita no encalço dos meus 

sonhos.  

Sou assim, porque não tinha sentido ser de outra qualquer forma. 



- 15 - 
 

Acredito que se tivesse nascido noutro qualquer lugar, noutra qualquer 

família poderia ser diferente. Não me teria cultivado desta forma, não teria esta 

visão do mundo.  

A minha família espicaçou-me, levou-me a agir, mesmo quando tudo o 

que queriam era que ficasse quieta, que obedecesse, que pensasse cor-de-

rosa e não vermelho! Contudo tudo fez para me incutir valores, formas de estar 

e espírito crítico. E ecoa em mim, a frase repetida nos longos anos da minha 

adolescência: “Marisa, temos que ser melhores que os outros! Não iguais!”  

Por ser descontente, por pensar vermelho e não cor-de-rosa, por não 

querer ir com a maré, única e exclusivamente por não saber onde me leva, tive 

muitos choros e soluços, sorri apenas quando quis, ri até cair ao chão por não 

poder conter a alegria que me invadia. 

E recordo-me dos tempos de escola e estar sentada na fila mais perto 

da janela, na 2ª ou 3ª classe, na escola primária nº1 de Tires, segundo lugar a 

contar da frente, e a minha professora de matemática, a Professora Milu, nos 

perguntar o que queríamos ser quando fossemos grandes. E respondi com 

toda a certeza de uma pessoa crescida, que ia ser professora de ginástica. E 

identifico ao meu lado esta miudinha de oito anos, que me levou a entregar a 

candidatura para mestrado em ensino e não para outra coisa qualquer.  

Os caminhos não são todos iguais, uns demoram mais que outros, uns 

têm muitas curvas e montanhas, e há outros que é tal e qual uma pista de 

aviação. Não posso dizer que o meu caminho tenha sido simples, fácil e direto, 

vejo-o como atribulado, confuso e cheio de dias enublados, mas aqui estou eu 

e sobrevivi. 

Podia falar do percurso que me guiou até este momento, podia relatar, 

em infindáveis páginas, os títulos, as medalhas, as birras e as lesões que 

fizeram parte da minha vida, mas tudo isso deixou de interessar, porque o que 

me marcou, foram as lições que aprendi no caminho. Como – quando, com 

seis anos, soluçava depois de ter falhado um exercício de ginástica e me 

diziam: “Magoaste-te? Doeu? Então levanta-te e faz direito!”. Foi aqui que 

aprendi, que a mão amiga que te ajuda a levantar, nem sempre é aquela que 

estende o braço, mas a que te obriga a lutar. 
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E continuei, lutei em tantos outros momentos, em que nenhuma mão me 

impelia a lutar, onde não ouvia aquela voz em surdina para não desistir, mas 

enfrentei os obstáculos, ultrapassei as minhas expetativas, lutei contra 

preconceitos e cheguei intacta.  

 

 

 “É a hora!” 

Fernando Pessoa, em A Mensagem.  

 

Iniciei este ano, este estágio, sem saber onde estava o Sul (sorrio). Por 

ter um enublado de sensações que envolviam as minhas escolhas, adotei a 

única postura que conhecia, que me era familiar e íntima, um existir e agir 

suporte da exigência e determinação de uma atleta, que se compromete a 

ultrapassar os limites.  

Deslumbrada pela oportunidade única, de dar um pouco de mim, de 

marcar o caminho dos meus alunos, como me marcaram tantos professores 

que cruzaram os seus caminhos com o meu, fui descobrindo e compreendendo 

que para se ser professor é necessário ser criativo, paciente e obstinado, dotar-

se de uma capacidade inesgotável de sorrir e abraçar os obstáculos que 

teimosamente se colocam no caminho, e continuar. 

 

 

2.2. O sonho 

 

O estágio aparecia muito ao longe, como uma miragem, era a última 

etapa, era o momento. Eram todos os soluços que se acumulavam em mim, à 

espera de explodir, à espera de me enfraquecer lentamente em medo e 

insegurança. 

Não consigo descrever com exatidão os sentimentos que marcaram 

esses momentos, sei que ao ver o meu nome na lista de colocados no 2º ciclo 

adormeci o medo, as incertezas e inseguranças, coloquei um sorriso nos 

lábios, nos olhos e na alma. Existia tanto trabalho. Tanto me alertaram da dor, 
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dos soluços e dos trabalhos infindáveis, que adormeci o meu real medo, 

guardei-o numa caixinha longe do meu coração. 

Os meses iam avançando, com mais ou menos trabalho, os semestres 

seguiam-se uns atrás dos outros, fornecendo-nos apenas uns instantes, 

escassos, para respirar. E a ansiedade de ser confrontada com o estágio, com 

a turma, com aqueles vinte e quatro pares de olhos atentos e expectantes, 

adormecia em mim, apenas para ressurgir renovada e com uma força capaz de 

me derrubar. 

O meu verão foi uma prenda, foi um apagar do último ano, não havia 

medo, não tinha soluços, as lágrimas transformavam-se em gargalhadas, em 

escaldões de tempo sem fazer nada. Queria resumir o que escrevi como o 

primeiro impacto do estágio, mas é-me impossível resumir, por isso, deixo-vos 

algumas passagens daquele primeiro dia: 

 

 “O primeiro momento que me aterrorizou, bloqueou, e não parecendo 

ser suficiente, me assolou num mar de lágrimas, incertezas e dúvidas chegou 

ao abrir o primeiro email do meu designado professor cooperante, no qual se 

encontravam 21 artigos para ler num prazo de 4 dias. O ano de estágio tinha 

começado! (…) 

E por entre soluços e imagens muito turvas, encontrava-se a minha 

única certeza: “ que vou eu fazer?”. (…) 

Durante visitas e sorrisos, apresentações e dúvidas, planos e projetos, 

tinha chegado a hora de trabalhar, o que temos para fazer, qual o primeiro 

passo, quais as decisões? Vamos ser professores, este é o ano de sermos 

professores , uma turma inteirinha a nosso cargo, um 10º ano, o primeiro ano 

de três, e como eu, imagino que também muitos alunos estejam numa 

inquietação de incertezas, em antecipação do que virá agora.” 

 (17 de Setembro de 2012) 

               

Foi como uma epifania, como se por momentos nada mais importasse, 

porque seríamos efetivamente professores e um professor não pode ter medo. 
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E esse meu sonho, meio acordado, na tentativa de perceber o 

verdadeiro e real significado de se ser professor, existia como as nuvens num 

belo dia de sol. Nuvens que se moldavam à medida que sonhava, que 

pesquisava, que encontrava frases, passagens, ideias que serenavam a minha 

alma conturbada, e encontrei muitos, e sonhei mais e percebi. 

Percebi com clareza, enquanto caía pela toca do coelho abaixo qual 

Alice e desejava apenas não aterrar de cabeça, que o estágio é “um projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar.” (Matos, 2012a). 

Era este o momento de colocar em prática todos os ensinamentos do último 

ano, o resultado daqueles trabalhos que na altura me pareciam infindáveis, de 

recordar objetivos e metas de aprendizagem, de pesar opções e tomar 

decisões conscientes. 

Acordei para esta aventura final, percebi que tudo se definia pela minha 

capacidade de exteriorizar o que sabia, o que sentia e colocá-lo à disposição 

dos meus alunos, transformar-me em forma legível e percetível. Pegar em mim, 

no meu conhecimento e na minha força e mostrar-me ao mundo, não 

desistindo da Alice que me define, mas apresentando-a com legenda.  

Quando finalmente aterrei, depois do escorrega em que tinha caído, 

notei que ainda estava inteira, que estava de pé, que flutuavam frases em 

forma de fumo sobre ser professor, que justificavam a minha postura, que me 

espicaçavam e me desafiavam a avançar. 

 “Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz 

em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação.” (Matos, 2012a). Era esta a missão, 

esta a seta que indicava o caminho, bastava apenas olhá-la do sítio correto, 

com motivação e empenho para descodificarmos o caminho que nos esperava. 

Perdi-me em vários momentos, olhava em redor e as frases 

desapareciam, as setas rodopiavam numa velocidade que não me permitia 

perceber o que fazer a seguir. E prosseguia, tentava encontrar sentido neste 
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curso, neste trabalho, nesta missão e descobria que como eu, também há 

quem se justifique pela “capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido” (Alarcão, 1996, p.175). Atribuir significado às ações, ao caminho, 

explicá-las, justifica-las, fazer do pensamento o nosso escudo protetor contra o 

desconhecido. 

Se não me revelasse como ser insatisfeito, aceitaria de braços abertos e 

olhos fechados, o facto de os professores terem “que ser agentes ativos do seu 

próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao 

serviço do grande projeto social que é a formação dos educandos.” (Alarcão, 

1996, p.177). Por não aceitar, acredito que todos e não apenas os professores 

devem ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento, chamados a intervir 

na formação da sociedade, do futuro.  

Contudo, acredito que ao me comprometer a ser professora, é da minha 

responsabilidade efetivar mudança e provocar inquietação. 

Sei que a minha formação está longe de concluída. Será realmente: 

Aprender até morrer!  

Farias & Nascimento (2012), defendem a formação inicial como o dotar 

da capacidade de absorver os saberes e competências que permitam 

estabelecer uma relação harmoniosa com a profissão. Não obstante o facto de 

a formação profissional dever “ser inteligente o bastante para atribuir um papel 

essencial à experiência dos formandos” (Hadji, 2001, p.16). 

Revejo o meu estágio, o percurso que fiz, que quis percorrer como um 

acumular de saberes, de formas, de procura de soluções, um espaço de 

“dotação” de capacidades, habilidades e destrezas para “enfrentar” os desafios 

da profissão docente. O que retiro para mim, para o meu crescimento, é que 

todo este percurso, o choque com a realidade, as incertezas, inseguranças, 

dúvidas e medos fazem parte do caminho, mas não o ditam, nem tampouco 

determinam a nossa vida futura. Em vez disso, apresentam-nos um mar de 

possibilidades até então inimagináveis. 

Ao aterrar neste país das maravilhas e o identificar como meu, como 

único, irreproduzível noutro qualquer contexto ou pessoa, fui percebendo a 

semelhança das fases, pelas quais todos passam. Aqueles momentos 
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imprescindíveis à nossa formação, pois “durante o Estágio profissional, o 

estudante-estagiário tem a oportunidade de transformar os seus 

conhecimentos, no sentido de os adequar às exigências contextuais e práticas. 

(…), tanto a teoria como a prática são indispensáveis à ação do professor, pois 

ganham significado na coexistência, na interligação.” (Batista et al., 2012, p. 

95). Batista não se reporta apenas ao seu estágio e ao dos seus orientandos, 

mas de uma maneira geral ao processo que nos eleva a professores, e que 

todos nós vivemos, de uma ou de outra forma. E não é só ela quem o diz: 

“O desenvolvimento pessoal, social, ético, profissional e científico do 

professor, a formação é um processo eminentemente pessoal, construído pelo 

próprio sujeito, baseando-se nas suas vivências, nas suas experiências, 

motivações e projetos de vida.” (Cunha, 2008, p.99). 

“Entende-se “formação de professores” o processo pelo qual os futuros 

professores, ou professores em exercício, se preparam para desenvolver a 

função de docência. (…) conjunto de medidas que visam facilitar aos futuros 

professores o “aprender” a “ensinar” e, os professores em exercício, a contínua 

melhoria da atividade profissional (Félix, 1991, cit. por Cunha, 2008, p. 100). 

Foi nesta premissa que iniciei a minha formação, num catapultar de 

saberes para a prática, pois “O equilíbrio entre a teoria e a prática poderá 

possibilitar um verdadeiro diálogo, a partir do qual a prática venha a adquirir 

uma dimensão epistemológica mais profunda, contribuindo para uma 

intervenção educativa eficaz e fundamentada. A prática é fonte de construção 

do conhecimento e reflexão sobre as práticas, o instrumento dessa construção. 

Cada professor deverá ter a capacidade de desenvolver o seu próprio quadro 

interpretativo sobre o ato educativo, o qual resulta de uma reflexão sistemática 

e fundamentada acerca de significado das experiências da prática e das 

técnicas educativas baseadas na investigação.” (Cunha, 2008, p. 78). 

Dotando o meu caminho, as escolhas e decisões, de um sentido: não 

realizando e atuando como uma marioneta, mas integrando conhecimentos, 

dificuldades, expetativas e crenças, não me negando enquanto ser pensante e 

senhor do seu destino, mas absorvendo as complexidades e descodificando-

as. 
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Pego em todas as fases, no processo, nas dificuldades e vitórias, 

descrevo-vos o que foi para mim o estágio, os sentimentos, inseguranças e 

vontades, e o encanto de descobrir o que é ser professor! O meu apaixonar 

pela profissão, pela ideologia, pelo ser. Numa viagem, numa aventura, em tom 

de vida vivida e partilhada. 
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3. A toca, a queda, a chegada - O Estágio 
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3. A toca, a queda, a chegada - O Estágio 

 

Passa uma Borboleta por diante de Mim 

 

“Passa uma borboleta por diante de mim 

E pela primeira vez no Universo eu reparo 

Que as borboletas não têm cor nem movimento, 

Assim como as flores não têm perfume nem cor. 

A cor é que tem cor nas asas da borboleta, 

No movimento da borboleta o movimento é que se move, 

O perfume é que tem perfume no perfume da flor. 

A borboleta é apenas borboleta 

E a flor é apenas flor.” 

 

Alberto Caeiro. 

 

A toca por onde me deixei escorregar, por onde caí, fechando os olhos 

com medo do que se seguia, tinha o nome de – Escola. E como a toca da 

estória da Alice, a escola sempre foi para mim, correr atrás de um coelho 

branco com um grande relógio ao pulso. 

Na subsecção III da Lei de Bases do sistema educativo, vem descrito no 

artigo 11º ponto 3 que “o ensino universitário, orientado por uma constante 

perspetiva de promoção de investigação e de criação do saber, visa assegurar 

uma sólida preparação científica e cultural e proporcio nar uma formação 

técnica que habilite para o exercício de atividades  profissionais e 

culturais  e fomente o desenvolvimento das capacidades de conceção, de 

inovação e de análise crítica .” Foi com esta perspetiva que prossegui os 

estudos universitários,1º ciclo, e posteriormente 2º ciclo, numa tentativa de me 

melhorar enquanto pessoa, enquanto ser pensante, com o intuito de colaborar 

e acrescentar algo à minha formação e à própria sociedade que me acolhia. 

Através da implementação do Processo de Bolonha possibilitou-se o 

reconhecimento de graus académicos em todos os países signatários da 
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Declaração de Bolonha, abrindo assim novas oportunidades de emprego e 

opções fora do sistema educativo português. Para a, inevitável e desejada, 

passagem de aluno a professor, e para o reconhecimento dentro do Espaço 

Europeu de Ensino como detentora de capacidades de lecionação, ficou 

estabelecida a exigência da detenção de 2ºciclo em ensino da educação física 

nos ensinos básico e secundário (ou habilitações equivalentes) que 

proporcione o grau de mestre para o exercício da profissão docente. 

 Requerido, como última etapa da minha formação, da passagem para 

Mestre e para o reconhecimento de Professora, aparece o estágio profissional. 

A minha escola ideal existe num misto de utopia e sonho, e penso, às 

vezes, se será possível algum dia existir. Por isso, ao preencher a minha 

candidatura para a minha futura escola de estágio, invadiu-me um arrepio frio, 

no meio do calor de Paris, que por momentos me fez esquecer as tão 

esperadas, antecipadas e batalhadas férias.  

A escola pública era para mim um autêntico mistério, um desafio, um 

lugar por detrás de um espesso nevoeiro. Não sabia o que esperar, o que, e 

como fazer, por onde seguir. O estágio aparecia envolto em papel celofane, 

não era completamente opaco, mas também não permita ver com a 

transparência desejada essa etapa final da minha formação, a tão esperada e 

temida passagem de aluna/estudante a professora. 

“A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional (EP) consideram os 

princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes do 

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

fevereiro e têm em conta 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 Educação Física. O EP é uma unidade 

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

Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos.” (Matos, 2012b).  

Não havia como, nem para onde fugir, e apesar do medo e da 

ansiedade, não desejava passar à frente desta etapa, queria vivê-la na íntegra, 

sentir cada momento, pesar cada decisão.  
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Contemplava a lista de escolas que me eram dadas a escolher, e em 

admiração permanecia. Como se as contemplasse pela primeira vez, como se 

fosse um mundo totalmente novo  – um país das maravilhas . 

Preenchi a lista do fim para o início, na esperança de que quando 

chegasse às dez primeiras opções, a minha tarefa fosse iluminada e por 

alguma razão, que me fugia do controlo, eu tomaria uma decisão consciente e 

“certa”, que me guiasse nesta aventura. 

As dúvidas persistiam, pois a minha decisão naquele momento, no meio 

do calor de Paris, no final de julho, no mês de pausa, determinaria todo o ano 

seguinte, e era um peso sobre demais para aquele momento. O passo seguinte 

na minha formação, que ditaria o terminar de um ciclo, a passagem por uma 

fase de afirmação pessoal e de crescimento. 

Consciente da importância desta escolha, deste passo que determinaria 

os seguintes, assistia-a ao seu enquadramento na escolha que tinha realizado, 

um ano e pouco antes.  

“O EP é uma unidade curricular superiormente enquadrada pela 

Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário, presidida pelo Diretor do Curso.” (Matos, 2012b). Para que o meu 

caminho não fosse interrompido, para que o sonho se completasse, esta era a 

última estação. 

Esta toca, por onde tinha descido, acabando por aterrar num mundo de 

surpresas, deixou-me num estado de admiração e perplexidade. No entanto 

consegui perceber que também me tinham sido dados alguns guiões, algumas 

setas, passos familiares a cumprir, restava-me apenas descodificá-los. 

Para me ajudar ao longo do caminho, tinha o regulamento da unidade 

curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, que 

determinava a minha atuação, regia-me e orientava-me, mostrava-me as 

funções, as permissões, as liberdades de se ser para crescer . Foram-me 

atribuídos também dois elementos chave, para que a minha formação se 

tornasse completa: um professor cooperante e um professor orientador. “A 
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orientação da prática de Ensino Supervisionada é realizada: Por um docente da 

FADEUP, adiante denominado orientador da FADEUP, nomeado pelo órgão 

competente, ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio 

Profissional; Pelo professor cooperante, escolhido pela comissão científica, 

ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio Profissional.” (Matos, 

2012b). 

E assim começou, pelo início… 

 

 

3.1. O lugar. 

 

O país que aqui vos apresento é o enquadramento em que fui colocada, 

após a queda, após a dúvida. É este o meu país. Seria esta a minha casa. 

Descrito no regulamento da unidade curricular do Estágio Profissional, o 

artigo 1º começa com: “A Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – 

Prática de Ensino Supervisionada (PES).” (Matos, 2012b). 

Ora o objetivo que descrevem, elucida claramente a missão e o 

propósito desta viagem, “O EP visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão.” (Matos, 2012b). 

“As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem 

ser pensadas como uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a 

simplificação do humano (das suas experiências, relações e valores), que a 

cultura da racionalidade empresarial sempre transporta.” (Nóvoa, 1992, p.16). 

No auxílio desta minha nova tarefa, alertaram-me ao longo do caminho, 

mentiria se dissesse que esta queda, este meu país maravilhoso, fosse 

totalmente desconhecido. Como a Alice, que pesquisa lugares escondidos na 
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sua mente através dos sonhos, também eu, mais consciente que inconsciente, 

tinha conhecimento do estágio, do espaço “escola”, onde seria chamada a agir.  

Matos (2012a) refere-se às áreas de participação e relações com a 

comunidade com o objetivo de “contribuir para a promoção do sucesso 

educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora.” 

 Tomando a escola com um renovado significado, ambicionava fazer 

parte de uma escola, onde “o funcionamento de uma organização escolar é 

fruto de um compromisso entre a estrutura formal e as interações que se 

produzem no seu seio, nomeadamente entre grupos com interesses distintos.” 

(Nóvoa, 1992, p. 25). 

Como Cunha (2008, p.111) descreveu, toda a formação de professores 

“deve assentar em várias componentes inseparáveis, que influenciam o 

carácter pluridisciplinar e multidimensional do ato formativo e educativo e que 

estão na base da estruturação de outras orientações formativas, 

nomeadamente assentes nos contributos e nas influências da escola, do 

currículo, da cultura profissional, da cultura política e do envolvimento social.” É 

no seguimento de uma construção pessoal e assente numa formação completa 

que o meu estágio se insere num grupo, num local, capaz de providenciar toda 

a informação necessária a um crescimento com bases sólidas. 

 

 

3.1.1. Que lugar? 

 

A escola que escolhi, quando num impulso de frieza e determinação, 

neguei a névoa e as dúvidas que me rodeavam, e a coloquei no primeiro lugar 

da lista, foi a minha escola - a Escola Secundária Almeida Garrett (ESAG). Ora, 

não terá sido totalmente, nem remotamente ao acaso. A verdade é que a sua 

reputação precedia-lhe e por ser a última fase, o terminar dum ciclo, deste 2º 

ciclo, não podia deixar de almejar a melhor de todas as escolas. Colocar a 
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minha formação num local que satisfizesse os meus objetivos de uma utópica 

“Perfeição”. 

Nesta minha aventura, partilhada com e ao mesmo tempo tão distinta da 

de tantos outros estudantes que assumiram este caminho, existia um objetivo 

concreto e real, compartilhado, uma passagem crucial para a ação, uma 

relação teoria-prática. Um saber que se transformaria em prática, e uma prática 

que alimentaria a minha sede de saber. 

Aliando-me a Cunha (2008, p.80) “o profissional competente deverá ser, 

acima de tudo, um prático reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo 

as suas experiências. É um processo que facilita o desenvolvimento da ação 

presente e futura, a partir da perspetivação de comportamentos passados e 

atuais, e da reconstrução do significado das experiências.”  

Sendo na área do saber e do saber-fazer que a minha atuação se 

centraria. Nunca esquecendo que este lugar me chamava a ser “acima de tudo, 

um prático reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo as suas 

experiências. É um processo que facilita o desenvolvimento da ação presente e 

futura, a partir da perspetivação de comportamentos passados e atuais, e da 

reconstrução do significado das experiências.” (Cunha, 2008, p.80) 

O palco da minha ação, onde me chamariam a ser, mais do que uma 

estudante em formação e um professor estagiário, um ser responsável, crítico e 

reflexivo, foi um 10º ano que se convertia num escola inteira, que não se 

poderia em nenhum momento dissociar da envolvência e do contexto, pois ao 

passar pelos corredores e pelas salas, a função era a mesma da que assumia 

perante a minha turma. 

Esta escola que era agora minha, a ESAG, possui uma história longa e 

importante que fui descobrindo. Foi criada nos anos cinquenta, e sofreu as 

mais diversas alterações para ser aclamada hoje uma das melhores escolas do 

concelho. Albergando no presente ano letivo, 1400 alunos, do 7º ao 12ºano de 

escolaridade. 

A ESAG situa-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na praceta 

Professor José Sampaio, freguesia de Mafamude, junto à Biblioteca Municipal, 
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ao Auditório Municipal, à Igreja Matriz e é envolvida por um complexo 

habitacional em expansão permanente. 

A freguesia está equipada com infraestruturas culturais, desportivas e de 

saúde pública, existindo também vários serviços públicos e privados nas áreas 

do ensino e do entretenimento.  

Apesar da sua reputação, de ser uma escola que incute os valores e 

princípios orientadores de uma sociedade moderna, que mantém as suas 

convicções em relação à formação dos nossos jovens adultos, não posso 

desviar o meu pensamento de Cortesão (2007) com a sensação de “Como é 

que aquela massa de alunos, que se mantivera cinquenta minutos mais ou 

menos quieta e ordeira, com comportamentos mais ou menos normalizados se 

transforma instantaneamente numa pequena multidão fervilhante de energia 

que se afirma de mil e uma maneiras diferentes pela heterogeneidade, pela 

imprevisibilidade?”, pois é na incerteza das suas ações, de uma escola repleta 

de novidades que o meu futuro é antecipado. 

 Santos (cit. Por Cortesão, 2007, p.3) refere que “O mundo é, realmente, 

um «arco-íris de culturas»”, denotando extrema importância para a 

“consciencialização da existência das diferentes cores do arco-íris”. Tinha 

encontrado o meu arco-íris, e estranhamente parecia-me que tinha mais que as 

cores possíveis de descodificar pelo olhar humano, mas uma panóplia infinita 

dos mais diversos tons, que se reproduziam dos 400 aos 700nm, e era 

realmente uma quantidade infinita de cores. 

Carvalho (sd, p.1) refere que “A educação é hoje unanimemente 

considerada um dos principais veículos de socialização e de promoção do 

desenvolvimento individual.” Remetendo a educação para a escola, para mim, 

e defendendo que “os sistemas educativos acabam por ilustrar os valores que 

orientam a sociedade e que esta quer transmitir.” Assim a cultura escolar que 

referi não é mais que “conjunto de aspetos, transversais, que caracterizam a 

escola como instituição.” (Carvalho, sd, p.1).   
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3.2. As pessoas 

 

Nesta escola que escolhi, neste mundo que habito e na qual coexisto 

com as mais variadas pessoas, com os mais distintos grupos, com um mundo 

de perspetivas, ideais e crenças, há uma imensidão de novas cores, portas e 

passagens secretas. Valores e princípios que regem a atuação na sociedade, 

que a definem, que se transformam em cultura. 

Fui percebendo que esta nova dimensão em que entrei, pé ante pé e 

depois de um grande trambolhão, se fazia constituir de várias populações, 

vários grupos, onde teria que me inserir, enquadrar e agir conforme as leis que 

estavam estipuladas. Grande ou pequena demais, tinha que perceber, como a 

Alice, como me encaixar naquele novo sítio, o que esperavam de mim e o que 

eu esperava. 

Na escola deparei-me com a população escolar, toda uma organização 

própria, e que se compunha por todos os intervenientes da ação educativa, e 

pelos próprios educandos.  

Uma população de professores, com que partilharia, ou não, valores, 

princípios e crenças na formação dos jovens educandos com que nos 

deparávamos. Outra população, da qual ainda me inseria mas que era puxada 

a separar-me, onde se inseriria, mais tarde, a minha turma e os meus alunos. 

O departamento de expressões, que nos separava dos restantes docentes, que 

compartilhávamos o título, a ação de ser professor. A área disciplinar, que se 

confinava ao nosso grupo de Educação Física, e por fim, e não por ser menos 

importante, mas por possuir efetivamente características completamente 

distintas, o núcleo de estágio. 

 

 

3.2.1. Os companheiros 

 

Elejo como companheiros das minhas aventuras, o meu núcleo de 

estágio. Apesar de nos encontrarmos juntos nesta aventura, podem não ter 

caído, como eu, por uma toca encantada e aterrado num mundo mágico de 
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maravilhas, contudo, não deixaram de compartilhar a minha aventura, tendo 

sido arrastados para o meu sonho. Foi para eles que me voltei nos momentos 

em que mais dúvidas tinha, nos instantes em que me senti sozinha e a 

necessitar de uma mão amiga.  

A meu lado, neste caminho, encontrei mais três colegas, que comigo 

iniciaram a sua fase final na Escola Almeida Garrett, a quem como eu foi 

atribuída uma turma inteirinha, e a responsabilidade de a formar pelo e com o 

Desporto.  

Ao aterrar no meu país das maravilhas, tive a certeza que seria muito 

mais fácil estar acompanhada que percorrer cada passo sozinha. E naqueles 

passos de maior dúvida, de maior receio, nos primeiros instantes deste ano, 

que marcariam para sempre a minha Alice, e me tornariam num dos Adultos, 

foi de uma crucial importância olhar para um auditório repleto de pequenos 

professores, como eu, e saber que não estava sozinha. E, não tinha apenas 

mais três companheiros, mas sim mais cento e quarenta com quem descobrir 

um novo mundo, cada um no seu país das maravilhas, ou noutro lugar 

qualquer, semelhante e único.  

Inseridos na área disciplinar de Educação Física, fomos descobrindo as 

indicações, as setas e os outros companheiros que faziam parte do grupo, da 

sociedade secreta a que tanto queríamos aderir. Ajudavam-nos, diziam como 

era aquele ou o outro aluno, estendiam-nos a mão e convidavam-nos a entrar. 

Como Caires (2001, p.54) descreve “O facto do estagiário sentir no(s) outro(s) 

uma sensibilidade para com a situação, o facto de sentir que o(s) outro(s) 

compreende(m) as suas dificuldades e vulnerabilidades, constitui para este 

uma das maiores fontes de apoio”. 

Era este “fazer parte do grupo” que nos auxiliava no caminho, nos dias, 

nas semanas, nos meses iniciais. Aliás refere que “Esta integração torna-se 

fundamental para que, gradualmente, o aluno se comece a sentir como um 

elemento da “equipa”.” (Caires, 2001, p.54). 
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3.2.2. A turma 

 

Lembro-me perfeitamente do instante que antecedeu aquela folha. O 

momento em que descobriria a minha turma, o meu horário, que contemplaria 

os nomes e tentaria descortinar as caras e as expressões. 

A excitação do desconhecido, a antecipação da aventura. O coelho 

branco que seguiria, na tentativa de o apanhar, de o cativar, de o ensinar. 

A minha turma é composta por 24 alunos, que fui descobrindo aos 

poucos, sem pressas e durante o ano. Apesar de os querer conhecer a todos 

na perfeição desde o início, foi com a calma de uma tarde de verão que os fui 

conhecendo. Descobri a minha turma à medida que avançava, com eles, pelo 

ano, pelos períodos, pelas aulas. 

Para os conseguir perceber, olhei para as suas caras, pedi as 

fotografias, para como uma “boa profissional” (ou pelo menos na minha 

perceção do que isso seria), decorar os nomes, os tiques, os identificar. 

Distribui folhas de identificação, de pormenores, gostos e desgostos, 

expetativas e sonhos. E percebi ao analisar todos os mapas que recolhi, que o 

verdadeiro conhecer estaria nas aulas, nos instantes e expressões. Que aquela 

folhinha de papel a que a todo o custo me agarrava, na esperança de possuir 

poderes de flutuação, apenas me confundia e me afundava com o desgosto. 

Para facilitar a minha ação elaborei um documento que apelidei de 

“Caraterização da Turma”, onde coloquei os elementos que considerei 

importantes e que me providenciassem um conhecimento mais aprofundado da 

turma com que trabalharia, em termos de dinâmica, contexto global, motivação, 

entre outros, mas também para me auxiliar na planificação das unidades 

temáticas, delimitação de estratégias e planos de ação, adaptação de 

programas e escolha de temas a desenvolver.  

Foi através do conhecimento do contexto em que cada aluno se insere e 

da turma de uma forma geral, das diferenças e semelhanças que nela existiam, 

que fui capaz de desenvolver um trabalho planeado, estruturado e 

fundamentado.  
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Desta forma, ao estudar e analisar os inquéritos que coloquei e 

recorrendo à observação e reflexão sobre algumas situações que decorriam da 

socialização dos alunos dentro do espaço de aula, foi-me possível elaborar um 

documento que me serviu de base para a atuação e me auxiliou durante a 

mesma. Selecionei alguns aspetos relevantes que vos apresento 

seguidamente. 

