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Resumo 

  

Este Relatório de Estágio tem como propósito fazer uma reflexão acerca 

da experiência de formação profissional que decorreu durante o Estágio 

Profissional. O Estágio Profissional decorreu no ano letivo de 2012-2013 na 

Escola Básica da Senhora da Hora, acompanhado por uma Professora 

Orientadoradesignada pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

por uma professora experiente no contexto escola Professora Cooperante. No 

núcleo de Estágio Profissional faziam parte também três estudantes da mesma 

Faculdade. O Estágio Profissional, além de ser uma unidade curricular 

obrigatória na área do Ensino da Educação Física, é também onde, aquilo nos 

foi transmitido ao longo destes anos de formação inicial, criamos as nossas 

próprias estratégias de ensino mediante um contexto apresentado durante um 

ano letivo. O presente Relatório de Estágio é constituído por cinco capítulos: 

“Introdução”, que visa os propósitos da realização do Relatório de Estágio 

Profissional; “Enquadramento Pessoal” que situa o meu historial no mundo do 

desporto, apresentando também as minhas expetativas em relação ao Estágio 

Profissional; “Enquadramento do Estágio Profissional” que consiste na 

descrição do contexto onde decorreu a prática profissional; “Realização da 

Prática Profissional” que foca os momentos mais significativos e contributivos 

para minha formação e identidade profissional; “Conclusão” que permite 

enfatizar a importância desta experiência para a minha realização pessoal. O 

Estágio Profissional o requisito máximo e prodigioso de ser professora de 

educação Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, ENSINO, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, REFLEXÃO. 
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Abstract 

 

The purpose of this practicum report is a reflection on the experience of 

the vocational training in the course of the Physical Education Teacher 

Education Program. The practicum training took place on the academic year 

2011-2012 at the Escola Básica da Senhora da Hora, supervised by the 

nominated teacher from the Faculty of Sport, University of Porto, and by an 

experienced school Physical Education teacher, the cooperating teacher,. The 

practicum group was also constituted by more three pre-service Physical 

Education teachers from the same Faculty. The practicum training is a 

mandatory course unit of the Physical Education domain, where we develop our 

own teaching strategies during the context of an academic year, putting in 

practice all the theory acquired on the course. The current report is structured in 

five chapters: "Introduction", that presents the objectives of the report; "Personal 

Context" that locates my evolution as a professional sports player and also sets 

my expectations regarding the Practicum Training; "Framework of the Practicum 

Training ", describes the context of my professional practice; "Professional 

Practice Development", underlines the achievements that contributed to my 

training and professional identity; "Conclusion", allows to highlight the 

importance of this experience on myself realization. The practicum report 

represented the maximum and prodigious requirement of being a physical 

education teacher. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, EDUCATION, PHYSICAL 

EDUCATION, TEACHER, REFLECTION. 
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1.Introdução 

 

“ (…) Reconheceu-se o Estágio Curricular Supervisionado como um 

componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica, supondo 

uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em 

um ambiente institucional de trabalho e um estudante estagiário.“ (Benites et 

al., 2012) 

 

 

 O presente documento corresponde ao Relatório de EP, redigido no 

âmbito do Mestrado/2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, da FADEUP, sob orientação da de uma professora Orientadora 

da Faculdade. 

Além da própria definição concreta e concisa como acima descrita, a 

interpretação do EP, numa formação relacionada com EF, é dada como 

importante e altamente valiosa. O EP reúne as condições necessárias para 

nós, estudantes, termos uma maior preparação acerca da nossa carreira. Na 

verdade, torna-se a ferramenta final mais importante da nossa formação inicial 

e mais adaptada ao contexto real do exercício da nossa profissão.  

No EP fazemos a ponte entre os conhecimentos teóricos e práticos 

abordados, relativamente às ciências do desporto e à educação do desporto, e 

a prática didático-pedagógica da docência da EF em si. Ou seja, é necessário 

fazer uma espécie de tradução a todo um agregado de conhecimentos e 

experiências apreendidas nos últimos anos e selecionar aquilo que achamos 

relevante. O EP serve então para, através do que nos foi transmitido ao longo 

destes anos de formação inicial, criarmos a(s) nossa(s) própria(s) estratégia(s) 

de ensino mediante um contexto local e concreto apresentado durante um ano 

letivo.   

 

O EP tem a duração de dois semestres, que abrangem o ano letivo 

escolar das escolas básicas (2º e 3º ciclo) e secundárias, pressupondo o 
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acompanhamento de, pelo menos, uma turma durante todo o ano, passando 

pelos processos de planeamento, lecionação e avaliação da mesma, nos quais 

o EE terá de ser responsável e um agente ativo. Para além destas tarefas, é 

expectado que o EE se inteire da pertinência de outras funções na escola.  

Para o EP foram estabelecidas quatro diferentes áreas de desempenho 

em que cada uma engloba competências de cariz profissional que um(a) 

professor(a) de EF deve contemplar: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, na 

qual o EE tem de lecionar as aulas da(s) turma(s) 

atribuída(s) pelo(a) professor(a) cooperante, elaborar 

documentos a nível de planeamento (planeamento anual, 

unidades didáticas, aulas), elaborar planos de observação, 

bem como cumprir com as respetivas observações 

(nomeadamente aos colegas de núcleo de estágio), 

elaborar reflexões acerca das aulas, unidades didáticas, 

planeamento anual e observações realizadas, participar 

nos conselhos da turma em que realiza o EP, nas reuniões 

de departamento curricular e do grupo disciplinar e 

construir/atualizar o portefólio com a totalidade do trabalho 

realizado; 

II. Participação na Escola e III. Relação com a comunidade, 

nas quais o EE tem de participar nas atividades 

consideradas no plano educativo do departamento 

curricular e do núcleo de estágio, promover pelo menos 

uma Ação, no âmbito das atividades desportivas, que 

facilite a inclusão/sociabilização dos alunos e promova 

interação com a comunidade, participar nos conselhos de 

turma onde realiza o EP, colaborar nas atividades de 

Desporto Escolar e elaborar um relatório sobre o 

acompanhamento do mesmo; 

IV Desenvolvimento Profissional, na qual o EE elabora o 

Projeto de Formação Individual, recorre à investigação de 
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maneira a entender de que maneira atuar durante todo o 

EP, assume um papel de intervenção acerca da carreira 

docente, elabora um discurso cuidado e sustentado e por 

fim, elabora o RE, com base no regulamento criado para o 

mesmo. 

O presente Relatório de Estágio é constituído por cinco capítulos: a 

presente “Introdução”, que visa os propósitos da realização do Relatório de 

Estágio Profissional e apresenta-o perante o leitor; “Enquadramento Pessoal” 

que situa o meu historial no mundo do desporto, desde às primeiras 

experiências até ao momento presente, apresentando também as minhas 

expetativas em relação ao Estágio Profissional e a tudo o que o mesmo 

envolve; “Enquadramento do Estágio Profissional” que consiste na descrição 

do contexto onde decorreu a prática profissional, tanto o enquadramento legal 

e institucional como o enquadramento operacional onde se encontra o contexto 

da minha prática profissional; “Realização da Prática Profissional” que foca os 

momentos mais significativos e contributivos para minha formação e identidade 

profissional; “Conclusão” que permite enfatizar a importância desta experiência 

para a minha realização pessoal no seu todo. 

Consciencializei-me que, além de ser uma experiência pessoal 

maravilhosa, também é caracterizada pela admissão de um compromisso. 

Apesar de estar a finalizar o meu percurso como EE, professora principiante, 

comprometi-me desde o princípio a exercer esta função por saber que tinha 

capacidades de a cumprir com sucesso. Assim, acreditei que conseguiria 

formar jovens desportivamente cultos e competentes, que dessem 

reconhecimento à EF e que prezassem a participação ativa no desporto. 

Sendo assim, apesar de todos os receios presentes até ao início do EP, 

parti para o mesmo esperando desafios e dando a dedicação máxima para 

que, além de produzir resultados para os alunos que iria encontrar, produza 

resultados e novas aprendizagens em mim que me venham a potencializar o 

meu futuro profissional. 
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2.Enquadramento Pessoal 

 

2.1.Vivendo e Sendo o Desporto 

 

Acredito que somos aquilo que vivemos. As nossas experiências e o 

nosso percurso até ao momento ditam os nossos objetivos e as nossas 

ambições. Fazendo uma breve retrospetiva sobre os momentos marcantes da 

minha vida dos últimos vinte e três anos, reparo que o desporto e a escola 

estão presentes, e muitas vezes aliados, na maioria dos mesmos. Talvez se 

possa concluir por aqui que fui uma criança comum, mas, embora a maioria 

dos indivíduos tenha passado por experiências relacionadas, creio que na 

minha vida tiveram um papel bastante significativo. Segundo Flores e Day 

(2006), existe um grupo de fatores, interligados entre si, que influenciam a 

construção da nossa identidade, que são: as vivências passadas relacionadas 

com o desporto e não só, a imagem que criamos de um professor ideal ao 

longo dos anos mediante os exemplos que nos são apresentados, a forma 

como moldamos a nossa identidade sob o confronto de determinadas situações 

nas quais se representam as nossas atitudes de conservadorismo e/ou 

protagonismo e, por fim, os contextos que vivemos em situações escolares. 

Durante o meu percurso académico, sempre tive uma admiração 

especial por todas as pessoas que me conduziram e ajudaram a construir a 

mulher que sou hoje. Como agente social primordial da minha educação está a 

minha família, pais e irmãos com valores e princípios ideais, a meu ver, 

procedidos dos meus professores, educadores e treinadores. Criei os meus 

heróis ao longo do meu crescimento e, como qualquer criança, segui um pouco 

o percurso de cada um: o meu pai, com vivências desportivas e com uma 

educação exímia, vinda de uma família antiga, aliada à sua sensibilidade para 

assuntos da vida quotidiana, a minha mãe, professora do 1º ciclo do ensino 

básico e uma heroína de família, os meus professores e os meus treinadores, 

que além dos conhecimentos que me transmitiram ao longo dos anos, fizeram 

com que apreendesse certos valores e atitudes, mediante ações que só podem 
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ser vividas no contexto da escola e no contexto do desporto, tais como 

trabalhar em grupo ou fairplay. Sendo que admiro todas estas personalidades, 

criei a minha de acordo com as mesmas, nascendo em mim uma ânsia de 

educar através do desporto, surgindo assim a ideia fixa de ser um dia 

professora de EF. 

 Esta ambição de ser professora desta área disciplinar, nasceu devido 

aos laços criados com o mundo do desporto e as experiências que me foram 

apresentadas através dele. O primeiro contacto com o desporto, prescindindo 

das primeiras formas não estruturadas de representação do mesmo que 

vivemos em brincadeiras de infância, foi através da natação e do andebol, a 

primeira incluída nas atividades organizadas pela escola e a segunda por 

iniciativa dos meus pais e influência de amigos que fizeram com que me 

inscrevesse em algumas atividades extraescola. Como acontece a muitos 

jovens, as atividades extraescolares em experimentação são variadas, até o 

jovem em questão desenvolver apetência por uma ou outra modalidade em 

particular para acompanhar durante um bom percurso da sua vida. Eu demorei 

até ao 3º ciclo do ensino básico para encontrar a minha grande paixão que 

perdura até hoje: o voleibol. A prática desta modalidade tem movido a minha 

vida. Começou por uns treinos no desporto escolar na minha pequena cidade, 

Lamego, até integrar a Seleção Nacional no 10º ano de escolaridade, fazendo 

com que fosse viver para o Porto e simultaneamente, que integrasse a equipa 

juvenil do Leixões Sport Clube. No Ensino Secundário posso afirmar que o meu 

quotidiano girou em torno da escola e da prática desta modalidade, incluindo os 

fins-de-semana, e foi aqui que a minha decisão se gerou: ser professora de EF. 

 Depois de entrar na FADEUP e de passar pelo choque inicial da 

conciliação dos estudos com a integração da equipa sénior do Leixões Sport 

Clube, a paixão pelo desporto foi aumentando de forma intensa e fui tendo 

cada vez mais certezas de que estava a estudar na área de que gosto.  

Algo que despertou ainda mais o meu interesse pelo ensino, ainda que 

não possa ser igualado, mas sim comparado, foi o facto de ser treinadora de 

voleibol, primeiramente numa equipa de Minis A (6-10 anos) durante a época 

correspondente a 2009-2010 e numa segunda fase, integrada no estágio para 
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obtenção do grau II de treinadora da mesma modalidade através da Faculdade, 

numa equipa Júnior Feminina durante a época 2010-11, obtendo a 

classificação de 1º lugar no campeonato nacional. Foram duas experiências 

extremamente diferentes, mas ambas gratificantes no que toca não só à 

modalidade específica e à sua condição técnica, tática e fisiológica, como 

também à componente social e afetiva.  

 A decisão de incluir no meu plano de estudos o mestrado de ensino não 

foi difícil de tomar. Apesar de todas as adversidades demonstradas pelo país, 

continuo a acreditar que devemos lutar pelos nossos sonhos, ainda que 

devamos ter consciência de como podemos atuar no mundo através dos 

mesmos. Ainda acredito que“…o sonho comanda a vida, que sempre que um 

homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de 

uma criança.”(Gedeão, Pedra Filosofal, in Movimento Perpétuo, 1956). 

 Assim, a minha motivação para as escolhas feitas até hoje em relação 

ao mestrado de ensino em EF prendem-se essencialmente pelo meu gosto 

pela prática desportiva e tudo o que ela envolve, pelo interesse de 

desenvolvimento de liderança de grupos e de grandes massas de estudantes e 

por querer fazer do desporto e da educação pela EF o âmago da minha vida 

profissional. 

 Todas estas experiências e escolhas descritas em cima ajudaram a 

construir a pessoa que sou hoje, e todas elas influenciaram a próxima escolha, 

a próxima experiência. Penso que esta educação pelo desporto foi o verdadeiro 

motivo que me levou a querer ser eu a transmitir esses valores (liderança, 

companheirismo, respeito, fairplay, entre outros) e experiências aos futuros 

seres humanos do planeta, sendo professora de EF, pois todos eles é que me 

levaram a ser a pessoa que sou hoje. 
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2.2.Contrastando as expetativas com o contexto real de estágio 

 

Um estudante, antes de passar a professor, cria as suas expetativas, 

que derivam das experiências vividas, das ilações tiradas das mesmas e da 

forma como interpreta e absorve a sua formação até ao EP.  

Antes de começar a descrever as minhas expetativas iniciais, fiz o 

chamado “flashback” à minha vida como aluna e colega de EF em todas as 

minhas turmas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, assim como os anos do 

ensino secundário. A totalidade de vivências marcou a minha vida como 

estudante e como ser humano que sou hoje. Deste modo, o meu objetivo como 

professora foi também marcar a vida das turmas que acompanharei futuro e, 

principalmente, marcar a vida de todos os constituintes da turma que lecionei 

no presente ano letivo como estagiária. 

Após tantos anos distante da escola, foi com muita ansiedade que contei 

os dias até me apresentar no dia 30 de agosto de 2012 na Escola Secundária 

da Senhora da Hora (escola sede de agrupamento). Durante todo o Verão, 

imaginei como seria toda a envolvência da Escola e como me iria sentir 

naquele local novo, longe de onde cresci e de onde tinha poucas referências. 