A turma do 10º D é uma turma que faz parte da área de estudos de 

Ciências e Tecnologias e é composta por 24 alunos. Apresento os resultados 

relativos à idade dos alunos da turma e respetiva percentagem da turma na 

figura 1. Como se pode concluir não existe grande dispersão entre a idade dos 

alunos, tendo a maioria nascido em 1997. Têm todos estre 14 e 15 anos, 

devendo-se a diferença de idades ao dia e mês de aniversário.  

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição de idades e percentagem pelos alunos da turma. 

 

Relativamente à situação parental, segue-se no Quadro 1 e Figura 2, a 

média de idades e o nível de escolaridade dos pais. 
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Quadro 1- Idade dos Pais 

 

Informações sobre os Pais Média 

Idade da mãe  41,85 

Idade do pai 45,85 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Nível de escolaridade parental 

 

A partir da análise das informações recolhidas acerca dos pais, pode 

concluir-se pela média de idades que os pais são jovens, sendo que os Pais 

são em média 4 anos mais velhos do que as Mães. 

Em termos académicos não existe uma norma, sendo que a 

escolaridade é muito dispersa, desde o 4ºano até pós-graduações. A maioria 

57% dos pais têm o 12ºano de escolaridade ou grau académico mais elevado, 

o que se pode considerar um bom indicador, enquanto 35% têm o 9ºano ou 

menos. As mães possuem graus académicos mais elevados que os pais, 

nomeadamente em termos de licenciatura, existindo apenas um Pai que possui 

formação posterior à licenciatura. 
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Através desta informação posso supor que os alunos provêm de 

contextos familiares distintos e que existe uma heterogeneidade elevada dentro 

da turma. Heterogeneidade em termos económicos, pelas referências aos 

empregos que os pais possuem e claro na própria dinâmica familiar. 

Em termos de emprego/desemprego, através dos inquéritos verificou-se 

que três pais estão atualmente no desemprego, dois têm emprego 

desconhecido e um é reformado. Assim como a escolaridade dos pais, que se 

apresentava dispersa, também os empregos em termos gerais são muito 

distintos. Existindo desde bancários, engenheiros, professores, empregados de 

mesa e empregadas domésticas, contribuindo para a heterogeneidade familiar 

evidenciada anteriormente. 

Acerca dos encarregados de educação a maioria é o progenitor 

feminino, numa percentagem de 79%, para 21% em que o encarregado de 

educação é o progenitor masculino, que são apenas 5 em 24. 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição da Habitação dos alunos pelas freguesias de Vila 

Nova de Gaia. 

  

Através da distribuição apresentada (63%), conclui-se que a grande 

maioria dos alunos reside nas proximidades da escola, na freguesia de 

Mafamude. Como se verifica através da Figura 3. 

 Relativamente à estrutura familiar apresento através de um gráfico 

(figura 4) a estrutura familiar em que os alunos se inserem. 

63%
25%

4%
4% 4%

Vila Nova de Gaia - Freguesias

Mafamude Avintes Oliveira do Douro

Vilar de Andorinho Vila de Este
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Figura 4 – Representação da Estrutura familiar 

 

Pela distribuição na figura 4, percebe-se novamente que o contexto 

familiar dos alunos é distinto. Quando questionados acerca de com quem 

viviam verificaram-se situações de famílias monoparentais, em que os alunos 

viviam com a mãe, sendo que a grande maioria apresenta a estrutura familiar 

“dita tradicional”: pai, mãe e irmã/ão, seguidas de famílias só de pai, mãe e 

filho. Apresentados no quadro 2 e 3 encontram-se as percentagens de alunos 

com frequência na ESAG e noutras escolas, e o número de repetentes. 

 

Quadro 2 – Escola frequentada no ano letivo anterior. 

 

Escola ano anterior  Nº alunos  Percentagem  
Escola Secundária Almeida Garrett 15 62,5% 
Escola EB 2/3 Adriano Correia de Oliveira 5 20,8% 
Escola Soares dos Reis 3 12,5% 
Escola Secundária de Canelas 1 4,1% 

 

 

 

 

 

17%

29%
34%

8%
8% 4%

Estrutura Familiar

Mãe Pai e Mãe Pais + 1 irmão

Pais + irmãos Pais + 1 irmão + avô Pais + 1 irmão + avós
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Quadro 3 – Percentagem de repentes na turma 

  

 Repetente  Não repetente  
Número absoluto  2 22 
Percentagem  8,33% 91,67% 
Anos  7º e 10ºano  

 

 

Quadro 4 – Valor absoluto e percentagem de alunos que não gostam de 

estudar. 

 

  Nº absoluto Percentagem 
Gosta de estudar  12 50% 
Não gosta de estudar  5 20,8% 
Gosta +/ - 7 29,2% 

 

 

Quadro 5 – Relação entre praticantes e não praticantes de desporto. 

 

 Pratica Desporto  Não pratica Desporto  
Nº 8 16 
% Alunos  33,3% 66,6% 

 

 

 

Quadro 6 – Modalidades favoritas. 

 

Modalidade favorita  Número de alunos 
Badminton  6 
Basquetebol  6 
Natação  5 
Ginástica   4 
Futebol  3 
Andebol  2 
Atletismo  2 
Boxe  1 
Dança 1 
Esgrima  1 
Ténis  1 
BTT 1 
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Quadro 7 – Disciplinas favoritas e menos favoritas 

 

Disciplinas  Favorita Menos gostam 
Biologia e Geologia  15 - 
Matemática  9 4 
Educação física  7 1 
Física e química  6 4 
Português  4 8 
Inglês  3 4 
Filosofia  2 8 

 

Para poder analisar qual o contexto escolar de anos letivos anteriores 

que os alunos possuíam, inquiri sobre a escola frequentada no ano letivo 

anterior, sendo que 62,5% dos alunos tinham frequentado a Escola Secundária 

Almeida Garrett, o que significava que quase 40% dos alunos da turma 

possuíam formação noutras escolas, logo as rotinas e a forma de 

funcionamento da escola seria, à partida, desconhecida para estes alunos, 

tendo que existir um período de adaptação e integração diferente do dos 

alunos que já a frequentavam.  

Relativamente ao percurso académico, verificou-se que existiam apenas 

dois alunos repetentes. 

Em termos de “gostar” ou “não gostar de estudar”, 50% da turma 

respondeu que gosta de estudar, o que é um bom indicador, pois demonstram 

empenho e motivação. Apenas cinco alunos admitiram que não gostam de 

estudar (20,8%) e sete alunos (29,2%), não possuíam uma opinião totalmente 

formada, pelo que responderam “mais ou menos”. 

Como disciplinas favoritas sete em vinte e quatro colocaram a educação 

física, contrapondo um aluno, que a elegeu como disciplina que menos gosta. 

Como modalidade favorita o Badminton saiu vencedor tendo 6 votações 

como modalidade favorita, sendo o Basquetebol o segundo melhor com 5 

votos. 

Ainda relativo a preferências, a disciplina de Biologia e Geologia foi 

eleita como a favorita por mais de metade da turma, seguida da Matemática. 

Nas eleitas como menos favoritas encontram-se o Português e a Filosofia.  
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Ainda como forma de conhecer as motivações, interesses e a própria 

personalidade dos alunos questionei-os acerca da prática regular de desporto, 

pelo que, apenas 8 se consideram praticantes ativos contra 16 que atualmente 

não praticam nenhum desporto. Uma relação que não é totalmente 

assustadora, mas que necessita de uma intervenção para motivar os alunos 

para práticas desportivas fora do tempo escolar. 

 

 

3.2.3. Os adultos 

 

Os adultos da minha história são muitos, são diferentes, vêm em grupos 

ou separados. 

Para fazer parte do grupo, temos os chamados rituais, as fases, as 

passagens. É inevitável, aquela sensação de chegada, dos olhares que nos 

medem e avaliam. Na surpresa e inquietação de saber quem são estes adultos 

da minha história, que habitam o país em que aterrei, pesquisei e entrei pé ante 

pé nesta porta mágica. 

Insiro nestes adultos, o grupo de Educação Física que serviu durante 

todo este processo de modelo, de moldes, uma aspiração de ser, de crescer, 

de fazer parte, de me considerar como parte do grupo. De uma identidade 

profissional. 

 O grupo de educação física é composto por 10 professores, de todos os 

“tamanhos e feitios”, mas que compartilham a profissão, o objetivo - a missão. 

 A par do descontentamento, dos medos e da ansiedade dos 24 pares de 

olhos postos em mim, havia também uma pressão do “fazer parte”, ser uma do 

grupo, deixar de ser vista como a “estudante-estagiária”, mas como mais uma 

professora. Senti-o, como se sente o sol numa tarde de verão, quando se fecha 

os olhos porque a claridade é forte demais. E demorou até me sentir 

efetivamente parte da sociedade secreta que ali existia, e como Caires (2001, 

p.55) ao citar Olson & Osborne (1991) “(…), o reconhecimento do aluno por 

parte dos outros profissionais representa também um importante passo na 

transição do seu estatuto de estudante para o de profissional. É que, o ser visto 



- 42 - 
 

pelos outros como um profissional, dá ao estagiário confiança para acreditar 

que realmente poder-se-á vir a tornar um profissional, ou seja; ajuda à 

interiorização deste novo estatuto”. 

 Era tudo isso que ambicionava, com a queda neste país das maravilhas, 

queria a todo o custo que me reconhecessem como parte da fantasia e não 

uma mera espetadora, uma turista dos seus cenários. Caires (2001, p.92) faz 

referência a isso mesmo, quando defende que “A entrada no mundo 

profissional representa uma etapa importante no desenvolvimento vocacional 

dos indivíduos e na sua realização pessoal. Por isso ela é acompanhada do 

grande número de cognições, representações e afetos cuja importância nunca 

será demais salientar”, fase que designa por “batismo”, e que tem uma 

importância extremamente elevada na própria perceção de competência por 

parte do estagiário. 

 Compondo este novo grupo, a que ansiava pertencer, saber a língua 

secreta, fazer parte da brincadeira (porque ser professor não significa negar a 

criança que se foi), estavam onze professores. Onze elementos que receberam 

mais quatro de braços abertos, que desconfiaram ao início, que nos 

apresentaram com as brincadeiras da praxe, os requisitos que necessitávamos 

para se “ser estagiário”, mas sem desânimo persisti e passei a fazer parte do 

grupo, deixei o meu chapéu de turista e máquina de filmar ao pescoço, para me 

sentir parte da “casa”, reconhecer as marcas na parede, caminhar de olhos 

fechados por conhecer o caminho. Tratá-los por tu, e não parecer esquisito, ser 

normal, ser um deles! Como se de uma espécie diferente se tratasse, e olhar 

para trás e tentar descortinar o porquê de tanta estranheza, do 

constrangimento de os apelidar de professor x e não: colegas. Não desviando o 

olhar de Caires (2001, p.94) “o confronto com a experiência do estágio, muito 

embora num primeiro momento tenha um impacto particularmente significativo, 

não se reduz a estes primeiros tempos. Trata-se de um processo marcado por 

uma diversidade de variáveis e acontecimentos com que o estagiário tem que 

lidar no seu dia-a-dia, ao longo de todo o estágio e que tem múltiplas 

implicações a nível da pessoa e deste profissional em construção”, 

compreendo que todos os momentos vividos, todos os impactos sentidos, 
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fizeram parte de todos os dias, até deixarem de fazer, até não serem mais 

precisos, até “fazer parte do grupo”, nunca perdendo o encanto de ter crescido. 
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4. Para ver o mundo ao contrário basta virar a cabe ça para baixo -   

A Aventura 
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4. Para ver o mundo ao contrário basta virar a cabe ça para baixo -  

A Aventura 

O medo: o maior gigante da alma 
 

Fernando Teixeira  Andrade, da crónica o medo: o maior gigante da alma" 
 

“Para quem tem medo, e a nada se atreve, tudo é ousado e perigoso. É o 

medo que esteriliza nossos abraços e cancela nossos afetos; que proíbe 

nossos beijos e nos coloca sempre do lado de cá do muro. Esse medo que se 

enraíza no coração do homem impede-o de ver o mundo que se descortina 

para além do muro, como se o novo fosse sempre uma cilada, e o 

desconhecido tivesse sempre uma armadilha a ameaçar nossa ilusão de 

segurança e certeza. 

 

O medo, já dizia Mira Y Lopes, é o grande gigante da alma, é a mais forte e 

mais atávica das nossas emoções. Somos educados para o medo, para o não-

ousar e, no entanto, os grandes saltos que demos, no tempo e no espaço, na 

ciência e na arte, na vida e no amor, foram transgressões, e somente a 

coragem lúdica pode trazer o novo, e a paisagem vasta que se descortina além 

dos muros que erguemos dentro e fora de nós mesmos. 

 

E se Cristo não tivesse ousado saber-se o Messias Prometido? E se Galileu 

Galilei tivesse se acovardado, diante das evidências que hoje aceitamos 

naturalmente? E se Freud tivesse se acovardado diante das profundezas do 

inconsciente? E se Picasso não tivesse se atrevido a distorcer as formas e a 

olhar como quem tivesse mil olhos? "A mente apavora o que não é mesmo 

velho", canta o poeta, expressando o choque do novo, o estranhamento do 

desconhecido. 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a 

forma do corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos 

mesmos lugares. É o tempo da travessia: e se não ousarmos fazê-la, teremos 

ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.” 
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Recolhi as notas, reli os textos, viajei até setembro, ao primeiro texto, à 

primeira frase, à primeira palavra. Essa palavra que ressoava nos meus 

ouvidos e piscava em vermelho na minha cabeça – Estágio! 

 

 

4.1. As portas, as questões, as soluções 

 

Perdi-me constantemente, olhava em redor, tentava encontrar o caminho 

que me tinha trazido até aqui, e qual seria a melhor forma de seguir em frente, 

de vos guiar por esta aventura, pela minha aventura. Vivida, gasta e 

verdadeira, e decidi que iria levar-vos comigo, mostrar-vos o lado de lá, abrir a 

porta, deixar-vos entrar, recolher as cortinas e dar-vos acesso aos bastidores.  

Comecei a escrever o relatório do meu estágio em setembro, onde 

coloquei todas as frases e palavras, sentimentos e sentidos que ia atribuindo 

aos lugares, às pessoas, aos momentos, desde aquele primeiro impacto em 

que por um rodopio de pensamentos escorreguei por uma toca imaginária, até 

ao que seria o último passo desta viagem. 

 

“Das duas uma: ou o poço era realmente muito fundo, ou ela estava a 

cair muito devagar, pois enquanto descia teve tempo de sobra para olhar em 

redor, e interrogar-se sobre o que ia acontecer a seguir.” 

(Carroll, 2000, p.10) 

 

  

Para se cair por uma toca mágica de um coelho branco de colete e 

relógio de bolso, a melhor forma é de cabeça, pois assim podemos contemplar 

todos os momentos, observar os pormenores, deixarmos a informação invadir 

os nossos sentidos. 

Decidi por mim e por vocês, por isso e sem receios aqui vamos nós. 
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4.1.1. O escorrega, a chegada, o país das maravilha s 

 

“Alice achou-se então num enorme átrio muito baixo, iluminado por uma 

fila de candeeiros pendurados no teto. 

Havia muitas portas em redor do átrio, mas estavam todas trancadas. E, 

depois de o percorrer de uma ponta à outra, experimentado cada porta, a 

menina avançou tristemente para o centro a pensar como é que ia sair dali 

outra vez.” 

(Carroll, 2000, p.13) 

 

A chegada à prática pedagógica, ao desenvolvimento profissional, ao 

estágio, desde do início que deteve um poder, uma força nos meus atos, no 

meu pensamento e no desenrolar dos meus dias. Esta mudança, esta tarefa a 

que me tinha proposto ditava as minhas ações, comandava os meus dias.  

Para conseguir transmitir-vos essa sensação, como quando o chão que 

nos sustenta, foge mesmo por baixo dos pés, do mundo que fica de repente 

virado ao contrário, reporto-me ao meu primeiro impacto, ao meu choque com 

a realidade. 

 

“O primeiro momento que me aterrorizou, bloqueou, e não parecendo 

ser suficiente, me assolou num mar de lágrimas, incertezas e dúvidas chegou 

ao abrir o primeiro email do meu designado professor cooperante, no qual se 

encontravam 21 artigos para ler num prazo de 4 dias.  

O ano de estágio tinha começado! 

 E tudo o que até então se encontrava reprimido, escondido com a 

alegria de ter terminado o primeiro ano de mestrado, apareceu. Sem aviso, 

sem pezinhos de lã, tal e qual cair num mar de areias movediças!” 

(Diário de bordo, 1 de setembro 2012) 

 

Foi assim que ao escorregar pelo buraco no tronco da minha árvore, que 

deparei com a dura realidade, como descreve Cunha (2008, p.15): “aprender e 

conhecer é um exercício rigoroso e constrangedor. Pressupõe dor, aceitação e 
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humildade que não se compadecem (por vezes) com o “cada individuo é 

senhor do seu destino”. 

“E crescer é ver de outra perspetiva!” 

(Diário de bordo, 7 de setembro 2012) 

 

São vários os autores que descrevem e definem em ciclos, fases ou 

estádios a evolução da carreira docente. Reportando-me a Fuller & Bown 

(1975, cit. por Cunha, 2008, p.129), identifico esta minha fase, o meu choque e 

corte abrupto com os ideais e expetativas do mundo real, como o “estádio de 

sobrevivência”, coincidente com o início de carreira e com a aceitação e 

afirmação do professor no contexto escolar. 

As entradas diárias e dolorosas que definiram o meu primeiro impacto, 

estão bem presentes em mim, e as dúvidas e questões que me assolaram 

ficaram descritas, porque não queria perder um momento, um instante desta 

travessia. Uma travessia que, olhando para trás, sei agora não podia ter sido 

de outra forma, não podia ter tido maior importância. 

 

“Momentos de puro desespero, em que me grito de dentro de mim: e 

agora?!  

São assim os primeiros encontros com a realidade do estágio, poucas 

palavras, muito desespero. Respirar fundo, e um pé à frente do outro.  

Escolher, decidir, não só pelos alunos mas por nós. Qual será a minha 

atuação? Qual a forma mais vantajosa de abordar as modalidades, são as 

questões que um “verdadeiro” professor tem que ter em conta, são as 

decisões, as certezas que nos vão permitir passar para o lado de lá, por que 

tanto trabalhámos.”  

(Diário de bordo, 7 de setembro 2012) 

 

Reporto-me a Caires (2001, p.49) quando define a entrada no mundo 

profissional onde “o estagiário tem a oportunidade de contactar e de manipular 

as múltiplas facetas da profissão que escolheu para si. Muito embora já 

abordadas ao longo dos primeiros anos de curso, o facto de surgirem agora 
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inseridas num contexto real, vistas numa outra perspetiva e em interação com 

um conjunto de “outros mundos” que desconhecia, dão lugar à visão da 

realidade totalmente nova, distorcida, e de certa forma, desfasada das suas 

representações iniciais.” Não existe como fugir, o que nos transmitem os 

nossos sentidos encontra-se a anos-luz do que imaginámos, e de repente esse 

choque, esse impacto, a colisão com uma realidade que não sabíamos 

verdadeira, torna-se infinitamente dolorosa, um ponto de interrogação que se 

atravessa no nosso caminho, desafiando-nos a parar. Neste exercício que me 

é chamado a fazer, o reviver da prática, das situações, o confronto com a 

literatura, não há melhor justificação e descrição dos meus atos e dos 

pensamentos que me invadiram nos longos meses inicias, que este choque de 

dura realidade com o qual me deparei. Foi como uma Alice, no seu país das 

maravilhas, que de repente caí por um tronco imaginário da minha árvore 

mágica, à espera de encontrar um mapa que me guiasse de volta ao meu 

destino, mas na verdade esta travessia, partilho-a com muitos outros, em todas  

as suas fases e ciclos, descrita e comprovada, essencial para o meu 

crescimento. 

 

 “Ser professor é um mar de novidades, reuniões e risinhos, tal e qual a 

primária. Chegámos juntos, vimos a multidão de professores envolver os 

corredores, o espaço, sentimos a timidez invadir o nosso pequenino professor, 

que não sabia ainda muito bem o que estava ali a fazer. E vimos os minutos 

passar, as conversas animavam-se, os nossos colegas estavam numa roda 

viva de sorrisos e discussões, o verão tinha acabado e havia tanto para contar.” 

(Reunião geral, 14 setembro 2012) 

 

Contudo, apercebemo-nos de coisas familiares, de momentos de 

fantasia, que nos levam a esquecer a dor e o medo, que cobrem as nossas 

fragilidades e nos fazem levitar, nos levam a viajar. E pensamos que nem tudo 

é mau, e sorrimos (agora), porque percebemos que toda essa fantasia serviu 

apenas para nos ofuscar! O trabalho espera-nos, as tarefas e 
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responsabilidades não desaparecem apenas por termos descoberto que esta 

missão é partilhada, que não estamos sozinhos.  

O tão descrito e definido choque com a realidade, é sempre novidade, é 

sempre único e é nosso, por não se poder pegar em outros choques e 

interiorizá-los, torná-los nossos e acalmar a nossa insegurança.  

“A formação inicial de professores leva-os a construir uma imagem 

idealizada sobre aquilo que devem ser e fazer, o que vai entrar em contradição 

com os dados da sua prática quotidiana, gerando sentimentos de insegurança 

(receio de não ser capaz de enfrentar as situações), de incapacidade e de 

ansiedade, podendo conduzir, a uma crise de imagem profissional” (Bayer, 

1984; Teodoro, 1990b, cit. por Cunha, 2008, p.125).  

Caires (2001, p.53) ao citar Tavares (1997) descreve na perfeição o que 

senti após aquela primeira reunião geral quando escrevi: 

 

“E entrámos, tal e qual pintainhos atrás da “mãe”, neste caso “pai”, 

obedientes pois não nos queríamos perder no meio da enchente de “colegas” 

que ainda muito pouco partilhavam connosco. E sorria, mas para mim, por 

considerar a hipótese de sermos isso mesmo, pintainhos. E uma professora 

pergunta ao nosso professor cooperante se somos os meninos dele, e sorrio 

mais, ainda somos, claro que somos e toda a gente sabe. É difícil ser-se 

professor quando nos relembram constantemente que ainda não o somos, pelo 

menos, não ainda!” 

(Reunião geral, 14 setembro 2012) 

 

“Se, por um lado, a integração do aluno depende do seu esforço em 

“interiorizar” e de “sintonizar” com a cultura do grupo do qual se pretende tornar 

membro, a verdade é que [sendo] este é um processo bidirecional”. 

Para se ser aceite como igual, para nos/me sentir como igual tenho que 

ser vista pela mesma lente que aplicam aos pares. Contribuindo, no meu 

entender para que este choque com a realidade, seja ainda mais frustrante, por 

ser claro, para todos, e não apenas para nós, meros estagiários, que não 
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somos professores, pelo menos, não ainda. E porque negar a realidade apenas 

adia o inevitável:  

 

“(…) repito, mais alto agora, “Sou professora”, mas o que penso 

realmente é “vou ser professora…” A coragem para fechar os olhos e me atirar 

de cabeça confiante que aterrarei de pé, ainda se esgota, ainda me falta, ainda 

custa respirar.”  

(Reunião geral, 14 setembro 2012) 

 

Cunha (2008, p.125) explica a importância do primeiro ano de prática 

para a vida de qualquer professor, sendo fundamental que a experiência não 

seja traumatizante (curva de desencanto), mas formativa. 

A minha Alice, que explora e guia este meu percurso pelo seu mundo 

encantado, alerta-me ao longo da travessia. 

 

“Continuo com dúvidas, ainda reside o medo e a inquietação, e apesar 

deste choque inicial me ter acordado para uma realidade que secretamente 

desejava, não sabia o que me esperava! Sinto que ainda falta o “pior”. Aquele 

instante por que anseio, e me tira à noite o sono, o momento que desejarei que 

não chegue (não ainda) porque não estou pronta, ainda não cresci o suficiente.  

Sei que vou sentir o suor escorrer pelas palmas das mãos, o rosto corar, 

o coração acelerar, mesmo quando lhe pedir que pare, vou respirar fundo, mas 

em nada vai alterar o que sinto, porque vai parecer que o oxigénio não chega, 

e aquele engolir em seco.  

Desespero mais um pouco, respiro uma, outra vez e agora mais fundo. 

Fecho os olhos e imagino esse momento, a primeira aula, quando entrar 

naquele auditório e os terei a todos de olhos postos em mim, vinte e quatro 

olhares indiscretos, a sussurrar entre si, a questionar e a observar. 

É este o meu primeiro impacto, esta inquietação que não sossega, este 

medo constante de falhar, de não estar à altura, de não surpreender. É este o 

meu primeiro sentimento de um ano repleto deles, de uma avalanche de 

emoções que não dá para fugir.  
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Nem tenho a certeza se quero, afinal este é o momento por que esperei, 

é este o momento por que me deixo invadir em desespero.” 

(1ª aula dos meus colegas – 24 de setembro 2012) 

 

Caires (2001, p.49) ao cit. Fuller, 1969; Sprinthall & Sprinthall, 1992 diz-

nos que o “quadro que havia construído até aí assume agora contornos e 

tonalidades distintas, facto que dá azo a alguma da confusão e mesmo 

ansiedade que habitualmente pautam estes primeiros tempos na instituição”. 

Neste momento, em que abandonei a confusão e o impacto da minha 

queda, em que a minha Alice voltou à terra, compreendo e suspiro. Esta fase, 

esta travessia por que passei, os momentos em que o desespero e o medo 

controlavam todos os meus movimentos, não eram mais que rituais de 

passagem , dolorosos, talvez, mas imprescindíveis. Caires (2001, p.48) explica 

ainda que em, “qualquer outra experiência em que, pela primeira vez, se tem 

contacto com uma nova realidade, são vários os desafios e dificuldades com 

que o individuo se debate. O estágio não é, pois exceção.” 

O momento que ditaria o início, que seria o caminhar pela primeira porta 

e à descoberta, estava agendado para dia 26 de setembro, e os minutos 

pareciam não chegar. 

Esta aventura, apesar de ter sido a minha aventura, e de a minha Alice 

se deparar sozinha no seu novo mundo, foi acompanhada por outras Alices, 

outros aventureiros, que como ela partiram nas suas aventuras, nos seus 

caminhos.  

A primeira aventura, que em jeito de deslumbramento, descolou os meus 

pés do chão, foi a primeira aula dos meus colegas… 

 

“Expiro, parece que retiro um peso de cima, penso positivo, não sou a 

primeira a entrar em ação. Penso que os posso ver, posso retirar informações, 

observar e absorver formas de agir, planear estratégias, preparar tudo muito 

bem, para que nada falhe, para que não me escape nada. E observo, com 

aqueles olhos indiscretos de aluna, os que ainda uso de vez em quando, olho 
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para memorizar expressões, para aprender, quero recordar os 

comportamentos, quero espremer a experiência que me é proporcionada.” 

(1ª aula dos meus colegas – 24 de setembro 2012) 

 

Fico secretamente contente por não ser a primeira, por poder observar, 

sentimento que rapidamente desvanece e continuo… 

 

“E à segunda aula sinto o coração palpitar mais forte, mais rápido, de 

repente e sem avisar acordou por completo, esta inquietação, e não havia 

sedação possível, o respirar fundo já não ajudava, eu expirava 

incessantemente e o peso, o medo não desaparecia, persistia em ficar. Dei 

conta inconscientemente que se aproximava a passos largos a minha entrada 

em ação, e o que eu há tão pouco considerava um ato de coragem, um 

exemplo a seguir, agora duvidava, questionava porque não teria sido eu a 

primeira, desejava incessantemente que o receio, a ansiedade, a pressão 

desaparecessem. Desejava baixinho, mas sem a mais vã esperança, ter mais 

tempo. Sentia agora outra pressão, a de estar preparada, de ter visto, de saber 

as estratégias, de afinal não ser a primeira.” 

(1ª aula dos meus colegas – 24 de setembro 2012) 

 

Relembrando que Fuller & Bown (1975, cit. por Cunha, 2008, p.27) 

defenderam “Os professores em inicio de carreira estão predominantemente 

preocupados com a sua sobrevivência profissional, centrados mais em si 

próprios do que nos alunos ou nas tarefas a desempenhar, assumindo uma 

identidade numa situação que envolve grande ansiedade”. 

 

“Pairei desde o instante em que me apercebi que chegava a minha hora 

e flutuei até à poesia de Fernando Pessoa na Mensagem: “É a Hora!” 

Porque também eu espero um D. Sebastião personificado de 

Professora, que apareça por este nevoeiro de incertezas, que me resgate e me 

salve de entristecer. Por isso agarro-me a esta ideia, repito e convenço-me “É a 

Hora!”.” 
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(1ª aula – 26 de setembro 2012) 

 

Apesar de todos os sinais, dos alertas, do primeiro impacto ter sido isso 

mesmo - o primeiro, surtiu em mim um efeito demorado, prolongado que se 

arrastava, por me sentir incompetente, nervosa, por não saber o que fazer a 

seguir. 

Não sendo incomum, pelo menos para mim este experienciar de stress, 

do coração acelerado, do respirar ofegante, é uma reação fisiológica, é a minha 

forma de lidar com a situação que me defronta, pois “cada individuo reage de 

uma forma única, e por vezes, de formas diferentes face a situações muito 

semelhantes (Caires, 2001, p.100).  

Rodrigues, 1993; Machado, 1996; Jesus & Esteve, 1997, cit. por Caires 

(2001, p.101) defendem que “se pensarmos a experiência do estágio e nas 

exigências que lhe estão inerentes, facilmente a identificamos com aquele tipo 

de situações em que o indivíduo percebe a existência do referido desequilíbrio. 

O elevado ritmo e capacidade de adaptação que lhe é exigido, a multiplicidade 

de novas variáveis que vai ter que passar a considerar, a “avalanche” de 

informação que tem que rapidamente “digerir”, o ter que assumir uma nova 

postura, o pôr à prova as suas destrezas, pressão de ter que ir ao encontro a 

algumas expetativas que são em si depositadas (...), as tensões intra e 

interpessoais, a construção de uma nova identidade, os conflitos de papéis (…) 

exemplificam fatores que contribuem para que o estágio seja vivenciado como 

uma experiência fortemente stressante.” 

No seguimento, do stress aqui evidenciado, faço a ligação para a minha 

primeira de cento e vinte e duas aulas. Nem sabia o que me esperava… 

 

 “Não sei se tenho palavras, se sequer elas existem e que sejam tão 

poderosas quanto os momentos que vivi naqueles dias, na tarde, na noite, na 

manhã anteriores à minha aula.  

Inexplicáveis, porque o que senti, o que se revelou e me atormentou são 

sentimentos apenas, efémeros e únicos. Que a todo custo quero agarrar, 
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explicar e me fogem, porque já não são necessários, porque cumpriram o seu 

destino.  

A incerteza, dúvida e receios, sentia-os na voz, no ligeiro tremer das 

mãos e nos tiques nervosos, mas o que sentia e o que transmitia podia não ser 

exatamente o que era compreendido do lado de lá, pois os meus espectadores 

percecionavam as minhas ações de forma muito diferente da que eu as 

percecionava e sentia.  

Questionava-me se saberiam que estava nervosa, que tinha medo de 

falhar, que as palavras se atropelavam para serem ditas, que tinha uma 

rebelião de pensamentos e sentimentos dentro de mim, que queria que 

acabassem para poder sair dali o mais rápido possível.  