Como seria a turma? Seria calma e interessada? Seria indisciplinada? Como 

conseguiria lidar com toda a responsabilidade que terei em mãos? Estaria à 

altura das minhas responsabilidades como professora? Estas foram algumas 

das questões que me assombraram durante a espera demorada e incómoda, e 

que me acompanharam até ao contacto direto com a turma e alunos da 

mesma. 

Estou consciente no que toca à minha performance mediante tudo o que 

aprendi até ao início do EP. Está claro que tenho muito que aprender e evoluir 

enquanto professora. Na minha opinião, não há melhor oportunidade para 

trabalhar, mobilizar os conhecimentos adquiridos e começar a superar as 

minhas dificuldades do que durante o EP. Apesar de ter dado treinos por dois 

anos a dois grupos diferentes, quanto à faixa etária e desenvolvimento, e não 

ter tido grandes problemas com o controlo dos grupos em questão, em 

contexto escolar os alunos estão na aula porque são sujeitos a determinadas 
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regras que o contexto de treino não exige, o que é completamente diferente, 

visto que o treino está direcionado para uma só modalidade e um processo 

para a performance dos atletas e a escola não se foca apenas na matéria em 

questão mas sim na educação dos alunos através das matérias das atividades 

desportivas. Normalmente, é esperado pelo treinador que o atleta goste de e 

queira treinar, pelo menos mais do que um professor de EF espera da sua 

turma gosto, prazer e mesmo empenho. Sem dúvida este é um aspeto posto à 

prova e esperava ultrapassar com sucesso. 

A minha experiência enquanto atleta e aluna de EF foi extremamente 

positiva a vários níveis, valorizando sempre o desporto e as diferentes 

vertentes do mesmo, na devida altura. Além disso, através dos professores e 

treinadores que tive, pude avaliar as estratégias adotadas para controlar os 

atletas/alunos para potenciar os seus resultados, passando pela motivação e 

responsabilização das ações de cada um. Sem dúvida, que trouxe sucesso 

tanto a nível individual como coletivo (a nível de turma ou de 

equipa) e por isso pretendia transportar alguns aspetos dessa “liderança” para 

a turma que me foi atribuída. Contudo, este foi um contexto diferente, e 

portanto estas estratégias foram moldadas de forma a potenciar a 

aprendizagem de todos os alunos. Assim, comecei as aulas deste ano letivo 

esperando conseguir controlar a turma, através das características que ia 

retirando, para que os alunos me vissem como uma professora que têm de 

respeitar, mas também uma amiga em quem poderiam confiar e expor os seus 

problemas. Com isto, pretendi iniciar as aulas da PES construindo uma boa 

relação com os meus alunos, motivando-os para as aulas de EF e estimulando 

também a criação de hábitos de prática desportiva regular e autónoma. 

Almejava que a EF fosse ou se tornasse para estes alunos um espaço e um 

tempo, um campo de atuação, onde os alunos aprendessem conteúdos físico-

desportivos. Neste processo de ensino-aprendizagem esperava encontrar troca 

de experiências humanas positivas e também uma aprendizagem e 

visualização ativa dos valores humanos. 

 Penso que antes de iniciar o estágio, todos os cenários me passaram 

pela cabeça: desde uma turma má e unida contra mim ou em conflito uns com 
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os outros a uma turma bastante obediente e empenhada; desde uma PC rígida 

a flexível; desde um grupo de EF unido e trabalhador a desligado; desde uma 

escola sem recursos materiais disponíveis a espaços materiais, uma escola 

impecável. Acho que não sou uma pessoa otimista ou pessimista, mas tendo a 

imaginar os extremos antes de algo importante. Em relação à escola em si e às 

condições oferecidas para as aulas são bastante boas. O contexto real era, e é, 

mais ou menos o idealizado, visto terem condições favoráveis para lecionar EF. 

 A PC ajudou bastante em todas as fases do estágio, sendo 

simultaneamente exigente e flexível, havendo um balanço na sua 

personalidade, face profissional e momentos do EP. 

Algo que nunca me preocupou, o núcleo de estágio, porque apesar de 

não ser real pensei que este ano seria dedicado a trabalho individual. Após os 

primeiros meses fui-me apercebendo da importância dos membros do núcleo 

de estágio. E apesar de não ter quaisquer expectativas, encontraram-se quatro 

estudantes de bom carácter. Poderiam trabalhar mais em grupo, tal não se 

sucedeu, devido à incompatibilidade de horários. 

Quanto aos alunos, felizmente, fui recebida de braços abertos pelas 

duas turmas que me foram atribuídas, dois nonos anos, se bem que a primeira 

imagem é, na maior parte das vezes, falaciosa. Como qualquer EE tive as 

minhas dificuldades e as minhas facilidades associadas ao meu feitio e 

capacidades. No decorrer deste ano letivo fui aperfeiçoando as minhas 

estratégias para que pudesse haver uma relação de aprendizagem crescente 

em ambas as partes: em mim e nos meus alunos. 

Enquanto professora esperava aumentar a bagagem de experiência 

para lidar com as mais diversas situações que me possam ser apresentadas no 

futuro, sabendo à partida que a minha formação enquanto professora não 

ficaria, nem de longe nem de perto, terminada após este EP. 
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3.Enquadramento do Estágio 

Profissional 

 

3.1.Enquadramento legal e institucional 

 

O EP é uma unidade curricular do ciclo de estudos correspondente ao 

terceiro e quatro semestres do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, conferindo o grau de mestre. 

Assim sendo, esta unidade curricular rege-se pelas normas elaboradas e 

aprovadas por esta instituição universitária e pela legislação específica sobre a 

habilitação profissional para a docência da área da EF (Decreto-lei nº 74/2006 

de 24 de março e Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro).  

Além dessa legislação, os Regulamentos Geral dos Segundos Ciclos da 

Universidade do Porto, Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e do Curso de 

2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, 

perfazem também o enquadramento legal do EP. 

Os agentes principais e responsáveis pelo estágio são: o EE, que se 

responsabiliza em conduzir uma turma do ensino básico ou secundário do PC; 

o PC da Escola, que se responsabiliza por orientar o EE na escola conduzindo-

o na prática pedagógica, acompanhando-o em todas as aulas e atividades 

relacionadas com a escola; o(a) Orientador(a) da Faculdade, que se 

responsabiliza pela avaliação do trabalho realizado pelo EE. Estes dois últimos 

agentes realizam a orientação conjunta do EE e fazem a sua avaliação final da 

PES e atividades de observação e colaboração em situações de educação e 

ensino nas quais o mesmo EE tenha participado, correspondendo a metade do 

valor da nota final, sendo que a outra metade é cotada a partir de uma 

apresentação formal do RE com regras explícitas nos regulamentos acima 

descritos. 
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O EE é avaliado segundo quatro áreas de desempenho: organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, participação na escola e relação com a 

comunidade e desenvolvimento profissional1.  

A área 1 é destinada à conceção, planeamento, realização e avaliação 

do ensino, ou seja, reúne as tarefas da profissão docente alocadas ao 

planeamento, realização e avaliação do ensino, isto é, todo o processo e 

construção de estratégias de intervenção para a formação dos alunos. Sendo 

assim, foi inevitável que esta área estivesse mais presente que as restantes 

durante o meu EP, interligando todas as funções do mesmo. 

Em relação às áreas 2 e 3, estas destinadas à participação na escola e 

relação com a comunidade, poder-se-ia ter investido mais nestas áreas do que 

o previsto, mas cada disciplina tem as suas atividades e o tempo dispensado 

para a realização das mesmas é escasso. 

Ainda assim, o nosso grupo de EF, com colaboração ativa do núcleo de 

estágio, conseguiu realizar algumas atividades. 

 Por fim a área 4 (desenvolvimento profissional) engloba as atividades e 

vivências que propiciam a construção da competência profissional numa 

perspetiva do seu desenvolvimento, promovendo o sentido de pertença e 

identidades profissionais, a colaboração e a abertura à inovação, partindo da 

reflexão acerca das condições, do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Assim, é 

fundamental para nós, professores, estar em constante formação, 

acompanhando a evolução e inovação, procurando melhorar a intervenção 

pedagógica, mantendo-se sempre atualizados. Nesse sentido procurei 

participar nos seminários, ações de formação e reuniões do núcleo de estágio 

e do grupo de EF de forma a ouvir propostas de pessoas com mais experiência 

do que eu. Um dos trabalhos a elaborar nesta área foi o Projeto de Formação 

Individual, do qual já evidencia alguns indícios do trabalho reflexivo sobre a 

atividade docente a desenvolver durante todo o ano, tendo em consideração as 

finalidades das atividades a realizar. Estive a reler o meu PFI e concluí através 

                                                           
1
 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2011-2012. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z 
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dele que a capacidade reflexiva evolui à medida que as vivências aumentam, 

pois através de uma diversidade de situações conseguimos comparar a nossa 

situação inicial no EP com o ponto final do mesmo. Outra tarefa, foi elaborar 

um portefólio digital reflexivo e organizado, sendo um website de fácil acesso e 

navegação, a partir do qual interajo com PC e OE na publicação dos trabalhos 

que vou realizando ao longo do ano letivo. Além do trabalho individual, as 

observações realizadas aos meus colegas durante o EP, a sua atuação nas 

suas aulas, fizeram com que repensasse algumas das minhas estratégias.   

Concluindo, as competências do EE permitiram-nos exercer a docência 

nas disciplinas presentes no plano de estudos dos ensinos básico e 

secundário, tendo como códigos do grupo de recrutamento 260 para 2º ciclo do 

ensino básico e 620 para 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.    
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3.2.Enquadramento operacional – Contexto da minha prática Profissional 

 

A nível operacional, para nós, professores estagiários, o EP representa 

um confronto com uma nova realidade onde surge a oportunidade de executar 

as funções de um verdadeiro professor, colocando em prática os 

conhecimentos teórico-práticos apreendidos até então. Todo o processo de 

ensino deve ser pensado e refletido, incutindo nele uma identidade. 

 

3.2.1.Escola Básica da Senhora da Hora – Um reencontro 

 

 A EBSH foi enquadrada no meu pódio de opções, tendo como razão 

primordial a localização face à minha rotina diária pessoal, académica e 

profissional. No primeiro dia que me apresentei na mesma, fiquei com a 

sensação de que a escola me era familiar, tentando convencer-me que talvez 

se devesse à sua estrutura, bastante semelhante às demais escolas do país 

quando fui aluna. Depois de ver o pavilhão gimnodesportivo, apercebi-me de 

que esta escola não me era estranha, pois há seis anos já lá havia estado a 

jogar voleibol contra equipas pertencentes à Senhora da Hora. Ou seja, no 

local onde iria mobilizar os meus conhecimentos teóricos para a prática em 

contexto do EP, já havia vivido boas experiências sem qualquer tipo de queixa 

do local. Estava nas minhas mãos continuar a historizar estas minhas 

vivências, num local que já me era familiar. 

 A EBSH, em termos desportivos, abarca de recursos materiais bastante 

simpáticos visto que dispõe de três espaços para as aulas de EF, além do 

espaço exterior da mesma que pode ser utilizado nas mais diversas situações. 

Para além disso, os materiais existentes para a prática estavam em muito boas 

condições e abarcavam quase todas as modalidades possíveis de lecionar, até 

ao final do meu EP. 
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3.2.2.O grupo de Educação Física 

  

A perceção que temos antes de vivenciarmos uma determinada 

experiência é na maior parte das vezes ilusória. O contexto do grupo de EF foi 

um exemplo de uma experiência desta natureza. Ao início pensei que este 

grupo se reunia apenas para a concretização de atividades para os alunos, 

mas nas reuniões que íamos tendo, fui-me apercebendo que além disso este 

grupo funcionava como “portagem de decisões”, visto que, como é 

frequentemente proferido na gíria «duas ou mais cabeças, pensam melhor do 

que uma». 

 Penso que o trabalho em grupo entre professores da mesma área em 

prol de objetivos comuns devia ser uma regra por si só. Numa profissão como a 

de ser professor, nada faria sentido de outra forma, pois a partilha de saberes e 

de opiniões é eminente. 

 Não posso afirmar que éramos um grupo muito unido, pois as reuniões 

eram limitadas e os horários incompatíveis, mas fui bem acolhida pelos 

professores de EF, mais por uns do que por outros, por força da 

compatibilidade de horários das aulas e do tempo passado da escola. 

 Ainda assim, foi possível, além do planeamento das atividades, partilhar 

experiências, discutir propostas e soluções para um ou outro problema. 

 

 

3.2.3.O meu núcleo de estágio 

  

Nunca tive dúvidas de que quando se tem de trabalhar em grupo, o 

clima relacional influencia o gosto pelo que fazemos e faz-nos aprender de 

forma mais rica e diversificada. Tive a sorte de ter um núcleo de estágio 

liderado por duas pessoas com vasta experiência profissional e académica e 

com bastante vontade de ensinar e ajudar o núcleo neste EP: a PC da escola e 

a OE da faculdade. 

 Além das líderes do núcleo de estágio, fui rodeada por três colegas de 

estágio que o tornaram muito mais prazeroso. Um dos EEs era mais do que um 



16 
 
 

mero colega de faculdade, pois foi companheiro de aventuras durante o meu 

percurso académico mas apenas no EP é que nos tornámos de facto colegas 

de trabalho. Quanto aos outros dois, apesar de não os conhecer, tornaram-se 

novos amigos e mais-valias para o EP. Todos foram imprescindíveis e 

importantes durante este ano letivo, dentro e fora dos portões da escola, visto 

que contribuíram em peso para o meu sucesso, tal como tentei dar o meu 

contributo. 

 A partir do início do EP, utilizámos o método de trabalho de divisão de 

tarefas, tendo em conta as potencialidades de cada estagiário, utilizando-as 

para uma melhor eficiência e eficácia. Por vezes estas tarefas não eram 

realizadas presencialmente em grupo devido à incompatibilidade de horários, 

sendo então feitas via online. Quando cada turma necessitava de exigências 

específicas, era feito um trabalho mais individualizado. Poderíamos ter 

trabalhado mais em grupo, fazendo uma complementação entre os quatro das 

nossas dificuldades e potencialidades, retirando os pontos mais positivos e 

aprendendo uns com os outros como foi possível em alguns momentos. 

Infelizmente a incompatibilidade de horários era notória, devido às atividades 

que cada um de nós tinha fora do contexto escola. 

 A verdade é que quando trabalhámos em conjunto, tudo funcionou da 

melhor forma e conseguimos trabalhar como um todo bastante sólido que nos 

permitiu ultrapassar cada desafio com facilidade. 

 

 

3.2.4.Os meus alunos - contraste de idades, saberes, turmas. 

  

 Penso que sempre valorizei os professores que tive por terem um objeto 

profissional humano ou seja, variável, diferente, única. Hoje, que estive do 

“lado de lá”, entendo o quão valioso e complexo é ter ao cuidado algo desta 

tipologia tão inconstante, pois além do grupo funcionar como um todo, cada ser 

é único e especial, com vivências divergentes do outro, com uma história de 

vida singular. Deste modo, a minha atuação teve de ser pensada e refletida, 
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diariamente, momentaneamente e previamente considerando todos os 

possíveis comportamentos dos alunos e das turmas.  