E foi então que as palavras começaram a abrandar, os pensamentos 

faziam fila, havia uma ordem no meio do caos, ali estava eu, diante de uma 

multidão de jovens pessoas, olhares atentos. Eu fazia agora parte das suas 

vidas, e ao contrário de mim, estavam expectantes com o que eu tinha a dizer, 

os olhares curiosos e a tranquilidade, a quietude que transmitiam deu-me 

confiança no meu papel e fui abrandando, voltei ao chão, deixei de flutuar e 

desempenhei o meu papel: Professora Marisa.” 

(1ª aula – 26 de setembro 2012) 

 

Cunha (2008, p.128) referenciando-se a Huberman (1989) defende sete 

ciclos de vida que caracterizam a carreira docente, sendo o primeiro a “entrada 

na carreira docente  – caracterizada pela fase da sobrevivência e/ou da 

descoberta. É uma etapa de choque com a realidade da escola, do confronto 

entre a formação teórica recebida e a prática educativa.” 

 

 “E relembram-me que não sou professora, e essa confiança e certeza é 

abalada, e dói, uma dor que não sabia ser capaz de sentir, dói porque 

planeámos e estava tão ansiosa de pôr em prática tudo o que tinha estudado. 

Naquele momento quis que os meus alunos se dirigissem a mim, à sua 

professora, perguntassem a mim, se desculpassem comigo e quis, quis muito, 

que o meu prof. cooperante lhes dissesse para falarem comigo, com a 
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professora, que era um mero espectador, e que era eu a responsável. Porque 

estava pronta, porque encarnei esse papel desde a primeira aula, e podem 

existir até muitas situações que serei incapaz de resolver, que serão momentos 

de puro desafio e aprendizagem, mas para aquele dia, para aquela aula e 

naquele momento tinha pensado em tudo e estava preparada para crescer.” 

(2ª aula -28 de setembro 2012) 

 

Sinais que nos lembram que estamos no início, que temos vontade de 

ser, de fazer, mas que temos as tais fases, os tais tempos, os percursos a 

percorrer até sermos vistos como pares, sermos vistos como competentes. Não 

esqueci, tenho bem presentes os sentimentos daquele dia, das expetativas que 

foram abaladas, e correndo o risco de cair no ridículo, mas na certeza que 

compreenderão melhor a minha jornada deixo-vos a continuação do desalento, 

que consciente ou inconscientemente me tomou. 

 

“Assimilei e aprendi que o problema e o risco de nos relembrarem que 

somos efetivamente pequeninos é que podemos acreditar, que com essa 

crença vem a certeza, uma certeza que nos envolve e ficamos certos que o 

que nos dizem é real, é verdadeiro, é assim mesmo a vida.  

Petrifica-me essa certeza, envolve-me a força com que enfrentei este 

desafio, questiono-me se não será realmente verdade, que ainda não cresci e 

não estou pronta. E todas as boas sensações ficam turvas e fica mais difícil 

ser-se o que se ambiciona. Repito muitas vezes, encho-me de força e coragem 

para escrever o que escrevi, mas repito porque não sou pequenina, porque não 

sou nova demais: “Sou Professora”, se calhar os outros é que ainda não 

repararam…” 

 

Defende-se aqui, nesta fase do estágio, um estado quase embrionário. 

Como Caires (2001, p.68) defende, o estágio é como uma gestação 

profissional, em que somos chamados a crescer, com a vantagem de termos a 

nosso lado quem nos auxilie nesse crescimento, imputando-nos, à medida que 

correspondemos às expetativas e exigências, uma crescente responsabilidade. 
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Percebo agora, e apesar do descontentamento de não ter sido vista logo como 

professora, que a imagem que transparecia não se coadunava com a imagem 

que pensava possuir. Essa imagem, e essa responsabilidade cresciam, e  “ 

com o evoluir do tempo (e da confiança do aluno), vão-lhe sendo atribuídas 

tarefas de maior responsabilidade” (Caires, 2001, p.70). 

Reportando-me à importância que foi para mim ser aceite, ser um par, 

vista como igual e ser-me atribuída a responsabilidade, deixo-vos uma 

passagem que me fez refletir e serenar: 

 “A identidade profissional traduz-se na relação que o professor 

estabelece com a profissão e com o seu grupo de pares, implica um processo 

de construção simbólica, pessoal e interpessoal, que se consubstancia nas 

representações sobre os seguintes quatro aspetos de atividade docente: capital 

de saberes, saber – fazer e saber – ser, que fundamentam a prática do 

professor, condições do seu exercício, em termos de autonomia, controlo e 

circunstancialismos de contexto; pertinência cultural e social; questões relativas 

ao estatuto profissional e social da função docente.” (Lessard, 1986 citado por 

Cunha, 2008, p. 42). 

Ainda sobre a construção de identidade profissional, que no meu 

entender é um dos objetivos do estágio profissional, e tal como Cunha (2008, 

p.27) defende a identidade profissional “e o processo de construção de 

identidade do professor é uma dinâmica que se desenvolve ao longo da vida, 

em espaços diversificados, onde estão presentes conflitos mais ou menos 

intensos, que têm subjacentes normas, funções, valores e códigos de 

comportamento, associados ao grupo profissional de professores.” 

 

 

4.1.2. Os frascos – grande ou pequena demais 

 

“Alice abriu a porta e descobriu que dava para um pequeno corredor (…) 

olhou lá para dentro para o mais belo jardim jamais visto. Como desejava sair 

do escuro átrio e passear entre aqueles canteiros de flores coloridas e aquelas 

fontes frescas! Mas nem sequer conseguia meter a cabeça pela porta; (…) 
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Não valia a pena plantar-se ao pé da pequena porta, pelo que voltou 

para a mesa, meio esperançosa de encontrar lá outra chave, ou pelo menos 

um manual para pessoas se encolherem como telescópios: desta vez 

encontrou uma pequena garrafa (…) e atado ao gargalo, tinha um rótulo com a 

palavra «BEBE-ME».” 

(Carroll, 2000, p.14-15) 

 

“O arranque demora, os preparativos, a emoção e o êxtase da primeira 

semana de aulas ainda paira em mim. Ainda sinto a adrenalina de ter 

começado, de encontrar os alunos pela escola e me cumprimentarem: “olá, 

stora!” e de sorrir para eles e para mim. Mas a missão continua, não me posso 

deixar invadir por este entusiasmo inicial, porque ainda existem muitos 

assuntos a tratar, muitos pormenores e arestas por limar.  

O trabalho ainda agora começou.” 

(Diário de Bordo – 1ªsemana de outubro 2012) 

 

Nesta espécie de capítulo vou tentar reproduzir-vos, a chegada ao meu 

país das maravilhas, após o mar de lágrimas, o choque, as portas, o caminho 

que não sabia seguir. Vou levar-vos pela prática, pelas sensações, trovoadas e 

arco-íris, pelos dias de sol e de chuva, e pelos momentos, sobretudo os 

momentos. 

Percebi, só muito depois deste outubro de 2012, a importância das 

rotinas e o seu verdadeiro significado, contudo… 

 

“Retenho a palavra rotina, é a palavra desta semana. Porque enquanto 

professores estagiários ou principiantes, não são apenas os planeamentos, as 

ações e feedbacks que nos assustam, para que tudo isso corra como planeado 

têm que existir rotinas.  

Nesta fase inicial, dizem-nos que temos que garantir a segurança e o 

controlo, sendo que para cumprir a nossa função de educadores, formadores, 

professores, enfim, temos que ter alunos, temos que os ter seguros e temos 

que os ter atentos, motivados e concentrados. Daí que se fale tanto em rotinas. 
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Criar rotinas, rotinas que nos vão permitir desempenhar o nosso papel e que 

nos permitirão intervir e trabalhar no que tão minuciosamente foi planeado.” 

(Diário de Bordo – 1ªsemana de outubro 2012) 

 

Para vos explicar com toda a certeza do que me invadia e me 

preocupava tenho que vos dizer, que eram como sinais, tabuletas escritas a 

vermelho na minha cabeça: Rotinas! E estavam em todo o lado. Eram a 

preocupação do momento, uma delas. 

Comprometi-me, como me comprometo com tudo, pautando sempre 

pela exigência e pelo perfecionismo, pelo alcançar dos limites. 

 

“Preparei-me, imaginei e repeti a aula mil vezes no meu pensamento, 

sempre à procura de novas questões que pudessem surgir, de imprevistos que 

pudesse controlar, reações, ações e respostas a que pudesse atender.  

A competência de um professor é um assunto recorrente e constante 

nesta nova vida que tento ingressar, ensinam-nos que a competência é 

situacional, que podemos ser competentes em determinada situação e assunto 

e noutras completamente inesperadas, ou não, não revelamos o mesmo grau 

de competência. Desta forma levo-me a cumprir o prometido que fiz a mim 

mesma, de ser competente sempre, e quando acho que corro o risco de não o 

ser, preparo-me, protejo-me de conhecimento e mergulho confiante que fiz tudo 

o necessário para honrar essa promessa.” 

(Diário de Bordo – 1ªsemana de outubro 2012) 

 

Simões (1994), cit. por Cunha (2008, p. 65) define “Teacher competence 

(competência do professor) (…) em termos de repertório de conhecimentos, de 

capacidades e de princípios de valorização profissional que o professor traz 

para a sua ocupação. Esta noção contém referência, pelo menos implícita, às 

características individuais, incluindo as pré-existentes ao processo formativo, 

as que se transformam aquando o contacto com a realidade, no decurso dos 

estágios durante a formação individual, possibilitando deste modo, que se 
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aprenda, no final do período, a competência que cada individuo venha a 

revelar.” 

 

 “Anseio por esse crescimento, pelo sentimento seguro e constante de 

ser professora, de me demorar nessa sensação de dever cumprido.” 

(Diário de bordo – 1ª semana de outubro 2012) 

 

Revejo-me ao ler Cunha (2008, p.40) quando escreve: “a identidade 

profissional reveste-se na competência que o professor vai demonstrar na 

prática profissional (capacidade potencial para intervir), nos valores e objetivos 

subjacentes a essa mesma prática (…).” Porque fervilha em mim essa vontade 

de ser capaz, de mostrar trabalho, mas também a consciência que “o 

conhecimento profissional do professor não é um conhecimento limitado 

temporalmente, nem se pode dar como terminado em termos de aquisição. Ele 

depende, acima de tudo, de um contexto de ação, que exige constantes 

atualizações e adaptações, orientando-se numa perspetiva prática, reflexiva, 

tendo sempre como questões inerentes “O que ensinar?”, “Em que sentido?”, 

“A quem?”, “Onde?”, “Porquê?”. (Cunha, 2008, p.64.) 

À medida que torno “minha” esta nova pele que habito, que 

desconhecia, que neguei durante tanto tempo, vou-me apercebendo que 

apenas tinha medo de fracassar, e que toda a espessura e indignação não 

eram mais que um escudo protetor para amparar a minha queda. 

 

 “O tempo passa, as aulas, as semanas e a inquietação permanece, 

aumenta. Olho para trás e não me sinto a desempenhar as tarefas a que me 

propus. Dou por mim a preparar aulas teóricas, a pesquisar conteúdos e 

matérias. Sinto-me lentamente enfurecer, existe um vulcão dentro de mim que 

desperta e me envolve em revolta, fervilho como a lava, aqueço em frustração. 

E respiro, são estas as funções, é este o papel, são estes os obstáculos de que 

a muito custo engulo e compreendo. E preparo-me, projeto, defendo-me atrás 

da matéria.”  

(Diário de bordo – 2ª semana de outubro 2012) 
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E apesar de tudo, tento assimilar que “o educador profissional 

(professor) defronta-se, na sua prática pedagógica, com situações complexas, 

instáveis e únicas, que se definem, entre outros aspetos, pela especificidade 

dos locais, agentes interventivos e culturas. Esta diversidade e complexidade 

exige do professor um conhecimento científico, técnico, rigoroso, profundo e 

uma capacidade de questionamento, de análise e de resolução de problemas, 

impondo-se necessariamente, um novo conceito de professor – professor 

reflexivo.” (Cunha, 2008, p.74). 

Ancorada nesta ideia, sempre tentei manter o meu caminho bem 

iluminado no que concerne às reflexões. Mais do que uma tarefa imposta, 

recusava-me a avançar para uma nova semana, um novo ciclo, sem concluir o 

anterior. Refletindo pós aula o que fiz, porque fiz e o que fazer a seguir. Mais 

do que uma reflexão in loco, uma adaptação constante à multiplicidade de 

situações, problemas e questões que o ambiente de aula e o contexto 

pedagógico impunham, a reflexão sobre a ação era de extrema importância 

para o meu crescimento. Quase como um testemunho do que tinha acontecido, 

a garantia que tinha percorrido aquele troço e vencido, ou não, e um planear de 

novas e renovadas estratégias de ação. Levando à letra as palavras de Cunha 

(2008, p.15) de um “professor reflexivo, que toma decisões, emite, juízos, tem 

crenças, expetativas, necessidades e representações, que orientam a sua 

conduta em parceria com um professor executor, técnico, que domina um 

conjunto de destrezas e de competências”. Reporto-me aos meus escritos: 

 

“A aula começa, reúno os alunos, dou-lhes instrução, e de repente sem 

aviso prévio, deparo-me no meio de um autêntico caos, sinto o mundo girar 

muito mais depressa do que deveria. Apetece-me gritar: “PARA, parem todos, 

que confusão é esta? Não foi isto que pedi para fazer.”  

Quero pedir-lhes para ficarem todos muito quietinhos, que não tinha 

idealizado nada do que os meus olhos absorviam e não percebia o que estava 

a acontecer. Penso em como me pareciam tão calminhos e não acredito nesta 

transformação, são índios, penas na cabeça e danças esquisitas.” 

(Diário de bordo – 2ª semana de outubro 2012) 
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Porque o choque não termina passado um mês, porque a vida nos 

surpreende constantemente, os alunos surpreendem-nos constantemente.  

“É neste envolvimento que, partindo da constatação de que o professor 

tem de questionar e intervir de forma adequada em cada contexto e situação, 

Schön (1983, 1988, 1990, 1992; cit. por Cunha (2008, p.75-76) propõe quatro 

conceitos que em geral traduzem o processo de desenvolvimento profissional e 

pessoal dos professores (…): conhecimento na ação  – o professor possui um 

conjunto de conhecimentos específicos, de convicções científicas, 

metodológicas e didáticas, que põem em prática durante a atuação; reflexão 

na ação  – na sua atuação, o professor põe em funcionamento um conjunto de 

processos mentais, que o leva a refletir e a analisar a sua atuação, através da 

interrogação e da observação, procurando explicação de tais factos; reflexão 

sobre a ação  – caracterizada pela procura de respostas para reações 

desviantes dos alunos, não deixando de pensar em formas alternativas de 

intervenção. Esta reflexão pode ser simultânea ou posterior à intervenção 

pedagógica; reflexão sobre a reflexão na ação  – o professor analisa as 

formas anteriormente utilizadas e procura reformular a ação. Esta perspetiva 

reflexiva destaca-se como inovação, valorizando aspetos ligados ao 

pensamento e à ação do professor, influenciando as suas práticas.”  

Na linha de pensamento de Schön, não foi com admiração que ao ler o 

parágrafo seguinte, compreendi a verdadeira importância da reflexão na ação e 

da reflexão sobre a ação: 

 

“Apercebi-me mais tarde que a perceção que temos de dentro, quando 

nos achamos no cerne do caos autêntico, não é real. Quando deixamos de 

estar no radar de atenções dos alunos, ficamos, literalmente, desamparados, 

perplexos, sem perceber o que mudou. Era assim que me sentia, bloqueada e 

petrificada perante a situação que achava totalmente descontrolada, respirei 

muito fundo e muitas vezes, pensei no que tinha planeado, lembrei-me do que 

me tinha sido ensinado, confiei cega e atirei-me de cabeça. Viva o caos e 

vamos continuar! Está tudo planeado, tem um sentido, tem um propósito, existe 
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uma lógica. Tentei olhar de fora, ver se estava a ser cumprido e apesar do 

nevoeiro intenso que me tinha invadido, continuei.” 

(Diário de Bordo – 2ª semana de outubro 2012) 

 

Olhando agora, e fazendo uma reflexão sobre a reflexão na ação, 

compreendo a importância do meu descontentamento e desalento perante as 

novas situações, compreendo também a importância que tiveram no meu 

crescimento, no meu evoluir, no negar das evidências, no lutar por ser mais e 

melhor. 

 

“Reflito as minhas ações, os meus medos, as decisões que tomei, 

algumas que hesitei e que se revelaram as mais corretas, outras que talvez 

noutro momento tivessem sido diferentes. Aceito, relembro-me da competência 

situacional e que naquele instante, com a informação que dispunha, tomei a 

minha decisão e a melhor decisão que podia. 

(…) Penso: Viva o caos e atiro-me de cabeça!” 

(Diário de Bordo – 2ªsemana de outubro 2012) 

 

Sorrio ao ler o que escrevi. Penso que se fosse hoje escreveria de outra 

forma, sentiria e daria importância a outros pormenores, mas agradeço por ter 

tido a capacidade de me reportar a tudo o que me assolava, pois é com alegria 

que viajo até esses momentos, mesmo aos que me foram mais penosos, que 

marcaram mais, porque na certeza que seria diferente, manteria o ousado 

pensamento: “Viva o caos e atiro-me de cabeça!”. Na certeza, como descrevo, 

que a rede que me suportava me ampararia de qualquer queda, e nas sábias 

palavras do meu prof. cooperante, “este é o nosso laboratório, é o ano de 

experiências”, tendo sempre em vista, que pautaremos pelos princípios que 

regem a educação, a escola e a profissão a que nos comprometemos. 

 

“Estas aulas, as primeiras, são ainda muito diferentes, são únicas, não 

só por serem as primeiras, mas porque e apesar deste sentimento de receio, 

desta angústia de falhar, existe ainda muito apoio. Há uma rede gigante e 
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muito forte que me suporta, se cair tenho quem me segure. Nem por isso me 

permito errar, venho para ser melhor, para lhes proporcionar a educação que 

merecem.” 

(Diário de Bordo – 2ª semana de outubro 2012) 

 

 

4.1.3. Os mapas 

 

“- Valha-me Deus! Que esquisito que isto está hoje! E ainda ontem as 

coisas se passaram como de costume. Será que me transformei durante a 

noite? Deixa-me cá ver: seria eu a mesma pessoa quando me levantei esta 

manhã?” 

(Carroll, 2000, p. 22) 

 

Creio ser um bom momento para vos falar dos planos e projetos, das 

organizações. Quando se cai, como eu caí, para um país, um mundo, 

desconhecido, a primeira tarefa, a de maior urgência, é idealizar um mapa, um 

caminho, um projeto que nos ajude a “sair dali”, mas um sair dali diferente do 

entrar, diferente do ponto de partida. Antecipar uma meta, que não será apenas 

o final, mas um novo começo, um início diferente. 

Primeiro trabalho: plano anual, que se seguirá das unidades temáticas, 

dos planos de aula, das progressões de ensino, dos tão temidos Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MECs). 

Estas tarefas que nos são propostas englobam a área 1, que se define 

como Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Dentro desta área 

que pode passar despercebida, até aos mais atentos, está todo o mapa do 

nosso ano, as leis que regeram a nossa atuação. Engloba a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação. 

Pensei em levar-vos a conhecer cada uma delas, para perceberem, mais 

uma vez, e sem maquilhagem, este lado, esta vida, estas missões e tarefas 

que fomos sucessivamente chamados a realizar. 
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4.1.3.1. Conceção 

 

A conceção não será de difícil compreensão, por ser isso mesmo, 

conceber. “Projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção 

pedagógica referenciada às condições gerais e locais da educação, às 

condições imediatas da relação educativa, à especificidade da Educação 

Física. (Matos, 2012a) 

Definindo-se e caracterizando-se por 4 pontos-chave: “Analisar os 

planos curriculares, nomeadamente as competências gerais e transversais 

expressas; Analisar os programas de Educação Física articulando as diferentes 

componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas; 

Utilizar os saberes próprios da Educação Física e os saberes transversais em 

Educação, necessários aos vários níveis de planeamento; Ter em conta os 

dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da 

escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis.” (Matos, 2012a). 

A parte central foi, desde o início, o estágio profissional contextualizado 

e materializado em espaços, em pessoas, em necessidades. Para concretizar a 

primeira área, era imprescindível ter consciência do envolvimento, tudo o que 

determinava e personalizava o meu estágio, o meu mundo maravilhoso, a 

minha queda. Uma vez tudo definido, com o levantar do pano, o mapa tomava 

os seus contornos, e características, deixando antever o caminho a seguir. 

Revendo o que coloquei no meu projeto de formação inicial, os objetivos 

descritos na conceção englobavam: “Conhecer o contexto do EP (escola, 

comunidade, área disciplinar de educação física); Analisar o programa nacional 

de EF, competências gerais e transversais a adquirir durante o ano letivo; 

Conhecer a turma e as suas características.” (Matos, 2012a). Ou seja, “projetar 

a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos.” (Matos, 2012a). Um planeamento sustentado pelo 

conhecimento total e consciente do meio em que a atuação se realizava. 
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Todas estas tarefas foram realizadas dentro da descoberta, do querer 

saber, do querer saber mais e fazer melhor, de questionários colocados aos 

alunos a que demos o nome bonito de “fichas de anamnese”, de avaliações 

diagnósticas, de uma análise profunda do projeto educativo da escola e projeto 

curricular.  

4.1.3.2. Planeamento 

 

O planeamento anual, foi sem dúvida o que mais abalou as minhas 

certezas. Comentávamos dentro do núcleo de estágio, o que faríamos. O que 

fazer primeiro, como fazer? Afinal o que era isto de um plano anual? Fomos 

descobrindo, contando aulas, foi-nos dada toda a liberdade para pesquisar e 

definir o ano, dentro das orientações da escola, dos conteúdos programáticos 

definidos para aquele ano, dentro do currículo. 

“Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida 

na conceção e conteúdos dos programas e normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-

social do ensino” (Bento, 2003, p.7). 

Descrito nas Normas do EP, o planeamento definia-se da seguinte 

forma: “Planificar o ensino nos três níveis: anual, unidade temática e aula, 

tendo em conta: Objetivos (adequados às necessidades e diversidade dos 

alunos e contexto do processo de ensino/aprendizagem); Recursos; Conteúdos 

de ensino, tarefas e estratégias adequadas ao processo ensino-aprendizagem; 

Prever formas de avaliar o processo de ensino/aprendizagem – momentos e 

formas; Contemplar decisões de ajustamento.” (Matos, 2012a). 

Depois do plano anual realizado, onde cada modalidade se encaixava na 

perfeição, se ajustava aos espaços e aos tempos, depois de analisar o 

contexto e de o inserir nesse planeamento, de saber os níveis, e o que o 

currículo nos dizia, de pesquisar e reajustar conhecimentos erámos chamados 

a agir. E estas próximas tarefas foram-se desenrolando ao longo do caminho. 

Depois do mapa traçado, de se ter a certeza das curvas, das passagens 

secretas e do percurso, íamos adaptando, construindo e concretizando os 
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planos, as unidades e as aulas. Essa era a nossa concretização, apelidada de 

“Realização”, inserida ainda na área 1 e definida nas Normas do Estágio 

profissional como “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de 

acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica. Recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica 

adequados à diversidade dos alunos; promover aprendizagens significativas e 

desenvolver a noção de competência no aluno; utilizar terminologia específica 

da disciplina e adequada às diferentes situações; envolver os alunos de forma 

ativa no processo de aprendizagem e na gestão do currículo; otimizar o tempo 

potencial de aprendizagem nos vários domínios, a qualidade da instrução, o 

feedback pedagógico, a orientação ativa dos alunos, o clima, gestão e 

disciplina da aula; recorrer a decisões de ajustamento.” (Matos, 2012a). 

Dentro deste realizar, e antes de estarmos ativos e prontos, tínhamos as 

unidades temáticas, os planos de aula, os MECs. 

As unidades temáticas, apareciam ao longo dos períodos. Seguindo o 

modelo de Vickers, analisando o nível e os conteúdos a lecionar, ia construindo 

o meu plano de ação, dentro das aulas disponibilizadas, dos espaços, do à 

vontade, do pesquisar da teoria e da sua transposição para a prática. Na 

procura de uma relação teoria-prática que se transformasse numa ação 

sustentada. 

O plano de aula - as componentes críticas! 

“Um plano é muito mais que uma definição de objetivos, se facilmente 

me perco ao pensar no meu caminho e no caminho que pretendo mostrar aos 

meus alunos, também não é difícil perceber que para além deste caminho e 

deste propósito, tenha que pensar na forma de o percorrer, como se chegar à 

aprendizagem efetiva e duradoura. (…) Existe um processo, uma fórmula, 

existem componentes, consideradas críticas, que permitem que essa tarefa ou 

trabalho sejam desenvolvidos e que sem elas é inimaginável conceber o que 

quer que seja.(…) Porque não me é pedido apenas que lhes indique o 

caminho, mas o melhor caminho, a minha tarefa transcende a mera orientação 

e define-se pela garantia de uma aprendizagem de qualidade, uma 

aprendizagem robusta que não se desvaneça com o tempo, que seja 
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significativa, apropriada, dotada de valor. Para que tal aconteça existem 

elementos chave, mapas e orientações que me auxiliam nessa tarefa, mas que 

no final tudo se resuma a minha atuação, à forma como conduzo as 

aprendizagens e ao que eu defino que é ou não é importante. O que eu defino 

como crucial.” 

(Reflexão sobre objetivos e componentes críticas, Outubro 2012) 

 

Os planos estão traçados, delineados, prontos a usar. E na certeza que 

a vida não é estanque, que seguir à letra não é sinónimo de existir livre e 

conscientemente, no desenrolar da minha prática, na noite que antecedia a 

minha aula, do decorar das horas e dos exercícios, tento a todo o custo agarrar 

as palavras, segurar-me nos seus significados e relembro-me, agora, quase 

oito meses depois: 

 

“Tudo tem consequências, relembro-me, todas as ações têm aspetos 

melhores e piores. É a Terceira lei de Newton – Princípio da ação/reação, em 

que toda a ação corresponde uma reação de força oposta e intensidade 

semelhante. (Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá 

deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário.) 

Porque tudo na vida é pesado numa balança que ditará se foi ou não acertada 

a decisão que se tomou, e não existe nenhum comum mortal capaz de fugir às 

leis da física!” 

(Diário de bordo – 4ªsemana de outubro 2012) 

 

Os planos são apenas isso mesmo, projetos, orientações, guiões de 

uma prática decidida e fundamentada por mim, dona do meu caminho. Alice 

das minhas maravilhas! 

 

“Como sei, nem tudo o que se planeia é passível de se desenvolver, 

nada corre exatamente como se pensou, as palavras que tão cuidadosamente 

escolhi, as palavras que formaram as frases, os exercícios e os objetivos, 

dissipam-se quando colocadas em prática, reorganizam-se, desorganizam-se. 
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Formam novas palavras, novas frases, novos desencantos, aparecem-me em 

forma de caos, de confusão, de mistério e desconheço a razão para se 

encontrarem ali.   

Na minha mente o ideal que construí, a minha aula perfeita, é quando 

tudo o que escrevi e planeei se concretiza na perfeição, se ajusta, se realiza 

sem perturbações e reorganizações.  

Utopia!  

Percebo que talvez esta minha noção de ideal seja uma completa utopia 

e que nem o professor mais sábio e competente pode controlar tudo, prever 

tudo. Contudo acredito que um professor competente e sábio consiga planear 

de forma adequada, ajustada à realidade em que trabalha, creio então que 

ainda não encontrei a melhor forma de planear, que ainda nem sequer 

encontrei a minha realidade, que é disso que estou incessantemente à procura, 

que o meu projeto é esse, que o meu crescimento depende disso.” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de novembro de 2012) 

 

 

4.1.3.3. Avaliação 

 

Foram vários os momentos de avaliação, minha e deles. A minha 

avaliação sentia-a todos os dias nos olhares indiscretos de quatro espetadores 

atentos (os meus companheiros de aventura), que não me deixaram esquecer 

que aquele é o nosso processo, que é educação, que é formação, que é 

aprender a ensinar, aprender a ser. 

A avaliação define-se em “utilizar as diferentes modalidades de 

avaliação como elemento regulador e promotor da qualidade do ensino e da 

aprendizagem e da avaliação do aluno: Realizar as diferentes modalidades de 

avaliação; Definir objetivos e formas de avaliação; Selecionar ou construir 

instrumentos de avaliação; Especificar estratégias adequadas aos objetivos e 

tarefas a avaliar; Tratar os dados com eficácia pedagógica.” (Matos, 2012a). 
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 “Tenho uma sensação de poder, este é o meu poder. Sou eu que os 

avalio, sou eu que comando, domino esta ação. É esta a minha peça de teatro 

e não sou uma mera espetadora, não sou sequer atriz, sou realizadora!” 

(Diário de Bordo - 3ª semana de novembro 2012) 

 

Avaliação, “um incómodo necessário. (…) Conjuntamente com a 

planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas 

como tarefas centrais de cada professor. (Bento, 2003, p. 174).  

Bento (2003, p.175) reforça que “sem um trabalho de reflexão 

suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor. E sem controlo permanente da qualidade 

do ensino nenhum professor consegue garantir eficácia e a melhoria da sua 

prática pessoal”. 

Sendo que a avaliação não se esgota na atribuição de uma medida, uma 

nota, um valor ao desempenho do aluno e à sua retenção das aprendizagens, 

mas tem como função informar a atuação do professor, um “prestar contas 

sobre a sua ação” (Bento, 2003, p.178). A avaliação apresenta-se como um 

processo indispensável para se aferir o processo de ensino consoante a 

aprendizagem desenvolvida. 

Bento (2003, p. 180) defende que “a análise e avaliação do ensino 

orientam-se por dois sentidos dominantes: definição do estado alcançado. (…) 

Precisão dos planos do professor.” 

 

“A minha responsabilidade era uma outra e muito maior neste momento, 

um momento para o qual não tinha tido a menor preparação, como fazer, como 

distinguir, onde se encontrava o limite. E apesar deste peso gigante, estava 

tranquila, estava serena, representava o papel que me tinha sido atribuído com 

uma leveza, que só neste momento percebo. Estava a ser professora, estava a 

cumprir a minha parte, tinha crescido e podia contemplar a minha aula de um 

patamar, com uma perspetiva até então totalmente desconhecida.  

Senti, assimilei, compreendi o que se passava por trás do olhar atento, 

que quando somos estudantes, que parece que nos queima no dia da 
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avaliação, percebi o olhar de um professor que atentamente observa os alunos, 

que identifica erros, que procura deslocamentos, que descortina ações e 

técnicas, que classifica. Percebi e senti a dificuldade de separar o que acho 

que o aluno é capaz, da minha opinião acerca dele, do que efetivamente 

concretiza. Dou por mim a questionar o que os meus olhos transmitiam, o que 

a minha caneta apontava, no número em que se concretizava. Relembrei-me 

constantemente de fugir, fugir do Efeito de Pigmalião, limpar a minha mente, 

ser uma folha em branco, não ter opinião, analisar apenas, reportar-me aos 

factos – ser professora.” 

(Diário de bordo - 4ªsemana de novembro 2012) 

 

Descobri que ensinar também tem espaço na avaliação, que aprender é 

reter, e que a avaliação não se limita a perceber se existiu ou não retenção das 

componentes críticas, das regras e do saber-fazer que tanto se batalhou 

durante as aulas, mas que integra a atuação do professor, uma tarefa que 

alimenta o ciclo de ensinar – aprender – avaliar – aferir o ensino consoante a 

aprendizagem evidenciada. 

“A avaliação educativa deve ser sistemática, contínua e integral. É 

sistemática quando obedece a um plano preconcebido – a uma programação – 

e não é feita de modo ocasional ou acidental. A avaliação contínua – (…) 

momento a momento, ao longo do seu desenvolvimento e não apenas no final 

do mesmo. A avaliação será, desta forma, integral, já que devem ser avaliados 

todos os elementos que intervém na educação institucional.” (Carrasco, 1985, 

p.10). E viajo e paro: 

 

“O primeiro período avança, semana após semana, aula após aula. 

Chegam as avaliações, o trabalho aumenta e o cansaço nota-se um pouco 

mais a cada dia que passa. Faltam apenas duas semanas para acabar o 

período, para dar as notas, para as primeiras reuniões, para o aperto no 

estômago. Paro para contemplar a vista, para me contemplar. Para confirmar o 

crescimento, encosto-me à parede, lápis sobre a cabeça e expectante olho 

para a marca que deixou, será que cresci? Qual foi a diferença? E sorrio.” 
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(Diário de bordo – 5ªsemana de novembro 2012) 

 

“Com a avaliação sabemos que os objetivos foram atingidos através do 

ciclo didático programado. A possibilidade de atingir os objetivos concretos 

propostos pelo educador é apenas uma hipótese que deve ser confirmada pelo 

confronto com os resultados obtidos. Por isso, a avaliação indica em que 

medida os objetivos eram ou não adequados.” (Carrasco, 1985, p. 14). 

 

“Decidi que deveria filmar a avaliação, não apenas para me auxiliar no 

processo avaliativo, ao tentar atribuir um valor, uma nota a cada um dos alunos 

nos seus elementos, mas também para me poder libertar para outros aspetos 

da aula, do controlo, da segurança, da omnipresença que tanto tento transmitir 

aos meus alunos. 

Termino a aula, com um doce amargo sabor, pois cumpri ao que me 

propus, consegui avaliar, estar presente, mas será que proporcionei tempo de 

empenhamento motor, será que os alunos tiveram efetivamente em 

exercitação? E após a avaliação, depois da adrenalina da avaliação, do se ser 

ou não capaz de realizar toda a sequência, o que substituiu esse sentimento? 

Observava os alunos passivos, auxiliando ou descomprimindo junto dos seus 

colegas. E penso, como se me tivesse lembrado de algo que não me tinha 

ainda passado pela cabeça: Estratégias! Devia ter arranjado estratégias, 

opções, alternativas, que me garantissem atividades que incluíssem todos os 

alunos, que não desperdiçasse uma aula, que não me queixasse mais à frente 

que não tenho tempo, que precisava de mais uma aula, que acabou de passar! 

Nada há agora a fazer, resta-me aprender com os erros e seguir em 

frente, melhorar, saber para a próxima, como atuar, o que funcionou e o que 

devo evitar.” 

(Diário de Bordo – 1ªsemana de março de 2013) 

 

Como Carrasco (1985, p.15-16) ao citar Férmin (1971) sistematiza as 

funções da avaliação em: ”verificar o cumprimento dos objetivos previamente 

estabelecidos; prognosticar as possibilidades educativas do aluno; diagnosticar 
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as falhas e dificuldades que se apresentam no processo de ensino-

aprendizagem; orientar e reorientar este processo.” 

 

 

4.1.3.4. Modelo de Educação Desportiva 

 

“ «Desporto para todos», isto é, o desporto no plural, é um indicativo da 

sua transformação em desporto dos cidadãos, em direito da cidadania, em 

desporto dos indivíduos, que adquire sentido e relevância à escala individual, 

na relação com os problemas da vida daquele que o pratica, não mais se 

deixando aprisionar num sistema totalitário de sentidos, mas também não 

excluindo nenhum”. (Bento, 1995, p.27-28). 

Como modelos de instrução, aparecem-nos “modelos mais centrados na 

direção do professor e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à 

iniciativa dos alunos” (Mesquita, 2011, p.45). São três os modelos 

commumente utilizados na Educação Física, sendo que no Modelo de 

Instrução Direta a “ênfase é colocada no modo como o professor estrutura o 

ensino, com particular destaque das estratégias instrucionais que elege e do 

padrão de envolvimento dos alunos (…) são privilegiadas estratégias 

instrucionais de caráter explícito e formal, em que a monitorização e o controlo 

estreito das atividades dos alunos são a nota dominante.” (Mesquita, 2011, 

p.46).  

O Modelo Desenvolvimental de Rink situa o “enfoque no tratamento 

didático dos conteúdos, dá contributo inestimável à planificação e estruturação 

da matéria de ensino no contexto das atividades físicas e desportivas”. 

(Mesquita, 2011, p.47).  

O modelo de Educação Desportiva preconizado por Siedentop (1987), 

tem como objetivo “a implementação de ambientes de prática propiciadores de 

experiências desportivas autênticas, coloca a competição na charneira do 

processo ensino-aprendizagem” (Mesquita, 2011, p.47). 

Uma das primeiras tarefas do EP, foi como referido, o planeamento 

anual, a delimitação das modalidades a abordar, questões e decisões de 
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quando, quanto tempo e onde, tendo sido auxiliados pelo roulement dos 

espaços desportivos. A partir desta tarefa ficou definida toda a atuação para o 

ano letivo 2012/2013.  

A par desta planificação foi necessário decidir que modelo instrucional 

utilizar em cada uma das modalidades. Suportando-nos que “o MED [Modelo 

de Educação Desportiva] proposto por Siedentop (1987) vai ao encontro da 

necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens” 

(Mesquita, 2011, p.59). Definiu-se em núcleo de estágio a utilização do MED 

em duas modalidades coletivas, andebol e voleibol, e a utilização de momentos 

conjuntos das diferentes turmas como elemento propiciador do entusiasmo 

desportivo, um dos três eixos fundamentais do modelo, na tentativa de criar 

experiências positivas pelo e no desporto. 

“Este modelo comporta a inclusão de três eixos fundamentais que se 

reveem nos objetivos da reforma educativa da Educação Física atual: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo 

desporto.” (Mesquita, 2011, p.59).  

Contudo, e apesar de todos os benefícios e ideais preconizados por 

Siedentop, a sua implementação não se restringia à mera reprodução das 

orientações e guias. Como já referido, uma das preocupações que 

acompanhou a minha passagem a professora foi a auto perceção de 

competência enquanto profissional docente, que aliada ao MED, se retratava 

em inquietações, dúvidas e medos. 

 

“Para além desta preocupação pessoal acerca das minhas 

competências e experiências, e por ter sido decisão do núcleo de estágio 

abordar o andebol através do Modelo de Educação Desportiva, tomo 

consciência que as aulas potenciam um comportamento diferente nos alunos, 

incutindo-lhes mais autonomia e responsabilidade. Este modelo que deveria 

proporcionar uma aula mais dinâmica nem sempre se verifica, a par das 

minhas dificuldades de transmissão de alguns conteúdos, também os alunos se 

perdem neste novo modelo de educação. Estão ainda muito agarrados à 
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prescrição simples e direta do que têm que realizar. Denoto em alguns alunos a 

existência de alguma resistência no desempenho das tarefas propostas.” 

(Diário de bordo – 1ªsemana de novembro de 2012) 

 

Para implementar esta diferente abordagem ao desporto foi necessária 

uma pesquisa e uma apresentação formal à turma, que nunca tinha contactado 

com o modelo de Siedentop, e que se encontrava formatada e sedenta por 

modelos prescritivos e reagia a prescrições simples e diretas. Tinha encontrado 

aqui um primeiro desafio à implementação do MED. 

“O modelo define-se como uma forma de educação lúdica e critica as 

abordagens descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente 

propiciador de uma experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação 

de um contexto desportivo significativo para os alunos” (Mesquita, 2009, p. 59). 

A contextualização e envolvimento do MED encontravam-se conciliados com 

os meus ideais, crenças e missão a que me tinha proposto com a entrada no 

EP. O meu ideal de educação primava por garantir igualdade de oportunidades 

de participação a todos os alunos, como Curnow & Macdonald (1995, cit. por 

Mesquita, 2011, p.3) defendem o “MED aposta na democratização e 

humanização do Desporto, de forma a evitar problemas associados a uma 

cultura desportiva enviesada, tais como o elitismo, a iniquidade e a trapaça.” 

 

“Há momentos que duvido, nestes momentos, que questiono se este 

método será o melhor, se o MED é tudo o que ambiciono, que espero, que 

necessito que seja. Vejo os meus alunos à espera, à deriva, num estado quase 

vegetativo, marionetas em que é necessário “comandar” para que ganhem 

finalmente vida. Sinto um fracasso, uma frustração, uma falta de atividade, de 

vida, de empenho. Necessitam que lhes gritem, de uma força, de um tornado 

que os movimente e acorde.  

Pensei em tudo, refleti e assimilei, como uma lista de tarefas por 

cumprir: “diminuir tempo de instrução”, “diminuir tempo de transições”, e 

mesmo assim observo-os, num misto de desconfiança, de confusão, 

baralhados, sem rumo. Como se estivessem constantemente à espera, à 
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procura. E questiono a minha forma de agir, será que não fui clara o suficiente? 

Será que, e apesar de me garantirem que compreenderam, foram colocados 

numa situação completamente nova? Que foram deixados cair de paraquedas 

num novo mundo? Mas como é isso sequer possível? Cinco aulas depois e 

ainda não sabem…?” 

(Diário de bordo – 4ªsemana de novembro de 2012) 

 

Como Mesquita (2011, p.63) refere “dada a elevada autonomia conferida 

aos alunos na organização e realização das atividades desenvolvidas no 

decurso das aulas, a aplicação do MED exige boas competências de gestão e 

de organização por parte do professor, bem como a aplicação de diferentes 

modelos instrucionais de acordo com a natureza do conteúdo, o nível de 

prática dos alunos e os objetivos de aprendizagem”. Impelindo o professor em 

formação inicial, e a par do choque da prática a ser e a pesquisar. Como Bento 

(1995, p.54) explica existem “diferentes formas “interindividuais” mas também 

“intraindividuais” de prática.” Suportando a deriva sentida, perante a passagem 

da teoria para a prática, tentando seguir as orientações teóricas da atuação 

através do MED, para perceber mais tarde que é impreterível um reajuste e 

avaliação das decisões e atuação posta em prática no contexto, no nível e na 

necessidade expressa pelos alunos. 

 

“Os eventos culminantes são sempre repletos de entusiasmo, de 

festividade e de uma inquietação que chega a ser contagiante. Compreendo 

que todos estes sentimentos aliados componham uma aula de características 

diferentes, também eu sinto uma mística que envolve a aula e os seus 

momentos, que deixo que me envolva, que nos envolve a todos. 

Deixo o seu entusiasmo contagiar o ambiente, deixo que as equipas se 

formem, se organizem, que sejam, torno-me espetadora das suas ações, 

orientadora das suas festas. Dou por mim a pensar, se não será mesmo o 

objetivo deste evento culminante, da festa, da organização e autonomia, do 

comprometimento que assumem perante a equipa, perante os colegas para um 

bem comum, em prol de um objetivo. Reparo nas suas caras ao contemplarem 
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o quadro de pontuação, ao questionarem, ao assumirem o lugar, ao duvidarem. 

E depois comprovo que se organizam, que se integram, que interagem e que 

assumem as funções, que questionam e se entusiasmam, que se desola o 

olhar ao dizer que terminou.  

“Já? Mas não podemos fazer mais um jogo?” – Perguntam-me em 

uníssono.” 

(Diário de bordo – 2ªsemanha de março de 2013) 

 

Apesar da luta, da desconstrução do ideal prescritivo e castrador dos 

seus sentidos e ações, totalmente contrários ao que o MED preconizava com a 

atribuição de autonomia ao aluno, houve conquistas nesta primeira introdução 

do modelo. “A organização das atividades por equipa, em que todos os alunos 

colaboram e o resultado final resulta do contributo de todos (…), minimiza as 

diferenças individuas e potencia a participação ativa e deliberada dos alunos 

nas tarefas de organização e de aprendizagem.” (Mesquita, 2011, p.60).  

O Modelo de Educação Desportiva foi um sucesso, o final da primeira 

modalidade, que coincidiu com o final do primeiro período, foi efetivamente em 

tom de festejo e notava-se a intervenção e interação de todos os alunos, 

fazendo parte de um todo (filiação), onde cada um tinha um papel específico e 

importante. Na segunda modalidade abordada, os alunos sentiam-se mais à 

vontade, não estranhavam a autonomia e responsabilidade que lhes eram 

conferidas, e eu por ter tido a primeira experiência, consegui desligar-me da 

necessidade de me guiar de forma rígida e estrita ao que o modelo 

preconizava. 

Com a implementação do MED descobri também que a autonomia e a 

responsabilidade para serem efetivas têm que ser monitorizadas, não é 

possível, nem desejável, que o professor se desprenda totalmente da tarefa de 

gestão e controlo da turma e das atividades, pois dessa forma não poderia 

comprovar a autonomia e a responsabilidade efetiva dos seus alunos.  

O MED permitiu-me envolver nas atividades da turma e ter os alunos 

comigo, compreendi que se quero que se entusiasmem, eu tenho que mostrar 

também entusiasmo e que a interação que demonstram está intimamente 
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ligada à interação demonstrada pelo próprio professor, é como um contrato que 

ambas as partes têm de cumprir, para que haja garantias de sucesso. 

 

“Parece-me que o modelo de educação desportiva não proporciona 

novas experiências e responsabilidades apenas nos alunos, mas que me 

aproxima até ao ideal de professora que procuro.” 

(Diário de bordo - 5ªsemana de novembro de 2012) 

 

 

4.1.4. Viver no mundo da Alice 

  

A cada passo, a cada curva, a cada momento passado, existia um 

deslumbramento, uma surpresa, tudo era novo, apesar de conhecido, apesar 

de vivido. Estava agora do outro lado. Passava de um lado do espelho, para 

me ver refletida nele, e em cada reflexo adivinhava a novidade de crescer e 

poder ver o mundo, nem que fosse, um centímetro mais acima. 

Um dos meus maiores receios, das inquietações que via refletidas no 

espelho da minha vida, era a falta de competência, o não ter crescido o 

suficiente, o medo de não conseguir concretizar tudo o que tinha idealizado e a 

que me tinha comprometido. 

Perrenoud (2002, p.122) propõe que se considere a “competência 

segundo três características: tomada de decisão, mobilização de recursos e 

saber agir, enquanto construção, coordenação e articulação de esquemas de 

ação ou de pensamento”. Pois para que a minha atuação estivesse em 

consonância com a ideia de competência que tinha construído, tinha que 

mobilizar uma série de saberes e saber fazer para a sua transmissão. Machado 

(2002, p.145) defende que a “competência está sempre associada a uma 

mobilização de saberes. Não é um conhecimento “acumulado”, mas a 

virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para 

realizar o que se deseja, o que se projeta.” 

 



- 81 - 
 

“Termino a aula com a certeza que fiz o que podia, que usei o que tinha 

disponível, que aprendi, que a cada dia que passa, enriqueço duma riqueza 

inesgotável e de difícil contagem. 

Sei, e confio nesse sentimento, que na próxima aula será diferente, eu 

serei diferente, as minhas decisões, toda a minha atuação estará mais rica, um 

centímetro mais próximo da meta.” 

(Diário de bordo – 4ªsemana de outubro de 2012) 

 

 “O conhecimento profissional do professor não é um conhecimento 

limitado temporalmente, nem se pode dar como terminado em termos de 

aquisição. Ele depende, acima de tudo, de um contexto de ação, que exige 

constantes atualizações e adaptações, orientando-se numa perspetiva prática, 

reflexiva, tendo sempre como questões inerentes “O que ensinar?”, “Em que 

sentido?”, “A quem?”, “Onde?”, “Porquê?” (Cunha, 2008, p.64).  

 

“Percebo, interiorizo, envergonho-me. Desisti, houve momentos claros e 

confirmados da minha desistência. E tenho medo, revivo os momentos em que 

me permiti invadir, assimilo os instantes em que me deixei frágil, insegura e 

desprotegida.  

Todos erramos, a perfeição não é mais que uma miragem, uma doce 

utopia que nos tolda os sentidos. E respiro, inspiro fundo, sinto o ar quente que 

abandona o meu corpo. Tenho a confirmação, tenho a certeza, e que me resta 

mais que um simples encolher de ombros? Seco as lágrimas, paro os soluços, 

relembro-me dos motivos, procuro as razões, agarro-me à esperança, 

mergulho no escuro que há em mim na procura da solução, da velinha de luz 

que ainda não se apagou, procuro o caminho de volta, onde será que me terei 

desviado? Como é que vim parar tão longe?” 

(Diário de bordo – 4ªsemana de outubro 2012) 

 

Decidi colocar-vos este excerto da 4ªsemana de outubro por ter 

experimentado um descontrolo e uma ausência de agir, que me petrificaram, 
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onde me mudaram as peças e viraram o mundo ligeiramente para a esquerda, 

e terá sido como, se por momentos, estivesse de “pernas para o ar”.  

Compreendo a adaptação, a necessidade de constante reflexão e agir, 

não limitar a nossa atuação em escritos e deveres. Sendo que “o ato educativo 

é complexo e imprevisível, a reflexão parece ser um processo mediador da 

teoria e da prática e um mecanismo regulador entre as crenças, as teorias dos 

professores e as evidências da prática. Defende-se assim uma maior conexão 

entre teoria e prática.” (Cunha, 2008, p.79). 

 

“Revi tudo, li os apontamentos, treinei em movimentos imaginários, que 

mais se assemelhavam a uma dança, o que abordaria na aula, reli e li, 

memorizei, falei em voz alta, defini o que dizer e como agir. Estou pronta, é 

isto, é agora! Mas, será que estou mesmo? A dúvida por mais pequenina que 

seja, por muito arrumadinha que esteja no seu cantinho, sentada e enrolada 

em si, está lá! Permanece, acena com a sua mãozinha e diz: não me esqueci 

de ti!  

Suspiro, contínuo e lá vou eu!” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de outubro 2012) 

 

“No caso particular da formação de professores, o termo “formação” tem 

evoluído nas diversas orientações conceptuais, tal como também já tivemos 

oportunidade de referir, ao longo dos tempos, conforme os envolvimentos 

sociais, políticos e ideológicos a que os sistemas educativos/formativos têm 

estado sujeitos e devido igualmente às ambiguidades da própria formação” 

(Cunha, 2008, p.97) 

 

“E penso, de coração apertado, como quero efetivamente crescer, olhar 

para trás e ver um caminho longo que me indique tudo o que passei e que 

estou quase a chegar, que essa tão aguardada chegada mereceu cada 

lágrima, cada aperto, cada salto sem segurança.  

Fecho os olhos e atiro-me de cabeça!” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de outubro 2012) 
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A sensação e perceção de competência é uma construção lenta, onde 

as bases sustentarão todo o processo. É um caminho feito de passos e 

degraus, onde não deve existir pressa, não se sobe dois a dois, mas é 

construído em patamares de persistência e paciência capazes de suportar toda 

uma atuação. 

 

“O meu maior medo, o meu receio, para além do constante medo de 

fracassar, que me acompanha desde sempre, que me segue e que me define 

em tudo, é de não ser capaz de desempenhar esta função. Que esta sensação 

de perdida não desapareça, que este nevoeiro não se dissipe e me perca a 

meio do caminho.” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de novembro de 2012) 

 

Perrenoud (2002, p.15) defende “a prática reflexiva porque, nas 

sociedades em transformação, a capacidade de inovar, negociar e regular a 

prática é decisiva. Ela passa por uma reflexão sobre a experiência, 

favorecendo a construção de novos saberes.” Assim, revejo a minha atuação e 

a totalidade do meu percurso, com uma necessidade inesgotável de refletir, 

pensar e (re)agir conforme os novos ideais e na mobilização de novos saberes 

até então desconhecidos, numa constante adaptação e crescimento que o 

meio proporcionava. 

Durante a minha fase de deslumbramento, depois do choque, das 

lágrimas, do desencanto de estar perdida, era constantemente alertada para 

aspetos funcionais, para preocupações: a segurança, as rotinas, a colocação 

no espaço, a circulação no espaço, os tempos de instrução, de gestão, … O 

Tempo. 

A nossa atuação na escola não se resumia a planificar, edificar e avaliar, 

nem tampouco se limitava em proporcionar experiências positivas pelo e no 

desporto. A nossa missão, o nosso trabalho, transpunha a mera transmissão 

de conteúdos, de uma avaliação da aprendizagem, englobava uma 

complexidade por demais e preocupações que nos elevariam ao patamar 

seguinte. 
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“Tento controlar a segurança e toda a organização da aula, delimito 

estratégias para comunicar aos alunos para que todos me oiçam, que 

percebam, que as minhas indicações não se percam na imensidão de sons que 

vagueiam pelo ar, ao mesmo tempo que me lembro dos aspetos que quero ver 

exercitados, dos aspetos relevantes que tenho que comunicar. Mantenho-me 

atenta aos erros, tento focar a minha atenção nos aspetos mais educativos. Sei 

que me perco, que ainda não consigo fazer e ver tudo, mas tento, persisto e 

não desisto.”  

(Diário de bordo – 4ªsemana de outubro de 2013) 

 

Estas preocupações constantes de organização, gestão e circulação, se 

ao início sentia que me afastavam do objetivo que considerava importante – 

ensinar - depois de assimiladas e interiorizadas deram espaço à uma atuação 

consciente e objetiva.  

Apenas que meio da minha formação, da preocupação em crescer, em 

fazer bem, em circular de frente, em ser omnipresente, em controlar tudo e 

todos em todos os instantes, perdia-me. 

 

“Envergonho-me, coro e ardo por dentro por pensar constantemente em 

mim. No que faço, no que quero, no que sinto. Gostaria de pensar neles, nas 

pessoas que tenho como função tornar livres, responsáveis, autónomas, 

grandes.  

Três quilómetros à frente donde estou agora. Talvez aí, talvez quando chegar 

comece a pensar mais neles. Até lá resta-me aperfeiçoar o papel, pois é dia de 

estreia todos os dias.” 

(Diário de bordo -2ªsemana de novembro de 2012) 

 

 Voltei a encontrar-me e a perder-me novamente, até que as decisões e 

as preocupações, a competência e as capacidades se aprimoraram e a minha 

atuação enquanto professora deu um salto qualitativo. Contudo demorou. 

Acredito e ao olhar para tudo o que percorri até este momento, compreendo, na 
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necessidade do deslumbramento e do choque, da gestão e do controlo, pois de 

outra forma não teria sido possível. 

 

“Tomo decisões, a cada passo, a cada palavra, colocação e 

deslocamento, sinto as questões, sinto as críticas! (sei o que pensam agora). 

Contudo decido consciente, sei porque o fiz, sei explicar. Sinto a minha 

pequenina professora, que encolheu com todas as inquietações e desespero, 

crescer, voltar, e sinto um alívio enorme. Veio ajudar-me, tomar conta de mim 

mostrar-me como se faz, porque se faz, lembrar-me o que é realmente 

importante, dar-me a mão enquanto salto para um abismo desconhecido. 

Encho o peito de ar, refresco-me, renovo-me e continuo. Pronta para tudo e à 

espera do impossível!” 

(Diário de bordo - 4ªsemana de novembro de 2012) 

 

 Cunha (2008, p. 204) afirma que a “formação de professores – como 

aliás qualquer processo educativo em geral, seja ele formal ou informal – 

consiste, sobretudo, na descoberta do significado pessoal que é possível 

extrair das informações com que o aluno tem então oportunidade de tomar 

contacto.” Remetendo para o valor da experiência pessoal e intransmissível do 

processo de EP, em que o estudante vivencia momentos que o catapultarão 

para a profissão. Combs (1989, cit. por Cunha, 2008, p.204) defende que 

“aprender é uma experiência profundamente pessoal, que implica domínios 

diversos, não se restringindo apenas a aspetos cognitivos e a instrumentos 

envolvidos e que, sobretudo, nunca poderá ser provocada sem participação 

ativa dos sujeitos nela implicados.” 

 

“Refleti sobre o que me disseram, o controlo, a segurança, os conselhos 

de ver sempre todos os alunos, em todos os momentos, de os ter sempre no 

meu campo de visão, de estar com eles e de os ter comigo. Pensei em 

estratégias, na redução do tempo de transição, em garantir que o tempo que os 

meus alunos passam na aula é tempo útil, tempo que não pode ser 

desperdiçado – tempo de empenhamento motor. 
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Contudo a dormência permanece, a paz, a calma, que me esquecia 

conhecer, invadem--me. É a última aula de Badminton, a última aula antes da 

avaliação, e invade-me um sentimento que me deixa confortável, que me 

abraça e aquece. Terminei a unidade temática, planeei, organizei e lecionei 

uma unidade temática inteirinha! Eu!” 

(Diário de bordo - 4ªsemana de novembro de 2012) 

 

Esta primeira sensação de vitória, marcou os momentos que se 

seguiram, deixaram entrar a luz e a esperança, a verdade de se ser capaz, 

quando tudo indicava o contrário.  

E se a minha formação estava projetada por etapas, também o EP se 

constituía por fases, delimitadas por uma ténue linha, que me permitia 

intercalar entre estados de excitação e entusiasmo e dúvidas e receios. E 

apesar das conquistas, sentia que ainda existia muito por percorrer: 

 

 “Suspiro, penso em comunicar, criar ligação, criar entusiasmo. Percebo 

que as minhas tentativas são em vão, que ainda não alcancei o que pretendo, 

que pouco mudou. Sinto a frustração invadir-me, olho e não reconheço o 

caminho, não sei que pé colocar primeiro e que acontecerá se cair em vão? 

Que vou fazer a seguir? Questiono-me se terei a capacidade para me levantar, 

me reerguer tal fénix das cinzas… Mas continuo, tenho uma aula para dar, há 

aprendizagem, tenho os meus alunos e algo maior e mais importante me 

impele a continuar, a agir, a deixar os receios e inquietações. A descentrar-me 

de mim. 

Sinto um frio que me arrepia, que se cola à minha alma e invade o meu 

ser, o meu calor dissipa-se, a paciência esgota-se e entristeço, ainda não 

chega, falta tanto por percorrer.” 

(Diário de bordo - 5ªsemana de novembro de 2012) 

 

Termino este testemunho, com um excerto da última reflexão do primeiro 

período, por ser da minha opinião importante marcar as fases e etapas, as 
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emoções e sentimentos que me trouxeram de volta, crescida, até ao mundo, 

carregada de maravilhosas aventuras por contar: 

 

“Terminou um ciclo! O mais importante dos ciclos deste ano, por ser o 

primeiro! Era a novidade, era o choque com a realidade, era uma faca que 

trespassava o coração e nos deixava sem ar, em que se sentia o sangue 

invadir os pulmões e deixar a vida escapar-nos das mãos. Para depois, tal fénix 

das cinzas, renascer, curada, crescida, diferente e pronta! Preparada!” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de dezembro de 2012) 

 

 

4.1.5. A Rainha de Copas 

 

 Mais do que uma Alice, desprotegida e à procura do desconhecido, 

houve momentos, claros, em que assumi o papel de Rainha de Copas.  

 

 “Oh, cala-te! – Sussurrou o Coelho, assustado. – A Rainha ainda te 

ouve! Estás a ver, é que ela chegou muito atrasada, e a Rainha disse… 

- Já para os vossos lugares! – Trovejou a Rainha, e todos começaram a correr 

em todas as direções, tropeçando uns nos outros. Porém, lá se instalaram 

passado algum tempo e o jogo começou.” 

(Carroll, 2000, p.95) 

 

Houve momentos em que a lente com que observava e avaliava os 

meus alunos se toldava pelos meus próprios ideais de perfeição, de excelência, 

e de luta incessante por atingir mais, melhor, mais rápido. Como Pierre de 

Coubertin ao colocar o mote para os Jogos Olímpicos da Era Moderna em 

“Citius, altius, fortius” (mais rápido, mais alto, mais forte), também elevei o grau 

de exigência para um patamar que alguns alunos não estavam ainda 

preparados para assumir. À luz dessa exigência, existiu a clara necessidade de 

adequar a minha visão e perceção do mundo à realidade com que trabalhava, 

dividindo a minha exigência em patamares distintos, para mim e para eles. 



- 88 - 
 

Neste capítulo quero fazer referência a três aspetos deveras importantes 

na minha formação e na procura dos meus sonhos.  

Faço referência ao “Campo de Críquete de Sua Majestade” por 

considerar uma passagem deslumbrante da história da Alice, e por ser uma 

das últimas etapas da viagem percorrida. Para não deixar pormenores e 

detalhes da aventura por explicar, segue-se a primeira referência: 

 

“Alice ficou sem saber se devia deitar-se de bruços como os três 

jardineiros, mas não se lembrava de alguma vez ter ouvido falar em tal 

costume durante os cortejos. (…) Quando a procissão passou em frente à 

Alice, todos estacaram a observá-la, e a Rainha perguntou num tom severo: 

- Quem é esta? – Voltou-se para o Valete de Copas, que se limitou a 

fazer uma vénia e sorrir em resposta.” 

(Carroll, 2000, p.91-92) 

 

Ao ler este excerto viajo até ao sentimento de dualidade de 

aluna/estudante-estagiária e de professora, recordo como pesavam em mim 

com forças quase equivalentes. Assumindo o papel claro de Alice, experienciei 

momentos em que me identificava com os meus alunos, por partilhar com eles 

um processo formativo, e permanecer em dúvida da minha real capacidade de 

saltar e crescer para a fase seguinte. Contrapondo-se aos momentos em que 

vestia o papel de Rainha, que controlava e em que passava a professora, uma 

Rainha que olhava o meu eu-Alice de soslaio e perguntava quem seria a 

estranha criatura de bruços?  

 

“Anseio por esse crescimento, pelo sentimento seguro e constante de 

ser professora, de me demorar nessa sensação de dever cumprido. 

Olho a turma e sorrio, mas para mim, e penso: ainda estamos no 

início…” 

(Diário de bordo – 1ª semana de outubro de 2012) 
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Reflito agora, ao longe, sentada à beira mar, que grande parte do 

processo pairou sobre um nevoeiro, um misto de dúvida: passo para o lado de 

lá ou mantenho-me onde me considero segura? Esse misto de crescer e não 

crescer, compreendo agora, tinha um propósito, um objetivo. Para que o 

processo fosse fluido e dinâmico, e potenciasse através de experiências, mais 

ou menos positivas, a melhoria da minha atuação, era necessário o 

questionamento, a dualidade, a demorada passagem e a identificação gradual 

com a profissão e com o que me propunha a realizar. 

Cunha (2008, p.80) faz referência, à temática da competência e ao 

desenvolvimento profissional numa perspetiva de estruturação-ação, 

restruturação-reação, onde “o profissional competente deverá ser, acima de 

tudo, um prático reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo as suas 

experiências. É um processo que facilita o desenvolvimento da ação presente e 

futura, a partir da perspetivação de comportamentos passados e atuais, e da 

reconstrução do significado das experiências.” Considero que todos os 

momentos em que questionei, duvidei e desisti perante a exaustão e cansaço 

que toldavam os meus sentidos, me levaram a continuar, a lutar, a alterar o 

meu comportamento perante a informação que a minha ação me atribuía.  