Para tal, como qualquer profissional de qualquer área, tive de analisar o 

meu objeto profissional, conhecendo as caraterísticas dos meus alunos que 

influenciam direta ou indiretamente com a disciplina de EF e com o ensino 

como um todo para elaborar uma melhor construção do meu processo de 

ensino-aprendizagem. A primeira estratégia do ano letivo foi usar uma 

caracterização das turmas, identificando as características específicas do 

grupo de alunos que devem ser tidas em conta no processo de ensino-

aprendizagem. Foi através desta caracterização que consegui entender quão 

diferenciadas são as necessidades educativas destes alunos, mas acima de 

tudo estabelecer as minhas primeiras prioridades de ensino, estratégias de 

diferenciação e níveis de aprofundamento necessários.  

Tive a oportunidade de lecionar duas turmas durante o EP, por isso 

mesmo estas estratégias de diferenciação foram potencializadas através desta 

mesma oportunidade. Apesar de serem do mesmo ano de escolaridade, 9º 

ano, são duas turmas bastante diferentes, com necessidades e modos de 

atuação diferentes, fazendo com que o meu modo de atuação também o 

seja/fosse. Quando me refiro a estes modos de atuação, estes são ponderados 

mantendo a igualdade de oportunidades de aprendizagem, valor que impera no 

contexto da escola, oferecendo aos meus alunos uma parte da sua construção 

individual: a EF. Posso então afirmar que os alunos pertencentes às turmas 

que acompanhei são uma espécie de arco-íris, em que cada um tem a sua cor, 

salientando-se pelas suas peculiaridades. Fazendo esse reconhecimento, 

procurei conhecer e usar essas particularidades de modo a atuar de forma 

congruente, racional e moldada a todos e a cada um. 

 As minhas turmas além de serem do 9º ano, eram as únicas da escola 

pertencentes a este nível de ensino – 9ºA e 9ºB. No início do ano tive de 

escolher uma das duas para ser a minha turma principal como objeto do 

estágio, sendo que, através de conselhos da PC, escolhi a turma do 9ºA, que 

apesar de ser mais fraca a nível de desempenho, era mais organizada e o seu 

comportamento era melhor. É difícil escolher uma turma onde sabemos que 
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nos vamos empenhar mais, por isso mesmo, o meu empenho foi equitativo 

para ambas e o contraste de alunos e de turmas é que me fez crescer como 

professora. Quando escrevo “contraste” deveria fazê-lo com letra maiúscula, 

visto que as turmas eram bastante diferentes, exceto no número de alunos (28) 

e no prazer pela disciplina de EF, pois todos admitiram gostar exceto um aluno 

de cada turma. A primeira caraterística, visível perante as listas de alunos que 

me foram apresentadas, foi determinada pela diferença de género, pois 

enquanto a turma do 9ºA tinha 60% de rapazes e 40% de raparigas, as 

proporções da turma do 9ºB eram inversas, enquanto as idades do 9ºA 

variavam entre 13 e 18 anos, as mesmas do 9ºB encontravam-se quase todas 

entre os 14 e 15 anos (havendo ainda assim um ou outro com 13 e 16 anos). 

Isto fez com que o nível de determinadas modalidades fosse maior numa turma 

do que noutra, pois algumas raparigas têm maior sucesso numa ou outra 

modalidade e os rapazes noutras e isso fez com que a gestão da aula 

divergisse. A segunda caraterística, observável perante as respostas aos 

questionários preenchidos na primeira aula, reportou-se à atividade física, pois 

enquanto na turma do 9ºA apenas 35% praticavam atividades desportivas fora 

do contexto escolar, no 9ºB a percentagem é inversa novamente - 65%. O meu 

modo de atuação perante estes fatores também divergiu um pouco, pois os 

alunos que praticam ou praticaram desporto, normalmente têm mais facilidade 

na execução de determinadas modalidades e em algumas capacidades 

coordenativas e condicionais. Além destes fatores, nas primeiras aulas foi logo 

notório que a turma do 9ºA era mais organizada nos exercícios mas o 

empenhamento em superar os colegas e a si mesmos era menor, enquanto no 

9ºB existia mais competição mas também união dos membros da turma e o 

nível de afetividade entre professor e alunos foi maior, no 9ºA existem grupos 

dentro da mesma e o nível de afetividade esperado foi mais difícil de atingir. 

Neste sentido, foi bom conhecer o contexto no qual estava envolvida e 

fui aperfeiçoando/mudando as minhas estratégias conforme a resposta que os 

alunos me transmitiam. Tentei agir então equitativamente com ambas as 

turmas, embora a abordagem fosse diferente consoante as turmas, os alunos e 

mesmo os dias.    
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4.Realização da Prática 

Profissional 

 

4.1.Organização e Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

4.1.1.O Confronto – Primeiras Dificuldades e Potencialidades 

 

A área 1 de intervenção reporta-se para a organização e gestão do 

processo de ensino e aprendizagem. Posso afirmar que esta área se constitui 

como a “personagem principal” do EP e, por isso mesmo, as primeiras 

dificuldades e as primeiras potencialidades foram descobertas no primeiro 

confronto com esta organização e gestão do ensino e aprendizagem. 

O primeiro momento. Lembro-me de temer o primeiro momento do EP 

durante muito tempo antecipando. Recordo como se fosse hoje a primeira aula 

das turmas pelas quais estive responsável. Visto que era aula de 

apresentação, onde implementaria as regras de funcionamento da disciplina, a 

PC aconselhou-me a reservar o auditório. “Onde e como reservo o auditório? O 

que irei vestir? Que postura irei adotar enquanto converso com eles?” … – 

Estas foram algumas das perguntas com as quais me deparei no dia da 

apresentação e que me fizeram sentir um pouco perdida, tal como me senti no 

meu primeiro dia de faculdade. Convenci-me rapidamente que se queria 

adaptar-me a este novo contexto teria que me “desenvencilhar” e responder a 

estas questões e a todas as outras o mais rápido e coerentemente possível. 

Sendo assim, reservei o auditório e dei a minha primeira aula sem problemas, 

tentando não transparecer o nervosismo habitual presente em apresentações 

formais. Penso que o primeiro momento é como os primeiros anos de vida, 

funcionamos como uma esponja de comportamentos, observamos cada 

pormenor mais ínfimo, desde formas de estar, comentários (des)propositados e 

sem nos apercebermos vamos tirando as nossas notas mentais sobre cada 

um, uns mais que outros. O que talvez não nos apercebamos é que o processo 
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inverso também acontece, ou seja, enquanto eu, professora-estagiária, retiro 

notas mentais de quase trinta alunos, estão trinta alunos, sentados e calados 

(na maioria das vezes) a realizar juízos de valor sobre mim. Para evitar as 

notas mentais negativas e transparecer uma postura séria e confiante, 

organizei a primeira aula de forma a cumprir com os requisitos normais 

solicitados, apresentando-me de uma forma breve, revelando as regras de 

funcionamento da aula de EF e distribuindo um questionário com questões de 

natureza sociodemográfica simples com o propósito de melhor caracterizar e 

conhecer a turma. 

Apesar da tensão inicial, passado alguns minutos incorporei a 

personagem “professora” e descontraí um pouco. Durante o preenchimento dos 

questionários, os alunos também foram ficando cada vez mais à vontade para 

fazer questões acerca de um ou outro assunto. Neste segundo momento 

lembro-me de ficar sem resposta para um(a) aluno(a): “Professora, o meu pai 

morreu. O que ponho na profissão?”. Recordo que respondi algo aceitável, mas 

também fiquei a pensar que estas turmas com quem iria trabalhar não eram 

constituídas apenas por alunos, mas por seres humanos com historiais 

económico-sociais diferentes uns dos outros e mesmo do meu, ou seja, tudo 

isto seria tido em consideração além dos resultados, empenho e 

comportamento de cada aluno, sem descurar de que teriam de aprender nas 

minhas aulas em contexto maioritariamente coletivo. 