Gomes (sd., p.8) afirma que “na reflexão sobre a ação, o “professor 

liberta-se” dos condicionamentos de uma situação prática, pode aplicar os 

instrumentos conceptuais e as estratégias de análise no sentido de 

compreensão e de reconstrução da prática.”  

Apoiando a perspetiva de um revisitar a prática na procura de soluções e 

respostas para a melhoria da ação, definindo todo o processo pela 

aprendizagem, numa retenção de conhecimento situado, repleto de 

sentimentos, emoções e tarefas, potenciando o meu crescimento. O 

crescimento para Professora e a minha Rainha de Copas, outrora desconfiada 

das minhas capacidades, deixou de me olhar com um ar inquiridor.  

 

“E penso, de coração apertado, como quero efetivamente crescer, olhar 

para trás e ver um caminho longo que me indique tudo o que passei e que 
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estou quase a chegar, que essa tão aguardada chegada mereceu cada 

lágrima, cada aperto, cada salto sem segurança.” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de outubro de 2012) 

 

“É uma celebração do trabalho, é o terminar de um período, é uma 

passagem. Permito-me olhar para trás para contemplar o que conquistei, e 

sinto as dores, sei onde me magoei, vejo o rasto de lágrimas, reconheço as 

pedras que me levaram a tropeçar, sei exatamente qual a sombra onde me 

protegi, assimilo o caminho percorrido, paro para recuperar. 

Os momentos de felicidade e contentamento rapidamente se recolhem, 

foi apenas a primeira de muitas etapas, uma batalha dentro de uma guerra que 

me parece ainda tão longa.  

Deixo-me ficar, apreciar e contemplar. Festejo esta vitória e amanhã é 

um novo dia, com novos desafios, com outros problemas, com outras soluções, 

mas por hoje, esta noite, apenas fecho os olhos e deixo-me dormir.” 

(Diário de bordo – 1ª semana de dezembro de 2012) 

 

Transcrevo-vos estas duas passagens, por considerar de extrema 

relevância, comprovar os sentimentos que me invadiram ao longo da aventura. 

Mais que comprovar as dúvidas, é importante marcar as vitórias e relembrar as 

conquistas. 

 

“Senti que naquele momento ganhei, descobri algo magnífico, 

indescritível, único e pessoal. CONFIANÇA – descobri que afinal tenho dentro 

de mim a força, a vontade que me ajudarão neste caminho.” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de novembro de 2012) 

 

E nesta entrada, a meio do primeiro período, reporto-me aos mais 

importantes sentimentos, que sem saber me trouxeram até aqui: confiança, 

força e vontade. Pois, “o professor é um prático racional, (…), o professor é um 

prático reflexivo, (…), o professor forma-se no profissionalismo.” (Cunha, 2008, 

p.110). Identificando a minha formação com o “caminho se faz caminhando” de 
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António Machado, a chegada até ser professora engloba todas as ações e 

decisões que tomei como tal. 

Para potenciar a minha passagem, foram necessários processos, alertas 

do que ainda era necessário aprimorar, do que era impreterível cumprir. Elejo 

três processos, que não posso deixar de referir, para esta dualidade de aluna-

professora.  

São eles o controlo e a disciplina, que é a minha terceira referência; a 

instrução, e a gestão da aula. 

Considero de igual relevância qualquer um destes processos, por terem 

sido preocupação constante ao longo do processo e verificar que sem eles a 

minha passagem a professora não se teria realizado. 

A primeira referência, a gestão : 

Desde o início que a importância da gestão nos foi incutida. Enquanto 

núcleo de estágio, a necessidade de gerir era-nos apresentada como um 

“professor também tem que ser um bom gestor”.  

Enquanto gestora, existiam diversas situações a que tinha que dar 

considerada importância: dentro da gestão da aula, encontra-se a gestão da 

turma, dos tempos de aula, dos materiais e das atividades.  

Nunca deixando de ter como objetivo último o ensino ponderado, situado 

e consciente dos meus alunos, englobava nas minhas preocupações, a escolha 

e seleção de atividades e situações de aprendizagem que se coadunassem 

com as necessidades de aprendizagem dos meus alunos. Pensando e 

refletindo enquanto turma e com cada um em particular, na necessidade de 

criar progressões de ensino que fossem adequadas e que respondessem aos 

níveis de desempenho evidenciados. Segundo esta diretriz, a gestão do tempo 

de aula, apresentava-se como crucial. O tempo de instrução, o tempo de 

transição, organização dos alunos, dos materiais e do espaço, tudo era 

planeado ao milésimo de segundo, garantindo que o panorama geral, a aula 

dispunha de tempo suficiente para os alunos aprenderem. Graça (1991, p.21) 

define Academic Learning Time (ALT) como “um constructo (…) possuindo 

valor preditivo em relação à consecução dos alunos. Ele é o resultado de três 

variáveis: (1) allocated time, quantidade de tempo que o professor dedica a um 
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determinado conteúdo; (2) engaged time, percentagem daquele tempo em que 

o aluno está realmente empenhado em atividade de aprendizagem; (3) sucess 

rate, grau de sucesso que o aluno obtém na realização das tarefas de 

aprendizagem.” Segundo estas três diretrizes, a minha atuação tinha que 

permitir a existência dos três. O tempo disponibilizado para cada tarefa 

(allocated time) tinha que englobar os restantes dois, permitindo ao aluno 

permanecer na tarefa e empenhado na sua realização, de forma a garantir 

acesso ao sucesso da realização e assimilação do conteúdo que a tarefa se 

propunha a exercitar. 

Graça (1991, p.21) define ainda que “O ALT é definido como a 

quantidade de tempo em que os alunos estão empenhados em tarefas 

académicas que podem realizar com taxas elevadas de sucesso.” Para que 

fosse possível o aumento das taxas de sucesso, ter-se-ia, impreterivelmente, 

que assegurar um elevado engaged time. 

“Os ganhos de aprendizagem estão intimamente dependentes do tempo 

passado na tarefa, bem como da quantidade máxima de tempo de atividade 

motora passada em atividades específicas, pelo que tem sentido que se 

aproveite judiciosamente e racionalmente os tempos disponíveis para as 

atividades planeadas.” (Pieron, 1989; Siendtop, 1983, cit por Sarmento et al., 

1998, p.5). 

Todas estas tarefas se apresentavam como desafios, aos quais 

enquanto aluna não tinha dado a devida atenção. Na altura existia sempre 

alguém, um professor ou professora, que se responsabilizava por todos os 

aspetos acima referidos. Contudo neste momento era em mim que se 

depositava a confiança e responsabilidade de organizar uma aprendizagem 

coerente e adequada. 

Sarmento (1998, p.6) reforça “há que reduzir o número e a duração de 

episódios de gestão, reduzir os discursos e a quantidade de informação verbal, 

planear e treinar as rotinas da aula, mantendo, no entanto, o dinamismo da 

sessão de forma a conseguir elevados níveis de envolvimento e participação.” 

Estes momentos foram os momentos preciosos em que iniciei a minha 

transição, e ao olhar para trás identifico claramente as dificuldades e as razões, 
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os motivos e as necessidades, que me impeliram a pensar como Professora e 

a gradualmente libertar-me da minha condição de estudante, nunca perdendo 

de vista a aprendizagem que ambicionava proporcionar aos meus alunos, 

assim como a que ambicionava para mim. Caminhando par a par, ambas as 

aprendizagens. 

 

“E sinto um aperto quando imagino e visualizo em câmara lenta, as 

situações em que o bem-estar e segurança dos meus alunos são colocados em 

risco. Repenso todas as situações propostas, a organização, a minha 

circulação e colocação, conseguirei estar atenta a tudo e a todos sempre?” 

(Diário de bordo – 5ªsemana de janeiro de 2013) 

 

Relembro-me de todos os instantes e compreendo que ser-se professor 

é ser malabarista, ilusionista, é ser ator, gestor, é ser uma infinidade de coisas. 

 

“Viajo até às sensações que tive durante a aula, a colocação, o ciclo de 

feedback, e identifico claramente os sentimentos e as questões que advieram 

de todas as situações, o meu constante alerta para a estação de 

minitrampolim, o meu olhar atento e a minha circulação pelo espaço para poder 

observar todos e mais algum distraído. A intervenção omnipresente e 

constante, o alerta, a preocupação.” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de abril de 2013) 

 

Neste excerto faço referência ao feedback, por ter sido de crucial 

importância na melhoria da minha atuação, a avaliação que tinha do 

desempenho dos meus alunos permitiria o seu desenvolvimento. Pelo que o 

feedback pedagógico “traduz uma informação de retorno em função de um 

comportamento observado” (Sarmento, 1998, p.2). Sendo o seu ciclo preditor 

do sucesso ou insucesso dos alunos, apresenta-se composto por fases de 

atuação do professor. A emissão do feedback pedagógico define-se, 

primeiramente, pela avaliação do comportamento do aluno face à tarefa 

proposta e à instrução atribuída, que se segue da estruturação do feedback 
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que será emitido ao aluno, a observação da reação do aluno face ao feedback 

emitido, e a aferição, se necessária, do feedback emitido. Todo o processo 

envolvia o controlo de desempenho da tarefa pedida aos meus alunos, e a sua 

evolução estava diretamente dependente da minha atuação. 

 

 

“Ganhei, conquistei, deixei-os entrar e deixaram-me entrar também. 

Esqueci as preocupações constantes, da circulação, da colocação, dos 

tempos de instrução, tudo se processa agora fluída e livremente, e a minha 

mente outrora ocupada com gestão, organização e instrução, centra-se na 

aula, nos alunos, no ser e fazer, no melhor, na aprendizagem, no ensino, no 

dar, no mostrar. 

E penso que são apenas mais 4 aulas, quatro míseras aulas de ginástica 

e há tanto ainda para ensinar!” 

(Diário de bordo – 1ªsemana de maio de 2013) 

 

A par da gestão do tempo de aula, do ALT, do ciclo de feedback, a 

instrução é uma componente crucial para qualquer professor, é a nossa forma 

de chegar ao aluno, de lhe transmitir todos os conteúdos considerados 

relevantes e planeados, como garantia da sua aprendizagem. Mesquita (2011, 

p. 70) refere que “é inquestionável o papel exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, (…) é uma das competências 

fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a sua importância 

na aprendizagem.” 

Todo o nosso papel enquanto professores visa promover aprendizagem 

de forma mais ou menos facilitada ao aluno, contudo não será de estranhar 

que enquanto processo de comunicação, para que a aprendizagem se 

desenrole sem oposições, a transmissão tenha que se apresentar coerente e 

acessível. Mesquita (2011, p. p.71) afirma que “os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando a comunicação diversas funções: informação (…), motivação (…) 

e expressão emocional.” 
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A instrução : enquanto estudante, nunca me tinha apercebido do esforço 

realizado em prol de uma boa instrução, de um comunicação livre de 

obstáculos e que penetrasse diretamente no pensamento dos alunos. 

Enquanto professora, demorei a refletir e a compreender, estruturar e otimizar 

o meu discurso. O propósito desta ação acarretava um peso maior, pois seria a 

porta de entrada para a transmissão de conteúdos relevantes no processo, que 

tocassem os meus alunos e lhes mostrassem o caminho. Não me afastando de 

Mesquita, (2012, p.70) que invoca “que a realidade é filtrada por cada um, de 

acordo com as suas experiências e com a sua representação do mundo, a 

interação com os outros, com a comunicação, pela linguagem, envolve 

transformação da realidade e está sujeita a várias distorções.” Ciente deste 

obstáculo, os processos de instrução e informação ao longo das aulas sofreram 

e passaram por diversas fases, existindo uma necessidade iminente em ajustar 

o discurso ao público, à minha turma, e a cada aluno em particular, por existir 

uma coleção de experiências e filtros que não permitia que todos acedessem à 

informação de igual forma. Nesta linha de pensamento, e na tentativa de criar 

iguais oportunidades de acesso à informação, foi fundamental adequar e 

reestruturar ao longo da ação a informação transmitida, decompondo a matéria 

em formas mais simplificadas, ou mais complexas, consoante as necessidades 

evidenciadas pelos alunos. 

A par da necessidade de uma boa instrução, que Siendtop (1991, cit. por 

Mesquita, 2011,p.73) define como “comportamentos de ensino que fazem parte 

do repertório do professor transmitir informação, diretamente relacionada com 

os objetivos e os conteúdos de ensino.” Não esqueçamos que “retemos, por 

exemplo, melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda 

melhor o que vemos e ouvimos; recordamos particularmente bem o que 

dizemos e o que dizemos e fazemos” (Mesquita, 2011, p. 73). Sendo que uma 

boa instrução aliada a uma boa demonstração surte um efeito positivo sobre a 

adesão à atividade. Mesquita (2011, p.73) refere ainda que “a informação 

envolve elementos informativos, mas igualmente, um efeito persuasivo, 

envolvendo processamento consciente mas também inconsciente.” 

Dependendo do ambiente (contexto) em que a informação é atribuída, a 
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vivacidade ou entusiasmo que o preletor adota durante a mesma, e a 

credibilidade com que é visto, atuam como fatores persuasores. “Na realidade, 

não importa apenas que o aluno ou atleta esteja atento e receba a informação 

em boas condições; não importa, também, unicamente, que compreenda a 

informação e a retenha; é preciso que a aceite, que seja persuadido, que adira, 

afetivamente às atividades propostas. Essa persuasão é a melhor preditora da 

ação.” (Mesquita, 2011, p.73). À luz destas razões, o professor acarreta uma 

atividade de elevada complexidade, pois para além da seleção e adequação da 

informação atribuída, será necessária uma atenção real à paralinguagem, 

preditora do empenho e motivação com que os alunos assimilam a informação 

e de toda a ação. 

Como aspetos basilares da instrução, elegem-se três etapas que 

garantem a qualidade da informação, definidas por Mesquita (2011, p. 75): 

“uma fase de instrução propriamente dita, uma fase de controlo da qualidade 

dessa informação e uma fase, eventual de reformulação dessa informação”. 

Justificando-se a premissa de o professor ser um profissional complexo, onde 

toda a sua atuação é observada à lupa e necessita de constantes adaptações e 

regendo-se pelos mais estritos ideais de excelência, para garantir o poder da 

sua atuação e a assertividade em todos os contextos e momentos. 

De salientar que a transmissão clara da informação se apresenta como 

determinante para o bom funcionamento da aula e para a compreensão da 

tarefa por parte do aluno. Em suma, de notar que todos os processos de 

planeamento e gestão da aula estão interligados. A instrução, a organização, a 

gestão do tempo para a tarefa, o ALT, o ciclo de feedback, apresentam uma 

interdependência e ligação entre eles. 

 

 

A segunda referência, ser atriz: 

 “A educação deve transmitir, de facto, de forma maciça e eficaz, cada 

vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, 

pois são as bases das competências do futuro” (Delors & al.,1996, p.77) 
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Ao longo do processo falaram-me da importância de se ser ator e de ter 

os alunos comigo. Considero que este tenha sido um dos meus maiores 

desafios deste ano, deixando algures pelo caminho as incertezas, as 

perceções de (in)-competência, o impacto e o choque com a realidade. Depois 

de ultrapassados os medos, continuava a questionar-me qual seria a solução 

para este dilema. 

 

“Tenho duas palavras gigantescas no meio do meu caminho. Ando em 

seu redor, tento perceber porquê e como foram ali parar.  

Que significam? Que é que têm a ver comigo? 

Organizada! Podia muito bem ser perfecionista! Tinha o mesmo sentido, 

tinha o mesmo valor, eram exatamente a mesma coisa! Eram “Eu”!  

Interação! Por muito que observe de todos e mais algum ângulo, não 

consigo perceber. Não identifico, não sei de onde veio. Olho para o céu, como 

se alguma nave espacial, de outro planeta, de outra galáxia a tivesse ali 

deixado por engano. Como se se tivessem esquecido dela, e estava agora ali, 

a olhar-me e a questionar-me. Sem fazer a menor ideia do que seria!  

Se tivesse que colocar ali outra palavra apenas colocaria uma: Exigente! 

E então saberia como contorná-la, conhecer-lhe-ia todos e mais algum ângulo 

e também seria “Eu”!” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de janeiro de 2013) 

 

Este dilema, a preocupação de ser atriz e interagir, surgia pelo receio de 

me perder e desaparecer, deixar de ser eu para ser outra qualquer pessoa. 

  

“E de facto, assim era: descera à altura de apenas vinte e cinco 

centímetros e o seu rosto iluminou-se com a ideia de isso já ser do tamanho 

ideal para passar pela estreita porta até àquele lindo jardim. Primeiro, porém, 

aguardou alguns minutos para ver se ainda ia minguar mais. Isso pô-la um 

bocado nervosa: 
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- É que sabe-se lá se isto não vai acabar comigo a desaparecer 

completamente, como uma vela – disse ela para consigo – que serei eu, 

então?” 

(Carroll, 2002, p.17) 

 

“Não sou uma boa atriz, pelo menos acho que não. Sou como sou, e 

acredito que com o tempo criarei uma ligação “melhor” com os meus alunos, 

em que eles me verão como me vejo, mas que me vejam na minha nova 

identidade de professora, que é em tudo semelhante a mim mesma apenas 

acarreta um outro tipo de responsabilidades e costumes.” 

(Diário de bordo – 5ªsemana de novembro de 2012) 

 

Ao longo deste processo, em que resignada, me levava a mudar a minha 

perspetiva do mundo, foram raras as vezes que parei para pensar no que 

efetivamente me era pedido. Tão centrada no meu processo e petrificada no 

medo de desaparecer me encontrava que não me apercebia que tudo era um 

grande fio de lã que interligava todos os pontos e capítulos, fases e momentos.  

Empatia.  Permanecia aqui a chave de todo o meu dilema, a solução 

para os meus “problemas”. 

 

“Esta sou eu, é esta a realidade, o meu trabalho depende de tudo em 

mim. Posso esconder, posso tapar, mas não posso negar que tenho 

momentos, tenho dias, tenho semanas de pura escuridão, de devaneio, de 

êxtase e felicidade.  

E posso lutar, fechar os olhos pois não quero ver, mas a realidade não 

muda, eu não mudo, esta metamorfose existe apenas no palco, este papel que 

aceitei, para o qual fui escolhida, tem que ser representado, tenho que o 

aperfeiçoar. Desligar-me do que sou para pensar no que quero transmitir, quem 

quero ser, é um desafio diário, constante, esgotante.” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de novembro de 2012) 
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A temática de se ser um ator, de ter a turma comigo, de interagir, foram 

deveras obstáculos que a muito custo ultrapassei. A razão estará, muito 

provavelmente, na minha incompreensão da tarefa pedida. No meio de tanta 

clareza, da missão e das tarefas bem delineadas, custava-me compreender, o 

que quereriam dizer com este “papel de atriz”, esta “interação” e ter os alunos 

sempre comigo. E questionava-me. 

 

“Alice achou que nunca vira um campo de críquete tão esquisito em toda 

a sua vida: era todo aos altos e baixos, as bolas de críquete eram ouriços-

cacheiros vivos, os tacos eram flamingos, e os soldados tinham de dobrar-se e 

ficar de gatas, para fazerem de balizas.” 

(Carroll, 2000, p.96) 

 

Permanecia admirada, estupefacta, muda perante o problema. Diziam-

me para interagir, para criar ligação, para ser feliz, para ter alegria, para ter os 

alunos comigo. E não compreendia o que me estava, efetivamente, a ser dito, o 

que tinha que mudar e porque tinha que mudar, os benefícios e a beleza de 

chegar a essa interação. 

Eram uma série de questões e tarefas que não conseguia descortinar e 

fazer sentido, e ia-me esforçando, e pensava que o que transmitia seria 

diferente do que pensava, e questionava-me se seria capaz de chegar onde 

queriam. 

Fui, sem me dar conta, vestindo e representando o papel que me era 

pedido. À semelhança do estranho pedido, que me aparecia de forma dúbia e 

implícita, também as minhas ações e interação surgiram sem pesar. Não notei 

que me tenha afastado de mim. Olhava-me, tentava perceber se ainda tinha 

mãos, pernas, braços, se a minha cara me era familiar, na tentativa de 

descortinar este mistério, esta mudança que aparentemente me mantinha 

exatamente igual, mas diferente. 

Aprendi a retificar as lentes, a moderar a exigência, e compreendi o que 

me afastava daquela Alice que escorregou, e quase se afogava num mar de 
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lágrimas, nos momentos iniciais. Tinha crescido e contemplava agora o mundo 

de um lugar bem diferente.  

Bento (1995, p.26) afirma que “se tivermos presente que a vida e as 

suas dimensões são marcadas pela lei da mudança, então como pedagogos 

obrigamo-nos a aprimorar o sentido de atenção consciente às mudanças da 

vida, a desenvolver a capacidade de ler e interpretar os seus sinais.”  

Esta mudança a que assisti aparece como “de um momento para o 

outro”, mas que na realidade teve um aumento gradual, pois quando me 

apercebi já não me encontrava num estranho e maravilhoso país, mas aquele 

era agora o meu país das maravilhas, e tudo me parecia tão claro e familiar. 

Pois ao me olhar de dentro e de fora, permiti-me aceitar as mudanças. Aceitar 

que a escola não preparara apenas os meus alunos, mas que me preparara 

também e me modificara, numa aprendizagem conjunta, distinta apenas na 

interpretação e leitura dos sinais. 

 

A terceira referência, controlo e disciplina - a minha Rainha de Copas: 

 

“- Levantem-se! – ordenou a Rainha numa voz alta e esganiçada, e os 

três jardineiros ergueram-se imediatamente, e desdobraram-se em vénias, ao 

Rei, à Rainha, às crianças reais, e a toda a gente. 

- Acabem com isso! – gritou a Rainha – Põem-me tonta. – E depois, 

voltando-se para a roseira, prosseguiu: - O que é que vocês estavam aqui a 

fazer? 

- Nós, Vossa Majestade, - disse o Dois, num tom muito humilde, de 

joelho por terra enquanto falava, - estávamos a tentar… 

- Bem vejo! – bradou a Rainha, que entretanto estivera a examinar as 

rosas. – Cortem-lhes as cabeças! – e o cortejo avançou, ficando três soldados 

para trás para executar os infelizes jardineiros, que se foram abrigar junto de 

Alice. 

- Ninguém vos corta a cabeça! – declarou Alice, enfiando-os num grande 

vaso de flores que estava ali ao pé. Os três soldados puseram-se à procura 
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deles durante um ou dois minutos, e depois seguiram calmamente atrás dos 

outros.” 

(Carroll, 2000, p.93-94) 

 

A minha perspetiva de Alice versus Rainha, como referido anteriormente, 

advinha da dualidade de ser estudante e professora, e nesta dualidade de 

papéis, fui descobrindo a necessidade de ser também, por momentos, Rainha 

de Copas.  

Eu enquanto Alice, no meio de tanto espanto e novidade, era aluna, era 

estudante, era eu, antes de ser qualquer outra pessoa. Eu, enquanto Rainha, 

impunha uma ordem, uma rotina, um controlo e disciplina, encarava a missão e 

a turma como se de mim se tratassem. Habituada a uma exigência de 

excelência, e a um esforço e luta constantes na procura do movimento perfeito, 

do saber incondicional, da ação irrepreensível, demorei a ajustar o meu 

pensamento. 

Faço comparação com a Rainha de Copas, por nos momentos iniciais 

deste ano ter primado por ideais de controlo e disciplina, que me auxiliaram e 

me deram os fundamentos para desenvolver a minha atividade. Estando a 

base alicerçada no controlo e na disciplina, sem os quais, as restantes 

atividades de gestão e instrução e toda a atuação de ensino estariam 

comprometidas, descobri que existia uma necessidade iminente em adequar 

esse perfil de exigência e severidade, que não era ainda acessível aos meus 

alunos.  

A ação simples de ensinar e receber aprendizagem, encarava-a como 

sendo um processo unidirecional: ensinar → aprender. Cega perante a missão 

de fazer mais e ser melhor, esqueci, por alguns momentos, que a turma que 

me tinha sido designada era composta por vinte e quatro alunos, únicos nas 

suas personalidades, nas suas idades de catorze e quinze anos, e mais que a 

minha formação, tinha de me concentrar na sua aprendizagem, e informar-me 

constantemente de novas soluções e estratégias. 

A minha Rainha de Copas era insaciável, insatisfeita, rígida e rigorosa. 

Apesar de ao longo do processo a ter adequado, a ter amestrado e saciado a 
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sua sede de ser, focando-me na minha atuação e na exigência que tinha para 

comigo, foi esta mesma Rainha, que me permitiu formar as bases para toda a 

atuação desenrolada ao longo do ano. Pois apenas com o controlo e a 

disciplina assegurados me pude libertar dessas mesmas preocupações, e 

colocar o meu foco em questões de gestão, organização e instrução, avaliando 

todas as ações na garantia de disponibilizar Tempo de aprendizagem aos 

meus alunos. 

 

“É preciso respirar fundo e pousar os pés na terra. É muito fácil encher o 

pensamento de nuvens cor-de-rosa e esquecer-nos que afinal eles só têm 15 

anos, e muitos acabadinhos de fazer. A exigência com que os olho, o rigor que 

aplico na minha atuação, nem sempre se podem primar pela exigência a que 

me habituei a ter comigo própria, à determinação com que aceito um desafio.” 

(Diário de bordo – 1ªsemana de março de 2013) 

 

Admito que relaxar e seguir sem medos pelo desconhecido mundo de 

vinte e quatro adolescentes, apesar de educados, motivados e “obedientes”, 

me petrificava e libertava em mim a Rainha de Copas. Contudo fui aprendendo 

a utilizá-la em meu proveito, e aos poucos não fui necessitando da sua ajuda. 

O controlo e disciplina estavam assegurados, bastava um olhar mais ríspido, 

ou uma palavra de aviso e os meus alunos compreendiam que o limite da 

brincadeira tinha sido atingido. Tinha agora espaço para brilhar, para revelar 

tudo o que tinha estudado, as interações, a instrução, as estratégias de 

colocação, as demonstrações e, mais importante - o ensino . Estavam prontos 

e o palco estava desimpedido de obstáculos.  

Agradecida por ter conseguido dominar a força escondida em mim, e 

utilizá-la em meu proveito, perseguia agora o caminho até à minha excelência, 

mas sem nunca esquecer os alunos , porque sem eles nada seria possível. 
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4.2. A Hora do chá 

 

 A minha hora do chá onde descobriria mil e uma personagens, que ao 

início não fariam qualquer sentido mas que iria conhecer ao longo do percurso, 

insere-se nas áreas 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade.  

 Descobri a importância deste capítulo, nas conversas paralelas que 

tínhamos entre as aulas, no bar, na sala de professores, num conviver sem 

pressas nem pressões, numa amizade e num respeito que se iam construindo, 

e na adoção de uma identidade, que era partilhada, num aceitar e fazer parte 

do grupo. 

Porque nenhum homem é uma ilha, eu tinha uma hora do chá. 

 

“Havia uma mesa posta debaixo de uma árvore em frente da casa, onde 

estavam sentados a Lebre de Março e o Chapeleiro a tomar chá; um Arganaz 

dormia profundamente entre eles, servindo-lhes de almofada onde pousavam 

os cotovelos, ao mesmo tempo que falavam por cima da cabeça do bicho. (…) 

A mesa era muito grande, mas os três estavam bem juntinhos a um canto. 

- Já não há lugar! Não há lugar!” 

(Carroll, 2000, p. 77) 

 

 Foi assim que me senti ao entrar nesta comunidade, que mais tarde 

chamaria de minha, mas que como tudo neste mundo teve o seu primeiro 

impacto em forma de choque, em deslumbramento e surpresa do 

desconhecido. De repente, entrei num mundo paralelo, inspecionava e 

observava as estranhas criaturas que o habitavam e com quem iria conviver, 

aprender, experienciar. Como a Alice, senti ao início alguma apreensão, os 

meus Chapeleiros e Lebres também não tinham mais lugares na sua mesa, 

mas aos poucos, e pé ante pé sentei-me e fui aceite, e fiz parte do seu chá. 
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4.2.1. O Desporto Escolar 

 

 “ O Desporto Escolar (DE) é uma área transversal da Educação com 

impacto em diversas áreas sociais.” (GCDE/DGIDC, 2009). 

A Escola Almeida Garrett possui três grupos de desporto escolar. O 

grupo de ginástica, de esgrima e o de voleibol.  

O Desporto Escolar “é um instrumento essencial na promoção da saúde, 

inclusão e integração social, na promoção do desporto e combate ao insucesso 

e abandono escolar. Pretende-se que seja implementado de forma efetiva em 

todas as escolas e acessível todos os alunos.” (GCDE/DGIDC, 2009). 

Em termos de enquadramento estratégico do Desporto Escolar, 

considero importante salientar a sua Missão: “contribuir para o combate ao 

insucesso escolar e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de 

hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, 

através da prática de atividades físicas e desportivas”. Assim como a sua visão: 

“proporcionar a todos os alunos acesso à prática de atividade física e 

desportiva como contributo essencial para a formação integral dos jovens e 

para o desenvolvimento desportivo nacional.” (GCDE/DGIDC, 2009).  

Com base nestes pressupostos e na importância que coloco no 

Desporto Escolar para a minha própria formação desportiva, acolhi de braços 

abertos a ideia de fazer parte de um grupo. Escolhi acompanhar o grupo de 

Voleibol, pelo meu gosto pela modalidade e pela possibilidade que o meu 

horário disponibilizava. Os treinos de desporto escolar desenrolavam-se às 

quartas-feiras e quintas-feiras das 11h45 às 13h15, sendo que a minha 

participação se vinculava apenas aos treinos de quartas-feiras. Os treinos 

destinavam-se ao género feminino no escalão etário de Iniciados, sendo que se 

alargou a possibilidade de frequentar os treinos ao escalão de juvenis 

femininos. 

O grupo era orientado e coordenado pelo prof. Filipe Múrias, que nos 

aceitou e se demonstrou completamente disponível e prestável no 

esclarecimento de dúvidas e na nossa participação nos treinos e nas 

atividades. 
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As minhas funções, a par da minha atividade como estudante estagiária, 

sofreram ao longo do ano uma crescente responsabilização e complexidade, 

sendo que ao recordar os primeiros treinos que frequentei, relembro-os como 

espetadora, ainda em fase de aprendizagem das dinâmicas, dos objetivos e da 

própria organização do tempo e do espaço. À medida que os meses passavam 

e os períodos se seguiam, também a minha intervenção se potenciava e a 

responsabilidade que assumia nos treinos aumentava. 

Para além da oportunidade de acompanhar uma equipa nos treinos e 

nos campeonatos, o desporto escolar dotou-me de experiência, na correção e 

na realização de exercícios específicos, que se catapultavam e suprimiam 

necessidades para a lecionação das aulas.  

Posso afirmar que os valores, definidos no programa de desporto 

escolar 2009-2013: inovação, trabalho em equipa, universalidade e equidade, 

comunicação e credibilidade, cumprimento e excelência, não se cingiram 

apenas à formação das alunas que frequentavam este espaço, mas 

contribuíram igualmente para a minha formação enquanto professora. 