Finalmente, no meu contexto de aula, depois de conhecer todos os 

recursos disponíveis, comecei a verdadeira PES com a PC sempre presente. E 

aí, aquela sensação desconfortável de estar num local estranho, diferente e 

novo desapareceu, pois já estava no meu terreno, o qual tanto ansiei por 

assumir com autonomia depois de quatro anos de aprendizagem na área do 

desporto, duas experiências como treinadora de voleibol e algumas 

experiências supervisionadas e em grupo no 1º ano de mestrado ainda que 

numa prática simulada. Naquele momento sabia que já não era aluna, que teria 

de mobilizar as minhas potencialidades de treino para o contexto de ensino, 

maioritariamente no que toca à organização e planeamento das aulas, e que já 

não era uma das responsáveis por um grupo mas sim a única responsável, 
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visto que o papel da PC é maioritariamente, além de orientação e ajuda, de 

avaliação dos EE, pois a avaliação, coordenação e liderança dos alunos era da 

minha responsabilidade. 

E assim começou uma nova jornada na minha vida, tornando a minha 

rotina naquilo que sempre quis um dia experienciar: Ser Professora. E todo o 

processo de chegar à escola, saudar a comunidade escolar, entrar na sala dos 

professores, pegar no livro de ponto da turma correspondente, selecionar o 

material necessário para a minha aula entre outras tarefas presentes no meu 

dia-a-dia criou um certo entusiasmo dentro de mim, porque finalmente estava a 

cumprir com aquilo que sempre desejei, ainda que fosse em contexto de 

estágio. 

 

 

4.1.2. O Processo de Ensino e Aprendizagem – Planeamento, Realização, 

Avaliação 

 

Depois da inserção neste novo mundo, chegou a vez de todos os 

conhecimentos apreendidos relacionados com a educação e o desporto serem 

convocados no sentido de auxiliar a criar o meu método de ensino e o meu “eu” 

como professora de EF. 

O processo de ensino e aprendizagem é uma variável ou uma tarefa da 

profissão do professor, ou seja, o sucesso dos alunos é modificado conforme o 

rumo desse processo. O ensino e a aprendizagem estão intrinsecamente 

interligados, visto que o ensino se relaciona com a competência que o 

professor tem para organizar, planear e decidir o método de aprendizagem do 

aluno. Ainda assim, só se considera aprendizagem se se verificar a aquisição 

de conhecimentos, expressada por comportamentos, no(s) aluno(s). 

Para criar o meu método de ensino, tive de organizar a minha 

interveniência na ação educativa e para tal foi tido em conta o que o aluno e a 

turma traziam consigo no que toca à personalidade, conhecimento adquiridos, 

maneira de pensar e o que utilizaria para atuar a nível motor, técnico e tático e 

de novos conhecimentos. Tive de responder a uma série de questões para 
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elaborar um planeamento coerente. “O que vou ensinar? A quem? Porquê? 

Como? Para obter que resultados.” 

Para passar da teoria à prática o primeiro passo a designar é o 

planeamento. O planeamento diz respeito à intencionalidade da ação humana, 

em contrapartida ao agir aleatoriamente (Luckesi, 1992). Segundo Ott (1984), 

existem três fases de planeamento, sendo que a primeira fase relaciona-se 

com um princípio mais prático, sem grandes preocupações formais e, tendo 

como objetivo atender exclusivamente às atividades de aula; a segunda é a 

fase instrumental, que se refere a como solucionar os problemas da 

produtividade latente da educação escolar, sem considerar os fatores sociais e 

económicos inseridos no contexto; a terceira é a fase de planeamento 

participativo que vai para além do que é supostamente necessário, valorizando 

a construção coletiva, a participação e a formação da consciência crítica a 

partir da reflexão sobre a prática que irá transformar os seus alunos. Ou seja, 

para ter um planeamento bem sustentado, tive de o decidir sabendo que este 

influenciaria o processo de ensino e aprendizagem dos meus alunos e a 

continuidade do mesmo ao longo do ano letivo, tendo em conta vários fatores. 

Para isso comecei por conhecer as turmas, caracterizando-as mediante 

os primeiros dados apresentados. Analisei os seus prós e contras e construí o 

plano anual mediante as mesmas características, o tempo de aula atribuído e 

as modalidades a lecionar por período letivo, os espaços de aula e os objetivos 

gerais e particulares de cada matéria de ensino. 

As turmas do 3º ciclo, no ano letivo 2012-13 passaram a ter duas aulas 

de EF de 50 minutos por semana, substituindo as anteriores aulas de 90 + 45 

minutos, sendo que têm 5 minutos para se equipar no início da aula e 10 

minutos para tomarem banho no final da mesma. Ou seja, cada aula teria 

assim 35 minutos úteis. Quando me deparei com estas condições, soube logo 

que teria de fazer uma gestão de tempo de aula melhor do que se podia 

esperar. Soube desde aí que a primeira aula de cada modalidade seria aquela 

com a qual a instrução verbal seria mais longa, para os alunos adquirirem os 

conhecimentos teóricos e organizativos básicos, como técnica, regras e 

funcionamento dos exercícios. Também me apercebi que a transição entre os 
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exercícios teria de ser planeada de modo a ser rápida (por exemplo, manter os 

grupos durante a aula ou colocar o material junto ao local do exercício). 

Os docentes de EF, por norma, dividem a aula em três partes: inicial, em 

que o professor aborda o tema da aula e prepara o aluno para a mesma; 

fundamental, onde constam situações de aprendizagem (centrais à aula); e 

final, em que se recolhe o material utilizado e o professor faz um balanço e 

coloca algumas questões sobre o que foi abordado. Para uma aula ser 

constituída por estas três partes de uma maneira correta, a gestão do tempo de 

aula tinha de ser exímia. Muitas vezes a parte fundamental demorava mais do 

que era planeado e na parte final já não havia tempo disponível para realizar as 

questões planeadas, embora tenha sido algo modificado com o tempo e 

experiência. Concluindo, para o tempo útil de aula, que engloba o tempo 

disponível para a prática, tempo de informação e tempo de transição, tive de 

planear o ano letivo de modo a que o tempo potencial de aprendizagem fosse 

considerável, valorizando sempre a qualidade da informação transferida e só 

depois a quantidade, de maneira a que esta organização seja refletida e 

planeada. 

Para cada período, em conformidade com o Programa Nacional de EF e 

em decisão conjunta no núcleo de estágio, havia um conjunto de modalidades 

a abordar. Para realizar esta abordagem, o tempo não era o único elemento a 

ter em conta antes de passar ao planeamento, mas o espaço. A EBSH criou, 

como já era habitual todos os anos, um roulement semanal de espaços, ou 

seja, existiam três espaços e as turmas durante a semana ocupavam um dos 

espaços designados: ginásio 1 que se destinava às modalidades de cariz mais 

coletivo, sendo um ginásio polidesportivo interior; ginásio 2, mais pequeno, que 

se destinava maioritariamente à ginástica congregando o material necessário 

para a mesma; ginásio 3 ou espaço exterior constituído por um campo 

polidesportivo e todo o espaço exterior do recinto da instituição. Visto que 

durante as minhas aulas, apenas mais uma turma estava a ter EF, os ginásios 

1 e 2 eram distribuídos pelas mesmas e o espaço exterior era usado 

opcionalmente pelos professores. Existem outros tipos de roulement podendo 

ser mensal – uma turma ocupa sempre o mesmo espaço durante um mês – ou 
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mesmo por período – uma turma ocupa sempre o mesmo espaço durante o 

período. Claro que tudo isto depende da disponibilidade de espaços que a 

escola oferece. Penso que esta disposição de espaços é a ideal, pois os alunos 

na mesma semana têm modalidades diferentes e é mais fácil avaliar a 

aprendizagem de um mesmo aluno, visto que esta só é tida em conta se o 

comportamento for durável. Deste modo, visto que tínhamos esta tipologia de 

roulement e tínhamos à volta de 3 a 4 modalidades a lecionar por período e as 

mesmas estavam dispostas, cada uma por cada espaço, a organização 

espacial não teve quaisquer problemas. 

Depois da análise dos programas curriculares centrais e locais dos 

documentos centrais da escola (ex.: Projeto Educativo de Escola, Plano de 

Atividades Anual, Projeto Curricular) de refletir sobre a importância do processo 

de ensino e aprendizagem, do tempo disponível de aula, dos espaços, 

materiais e características dos alunos e das duas turmas, pude então avançar 

passando para a prática do ensino. 

O planeamento é fundamentado por objetivos. A função dos objetivos é 

definir as metas reais a que nos propomos a atingir. Esta realidade é 

importante, visto que como EE, somos submetidos a um processo de “ensino 

para o ensino” baseado em métodos adaptáveis a contextos simples na maioria 

das vezes, preparando-nos ainda assim um pouco para as contingências que 

podem afetar esses contextos, tais como o número de alunos, os materiais 

disponíveis, o tempo de aula, a disponibilidade dos alunos em função das 

outras disciplinas, o (des)empenho, a responsabilidade e o feitio dos alunos, 

entre outras. Mas, como qualquer temática abordada, só em contexto real é 

que é possível verificar o que pode ser ou não aplicável para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem. Por conseguinte, elaborei o plano anual 

de forma um pouco diferente, sendo que foi tripartido em períodos de 

lecionação, pois as modalidades abordadas eram diferentes em cada período. 

Consequentemente para um total número de aulas dividia pelas modalidades 

abordadas no mesmo período, tal como a percentagem de avaliação. No 1º 

período atribuí metade das aulas à modalidade de voleibol e a outra metade a 

atletismo (corrida de resistência) e ginástica de solo (elementos básicos) e 
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optei por esta divisão, porque a corrida de resistência pode ser abordada ao 

longo de todo ano começando pela bateria de testes fitnessgram e acabando 

em exercícios de condição aeróbia que envolvam a corrida; o ensino da 

ginástica de solo consubstanciou-se numa consolidação dos elementos mais 

básicos apreendidos desde o 5º ano de escolaridade, por isso mesmo pensei 

que o voleibol deveria ter mais aulas de lecionação, não só por ser uma 

modalidade técnica, tática e com grande aplicação das capacidades 

coordenativas e condicionais, mas por envolver (mais facilmente) o espírito de 

grupo, competição e também a variabilidade de exercícios a todos os níveis. 

No 2º período já houve uma divisão mais equitativa, dividindo o número de 

aulas pelas modalidades a abordar – basquetebol, atletismo (corrida de 

velocidade e salto em comprimento) e ginástica de solo e de aparelhos 

(elementos intermédios – apoio facial invertido, roda e sequência gímnica - e 

saltos no boque – salto ao eixo e salto entre mãos). Finalmente, no 3º período 

a divisão foi novamente equitativa numa divisão do número de aulas pelas 

modalidades a lecionar – andebol, futsal, atletismo (barreiras e salto em altura) 

e ginástica de aparelhos (saltos no minitrampolim – salto de vela, salto de 

carpa, salto engrupado e salto de ½ - 1 pirueta). 

Quanto ao plano das unidades didáticas não foi complicado, mediante o 

número de aulas estabelecido para cada unidade, elaborar um plano coerente 

com funções didáticas adequadas. O que surgiu como desafio foi o tempo 

disponível para cada unidade, principalmente no terceiro período em que, por 

exemplo, uma das modalidades – salto em comprimento (atletismo) - era 

abordada em duas aulas, sendo que na primeira a função didática seria 

transmissão e exercitação e na segunda exercitação, consolidação e avaliação 

final. Este facto, decorrente da prática, enviesou o que eu tinha consolidado no 

primeiro ano de mestrado, pois nunca seria concebível para mim criar uma 

unidade didática de duas aulas nem nunca teria imaginado tal situação, visto 

que o ideal seria, um mínimo de oito aulas. Todavia, a prática em contexto real 

de ensino mostrou outras possibilidades. Para esta situação, utilizei as aulas de 

atletismo do 3º período, em que numa só aula tínhamos de abordar um tema 

em uma hora através do Modelo de Educação Desportiva.  
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O MED, criado por Siedentop (1994), através de um papel socializador 

do desporto, inclui seis características do desporto oficializado: a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes (Graça & Mesquita, 2007). Para o planeamento desta 

unidade didática, aproveitei algumas características do MED, como por 

exemplo a época desportiva colocando os alunos a passar pela exercitação de 

atividades adaptadas às diferentes fases do salto em altura, a filiação em que 

os alunos estavam dispostos por quatro equipas equitativas em termos de 

desempenho e por esse mesmo motivo integrava alguns alunos da turma num 

ambiente de equipa mais familiar e mesmo mais divertido (festividade); e, para 

além disso, estavam responsáveis por uns e outros, pelo sucesso da equipa; a 

competição formal final entre as quatro equipas em que os alunos avaliavam-se 

sob o registo estatístico. Nas restantes unidades didáticas, não apliquei o MED 

mas apenas alguns princípios do mesmo, como a competição formal, 

estabelecendo equipas fixas e equilibradas para cada unidade didática.Isto 

porque, apesar de o 9º ano de escolaridade corresponder a um grau de ensino 

em que predomina a revisão de conteúdos, os níveis de ensino que os alunos 

das duas turmas se encontravam estavam, na maioria das modalidades, abaixo 

das minhas expetativas. Por esse mesmo motivo e pela falta de rotinas 

demonstrada no início do ano letivo, optei por utilizar na maioria das vezes o 

Modelo de Instrução direta. Talvez o tenha feito por ter alguma insegurança de 

arriscar numa fase inicial com turmas tão inconstantes, mas penso que o 

motivo principal se prendeu ao facto de, muitos dos alunos, não 

teremincorporado os princípios básicos nos anos anteriores e não terem a 

autonomia e liderança necessária. Além disso, os resultados obtidos com o 

Modelo de Instrução Direta foram os esperados, no que toca a objetivos de 

performance como desempenho a nível de atitudes (ex.: jogar em equipa, 

autonomia, entre outros) e muitas vezes superados por muitos alunos. 

A elaboração das unidades didáticas não surgiram como um problema, 

apenas fui surpreendida com o tempo disponível para a abordagem de cada 

uma. Quanto aos Modelos instrucionais, penso que cada um tem as suas 
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potencialidades e cada professor pode adaptar as mesmas de acordo com o 

contexto que lhe for atribuído. 

A variável de planeamento, no que toca a documento formais, que tive 

mais dificuldade foi o Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) proposto 

por Vickers (1990), devido à sua construção mais elaborada, organizada e 

reflexiva. 

 Concluindo, o planeamento emerge para o EE, pois é nele que se centra 

a análise e a decisão quanto à nossa atuação. Depois do mesmo, preocupei-

me com a aplicação que se centra nas aulas propriamente ditas. 