 

 

4.2.2. A direção de Turma 

 

No Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, Capítulo IV - Organização 

pedagógica, Secção III - Coordenação de escola ou de estabelecimento de 

educação pré –escolar, artigo 44.º - Organização das atividades de turma vem 

descrito  da seguinte forma: “para coordenar o trabalho do conselho de turma, 

o diretor designa um diretor de turma  de entre os professores da mesma, 

sempre que possível pertencente ao quadro do respetivo agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada.” 
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4.2.2.1. Acompanhar do Processo 

 

Como uma das tarefas descritas nas Normas orientadoras do Estágio 

Profissional vem descrito o objetivo de “compreender o papel de diretor de 

turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista administrativo e de 

gestão de relações humanas e enquanto responsável pela área não disciplinar 

– F. Cívica; Identificar, apreciar criticamente e intervir nas atividades inerentes 

à direção de turma e ao conselho de turma.” (Matos, 2012a).  

A diretora da minha turma era a professora de Biologia e Geologia, uma 

professora adorada pelos alunos, sensata, que se apresentava simpática e 

disponível.  

Durante o acompanhar do processo tive tempo para refletir sobre as 

inúmeras tarefas, deveres e direitos que assistem a função de diretor de turma, 

e para constatar que o tempo designado para a resolução de problemas, uma 

hora semanal, não chega e que os professores se desdobram em soluções 

para resolver os problemas dos seus alunos. Com ela aprendi, que “ser 

professor não é apenas ser um educador, alguém dotado das ferramentas para 

formar, esculpir, educar, mas elevar os alunos a pessoas, cidadãos. Dentro das 

funções de professor, desta missão que nos impele a querer saber mais, ser 

melhor, ser diferente, estão as funções burocráticas. As papeladas, as faltas, 

as conversas com os pais, as reuniões com os professores, o papel de 

mediador, as chatices por resolver.  

Existe um papel a ser desempenhado cuja importância não se encerra 

numa tarefa, numa obrigatoriedade, mas que por muito encanto que se lhe 

queira atribuir, acaba por ser sempre mais um trabalho a cumprir, mais uma 

missão, que muitas vezes não pedimos, não temos jeito, mas que a escola nos 

chama a desempenhar.” (Reflexão de Novembro de 2012). 

A minha diretora de turma, que me pedia com gentileza para a chamar 

de Lúcia e não de professora, era sem dúvida dotada de todos os atributos de 

uma diretora de turma, porque “ser diretor de turma é ser mais que professor, é 

ser sensato e ser severo, é ser amigo e ser autoridade, é ter autoridade, é ter 



- 107 - 
 

compreensão, é ser uma mão amiga e a mão que nos indica o caminho quando 

nos afastamos demasiado dele.” (Reflexão de Novembro de 2012) 

Descobri que o papel de diretor de turma não se cinge a questões 

administrativas, não é só marcar e retirar, justificar faltas. Passa também por 

informar os pais das más notas, das más respostas, deste ou daquele incidente 

menos agradável. E dói saber que estas conversas, estas informações e 

alertas caem todas sobre a mesma pessoa, que são os diretores de turma os 

portadores das más notícias, que têm que vestir o papel e passar de adorados 

a odiados, que a sua capacidade enquanto professores rapidamente pode ser 

colocada em causa devido a outras funções de igual importância. 

Acredito que seja esta a dificuldade de se ser diretor de turma, a 

dualidade de ser professor e ser responsável por outras tantas tarefas que 

podem ser de menos agrado.  

Aprendi que a diretora de turma, pelo menos por esta experiência que 

pude partilhar, é como uma mãe, resolve os problemas da adolescência, da 

família, de dúvidas, de medos. Problemas que não considerava da 

competência de um professor, da responsabilidade da escola. Revê-se, nestas 

pequenas tarefas, o papel ingrato do professor/diretor de turma, a dualidade 

entre autoridade e educador, mas que afinal se insere e integra na perfeição, 

porque ser professor não se encerra em ser educador, é abrangente, 

ultrapassa fronteiras. Ser professor é ser formador, indicar o caminho e ajudar 

a percorrê-lo.  

O décimo ano, como todos os inícios, os começos, as novidades, é um 

ano de transição, de afirmação, de inevitável mudança. Escolhe-se a área, 

muda-se ou não de escola, fazem-se novos amigos, perdem-se outros, paira 

um misto de deslumbramento e deceção nas vidas dos nossos alunos. Se há 

uns que crescem, acompanham, veem o fim desta missão e lutam por ele, 

temos outros que entristecem, confundem-se, perdem-se antes mesmo de 

começar. Neste acompanhar percebi que é missão do professor/diretor de 

turma dar a mão e indicar o caminho. Explicar que pé se põe à frente, tirar 

dúvidas, colocar o colete salva-vidas e esperar que vençam. Contudo, as 

energias para nos salvarmos e salvar os outros esgotam-se, a necessidade de 
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dar um passo atrás e dizer que se fez tudo o que era possível, que agora têm 

que ser eles a caminhar sozinhos é maior do que imaginei. 

À parte, de ter uma professora/diretora de turma, que não se desliga de 

quem é, que representa na perfeição o papel para que foi chamada a cumprir, 

com ela consegui aprender que o meu papel, seja enquanto professora ou 

diretora de turma, só termina quando esgotamos todas as hipóteses. Que esta 

função também tem regras, que temos que dar liberdade aos alunos para 

depois de tudo esgotado decidirem, depois de alertados os pais, depois de se 

mostrar o caminho, acender a luz, temos que os largar da mão e deixá-los 

crescer. 

Descobri que ser diretor de turma é ser professor com um expoente 

elevado a mil. 

 

 

4.2.2.2. As reuniões de Conselho de Turma 

 

A primeira reunião foi o comprovar da minha passagem, a certeza de 

desempenhar aquele papel. Senti-me tão crescida no momento em que 

descobri a data da primeira reunião.  

Um encontro de colegas, uma turma em comum, 24 alunos e estava 

ansiosa por saber a opinião que cada um dos professores tinha formado deles, 

queria comparar com a minha, saber se pensávamos de forma igual, se era 

professora. 

As reuniões eram espaços que traziam muita curiosidade, desde os 

meus tempos de estudante que me questionava e imaginava o que se passaria 

por detrás daquela porta, de que falariam os professores, como se desenrolava 

a tão temida reunião de final do período/final de ano. 

Talvez por já não ser estudante, por já não ter diretora de turma, por os 

meus professores já não se reunirem para discutir as notas, e por ter passado 

para esse lado do, até então, desconhecido, as tão temidas reuniões perderam 

a magia, o encanto, as dúvidas dissiparam-se, e encontrava-me entre colegas, 

a discutir assuntos perfeitamente conhecidos e importantes. São apenas 
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reuniões, troca de opiniões, troca de ideias. O diretor de turma a assegurar que 

os professores estão seguros da nota que atribuíram, a retirar dúvidas, a 

comprovar certezas. 

Em todas as reuniões celebrávamos, à nossa maneira. A reunião servia 

como a celebração do final do primeiro período e depois do outro, até se 

chegar à reunião de final do ano. Um balanço do que se tinha feito, do que nos 

propúnhamos a fazer, era um trocar de ideias sobre os alunos, sobre atitudes, 

eram olhos tristes de professores que queriam muito que os alunos 

aprendessem, e olhos felizes quando se comprovava que correspondiam às 

expetativas. 

Era uma festa de trabalho cumprido, era o antecipar de objetivos por 

concretizar. 

Era a minha hora do chá e afinal tinham-me reservado um lugar. 

 

 

4.2.3. Reuniões de professores  

 

“Perto da entrada do jardim estava uma grande roseira com rosas 

brancas, mas havia três jardineiros muito atarefados a pintarem-nas de 

vermelho. Alice achou que aquilo era assaz curioso, e aproximou-se para os 

observar.” 

(Carroll, 2000, p.89) 

 

 Neste capítulo decidi falar-vos sobre a minha experiência nas reuniões 

de professores. Na escola existe uma hierarquia a ser respeitada, 

(coordenadores, diretores,…) que se transforma numa organização de 

reuniões, assuntos e tópicos a tratar. 

  Neste ano tive a oportunidade de seguir de perto e participar em 

diversas reuniões, de ser convidada, espetadora e parte ativa nas mais 

diversas situações. Existiu a reunião geral, de departamento de expressões, de 

área disciplinar de Educação Física e a reunião de conselho geral. 



- 110 - 
 

 Coloquei-vos a passagem do oitavo capítulo– O campo de críquete de 

sua majestade, por me sentir tão curiosa, quanto a Alice, ao me deparar com a 

estranha organização a que agora estava sujeita. Ao descobrir jardineiros 

atarefados e guardas, todos com a sua função e lugar. 

 Creio que a minha participação em todas estas reuniões, e apesar de 

algum desconforto inicial, traído pelos olhares indiscretos e curiosos dos 

colegas, potenciou a minha integração e partilha de identidade profissional com 

o restante corpo docente. 

 

 “Entrámos para a sala de artes, uma sala grande, iluminada, ainda em 

bruto, devido às obras, fomo-nos sentando, nós, os novinhos juntámo-nos, mas 

os nossos colegas também formavam os seus grupinhos, e as conversas 

continuavam… e tínhamos voltado aos dias de escola, ao 9º e 10º ano, erámos 

todos assim.” 

(Reunião Departamento de Expressões, setembro de 2012) 

  

A identificação com o restante grupo de docentes, faria com que as 

dúvidas e inquietações acalmassem, porque naquele instante da reunião, 

erámos todos iguais, erámos pessoas e a alegria de voltar das férias invadia a 

sala. 

 Ao caminhar para a reunião da área disciplinar, identificámos algumas 

caras conhecidas, com que nos tínhamos deparado já na reunião de 

departamento e depois das apresentações feitas. Senti que aquele era o meu 

novo grupo, que apesar de estatutos diferentes, fazia parte e partilhava a 

mesma função. 

 

 “E lê-se novamente a ata, ri-se e brinca-se, e volta-se a assuntos sérios, 

a questões e inquietações, a soluções, voltamos sempre às soluções. Também 

não nos ensinam na faculdade a resolver todas as questões, mas vamos ter 

que as resolver, melhor ou pior, utilizando a informação disponível no 

momento, certificando-nos sempre que é em prol do aluno, que temos que 

pensar neles, que somos professores!” 
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(Reunião Área Disciplinar, setembro de 2012) 

 

 Ao refletir aquele primeiro momento, em que os conheci a todos, não 

poderia imaginar que encontraria dentro daquele estranho grupo amigos, mais 

do que colegas, e um partilhar de funções, um partilhar de saberes, 

gargalhadas e sorrisos. E com muita tristeza digo-lhes adeus, e espero um dia 

poder voltar a partilhar esta sensação de pertença, de objetivo partilhado. 

 

   

4.2.4. Organização de atividades  

 

Nas áreas 2 e 3 de participação na escola e relações com a 

comunidade, as normas orientadoras do EP definem que o estudante estagiário 

deve “participar nas atividades contempladas no plano educativo do 

departamento curricular e do núcleo de estágio; Promover pelo menos uma 

Ação, no âmbito das atividades desportivas, que facilite não só a integração e a 

sociabilização dos alunos, como, também, promova sinergias com a 

comunidade.” (Matos, 2012a). 

O nosso núcleo de estágio foi responsabilizado pela organização e 

gestão do corta mato escolar e todas as tarefas inerentes, assim como o 

acompanhamento dos alunos apurados ao corta mato distrital. 

Outra atividade de responsabilidade do núcleo de estágio reportou-se à 

organização da fase escola do Compal Air. 

Estas atividades inserem-se nos programas nacionais de desporto 

escolar, sendo que após as fases escolares, que servem de apuramento dentro 

da comunidade escolar, os alunos apurados têm oportunidade de participar nas 

fases seguintes. 
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4.2.4.1. O Corta mato-escolar 

 

O corta mato, foi organizado e calendarizado para o último dia de aula 

do primeiro período. Infelizmente devido a condições meteorológicas adversas, 

não se pode realizar, sendo adiado para a primeira semana do segundo 

período. 

Desde o início do ano, que nos tinha sido designada a tarefa de 

organizar a fase escolar do corta-mato. Existiam um sem número de funções 

por delegar e tarefas à espera de comando. 

  O núcleo de estágio trabalhou em conjunto para que o corta-mato fosse 

o melhor de sempre, que nada nos falhasse ou escapasse à atenção. 

Pesquisámos a organização de anos anteriores, imaginámos diferentes opções 

de percurso, refletimos e dividimos tarefas, para que tudo estivesse pronto e 

não existissem lacunas na organização. Nunca desviando o olhar do objetivo 

final nem esquecendo as questões de segurança e de equidade durante todas 

as provas.  

A promoção do evento foi realizada através dos professores da disciplina 

em cada turma, e com a afixação de cartazes pela escola, para transformar um 

evento desportivo numa festa organizada. Contaríamos com perto de 500 

participantes, mas só o saberíamos no próprio dia. 

Apesar de termos tido mais tempo para preparar o nosso corta-mato, 

reporto-me à minha reflexão de janeiro de 2013, porque existia ainda tanto que 

tratar: 

 

“O trabalho e as tarefas que tinham sido adiadas com um sentimento 

que me parecia tão reconfortante, tinham voltado, e em força. Quando pensava 

que já estava tudo tratado que não havia muito mais que fazer, apercebi-me da 

quantidade de tarefas, coisas e coisinhas que tinham que ser tratadas e com a 

máxima urgência.”  

 Depois de muito esforço, conformámo-nos a contar alfinetes, organizar 

dorsais, separar e contar fitinhas coloridas.” 
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Depois de algum esforço, de um empenhamento e motivação mútuas e 

partilhadas entre o nosso grupo, a parte organizativa estava completa. Contudo 

ainda existia muito trabalho pela frente, mobilizámos todos os docentes da 

disciplina de educação física e alunos do 12ºano, que teriam avaliação pela 

participação no evento, e com este precioso auxílio conseguimos iniciar e 

terminar a competição dentro do horário previsto. 

No dia agendado, chegámos mais cedo, afinal erámos os responsáveis 

por este momento tão importante na escola, e quando pensávamos tudo pronto 

e orientado, reparámos que apesar dos constantes avisos e das inscrições há 

muito terminadas, apareciam-nos alunos dos vários escalões sem inscrição 

feita equipados e prontos para correr e sem dorsal! Deparámo-nos com um 

novo desafio, uma nova tarefa, mas a manhã continuava. 

 Apoiados nos vetores estratégicos do programa de desporto escolar, a 

nossa estratégia primava por “aumentar a quantidade e qualidade dos 

praticantes; promover a inovação e igualdade de oportunidades; aumentar a 

visibilidade do Desporto Escolar” (GDCE/DGICD, 2009). 

Neste dia, na nossa primeira missão extraescolar, experienciámos 

momentos de dúvida, de stresse, e repetidamente invadia-me um sentimento 

de medo de fracassar, de não ser capaz de cumprir… 

 

“Por incrível que me parecesse, o horário estava a ser cumprido, olhava 

para o relógio e eram 9h30 e os mais pequenos tinham começado a corrida. A 

partir daquele momento, daquele tiro imaginário de partida, as corridas 

sucederam-se umas a seguir às outras, mais correria para resolver problemas, 

menos correria, mas no final, quando chegou o último aluno da última corrida, 

depois de terem sido entregues todos os prémios, desceu até mim um 

sentimento de dever cumprido, de calma e tranquilidade por ter conseguido. 

Por termos saído inteiros e triunfantes da nossa primeira organização de uma 

atividade escolar.” 

(Reflexão, janeiro de 2013) 
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“Era altura de arrumações, de uma fase final em que o êxtase e a 

adrenalina da prova nos tinha já abandonado, e fomo-nos arrastando e 

continuando a tarefa. Libertando a escola dos vestígios de 500 pessoas que 

tinham percorrido o seu espaço, preparando-nos para outra tarefa, outra 

atividade, uma diferente missão.” 

(Reflexão, janeiro de 2013) 

 

Estávamos prontos para a fase distrital! 

A fase distrital parecia-nos mais calma, tínhamos os nossos alunos 

apurados, e orgulhosos pelo trabalho que tínhamos desenvolvido, 

acompanhávamos a comitiva de alunos a uma nova etapa que os poderia levar 

à fase nacional. 

Era uma imensidão de alunos de todas as escolas que englobavam o 

distrito do Porto, e tentava decorar as caras dos nossos alunos, desde os 

pequeninos do 7º ano até ao 12º, para os perder na multidão de participantes 

que se encontravam naquela manhã. 

O medo de fracassar, o receio de existir a possibilidade que algo não 

corresse como planeado tinham-se dissipado completamente, e ali estávamos 

nós, quatro estudantes estagiários, responsáveis por um grupo de alunos que 

representavam a nossa escola, e que nos pediam conselhos, e se apoiavam na 

nossa experiência. 

Não tivemos alunos apurados para a fase nacional, mas nem por isso 

estávamos tristes, a escola tinha sido representada pelos melhores alunos de 

cada escalão, e a festa que tinha começado com a nossa organização 

terminava agora numa festa ainda maior, uma festa distrital. 

 

 

4.2.4.2. O Compal Air  

 

 O Compal Air é um evento de Basquetebol que, à semelhança do corta-

mato fase escolar, elege os melhores jogadores de cada escalão para a 

participação na fase seguinte. 
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  “O campeonato Escolar Compal Air é o momento por excelência da 

competição. Procura dinamizar a prática da modalidade e sensibilizar e captar 

por esse meio mais jovens para esse efeito.” (Regulamento Compal Air, 2009). 

 Depois da experiência de organização do corta-mato escolar, tivemos a 

oportunidade de experienciar um registo totalmente diferente, onde a 

planificação do evento delegava uma capacidade de organização de um 

calendário competitivo que fosse imparcial, onde todas as equipas tivessem 

igualdade de oportunidades. 

 “O Campeonato Escolar Compal Air, com organização e coordenação da 

Federação Portuguesa de Basquetebol em cooperação e articulação com o 

Desporto Escolar, desenrola-se em 4 (quatro) fases – Fase Local, Fase 

Regional, Fase Nacional e Fase Ibérica.” (Regulamento Compal Air, 2009). 

Da fase escolar os vencedores de cada escalão participariam na fase 

local e posteriormente à fase regional. 

 À semelhança do corta mato escolar, assegurámos a promoção do 

evento junto dos professores responsáveis pela disciplina de Educação Física, 

e depois das inscrições e das equipas compostas organizámos o calendário 

competitivo, numa lógica de quem ganha passa à fase seguinte até se apurar 

um vencedor. 

 Contámos com a ajuda de alunos voluntários entusiastas do 

Basquetebol que desempenharam as funções de oficiais de mesa e árbitros, 

assim como alguns professores da área disciplina de Educação Física que 

marcaram presença para garantir o bom funcionamento do evento. 

 Balanço final - apuraram-se equipas femininas e masculinas, que 

representaram a escola na fase local, da qual, saíram duas gloriosas equipas, 

de infantis e iniciados masculinos, para nos representar na Fase Regional. 
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4.3. A meta 

 

  A meta desta aventura surpreende-me, toda a construção e crescimento 

até ser considerada efetivamente professora é deveras uma descoberta 

brilhante, fora do comum, uma verdadeira aventura.  

A chegada, o acordar de uma Alice para compreender o mundo de outra 

perspetiva aparece enriquecida pelo surpreendente, pelo inesperado, por me 

encontrar maior uns quantos centímetros. 

 Ser professor, é ser uma imensidão de papéis, mas isso só fui 

descobrindo ao longo do caminho. As tarefas que se transformavam em aulas, 

que passavam a dias, semanas, meses, períodos e que se apresentavam 

nesta forma completa, e tão perto de terminar, de ano letivo. 

 E descobri que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, 

de conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal” (Nóvoa, 1992, p.25). 

 Se ao início não conseguia desvendar os mistérios desta profissão, a 

que agora me entregava, fui compreendendo que para se ser professor é 

necessária uma imensidão de capacidades, habilidades, conhecimentos e 

atitudes. Ultrapassa qualquer noção de se ser ator, comediante, animador ou 

militar, não se esgota na preleção de conteúdos, e muitos menos na orientação 

de atividades. Este ser professor é ser um mundo de descobertas contínuas. 

Contudo, para se ser efetivamente professor, e não apenas professor de nome 

(porque ao longo do caminho vamos descobrindo muitos), mais que a alegria 

que nos ilumina o olhar quando nos damos conta da aprendizagem, da 

confiança, da disponibilidade, outrora inexistentes nos nossos alunos, em 

aprender, é a certeza que marcámos a vida de alguém com a nossa interação.  

A profissão docente assenta as suas bases no conhecimento acerca da 

matéria e com a atuação situada e contextualizada, num tempo, num espaço 

específicos e irrepetíveis, onde a constante mudança de cenário de atuação, 

impele o professor a agir, modificar e adaptar. Como Nóvoa (1992, p.25) 

defende “a formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que 
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forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite 

as dinâmicas de autoformação participada.” 

Ao ultrapassar finalmente a meta a que me tinha proposto, identifiquei 

todos os pormenores que foram preenchendo os meus dias, mais explícitos ou 

implícitos, integrados no processo, em forma de conselho, crítica e aviso, todos 

os sinais e pedras no caminho que me obrigaram a crescer! 

A base da formação inicial, com objetivo último da passagem de aluno a 

professor, serve, para além, da identificação com a instituição, com as regras, 

com o contexto e com a própria profissão, para nos dotar de conhecimento . 

“O conhecimento pedagógico do conteúdo é precisamente o tipo de 

conhecimento que distingue o professor de uma disciplina de outro especialista 

(não professor) dessa mesma disciplina (Schulman, cit. por Graça, 1999, 

p.218). Graça (1999, p.218) defende ainda que “ao professor exige-se-lhe, 

portanto, que saiba representar a matéria para os outros; não lhe baste saber 

para si.” Depois de uma formação que nos certifica do conhecimento da 

matéria de ensino, do estudo e pesquisa do currículo, da procura de modelos 

de ensino, de técnicas de instrução, gestão e controlo, é-nos pedido, ainda, 

que coloquemos todo o nosso conhecimento ao serviço da educação, dos 

alunos, da perspetiva de um futuro risonho para quem passe pela experiência 

da Educação Física. É-nos pedido, de forma explícita e quase em jeito de 

ordem, que fechemos os olhos e saltemos confiantes da queda. 

Graça (1999, p.210) ao citar Resnick & Klopfer (1989) define que 

“conhecer não é apenas ter recebido informação mas também tê-la 

interpretado e relacionado com outro conhecimento. Ser competente não é 

apenas conhecer e executar uma dada ação, mas também saber e adaptar o 

desempenho às variadas circunstâncias.” Revê-se nesta passagem a 

complexidade deste crescimento até se ser considerado professor, não nos 

pautando por uma simples reprodução do conhecimento, das suas regras e 

leis, mas a adaptação e avaliação constante da nossa ação, pesando numa 

balança composta por valores, princípios, normas e regras, definidas pela 

sociedade e pela sua cultura, cada movimento, cada ação, cada palavra. 
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Esta chegada a se ser diferente, distinta do que quando se iniciou, 

apresenta-se repleta de nova bagagem, que inicialmente poderia parecer de 

um peso e responsabilidade imensas, mas que se organiza e encaixa na 

escolha tomada. 

Este conhecimento que nos é requerido, apelidado de conhecimento 

pedagógico do conteúdo, por Schulman (1986) como «pedagogical content 

knowledge», que Graça (1999, p.217) explica como “uma categoria particular 

de conhecimento emergente das transformações que o professor realiza no 

conteúdo da sua disciplina com o propósito de tornar a matéria que ensina 

compreensível para os alunos.” É a meta de qualquer profissional docente, é o 

objetivo, é o prémio de se ser professor, transformar e transmitir o que de maior 

importância se identificou para o crescimento dos nossos alunos. 

Graça (1999, p.224) afirma ainda que o “conhecimento pedagógico do 

conteúdo resulta então do entrelaçamento de várias dimensões do 

conhecimento essenciais ao desempenho da atividade docente, 

nomeadamente o conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento 

pedagógico geral e o conhecimento dos contextos do sistema educativo.” 

 Sendo que neste crescimento e desenvolvimento profissional a minha 

preocupação estava assente em saber mais, saber melhor, agir pelo saber e 

descobrir novas formas de ensinar e chegar aos alunos. 

 

 

4.3.1. O meu compromisso 

 

Esta devia ser a primeira página, esta devia ser a introdução. O 

testemunho, um compromisso do ano que se seguiria. 

Neste ano comprometi-me às mais variadas tarefas, missões e objetivos. 

No início do ano, decidi que me ia entregar, esforçar e lutar pela melhor 

formação e por ser professora, a melhor professora. Consciente da utopia que 

era a minha missão, lutei por não desistir, e se por momentos, que admito que 

os tive, desviei o olhar dos vinte e quatro alunos que arrastava atrelados a mim, 

conformo-me ao perceber que todos os momentos de luta, de vontade e de 



- 119 - 
 

procura, por ser mais e melhor, por lhes transmitir tudo o que sabia e da melhor 

forma possível, me trouxe a este ponto, a deixar de ser estudante, a crescer.  

Ao pensar nos momentos iniciais, à rapidez com que aquele relógio 

passava, sem remorsos, pelas horas, pelos dias, semanas e meses, questiono-

me se não se atropelavam, que o Abril se negava a esperar pelo Março e o 

Fevereiro se considerava muito mais importante que Dezembro. Que na 

realidade não era o relógio que avançava sem remorosos, mas que projetava 

no Tempo a minha vontade de chegar ao fim, de contemplar a viagem, de me 

ver crescida e apontar as diferenças. 

O meu testemunho para esta missão, mesmo tendo caído por um mundo 

imaginário e maravilhoso, totalmente desconhecido, foi o de me comprometer a 

encontrar o caminho, a meta, a ultrapassar todos e quaisquer obstáculos e 

vencer. Chegar até professora, terminar a aventura, nunca desistir e não deixar 

nada pelo caminho, assimilar os ensinamentos e conhecimentos que me 

trouxessem até ao final. 

 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara." 

José Saramago , em Ensaio sobre a cegueira . 

 

“Imagino-me, apesar de todo o meu desprendimento, da minha difícil 

interação, a nunca desistir do ensino, da aprendizagem, de arranjar novas e 

inovadoras formas de chegar aos alunos, de os levar a aprender nem que seja 

um décimo do que o programa nacional defende. Obviamente que reconheço o 

ridículo, que percebo a impossibilidade, que vejo para além das palavras e 

deveres descritos no programa do secundário. Contudo, não se faz tudo, faz-se 

metade e se metade for ainda impossível, vai-se encontrando soluções, sem 

nunca desistir, sem se colocar de parte a hipótese de tentar.” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de janeiro de 2013) 

 

Descrevo nesta passagem toda a vontade e persistência que definiram 

desde o início, o empenho com que encarei o estágio. A vontade de aprender, 
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e também uma vontade, insaciável, de ensinar proporcionaram-me uma força 

renovada que me ajudou a ultrapassar até os mais improváveis obstáculos. 

 

 

4.3.2. O meu crescimento 

  

 Há várias fases, etapas e passos deste meu crescimento. Depois do 

compromisso, do impacto, da dor e do choque com a realidade, do 

deslumbramento, do apaixonar pela profissão e pela escola, pelas reflexões, 

que se tornaram parte do meu dia-a-dia, pela preocupação de ser e fazer pelas 

regras, pelo que era considerado mais eficaz e correto, olhei em redor e tinha 

chegado. Estava de volta ao jardim onde tinha adormecido e observava o 

espaço, as cores e tudo o que me rodeava, que tinham agora uma forma tão 

distinta da inicial.  

Era real, tinha chegado e por muito que fechasse os olhos não sei se 

conseguiria voltar ao meu país das maravilhas, sabia que se os fechasse 

conseguiria percorrer na minha memória cada passo e momento que me 

tinham trazido de volta, mas que nunca mais teria oportunidade de experienciar 

a novidade e a alegria de crescer até ser Professora. 

 A primeira frase do meu estágio foi composta pelas nossas palavras. 

Como forma de selecionar as nossas turmas, foi-nos pedido que pensássemos 

numa palavra, algo que nos identificasse e que definisse este novo ano, uma 

expetativa, um antever o futuro. A minha palavra foi Aprender , este era o meu 

ano de aprendizagem, era o ano de crescer mais um bocadinho, de aprender a 

ensinar. Depois de todos termos escolhido, em segredo, as nossas palavras, a 

magia virou-se contra nós e ao juntá-las percebemos que este ano tinha tido 

como missão “aprender a ser professor , construindo  e inovando ”. Estava 

lançado o desafio. 

 

“Olho para trás, como se assistindo a um espetáculo de marionetas, e a 

minha personagem ganhou vida sozinha, não há um Dom Geppetto que segura 

e comanda as minhas ações. Identifico as potencialidades, a preocupação de 
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estar com todos e com cada um em cada momento, de lhes garantir que os 

vejo, que lhes dou atenção, que posso até de longe chamar, corrigir. Apercebo-

me que as palavras, os pré-requisitos saem sem esforço pela minha boca e 

pairam no ar, e apercebo-me que cresci. Que sem saber bem como, nem 

quando, cresci.” 

(Diário de Bordo – 1ª semana de fevereiro 2013) 

 

Quando me apercebi que algo mudou, que embora igual me tinha 

transformado e alterado, invadiu-me, um sentimento de orgulho até então 

nunca experienciado, e a vontade e a força de tentar mais, perceber até que 

ponto tinha crescido efetivamente, impeliram-me a continuar em frente e 

prosseguir o caminho. 

 

“O crescimento demora, as decisões e a perceção de competência para 

se arriscar e se modificar a atuação, têm tempos, têm fases, é Biologia!  

Tenho pena, entristece-me ao me aperceber que depois de todas as 

fases, do crescimento se dar, o resultado ser incrível. Enfurece-me por não ter 

sido antes, por ter demorado, por ser Biologia. E imagino que deva ser assim 

que se sentem as borboletas, após a tão aguardada saída do casulo, 

questionam-se porque não foi mais cedo, porque demorou, qual a razão para 

esta espera tão prolongada, qual a razão por terem passado pela fase de 

lagarta e de casulo. 

A minha Borboleta tem o nome de “níveis de desempenho”, e 

obviamente que percebo porque só agora consegui modificar a minha atuação, 

decidi dar o salto e arriscar, porque tal como a borboleta só agora estava 

pronta, só depois de caminhar, correr, rebolar e cair me deram um par de asas, 

e a vista é magnífica.” 

(Diário de bordo – 3ª semana de fevereiro de 2013) 

 

O crescimento para se ser professora, é comparável ao ser criança e 

querer fazer todas as coisas que vemos os adultos fazer. E se inicialmente 

confiante que já era crescida e podia ter toda a responsabilidade que era 
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pedida aos “já professores”, descobri depois que também precisava de 

construir degraus, formar bases antes de me retirarem a rede por baixo dos 

pés. E quando finalmente o fizeram, mesmo sem eu me dar conta, então 

percebi… 

 

“E senti uma nova exaustão até então pouco conhecida, o olhar atento, 

os nomes proferidos, os feedbacks e as movimentações deixavam-me exausta 

mas contente, se estou cansada também devem estar cansados de me ouvir, 

também devem sentir que os observo, que sei o que estão a fazer.  

Sorria, por dentro, ao ver que tudo se desenrolava como planeado, que 

mais ou menos assumiam a responsabilidade, que as brincadeiras se 

encontravam reprimidas para outros momentos, porque a professora estava a 

olhar, porque seriam repreendidos, porque de certa forma não podiam arriscar. 

E era como se crescessem e se tornassem nas infinitas possibilidades que 

viriam a ser, que as suas capacidades se amplificassem e pudesse ter um 

vislumbre do que se tornariam num futuro, mas próximo que distante. 

E penso que a luz do túnel fica mais brilhante, mais clara, mais “visível”, 

está até palpável, à distância de um passo.” 

(Diário de bordo – 2ªsemana de abril de 2013) 

 

E viajo até aos meus mais recentes escritos, para confirmar as minhas 

certezas. 

 

“Uma aula, duas aulas, três aulas… parece que não há controlo, que 

ainda agora ultrapassei o choque com a realidade escolar e avisto sem 

problemas o final deste ano. 

É tempo de mudanças, é tempo de reflexão, demorada e consciente 

sobre o ano que passou, sobre as decisões e as ações, sobre a vida que corre 

fluida e livremente sem se dar por ela. 

Descobri muitas coisas ao longo desta fase, deste ano, deste percurso. 

Reparei nos sinais pelo caminho, descobri novas tonalidades de cor, descobri 
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um diferente horizonte, que afinal era alcançável. Descobri a professora 

escondida em mim e que se apresentou sem medos ao serviço.” 

(Diário de bordo – 3ªsemana de abril de 2013) 

 

E termino, não como fim, mas como um até já… 

 

“Estas últimas semanas são preenchidas com preocupações, com 

tarefas e trabalhos, dias a fio que passam a correr, horas que me deixam 

inquieta. Falo muito sobre o final, talvez por o temer, por não saber o que se 

sucederá. O que me guardará o destino depois de atravessar aquela porta, 

depois de terminar a minha passagem pela escola, por esta escola, depois de 

marcar e ser marcada pelo ensino, pela paixão de ensinar. 

Sei que corro o risco de perder momentos importantes, marcantes, que 

com este meu antecipar, com estes receios de fim, deixar passar os momentos 

finais ao lado e sem dar conta ser dia 7 de junho. Se por um lado anseio por 

esse dia, pelo dia de ser professora, de ter terminado o estágio e ser, apenas 

existir e ter uma nova vida. Também me custa dizer adeus, também tenho 

ainda, tanto trabalho pela frente.” 

(Diário de bordo – 1ªsemana de maio de 2013) 

 

Na certeza que embarcarei em novas aventuras, apenas peço que 

sejam tão magníficas quanto esta e mesmo receando não ter um lugar risonho 

à minha espera na escola, que tudo o que com ela aprendi me sirva para 

ultrapassar os próximos obstáculos. 

“E revejo-me na primeira aula, no medo, na incerteza de ir pela esquerda 

ou pela direita, e vejo o quanto cresci, que antecipo a pergunta com as 

respostas, as soluções antes dos problemas. 

Olho para trás, meço-me pela minha régua invisível e contemplo o 

crescimento, saboreio a vitória. Aproveito os escassos momentos em que me 

chamam por Stora, estes momentos em que faço parte da equipa e tenho algo 

a dizer que é efetivamente ouvido. 

Aproveito a parte final, compreendo o esforço, e aprecio a vista.” 
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(Diário de Bordo – 3ªsemana de abril de 2013) 
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4.4. A perceção de Competência de um estudante esta giário – Estudo 

sobre a viagem que é o estágio. 

   

O presente estudo enquadra-se no contexto de EP, por ter sido, como 

evidenciado ao longo do trabalho, uma questão transversal ao longo do 

processo. A dúvida de ser ou não competente para desempenhar o papel a que 

me propunha apresentava-se um preditor da minha ação e de todos os 

processos a ela inerentes, sendo que a perceção que possuía da minha 

capacidade determinava a confiança com que encarava os desafios e as 

tarefas do estágio. 

A competência, como descrito é situacional, inserindo-se num contexto, 

espaço e tempos específicos, não sendo uma capacidade permanente, mas 

dependente da ação do seu ator. Foi através desta noção de competência que 

surgiu a necessidade de enquadrar este sentimento, estudando a perceção de 

competência evidenciada pelos restantes estudantes estagiários, que no ano 

letivo 2012/2013 desempenhariam o papel de professores, e passariam à 

condição de mestres em ensino da Educação Física nos ensinos básico e 

secundário. Para que conseguisse compreender se o sentimento que sentia 

com o choque e impacto com a realidade era transversal aos restantes colegas 

de curso. 

Para Feitosa (2002) a competência é vista como um comportamento do 

indivíduo, que compreende o ato ou a tarefa desempenhada pelo indivíduo 

voltado para a capacidade de cumprir as exigências de uma determinada 

atividade, defendendo que a competência está relacionada com o saber-fazer 

demonstrado para alcançar um objetivo particular. Implicando o cumprimento 

da tarefa e a qualidade da ação, que pode ser julgada ou analisada por outra 

pessoa.  
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender a perceção de 

competência dos estudantes-estagiários em ensino da Educação Física, nos 

ensinos básico e secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, inseridos no estágio profissional no ano letivo 2012/2013. 

Sendo tremendamente difícil a tarefa da definir competência, como 

Batista et al. (2012, p..84) defenderam: “a ideia de competência só adquire 

significado quando referenciada a um contexto”. Assumindo o contexto de 

estágio diferente mas igual para os estudantes da FADEUP, a escala de auto 

perceção de competência adaptada de Nascimento (1999) por Feitosa (2002) e 

traduzida para português de Portugal, vem clarificar que perceção possuem os 

futuros professores de educação na entrada da sua experiência na escola. 

Possuindo a nossa perceção de nós mesmos um peso por demais na 

atuação que somos chamados a ser, este estudo vem clarificar em que valores 

se inserem os estudantes da FADEUP, auxiliando-o o estudo os dados 

caraterizacionais sexo, idade, escola de formação inicial, média de licenciatura 

e média de mestrado. 

A análise de resultados foi realizada através do SPSS Statistics 20, a um 

nível de significância 0,05. Para identificar as correlações entre a idade, média 

de licenciatura e média de mestrado com os domínios da escala de auto 

perceção de competências, recorreu-se à correlação de Spearman dado que 

pelo teste Kolmogorov-smirnov (n>50), as variáveis não seguiam a 

normalidade. Para identificar diferenças entre sexos e entre a formação inicial 

utilizou-se o teste T para duas amostras independentes, tendo sido garantidos 

os pressupostos através do teste Shapiro-Wilk (n<50). (Marôco, 2010).  

Não se verificando correlações significativas para as variáveis, idade, 

média de licenciatura e média de mestrado (p>0,05),nem diferenças 

significativas entre as variáveis sexo e formação inicial (p>0,05). 

 

PALAVRAS-CHAVE:  COMPETÊNCIA, PERCEÇÂO, ESTÁGIO. 
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Abstract 

 

 This study has as it’s goal comprehend the perception of competence in 

internship students in teaching Physical Education on elementary and 

secondary school of the College of Sports of the University of Porto. 

 As a tremendously hard task to define competence, Batista et al. (2012, 

p. 84) argue that “The idea of competence only has mean when in placed in 

context”. Assuming The internship different but the same to all of the students of 

FADEUP. We used the perception of competence scale by Nascimento (199), 

adapted by Feitosa (2002) and translated to Portugal Portuguese, to in light the 

perception that the students have when entering the school. 

 Bare in mind, that the perception we have of our own ability has a strong 

connection in our actions, this study will catalogue that perception and will be 

associated to the age, sex, graduation school, average of graduation and 

average of degree that each student had. 

 The results analysis was made through SPSS Statics 20, on a level as 

0,05 of significance, To identify correlations between age, average of 

graduation and average of degree with the domains of the self-perception scale 

of competence, we used the Spearman correlation, since the Kolmogorov-

smirnov (n>50), and the variables did0nt follow normality, To identify the 

differences between sex and graduation school, we used the T test to 

independent samples, since the normality was assured by the Shapiro-Wilk 

(n<50).  

 There wasn’t significant correlations between age, average of graduation 

and average of degree, as well as no significant differences  between sex and  

graduation school (p>0,05). 

 

KEY WORDS:  COMPETENCE, PERCEPTION, INTERNSHIP: 
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4.4.1. Introdução 

 

  “O vocábulo “profissão” refere-se a um grupo altamente competente, 

especializado, dedicado e bem formado, que preconiza uma categoria, 

concedendo uma posição social (confiança) e privilégios a determinados 

grupos.” (Popkewitz, 1992, p.37) 

A competência profissional é um tema de constante preocupação na 

docência, na preparação e formação inicial de um professor. O nosso currículo, 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tem bem presente a sua 

importância, pois toda a nossa formação está direta ou indiretamente ligada à 

importância de se ter um papel competente e ativo enquanto futuros 

professores.  

A profissão docente desperta inúmeras dúvidas e engloba uma grande 

diversidade de definições e conceitos, a definição de bom professor alicerça-se 

na sua competência e assertividade, a identidade profissional e a partilha dos 

valores do grupo advêm da sua integração no mesmo através da competência 

que lhe assiste. 

Assumindo que a nossa competência para desempenhar determinado 

papel dita a nossa ação dentro de um contexto real e irrepetível, 

concordaremos que essa mesma perceção de competência pode ser o 

elemento base para o nosso desenvolvimento profissional, para a própria 

construção de identidade profissional pessoal e da visão que os colegas 

formam da nossa atuação, e nos dão permissão ou não para pertencer ao seu 

grupo. 

A problemática da auto perceção de competência em estudantes-

estagiários da FADEUP, aparece pela importância que senti, enquanto 

estudante-estagiária de me considerar competente, dotar-me das ferramentas 

que me elevariam ou promoveriam essa mesma perceção de competência, e 

me permitissem desempenhar o papel de docente, alicerçada no conhecimento 

e na ligação teoria-prática. 

A falta de confiança, a perceção turva de competência, que possuia ou 

não, foi algo que me intrigou durante grande parte do processo de Estágio 
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profissional e viria a ditar muitas das decisões realizadas ao longo do mesmo. 

Contudo foi pela incessante busca de uma resposta, de uma construção de 

identidade e competência que me garantissem desempenhar o papel de 

professora, que decidi pesquisar a perceção de competência dos meus colegas 

estudantes-estagiários e compreender que diferenças se adivinhavam. 

Neste trabalho, decidi restringir a minha amostra aos alunos da FADEUP 

estudantes-estagiários no ano letivo 2012/2013, impus linhas orientadoras para 

a procura das minhas respostas, reformulando e pesquisando para verificar se 

a auto perceção de competência estaria intimamente relacionada com a idade, 

género, média de licenciatura, média de mestrado e escola de formação base 

(licenciatura) associadas a boas, médias ou fracas perceções de competência.  

 

 

4.4.1.1.Competência 

 

“O profissional competente deverá ser, acima de tudo, um prático 

reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo as suas experiências. É 

um processo que facilita o desenvolvimento da ação presente e futura, a partir 

da perspetivação de comportamentos passados e atuais, e da reconstrução do 

significado das experiências.” (Cunha, 2008, p.80). 

Para materializar o meu estudo pesquisei formas de obter a informação 

que pretendia, descobrindo Juarez Nascimento, que em 1999 criou e validou a 

“Escala de Auto perceção de competência profissional em Educação Física e 

Desportos”, pela sua atribuição a 100 profissionais de Educação Física e 

Desportos. A escala utilizada neste trabalho foi adaptada de Nascimento (1999) 

por Feitosa em 2002 (traduzida para Português de Portugal e considerada 

válida por Batista, 2008). 

Feitosa (2002) ao adaptar a escala de Nascimento (1999) construiu três 

questionários a ser atribuídos a três populações distintas dentro do contexto da 

Educação e Desporto, por forma a avaliar as competências específicas para os 

profissionais de Educação Física que atuam nas áreas da Docência em 

Educação Física, na área do treino e na orientação de atividades físicas 
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individuais e de grupo. Para este estudo foi utilizado o questionário destinado à 

área da docência em Educação Física. 

A competência encontra-se dividida em três dimensões: conhecimento, 

habilidades e atitude. 

Inserindo-se na dimensão do conhecimento, identificam-se duas 

categorias: concetual e processual. 

O conhecimento concetual “é composto de conteúdos e ideias genéricas 

que constituem a matéria que vai ser ensinada.” (Feitosa, 2002). Sendo o 

conhecimento processual “composto por conhecimentos de estratégias 

diferentes que são utilizadas para tornar acessível e compreensível o conteúdo 

que se ensina.” (Feitosa, 2002, p.36). 

No campo das Habilidades identificam-se cinco subcategorias que 

envolvem ações de planeamento, comunicação, avaliação, motivação e gestão. 

E no campo das Atitudes estão englobadas “as competências não-

técnicas [são] definidas como o conjunto de qualidades pessoais que se 

enunciam em termos de saber - ser, ou seja, as atitudes e valores. Elas estão 

próximas das características pessoais e não estão necessariamente ligadas ao 

exercício específico de uma função” (Nascimento, 1998, cit. por Feitosa, 2002, 

p.51). 

Assim, no meu contacto com a realidade, ao caminhar pelos portões da 

minha escola, a falta de confiança no meu conhecimento, na minha 

capacidade, no transformar dos meus saberes em ações competentes e 

situacionais, impeliu-me a pesquisar a origem deste problema. Como Caires 

(2008, p.55) definiu “o aumento da sua “competência social” faz todo o sentido 

se atentarmos ao facto de que, ao sentir-se mais autoconfiante e assumindo de 

uma forma cada vez mais convicta esta nova pele – a de profissional -, é 

natural que a sua interação com os outros se paute por um maior “à vontade” e 

por uma maior eficácia”. Sendo que a cada ação corresponde uma reação, o 

aumento da competência reportar-se-ia a um aumento linear da perceção que 

o estudante experienciaria. 

Como Nascimento (1999, p.6) descreve “o sucesso profissional depende 

tanto da utilização adequada de conhecimentos e procedimentos quanto ao 
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sentimento de domínio (segurança) manifestado em relação aos 

conhecimentos e habilidades inerentes ao desempenho profissional”. 

Para poder trabalhar, pesquisar sobre esta noção tão presente na minha 

vida de estudante e futura profissão, tinha que encontrar, perceber e assimilar 

o verdadeiro significado de se ser competente ou de se possuir competência 

para realizar determinada ação/decisão.  

Feitosa (2002, p.8) afirma que “quando se tenta definir competência, 

depara-se com a existência de uma diversidade de definições que podem 

dificultar uma caraterização segura, bem como a incidência de alguns 

problemas pela inexistência de unanimidade”. 

Pelo Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora a palavra 

competência vem descrita do latim “competentĭa”, e pelo francês “compétence”: 

“Nome feminino do singular - qualidade de quem é capaz de resolver 

determinados problemas ou de exercer determinadas funções; aptidão. 

Capacidade que uma pessoa tem para avaliar (algo ou alguém); idoneidade. 

Área de atividade; atribuição, alçada. Coloquial pessoa competente; 

notabilidade.”  

Para Suleman (1994, cit. por Feitosa, 2002, p.9) “competência refere-se 

às capacidades para o exercício das tarefas relativas ao emprego, sendo 

emprego entendido como o conjunto de tarefas desempenhadas ou passíveis 

de serem desempenhadas por uma pessoa.” Entendida no contexto da 

docência como a capacidade para se desempenhar as tarefas inerentes ao 

ensino. 

Os significados linguísticos, sinónimos e antónimos que os dicionários 

nos apresentam não são dotados da sabedoria prática de um conceito, não nos 

aprofundam a ação que se passa dentro de uma pequena palavra, que ganha 

vida em cada situação em que se apresente. 

Sendo a competência um conceito que não gera consenso e que existe 

em diferentes campos concetuais, dentro da “diversidade de perspetivas, 

aceita-se que a competência é um conceito de natureza relacional, onde a 

complexidade e a imprevisibilidade marcam presença, sendo que a 

situacionalidade e a ligação à ação são também características intrínsecas ao 
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constructo.” (Batista et al. 2012, p. 84). Assumindo que a nossa competência 

está intimamente ligada à situação e à ação que temos perante a situação, não 

se pode determinar a competência de um individuo como transversal, mas que 

se situa no tempo e no espaço em que está inserido. Para Dorner e Scholkopf 

(1991, cit. por Feitosa, 2002, p.9) “um indivíduo competente pode ser alguém 

capaz de fazer a ação certa no tempo certo”. Como um dom invisível que 

apenas lhe é conferido significado quando referenciado ao contexto, como 

refere Batista et al. (2012). 

Para Luz (2000, cit. por Batista et al., 2012, p.84) “ser competente é 

saber transferir, saber combinar e integrar, supõe a capacidade de aprender e 

adaptar-se”, acredito que a nossa/minha formação até à docência é um 

caminho de metamorfoses e crescimento contínuos, e que não posso nunca 

considerar que a minha formação e existência terminem no momento em que a 

minha competência se revela, por ser algo tão efémero, a certeza da sua 

perpetuação durante o tempo e as situações que me apresentam depende 

apenas da minha aplicação prática e refletida do conhecimento adquirido. 

Batista et al. (2012, p.86) refere que “a competência implica integração de 

conhecimentos, habilidades, juízos de valor e atitudes, sendo contextualmente 

dependente; está associada a áreas profissionais, tanto ao processo como ao 

resultado; requer experiência e reflexão na e acerca da prática profissional.”  

“A competência vista como um comportamento do indivíduo compreende 

o ato ou a tarefa desempenhada pelo indivíduo voltado para a capacidade de 

cumprir as exigências de uma determinada atividade sem levar em 

consideração a qualidade do resultado obtido.” (Feitosa, 2002, p.11). 

 Definir séria e efetivamente a competência como conhecimento, 

habilidades e atitudes é diminuí-la ao seu significado semântico, pois “estes 

são elementos ou dimensões da competência que apenas ganham significado 

pela reflexão, pelo envolvimento nas tarefas, no engajamento profundo 

(compreensão profunda) da prática profissional (em situação). (Batista et al. 

2012, p.86). Sendo que todas as ferramentas e opções, variáveis e soluções 

que nos/me foram apresentadas ao longo do Curso com a licenciatura em 

Ciências do Desporto e o primeiro ano do novo plano de estudos conducente 



- 136 - 
 

ao grau de mestre em ensino, não passam de isso mesmo, elementos ou 

dimensões que terão que ganhar significado, personificar-se em ações e 

deliberações ajustadas e adequadas ao contexto, como Batista et al. (2012, 

p.86), e materializando o sentimento de deriva inicial, “saber não é suficiente 

para fazer, nem fazer é suficiente para aprender. A competência requer 

experiência e reflexão, seja a que nível for de experiência.” 

 Potenciando e amplificando a dúvida remanescente, que a minha fraca 

perceção de competência para desempenhar o papel permanecia, apesar de 

todos os esforços na prossecução dos meus objetivos para cada matéria e 

disciplina apresentadas ao longo da minha formação inicial, e que entendia 

como uma catapulta para a minha etapa final de estágio e de cumprimento dos 

objetivos deste ano. Apresentavam-se agora e apenas como uma lista de 

elementos que em nada garantiam a minha real atuação no terreno, e não 

eram percussores do meu bom desempenho docente. Como Batista et al. 

(2012), baseados em (VELVE, 2000; SANDBER, 2001;Hong; STÄHLE, 2005), 

referem “a competência não como algo estático mas como um estado 

dinâmico, constantemente construído e reconstruído por cada um na sua ação 

diária, num contexto específico, pela experiência onde a atribuição de 

significado é fundamental.” (p.86.) 

 Afonso et al. (2012, p.318) defendeu que “o saber docente pode ser 

definido como um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes, das 

disciplinas, dos currículos e da experiência.” 

 

 

4.4.2. Objetivo do estudo 

 

O presente estudo tem como principal objetivo identificar o nível de 

perceção de competência em estudantes-estagiários do segundo ciclo em 

ensino da Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, assim como identificar as diferenças existentes entre a população da 
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amostra, pesquisando as variáveis de género, idade, estabelecimento de 

formação inicial e média de licenciatura/mestrado. 

Visando compreender o estado de espírito e perceção de competência 

na entrada do estágio profissional dos estudantes estagiários. 

 

 

4.4.5.Metodologia 

 

4.4.5.1. Amostra 

 

A população deste estudo foi composta pelos estudantes-estagiários da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em estágio no ano letivo 

2012/2013. Para que a amostra se demonstrasse representativa o questionário 

foi aplicado durante uma sessão da unidade curricular de Tópicos da Educação 

e do Desporto II, cuja frequência é obrigatória. Foram recolhidos 66 

questionários dos 141 alunos que frequentam o segundo ano do mestrado em 

ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário, perfazendo 

46,8% da população total do curso. 

A população foi composta por 32 alunos do género feminino e 34 do 

género masculino, numa média de 23,70 anos de idade. 

Dos questionários recolhidos, 42 representavam alunos com formação 

inicial, licenciatura, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e 24 

de outas faculdades, escolas ou institutos. 

 

4.4.5.2. Escala de Auto perceção de Competência 

 

Os dados foram recolhidos através da “Escala de Auto perceção das 

competências profissionais específicas do profissional de desporto” de Feitosa 

2002, adaptada da “Escala de Auto Perceção de Competência Profissional em 

Educação Física e Desportos” de Nascimento, 1999, traduzida para português 

de Portugal e considerada válida (Batista, 2008).  
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A escala encontra-se organizada em três dimensões da competência: 

conhecimento, habilidades e atitude, sendo que a dimensão conhecimento se 

encontra dividida em categorias conceptual e processual, e a dimensão 

habilidades em planeamento, comunicação, avaliação, motivação e gestão. 

Para enriquecer e caracterizar a população dos participantes, 

recolheram-se dados informacionais e de identificação dos sujeitos: idade, 

sexo, instituição de formação inicial, média de licenciatura e média de mestrado 

(1ºano) para enriquecer o estudo. 

A escala utilizada constou de 33 questões fechadas, onde se assinalava 

numa escala tipo Likert, de 0 a 5 pontos correspondendo a nenhum domínio 

(0), domínio muito insuficiente (1), domínio insuficiente (2), domínio suficiente 

(3), domínio quase total (4), domínio total (5).  

 

4.4.5.3. Análise de dados 

 

A análise de resultados foi realizada através do SPSS Statistics 20, a um 

nível de significância 0,05. Para identificar as correlações entre a idade, média 

de licenciatura e média de mestrado com os domínios da escala de auto 

perceção de competências, recorreu-se à correlação de Spearman dado que 

pelo teste Kolmogorov-smirnov (n>50), as variáveis não seguiam a 

normalidade.  

Para identificar diferenças entre sexos e entre a formação inicial 

relativamente aos domínios e subdomínios, foi primeiro testada a normalidade 

através do teste Shapiro-Wilk (n<50 ), seguido do teste T para duas amostras 

independentes ou do teste de Mann-Whitney se o pressuposto for violado. 

 

 

4.4.6. Apresentação de Resultados 

  

 A amostra deste estudo foi composta por 66 estudantes-estagiários do 

mestrado em ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sendo 32 alunos do sexo 



- 139 - 
 

feminino e 34 do sexo masculino. Com uma média de idade de 23,70 anos +- 

2,30 anos.  

Quando correlacionada a idade com os três domínios da competência 

(conhecimento, habilidades e atitude), não se verificou uma correlação 

estatisticamente significativa (p>0,05). 

À semelhança do estudo de correlação de idades e dos domínios da 

competência, também na média de licenciatura e na média de mestrado, não 

se verificou uma correlação estatisticamente significativa (p>0,05), como se 

verifica no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Correlação entre os domínios da competência a idade, a 

média de licenciatura e a média de mestrado. 

 

  Conhecimento Habilidades Atitude 

 
Média 
Licenciatura 

Correlation Coefficient ,108 ,179 ,140 

Sig. (2-tailed) ,388 ,150 ,262 

 Média 
Mestrado 

Correlation Coefficient 
 

Sig. (2-tailed) 

,103 
 

,422 

,167 
 

,191 

,070 
 

,584 

 
Idade 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,214 ,177 ,190 

,084 ,154 ,127 

 

 

Quadro 9 – Média, desvio padrão e valor de p para variável sexo 

 
 

Sexo N Mean 
Std. 

Deviation 

 Statistical 
value 

p value 
Conhecimento FEM 32 3,31 ,42 -0,842 

0,403 
 MASC 34 3,39 ,38  

Habilidades FEM 32 3,63 ,46 -0,278 
0,782 

MASC 34 3,66 ,44  

Atitude FEM 32 3,63 ,59 -0,196 
0,845 

 MASC 34 3,65 ,55  
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Nos domínios da competência: conhecimento, habilidades e atitude, não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos 

(p>0,05), como se pode observar no quadro 9. 

Através do estudo das médias e desvio padrão nos três domínios da 

escala de competência, verificou-se que os estudantes com formação inicial na 

FADEUP possuem significativamente menor perceção de competência no 

domínio conhecimento, comparativamente aos alunos com formação inicial 

noutras faculdades (t=2,169; p=0,034). É de salientar que apesar de diferentes, 

as médias apenas se diferenciaram em 0,22 pontos. Relativamente aos 

domínios de habilidades e atitude não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05). Pode verificar-se através do quadro 10. 

 

Quadro 10 – Média, desvio padrão e valor de p para a variável 

Formação Inicial 

Formação Inicial N Mean 
Std. 

Deviation 
p value 

Conhecimento Fadeup 42 3,27 ,40 
,034 

Outra 24 3,49 ,38 

Habilidades Fadeup 42 3,58 ,39 
,137 

Outra 24 3,76 ,53 

Atitude Fadeup 42 3,57 ,59 
,192 

Outra 24 3,76 ,49 

 

              Pela análise do quadro 11, que nos indica as médias e desvio padrão 

da perceção de competência em cada um dos domínios, pode situar-se a 

perceção de competência da amostra nos três domínios da competência entre 

os três e quatro valores da escala, (conhecimento: 3,35; habilidades: 3,65) e 

atitude: 3,64). Sendo que se colocam entre o: Domínio suficiente (considero-me 

um profissional com domínio satisfatório nesta competência; e o Domínio 

quase total (considero-me um profissional com grande domínio nesta 

competência, porém ainda não atingi o nível de “especialista”), respetivamente.  
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Quadro 11 – Média e Desvio Padrão dos domínios da Competência 

 

 Conhecimento Habilidades Atitude 

Mean 3,35 3,65 3,64 

N 66 66 66 

Std. Deviation ,40 ,45 ,56 

 

 
Quadro 12 – Subcategorias do conhecimento, diferenças entre sexos 

 

 

 Sexo N Mean Std. Deviation p value 

Conhecimento Concetual FEM 32 3,27 ,42 
,162 

MASC 34 3,41 ,39 

Conhecimento Processual FEM 32 3,46 ,62 
,317 

MASC 34 3,32 ,54 

 
  

 O quadro 11 demonstra os valores gerais dos domínios da competência 

da população de estudantes em mestrado de ensino no presente ano letivo. 

Nos quadros 12 e 13 estão os valores das subcategorias do 

conhecimento e habilidades, respetivamente, onde não se verificaram 

diferenças significativas entre os sexos (p>0,05). 

 
 

Quadro 13 – Subcategorias Habilidades - diferenças entre sexos 
 

 

 Sexo N Mean Std. Deviation p value 

Hab. Planeamento FEM 32 3,62 ,56 
,609 

MASC 34 3,69 ,52 

Hab. Avaliação FEM 32 3,56 ,53 
,617 

MASC 34 3,62 ,51 

Hab. Comunicação FEM 32 3,76 ,50 
,525 

MASC 34 3,84 ,53 

Hab. Motivação FEM 32 3,57 ,52 
,902 

MASC 34 3,59 ,62 

Hab. Gestão FEM 32 3,59 ,54 ,495 
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MASC 34 3,50 ,56 

 

Ainda relativamente às subcategorias dos domínios: conhecimento e 

habilidades e as diferenças entre os alunos de formação na FADEUP e outras 

instituições, verificou-se que na subcategoria conhecimento concetual se 

verificaram maiores diferenças entre as médias, sendo a dos alunos com 

formação inicial noutras faculdades mais elevada, não sendo contudo uma 

diferença estatisticamente significativa, como se pode constatar no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Conhecimento concetual e processual: diferenças entre Formação 

Inicial 
 

    

 
Formação 

Inicial 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Median 

Interquartile 

Deviation 

Statistical  

Value 
p value 

Conhecimento 

Concetual 

Fadeup 42 3,27 0,41 --- --- 
t= -1,945 ,056 

Outra 24 3,47 0,39 --- --- 

Conhecimento 

Processual 

Fadeup 42 3,29 0,61 3,50 0,31 
U=375,00 ,075 

Outra 24 3,58 0,50 3,50 0,50 

 

O quadro 15 mostra-nos as diferenças entre os alunos com formação 

inicial na FADEUP e noutras instituições, nas subcategorias das habilidades e 

que à semelhança do conhecimentos, não se comprovaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Quadro 15 – Subcategorias do domínio Habilidades: diferenças entre 

Formação Inicial 
    

 
Formação 

Inicial 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Median 

Interquartile 

Deviation 

Statistical  

Value 
p value 

Hab. 

Planeamento 

Fadeup 42 3,60 0,48 --- --- 
t= -1,205 ,233 

Outra 24 3,77 0,64 --- --- 

Hab. Avaliação 
Fadeup 42 3,54 0,50 3,67 0,33 

U=425,50 ,291 
Outra 24 3,69 0,55 3,67 0,58 

Hab. 

Comunicação 

Fadeup 42 3,75 0,51 --- --- 
t= -1,175 ,244 

Outra 24 3,90 0,53 --- --- 
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Hab. Motivação 
Fadeup 42 3,51 0,50 --- --- 

t= -1,544 ,127 
Outra 24 3,73 0,66 --- --- 

Hab. Gestão 
Fadeup 42 3,48 0,48 --- --- 

t= -1,355 ,180 
Outra 24 3,67 0,65 --- --- 

 

 

 

4.4.7. Discussão de Resultados 
 

“O profissional competente deverá ser, acima de tudo, um prático 

reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo as suas experiências. É 

um processo que facilita o desenvolvimento da ação presente e futura, a partir 

da perspetivação de comportamentos passados e atuais, e da reconstrução do 

significado das experiências.” (Cunha, 2008, p.80). 

Segundo Cunha, a competência é algo que se constrói e pela minha 

interpretação, não se limita em tempos, nem espaços, sendo uma capacidade 

em constante evolução, ou até, involução. 

Pelos resultados obtidos através da análise dos questionários não se 

pode afirmar que a perceção de competência que os estudantes em mestrado 

de ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário da FADEUP 

possuem esteja correlacionada significativamente com a idade, média de 

licenciatura e mestrado (p>0,05).  

Costa et al. (2004, p.19) defenderam que “embora o desenvolvimento 

profissional revele a existência de uma progressão de fases ou estágios de 

desenvolvimento e de mudanças de comportamentos, conhecimentos, 

convicções, imagens e valores do indivíduo, esta progressão não pode ser 

considerada como um processo meramente linear, contínuo ou hierárquico de 

sequências de acontecimentos ou etapas.” O que pode justificar a inexistência 

de diferenças significativas no estudo das variáveis. Sendo que cada indivíduo 

é único e a sua experiência ditará a sua forma de se auto percecionar e 

encarar os desafios do mundo e da escola. 

Na comparação de resultados, nos diferentes domínios e subcategorias 

dos domínios, verificou-se que não existiam diferenças significativas entre sexo 



- 144 - 
 

feminino e masculino (p>0,05), nos três domínios e nos seus respetivos 

subdomínios. Não se podendo afirmar que a perceção de competência dos 

estudantes da FADEUP no 2ºciclo seja influenciada por se ser do sexo 

feminino ou do sexo masculino. Contudo nos domínios conhecimento, 

habilidades e atitude, os alunos do sexo masculino apresentaram uma média 

mais elevada que as alunas, contudo não se demonstrando ser significativa 

(p>0,05). Na avaliação das subcategorias, as alunas apresentaram uma média 

superior no conhecimento processual e os alunos no conhecimento concetual.    

Feitosa (2002, p. 36-38) defende o conhecimento concetual como um 

conhecimento composto de conteúdos e ideias genéricas que constituem a 

matéria que vai ser ensinada, e o conhecimento processual sendo composto 

por conhecimentos de estratégias diferentes que são utilizadas para tornar 

acessível e compreensível o conteúdo que se ensina. 

Como referido, na avaliação das subcategorias das habilidades, à 

semelhança do verificado com o conhecimento, não se assistiram a diferenças 

significativas entre os sexos (p>0,05). 

Analisando as diferenças nos três domínios: conhecimento, habilidades 

e atitude, verificou-se que os estudantes da FADEUP possuem 

significativamente menor perceção de competência no domínio do 

conhecimento (p=0.034) que os estudantes de outras instituições. Como Costa 

et al. (2004, p.22) defenderam no seu estudo: ”o modelo de formação inicial 

(…) parece afetar a perceção sobre as potencialidades do professor, tanto nas 

dimensões de conhecimentos como nas habilidades profissionais. Não 

obstante, devem-se considerar os contextos diferenciados e as peculiaridades 

individuais e situacionais na formação e desenvolvimento do profissional.” 

Assumindo-se as instituições de ensino muito semelhantes às pessoas, visto 

serem compostas pelas mesmas, e apesar do seguimento do Tratado de 

Bolonha em todas as faculdades, institutos e escolas superiores de Educação, 

o impacto e a metodologia de ensino utilizada pode justificar a perceção que os 

estudantes possuem de si mesmos e da sua capacidade de ensino. Não 

esquecendo que “o impacto da formação inicial é, no entanto, minimizado 

gradativamente no ciclo de consolidação das competências profissionais, no 
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qual o professor assume de facto a sua profissão e passa a valorizá-la com 

mais intensidade” (Farias & Nascimento, 2012, p.76). 

Tal como Matos (2012) defende “a competência profissional assenta no 

desenvolvimento de competências pedagógicas, didáticas e científicas, 

associadas a um desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia 

igualmente numa ética profissional em que se destaca a capacidade para o 

trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a 

pontualidade, a apresentação e a conduta adequadas na Escola. Os 

determinantes do exercício da competência, tais como os valores, a motivação 

e a atitude positiva face à profissão percorrem todas as áreas de desempenho 

e em todas têm de ser trabalhados de forma sistemática.” 

Analisando as diferenças nas subcategorias dos domínios conhecimento 

e habilidades na variável formação inicial, as diferenças não se apresentaram 

estatisticamente significativas, sendo que a formação inicial pode ou não afetar 

a perceção de competência que os estudantes em mestrado possuem nas 

diversas subcategorias. 

Em termos globais, podemos então situar os estudantes na faixa do 

Domínio suficiente e Domínio quase total, o que nos indica que apesar do 

choque com a realidade, medos e ansiedades, os estudantes de mestrado em 

ensino da Educação Física, se sentem capazes de desempenhar o papel de 

professor. 

Feitosa (2002) defende que a “competência expressa-se tanto no 

horizonte da individualidade, na condição de sujeito concreto histórico, quanto 

na conjugação de esforços, já que a cidadania organizada é, como regra, mais 

competente que a solitária.”  

 

 

4.4.8. Conclusões 

 Na perspetivação de atribuir sentido ao meu percurso, de compreender e 

situar a minha própria perceção de competência, decidi proceder ao estudo da 

perceção de competência dos alunos da FADEUP em estágio profissional. Por 

este estudo e questionário apenas terem sido realizados a meio do ano letivo 
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(março de 2013), os resultados obtidos revelaram-se ausentes de diferenças 

significativas o que sugere, que em futuros estudos desta natureza será 

importante antecipar as recolhas de forma a se poder assistir à verdadeira 

perceção que os alunos obtiveram aquando o início da prática pedagógica. 

Realçando Batista et al. (2012, p. 84) quando defendem que “a 

competência é um conceito de natureza relacional, onde a imprevisibilidade 

marcam a diferença, onde a situacionalidade e a ligação à ação são também 

características intrínsecas ao constructo.” Considerando de maior importância 

referir que “o termo competência deverá ser entendido no seu sentido mais 

amplo, compreendendo aquisições de todas as ordens (saberes, saber - fazer, 

saber -ser e saber - tornar-se) necessárias à realização de tarefas e resoluções 

de problemas.” (Feitosa, 2002, p.55).  

Nunca esquecendo que “a educação ao longo de toda a vida é uma 

construção contínua da pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, 

mas também da sua capacidade de discernir e agir.” (Delors & al., 1996, p.91-

92). 

Nesta perspetiva, mais que a real perceção de competência evidenciada 

por cada um dos estudantes, e na amostra em geral, é necessário 

compreender que a atuação global e final, que impele a chegada a professor, 

mais ou menos competente, se alie aos mais diversos fatores e não apenas a 

um nível de competência percebida. Pois, “ torna-se relevante explicitar que 

durante a formação inicial deveriam ser absorvidos os saberes e as 

competências para que o professor venha a estabelecer uma relação 

harmoniosa com a sua profissão” (Farias & Nascimento, 2012, p.71). 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação 

deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens que ao longo de toda a 

vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra os três 

precedentes.” (Delors & at., 1996, p.77). 
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Sendo que “à educação cabe fornecer, de algum modo, a cartografia 

dum mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permita navegar através dele.” (Delors & at., 1996, p. 77). 

Este estudo baseou-se nesse mesmo processo de educação, na nossa 

aprendizagem para se ser professor, que engloba mais que conhecimentos e 

saber-fazer, mas a integração de um aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver e aprender a ser. Uma aprendizagem completa que nos 

prepare para a vida. 
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5. O depoimento de Alice 
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5. O depoimento de Alice 

 

“Assim permaneceu sentada, com os olhos fechados, e quase que podia 

crer no País das Maravilhas, embora soubesse que lhe bastaria voltar a abrir 

os olhos e tudo tornaria à monótona realidade.” 

(Carroll, 2000, p.144) 

 

Ao contrário da Alice, não acredito que a minha realidade seja monótona 

nem que o meu País das Maravilhas não seja real, contudo a única certeza que 

tenho real, é que dificilmente viverei momentos semelhantes aos que este ano 

me proporcionou, pelo seu cariz único e irreproduzível, e pela imprevisibilidade 

do meu futuro profissional. 

Esta experiência, que dou agora como concluída, será uma experiência 

impossível de reviver, os momentos de alegria, de conquista, de receio e 

dúvida serão outros, serão diferentes, e apesar do meu futuro ser incerto, este 

ano marcará para sempre o meu crescimento enquanto professora e pessoa. 

O estágio proporcionou-me, à sua maneira, um sonho: o sonho de poder 

ser professora, nem que de apenas uma turma, nem que por apenas um ano. 

Esse sonho, que vos tentei descrever em forma de viagem pelo meu país das 

maravilhas, uma aventura de palavras e caminhos, terminou para dar início a 

uma nova fase, a uma nova aventura, a um outro sonho. 

Este ano, noutros tempos, seria o projetar de uma carreira, um início de 

um fim impossível de adivinhar, contudo este ano é o início de uma outra 

aventura, momentos incertos e caminhos que estão ainda por descobrir. 

Como certeza, sei que este ano me disponibilizou uma nova visão do 

mundo, do ensino, da realidade que é ser professor e das competências para 

se ser professor hoje, na escola de hoje. Compreendi a organização real da 

Escola, não enquanto estrutura hierarquizada e definida por decretos-lei, mas 

in loco, percorrendo os corredores, decorando rostos e expressões, 

conhecendo e pesquisando as pessoas. 
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Termino a minha viagem rica de uma bagagem que seria impossível de 

prever, que não imaginaria desta maneira, repleta de conhecimentos nunca 

antes experienciados. 

Trago comigo capacidades que fui desenvolvendo ao longo do caminho, 

soluções que não sabia ser possível existir. Competências desenvolvidas, 

aperfeiçoadas a um limiar da minha inatingível perfeição. Um percurso 

imaginado e percorrido de diferentes formas, que me trouxeram até aqui, a este 

final, a um terminar alegre e contente. 

Enquanto pessoa, desenvolvi empatia, reconheci sorrisos, partilhei 

gargalhadas, cresci junto dos meus alunos enquanto os observava crescer 

também. 

Não é incomum olhar-se para trás na esperança de reconhecer 

decisões, obstáculos pelo caminho, nem fugiria da normalidade questionando-

me se poderia ter tido uma ação diferente, realizado de outra forma. Contudo, 

ao olhar para trás, para um passado que não me parece em nada longínquo, 

não consigo precisar se faria algo diferente, se viveria de outra forma, se 

mudaria o meu país.  

Termino mais rica do que comecei, mais crescida que há 10 meses. 

Provida de uma visão mais alargada do mundo, parto numa nova aventura, na 

esperança de ser tão fantástica quanto esta. 
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Anexo 1. Anamnese 

Identificação do aluno 
Nome: 

Idade: 
Data de Nascimento: 
Contacto telefónico: 

E-mail: 

 

Informação Familiar 
Nome da Mãe: Contacto: 

Nome do Pai: Contacto: 

Nº de irmãos: Idade do/s irmãos: 

Com quem vives: 

Idade da Mãe: Escolaridade da Mãe: 

Idade do Pai: Escolaridade do Pai. 

Trabalho da Mãe: Trabalho do Pai: 

(Se desempregado ou Reformado referir) 

Encarregado de Educação 
Nome: 
Grau de parentesco: 

Morada: 

Contacto: 

 

Sobre ti… 
Estabelecimento de ensino do ano letivo anterior: Classificação à disciplina no ano anterior: 

Área de estudo: 

Porque escolheste esta área: 

Disciplinas favoritas: 
 

Disciplinas menos favoritas: 
 

Porquê: 
 

Repetente: (sim ou não)  Em que ano/s: 

Que profissão gostarias de ter: 

Gostas de Desporto: 
 

Porquê? 
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Assinatura do aluno:                                                                                                       Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades favoritas: 

Já praticaste/praticas algum desporto: 
 

Qual: 

És/já foste Federado: 
Em que modalidade: 

Onde tens hábito de estudar: 

Gostas de estudar? 

Tens algum problema de saúde:                                                   Qual: 
Sofres de alguma patologia permanente:                                   Qual: 
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Anexo 2. Planeamento Anual 

Primeiro Período 

 

Mês Dia Aula nº Duração Unidade Temática Espaço 

S
et

e

m
br

o
 26 1 e 2 90’ Aula Apresentação Auditório 

28 3 e 4 90’ Testes Fitness Gram Ginásio – espaço 2 

O
ut

ub
ro

 

3 5 e 6 90’ Avaliação Diagnóstica 
Ginásio Novo – 

espaço 1 
5  90’ Feriado  

10 7 e 8 90’ Avaliação Diagnóstica 
Ginásio Novo – 

espaço 1 
12 9 e 10 90’ Badminton Ginásio – espaço 2 

17 11 e 12 90’ Badminton Ginásio Novo – 
espaço 1 

19 13 e 14 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

24 15 e 16 90’ Badminton Ginásio Novo – 
espaço 1 

26 17 e 18 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

31 19 e 20 90’ Badminton Ginásio Novo – 
espaço 1 

N
ov

em
br

o 

2 21 e 22 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

7 23 e 24 90’ Badminton 
Ginásio Novo – 

espaço 1 
9 25 e 26 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

14 27 e 28 90’ Badminton 
Ginásio Novo – 

espaço 1 
16 29 e 30 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

21 31 e 32 90’ Badminton – Avaliação 
sumativa 

Ginásio Novo – 
espaço 1 

23 33 e 34 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

28 35 e 36 90’ Andebol Ginásio Novo – 
espaço 1 

30 37 e 38 90’ Andebol Ginásio – espaço 2 

D
ez

em
br

o 

5 39 e 40 90’ Andebol – Avaliação 
sumativa 

Ginásio Novo – 
espaço 1 

7 41 e 42 90’ Avaliação teórica Ginásio – espaço 2 

12 43 e 44 90’ Andebol 
Ginásio Novo – 

espaço 1 
14 45 e 46 90’ Corta Mato  
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Segundo Período 

 

Mês Dia Aula nº  Duração Unidade Temática Espaço 

Ja
ne

iro
 

 

4 47 e 48 90’ Testes Fitness Gram Auditório 

9 49 e 50 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

11 51 e 52 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

16 53 e 54 90’ Ginástica  

18 55 e 56 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

23 57 e 58 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

25 59 e 60 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

30 61 e 62 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

F
ev

er
ei

ro
 

1 63 e 64 90’ Voleibol Ginásio – espaço 

6 65 e 66 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

8 67 e 68 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

13 69 e 70 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

15 71 e 72 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

20 73 e 74 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

22 75 e 76 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

27 77 e 78 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

M
ar

ço
 

1 79 e 80 90’ Voleibol - avaliação Ginásio – espaço 2 

6 81 e 82 90’ Ginástica - avaliação Ginásio – espaço 2 

8 83 e 84 90’ 
Apresentação de 

Trabalhos teóricos Auditório 

13 85 e 86 90’ Voleibol Ginásio – espaço 2 

15 87 e 89 90’ 
Evento Culminante 

Voleibol Ginásio – espaço 2 
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Terceiro Período 

 

Mês Dia Aula nº Duração Unidade Temática Espaço 

A
br

il
 

 

3 83 e 84 90’ Testes Fitness Gram Ginásio – espaço 2 

5 85 e 86 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

10 87 e 88 90’ Basquetebol  Ginásio – espaço 2 

12 89 e 90 90’ Ginástica  

17 91 e 92 90’ Basquetebol Ginásio – espaço 2 

19 93 e 94 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

24 95 e 96 90’ Basquetebol Ginásio – espaço 2 

26 97 e 98 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

M
ai

o 

1 100 e 101 90’ Feriado Ginásio – espaço 

3 102 103 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

8 104 e 105 90’ 
Apresentação de 

Trabalhos Ginásio – espaço 2 

10 106 e 107 90’ 
Apresentação de 

Trabalhos Ginásio – espaço 2 

15 108 e 109 90’ Basquetebol Ginásio – espaço 2 

17 110 e 111 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

22 112 e 113 90’ Basquetebol Ginásio – espaço 2 

24 114 e 115 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 

29 116 e 117 90’ Basquetebol - 
avaliação 

Ginásio – espaço 2 

31 118 e 119 90’ Ginástica - avaliação Ginásio – espaço 2 

Ju
nh o 

5 120 e 121 90’ Basquetebol Ginásio – espaço 2 

7 122 e 123 90’ Ginástica Ginásio – espaço 2 
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Anexo 3. Plano de Aula 

 

Docente: Marisa Anselmo. 

 

Local/ Espaço:  
 

Condição do espaço: 
Data:  

Aula nº de  
Hora: 8h15                                         Duração: 90’  Ano/Turma:  

Material:  Nº de Alunos previstos:  

Unidade Didática:  Função Didática: 

Conteúdos:  

Objetivo Geral da Aula:  
Objetivos Motores: 

Objetivos Cognitivo/Cultura Desportiva:  
Objetivos Sócio afetivos:  

 
 Conteúdos 

 

Objetivos  

Específicos   

 

Situações de 

aprendizagem 

Componentes Críticas/ 

 Critérios de êxito 

Organização 

Didático 

metodológica  

IN
IC

IA
L 8h2

0 

(x’) 

 

  

   

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L 

 

 
 

  

   

F
IN

A
L 
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Anexo 4. Grelha de Avaliação de Ginástica 

 

 

 

 

 

 

 

 Minitrampolim Ginástica Acrobática  

Alunos/Cont

eúdos 

Salto 
em 

extens
ão 

Salto 
engru
pado 

Salto 
carpa 
abert

a 

Salto 
encar
pado 

Trios 
Quad

ras 

5 
Element

os 

Elemen
tos de 

Ligação 

Conte
údos 

de 
solo 

Nota 
final 

Ana Catarina           

Catarina 

Ribeiro 

          

Catarina 
Fernandes 

          

Mariana           

Juliana           

Paulo           

Frederico           

Maria           

Ruben           

Catarina 

Silva 

          

Francisco           

Ana Beatriz           

Fábio           

Raquel           

Luís           

Nuno           

Jéssica           

Ricardo           

Andreia           

Bruna           

Ana Isabel           

Mara           

Marta           

Francisca           
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Critérios de Avaliação 

Elementos Muito Bom Bom Suficiente Medíocre Mau 

Fases do salto 1. Corrida de balanço: deve realizar-se em aceleração progressiva; 
2. Pré-chamada: última passada que deve ser longa e rasante; 
3. Chamada: pés apoiados em simultâneo e ligeiramente afastados, com Membros 
Inferiores ligeiramente fletidos, e os Membros Superiores lançados de trás para a frente; 
4. Salto: momento em que se realizam as ações que definem o salto – fase de voo; 
5. Receção: a receção deve ser feita de forma equilibrada, contatando o colchão, com os 
dois pés ao mesmo tempo e ligeiramente afastados, e com ligeira flexão dos MI. 

Salto em 

extensão 

Fletir ligeiramente os 
MI no momento de 
impulsão na tela; 
Estender totalmente 
os pés, coordenando 
com o movimento de 
elevação simultâneo 
dos MS; 
Olhar dirigido para a 
frente; 
Manter o alinhamento 
e tonicidade corporal; 
Fixar a bacia, por 
contração dos 
músculos abdominais, 
lombares e 
nadegueiros. 

Fletir 
ligeiramente os 
MI no 
momento de 
impulsão na 
tela; 
Estender 
totalmente os 
pés, 
coordenando 
com o 
movimento de 
elevação 
simultâneo dos 
MS; 
Olhar dirigido 
para a frente; 
Manter o 
alinhamento e 
tonicidade 
corporal; 
 

Estender 
totalmente os 
pés, 
coordenando 
com o 
movimento de 
elevação 
simultâneo dos 
MS; 
Olhar dirigido 
para a frente; 
Manter o 
alinhamento e 
tonicidade 
corporal; 

Apoiar pés 
alternadament
e na tela; não 
estender 
completament
o do corpo, MS 
e MI. 

Não salta. 

Salto 

engrupado 

 Olhar em frente; 
Forte impulsão na 
tela; 
Flexão dos MI sobre o 
tronco, no ponto 
máximo da trajetória 
de voo (ângulos 
coxas/tronco e 
coxas/perna inferiores 
a 90º); 
“Abraçar os MI” (MS 
laterais ao corpo e 
cotovelos dirigidos 
para baixo); 
Após a formação 
engrupada, estender o 
corpo, com tonicidade 
muscular, para 

Olhar em 
frente; 
Forte impulsão 
na tela; 
Flexão dos MI 
sobre o tronco, 
no ponto 
máximo da 
trajetória de 
voo (ângulos 
coxas/tronco e 
coxas/perna 
inferiores a 
90º); 
“Abraçar os 
MI” (MS 
laterais ao 
corpo e 

Flexão dos MI 
sobre o tronco, 
no ponto 
máximo da 
trajetória de 
voo (ângulos 
coxas/tronco e 
coxas/perna 
inferiores a 
90º); 
“Abraçar os 
MI” (MS 
laterais ao 
corpo e 
cotovelos 
dirigidos para 
baixo); 
 

Apoio 
alternado dos 
apoios na tela, 
joelhos 
separados, pés 
em flexão. 
Não existir fase 
de voo. 

Levar 
calcanhares 
aos glúteos em 
vez de joelhos 
ao peito. 
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preparar a receção. cotovelos 
dirigidos para 
baixo); 
 

Salto carpa 
aberta 

Olhar em frente; 
Forte impulsão na 
tela; 
Extensão completa 
dos pés e dos MI 
afastados, no ponto 
mais alto da trajetória 
ascendente; 
Colocar as mãos no 
dorso dos pés, com 
MS em extensão; 
Após a definição da 
posição de carpa, 
estender o corpo com 
tonicidade, para 
preparar a receção. 

Olhar em 
frente; 
Forte impulsão 
na tela; 
Extensão 
completa dos 
pés e dos MI 
afastados, no 
ponto mais alto 
da trajetória 
ascendente; 
Após a 
definição da 
posição de 
carpa, estender 
o corpo com 
tonicidade, 
para preparar a 
receção. 

Olhar em 
frente; 
Média 
impulsão na 
tela; 
Extensão dos  
MI afastados, 
antes do ponto 
mais alto da 
trajetória 
Pés em flexão. 

Impulsão na 
tela com rápido 
afastamentos 
dos Mi fletidos 
ao lado. 

Impulsão 
alternada dos 
apoios na tela, 
pernas fletidas 
e pés em 
flexão 
executam 
movimento 
chicoteado, 
tronco 
inclinado à 
retaguarda. 

Salto 

encarpado 

Olhar em frente; 
Forte impulsão na 
tela; 
Extensão completa 
dos pés e dos MI à 
frente, no ponto mais 
alto da trajetória 
ascendente; 
Colocar as mãos no 
dorso dos pés, com 
MS em extensão; 
Após a definição da 
posição, estender o 
corpo com tonicidade, 
para preparar a 
receção. 

Olhar em 
frente; 
Forte impulsão 
na tela; 
Extensão 
incompleta dos 
pés e dos MI à 
frente, no 
ponto mais alto 
da trajetória 
ascendente; 
Após a 
definição da 
posição, 
estender o 
corpo com 
tonicidade, 
para preparar a 
receção. 

Média 
impulsão na 
tela; 
Extensão 
incompleta dos 
pés e dos MI à 
frente, no 
ponto mais alto 
da trajetória 
ascendente; 
Sem definir 
posição vertical 
antes da 
receção. 

Impulsão na 
tela com rápido 
puxada dos Mi 
fletidos ao 
lado. 

Impulsão 
alternada dos 
apoios na tela, 
pernas fletidas 
e pés em 
flexão 
executam 
movimento 
chicoteado, 
tronco 
inclinado à 
retaguarda. 

Ajuda • O ajudante deve colocar-se lateralmente ao aparelho e ao colchão, acompanhando 
sempre a trajetória do executante. O ajudante deve auxiliar o executante colocando uma mão 
nas costas (zona lombar) e outra à frente do tronco (zona do abdómen). 

Figuras de 
acrobática: 

Trios 
Quadras 

Tipos de Pega: 
Pega simples: Base e volante dão as mãos opostas, os dedos assentam sobre a parte mais distal 
do antebraço formando um V entre indicador e dedo médio. 
 



clxxviii 
 

5 Elementos Pega frontal: Base e volante dão mãos, tipo “aperto de mãos”. 
 
Pega de punhos: Base e volante seguram a parte mais distal do antebraço do par. Formando 
um V entre indicador e polegar. 
 
Elementos mantém-se em posição estática durante 5 segundos, pegas realizadas em  
conformidade com as figuras escolhidas. 
 
Elementos de dificuldade:  

•••• Introdutório: até 134p. 

•••• Elementar: até 174p. 

•••• Avançado: até 200p. 

Elementos de 
ligação 

Salto de gato: Impulsão de pernas com elevação alternada dos joelhos; alinhamento da bacia e 
ombros; atitude: segmentos corporais alinhados, tonicidade geral, cabeça levantada, olhar em 
frente. 
 
Salto tesoura: Impulsão alternada dos MI; troca enérgica dos MI; alinhamento da bacia e 
ombros; MI em extensão total; amplitude na troca dos MI. 
 
Pirueta: MS elevados e em extensão; corpo tónico - roda num só bloco; na fase descendente, 
os MS afastam-se progressivamente para diminuir a aceleração e preparar a receção; o 
controlo da bacia é fundamental para consolidar a união do trem inferior com o tronco e evitar 
assim a tendência para conservar o movimento de rotação após a receção. 
 
Pivot: Colocação de um MI à frente em extensão e colocação do MS do mesmo lado, 
arredondado com a mão na direção do queixo; execução do movimento em meia-ponta; 
colocação da cabeça fixando um ponto (a cabeça é a última a rodar e a primeira a chegar, para 
concluir a rotação); durante a rotação, colocação dos MS elevados em extensão; manutenção 
do peso do corpo sobre o MI de apoio; alinhamento de todos os segmentos corporais e 
manutenção destes na vertical, sobre o MI de apoio; finalização em equilíbrio. 

 

 

Critérios classificativos  

1 – Não executa – Mau (0-44p) 

2 – Executa com muitas incorreções - Medíocre (45-94p) 

3 – Executa com algumas incorreções - Suficiente (95 – 134p)  

4 – Executa bem – Bom (135 – 174p) 

5 – Executa com correção – Muito Bom (175 – 200p)  
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Anexo 5. Escala de auto perceção de competências pr ofissionais 
específicas do profissional de Desporto 

(Adaptada de Nascimento, 1999; Feitosa, 2002) 

 

O objetivo deste questionário é detetar a perceção que os professores de educação 

física em início de formação têm, das suas competências profissionais específicas. 

Orientação para o preenchimento do questionário: 

 Nas folhas seguintes, estão listadas diversas competências necessárias para o 

exercício da atividade profissional de Professor de Educação Física. Assinale com um 

“X”, nas colunas ao lado da listagem de competências, o número que corresponde à 

sua opinião quanto à competência percebida, considerando: 

(0) Nenhum domínio - considero-me um profissional que não possui qualquer 

domínio nesta competência. 

(1) Domínio muito insuficiente – considero-me um profissional com um domínio 

muito pequeno ou muito superficial nesta competência. 

(2) Domínio insuficiente – considero-me um profissional com domínio 

insatisfatório nesta competência. 

(3) Domínio suficiente – considero-me um profissional com domínio satisfatório 

nesta competência. 

(4) Domínio quase total – considero-me um profissional com grande domínio 

nesta competência, porém ainda não atingi o nível de “especialista”. 

(5) Domínio total – considero-me um profissional “especialista” nesta 

competência. 

I – Dados caraterizacionais 

 

1. Sexo   F         M                                         2. Idade ________ anos 

2. Instituição de Formação Inicial (Licenciatura) 

___________________________________________________ 

3. Média Final de Curso (Licenciatura) 

___________________ 

4. Média 1º ano de Mestrado 

___________________ 
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Leia com atenção todos os itens, escolhendo a alter nativa que melhor 

define o seu grau de domínio nessa competência. Cad a item deverá ter 

apenas uma resposta. Não há respostas erradas o imp ortante é que 

corresponda àquilo que realmente pensa. 

 

Competências Competência percebida 

 

1. Dominar conhecimentos sobre os princípios gerais e 
específicos do processo de ensino-aprendizagem em 
educação física. 

0 1 2 3 4 5 

2. Dominar conhecimentos sobre os princípios de 
organização curricular, para melhor estruturação dos 
conteúdos da Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

3. Dominar conhecimentos sobre as principais teorias 
pedagógicas aplicadas ao ensino da Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

4. Dominar conhecimentos sobre as dimensões de 
intervenção pedagógica que facilitem o 
desenvolvimento de atitudes, valores e 
comportamentos sociais aceitáveis. 

0 1 2 3 4 5 

5. Dominar conhecimentos sobre métodos e técnicas 
de avaliação em Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

6. Dominar conhecimentos sobre os processos de 
aprendizagem motora. 

0 1 2 3 4 5 

7. Dominar conhecimentos sobre os conteúdos de 
ensino da Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

8. Dominar conhecimentos sobre os efeitos 
fisiológicos da prática de atividades físicas. 

0 1 2 3 4 5 

9. Dominar conhecimentos sobre a constituição e 
funcionamento do corpo humano. 

0 1 2 3 4 5 

10. Dominar conhecimentos sobre as indicações e 
contraindicações fisiológicas dos exercícios físicos. 

0 1 2 3 4 5 

11. Ser capaz de estruturar e sequenciar os conteúdos 
de ensino da Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

12. Ser capaz de implementar as tarefas adequadas à 
aprendizagem dos conteúdos de Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

13. Ser capaz de analisar os programas de Educação 
Física e ajustá-los às situações particulares de ensino. 

0 1 2 3 4 5 

14. Ser capaz de adaptar o programa às suas 
características e às dos seus alunos. 

0 1 2 3 4 5 

15. Ser capaz de elaborar e planear o trabalho 
pedagógico em Educação Física para diferentes turmas. 

0 1 2 3 4 5 

16. Ser capaz de desenvolver o ensino teórico e prático 0 1 2 3 4 5 
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da Educação Física em diferentes níveis de ensino. 

17. Ser capaz de orientar e conduzir as aulas de 
Educação Física utilizando uma terminologia específica 
da disciplina mas adequada às características dos alunos. 

0 1 2 3 4 5 

18. Ser capaz de transmitir de uma forma lógica, clara e 
concisa a informação. 

0 1 2 3 4 5 

19. Ser capaz de utilizar técnicas de comunicação 
pessoal e de grupo. 

0 1 2 3 4 5 

20. Ser capaz de identificar erros e dificuldades dos 
alunos na realização de habilidades motoras. 

0 1 2 3 4 5 

21. Ser capaz de fornecer informações adequadas para 
a correção dos erros de aprendizagem. 

0 1 2 3 4 5 

22. Ser capaz de criar um clima favorável à 
aprendizagem de conhecimentos sobre o movimento e 
de habilidades motoras que se relacionem com o 
quotidiano do aluno. 

0 1 2 3 4 5 

23. Ser capaz de criar e reforçar a motivação para a 
prática de atividade física numa determinada população 
criando um ambiente de trabalho agradável. 

0 1 2 3 4 5 

24. Ser capaz de despertar o gosto ou interesse para a 
prática de atividades físicas. 

0 1 2 3 4 5 

25. Ser capaz de promover a integração de alunos com 
dificuldades de aprendizagem ou provenientes de 
minorias étnicas. 

0 1 2 3 4 5 

26. Ser capaz de diversificar e inovar as formas de 
trabalhar com os seus alunos. 

0 1 2 3 4 5 

27. Ser capaz de aplicar ou utilizar de forma crítica 
novos conhecimentos relacionados com a Educação 
Física. 

0 1 2 3 4 5 

28. Ser capaz de propiciar ações que interrelacionem a 
escola e a comunidade envolvente no âmbito da 
Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

29. Demonstrar uma atitude investigativa e de procura 
constante de atualização que favoreça o reajustamento 
da sua atuação profissional. 

0 1 2 3 4 5 

30. Demonstrar espírito de autocrítica condizente a 
uma permanente avaliação da respetiva atuação 
pedagógica. 

0 1 2 3 4 5 

31. Demonstrar uma atitude de comprometimento 
profissional com o ensino da Educação Física. 

0 1 2 3 4 5 

32. Demonstrar iniciativa de criar, por si mesmo, novas 
oportunidades de intervenção. 

0 1 2 3 4 5 

33. Demonstrar criatividade para enfrentar os desafios 
provocados pelas mudanças na sociedade e, também, 
fomentar a sua inovação. 

0 1 2 3 4 5 
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