 

 Quanto às aulas de EF, as primeiras dificuldades centraram-se na 

atenção e posicionamento para com os alunos durante a exercitação e fez com 

que fosse muitas vezes alertada pelos meus colegas EE e pela PC, pois muitas 

vezes observava um grupo de alunos enquanto estava de costas para outro 

grupo. Esta dificuldade foi ultrapassada, depois de vários avisos, no final do 

primeiro período. Só depois de esta dificuldade ser ultrapassada é que outras 

foram atendidas, como por exemplo a má colocação da voz, a escassa 

emissão do feedback como informação, reforço e/ou motivação e a inutilização 

de rotinas com recurso a meio áudio como seja o apito. À medida que o tempo 

foi passando tentei corrigir estas dificuldades e penso que fui conseguindo, 

ainda sem atingir o melhor nível de resultados, pois estas dificuldades de 

atuação poderiam ter sido anuladas mais cedo durante este ano letivo. 

 A dificuldade que mais me preocupou e abalou durante este ano letivo 

como professora foi não conseguir desenvolver uma estratégia que fizesse com 

que os alunos das duas turmas se motivassem para as aulas de ginástica. 

Tentei abordar exercícios diferentes, desafiá-los e poucas foram as vezes que 

consegui despertar interesse nos alunos. A determinação de se superarem nas 

outras modalidades perante desafios propostos adquiria um sentido contrário 

nas aulas de ginástica, pois à mínima dificuldade desistiam do desafio e a frase 

regular de “não consigo!” tornava-se como um “vírus” nas aulas de EF. 
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 As minhas potencialidades a nível de aula foram a transição curta entre 

exercícios e as aulas de desportos coletivos, aproveitando os conhecimentos 

que já possuía a nível de treino desportivo. 

 No que toca aos aspetos afetivos, naturalmente tentei ter uma relação 

equitativa com todos, embora a ligação com uma das turmas tenha sido mais 

acessível devido à união entre todos os membros e relação aberta dos alunos 

para com os professores.  

  

Quanto ao processo de avaliação, algumas dificuldades surgiram nas 

primeiras avaliações diagnósticas, pela relação do tempo com a quantidade de 

alunos em atividade e os critérios de avaliação. Para realizar a avaliação dos 

alunos utilizei fundamentalmente a avaliação diagnóstica e a avaliação 

sumativa, num contexto formal, ou seja, realizei fichas com critérios pré-

determinados e conferia se os alunos cumpriam com os critérios descritos. 

Para cada critério atribuía um valor de 1 a 5, fazendo no final a média de todos 

os critérios. Estes valores atribuídos também tinham por sua vez subcritérios 

por ordem de importância, por exemplo: para o critério “serviço por baixo” o 

aluno só obtinha o valor 5 se cumprisse com os subcritérios de membros 

inferiores a apontar para o alvo, membro superior direito (se for destro) 

estendido ao lado do corpo acompanhando o mesmo, membro inferior 

esquerdo flectido e membro inferior direito recuado e estendido, mão de 

batimento aberta e tensa e batimento por baixo da bola. Se algum deste 

subcritérios não fosse cumprido, ou se um ou dois subcritérios fosse cumprido, 

mas não na totalidade, o aluno passaria a ter o valor 4 neste critério e assim 

sucessivamente entre o valor 1 e 5, sendo que o 0 só se aplica se o aluno não 

realizar de nenhum modo o critério pedido. Para realizar a avaliação 

comparava os resultados entre a avaliação inicial e final, sendo que durante o 

resto das aulas fazia uma avaliação qualitativa no final de cada aula. Deste 

modo, posso afirmar que a minha avaliação baseou-se maioritariamente numa 

avaliação criterial, pois as aprendizagens dos alunos analisaram-se em termos 

de critérios, previamente definidos, mais ou menos específicos, não sendo 

assim comparadas com algum padrão ou norma (Fernandes, 2008). 
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Para me ajudar nesta avaliação comecei a utilizar na maioria das aulas a 

filmagem das primeiras e das últimas aulas de cada unidade didática, depois 

de obter a autorização dos encarregados de educação dos alunos. Em 

conversa com outros colegas EE depois de finalizar o estágio concluí que 

poderia ter usado a filmagem, não só como ferramenta de avaliação, mas como 

ferramenta de ensino de um elemento técnico ou tático ou correção do mesmo, 

visto que muitos dos alunos não têm a perceção do que estão a errar apenas 

por feedback verbal. 

A avaliação em contexto de conselho de turma é que foi novidade para 

mim. Nunca tinha participado numa reunião de conselho de turma, mas lembro-

me de ser aluna e pensar o que os professores diriam de mim dentro daquelas 

portas de sala de aula. Apesar de ter as classificações na mão, deparar-me 

com os resultados obtidos pelos meus alunos nas outras disciplinas e com os 

comentários acerca do seu comportamento foi de certo modo um desgosto, 

pois alguns comportamentos e falta de empenho poderiam facilmente ser 

evitados. Mas estas reuniões são de facto importantes para trocar impressões 

entre os professores e educadores dos alunos da turma e sobre a turma em si, 

para criar um percurso progressivo e coerente para estes alunos de modo a 

que estes sejam educados da melhor forma, no conhecimento e nos seus 

valores. Só conhecendo os modos de atuação particulares de cada professor é 

que é possível atuar, ou tentar, pois nada é perfeito, mas tenta-se chegar perto 

disso. Há que ter em vista várias características, desde família, notas 

anteriores, comportamento, etc. Nas turmas que acompanhei foi necessário 

nestas reuniões criar ou repensar estratégias de controlo de comportamento e 

estratégias para haver maior empenhamento e compromisso dos alunos com 

as aulas e com a escola. Estes dois pontos foram os principais fatores a ter em 

conta de uns períodos para os outros. 

 

Concluindo, para o processo de ensino e aprendizagem, o planeamento 

como mapa de conceção das minhas ideias e objetivos, a minha ação como 

professora das duas turmas e a avaliação das mesmas contribuíram como os 



30 
 
 

três macro aspetos para construir um desenvolvimento consistente e coerente 

em todos os alunos. 

 

 

4.2.Participação na Escola e Relação com a comunidade 

 

 Em relação às atividades na escola tive dois tipos de funções diferentes: 

participação como agente ativo e promotor do desporto escolar como atividade 

interna e participação nas atividades organizadas pelo grupo de EF ou por 

outros responsáveis. 

  

A atividade interna na escola realizava-se no horário livre dos alunos e 

os mesmos competiam entre si com uma equipa de cada género constituída 

por alunos de cada turma. Em cada período, os membros da atividade interna 

acordavam uma modalidade para serem elaboradas essas mesmas 

competições. A função dos EEfoi coordenar e organizar os alunos para cada 

competição mediante o horário das mesmas, arbitrar ou designar um árbitro e 

intervir quando necessário. 

 No primeiro período a modalidade foi o voleibol e a adesão foi reduzida, 

pois apenas se inscreveram cerca de cinco alunos e nesse espaço de tempo 

realizávamos as atividades com eles, nas quais nós também participávamos.  

 No segundo período a modalidade foi basquetebol e já foi possível criar 

competição todas as semanas, pois quase todas as turmas tinham pelo menos 

uma equipa. O entusiasmo e o gosto pelo desporto já eram bastante 

manifestados. 

 No terceiro período a modalidade foi futsal e adesão foi total, pois todas 

as turmas de 2º ciclo tinham duas equipas inscritas, uma de cada género. 

Nessas semanas foi bastante visível o desporto em variadíssimas formas, 

desde gritos de equipa, claques, festejo pós-golo, bastante empenho e 

entusiasmo em ver o resultado no placard… e tudo aquilo apenas e só pelo 

desporto, algo que pensava que se tinha destruído ao longo dos anos. 
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 Esta experiência foi gratificante, pois quando era aluna não havia 

atividade interna, mas apenas torneios inter-turmas pontuais e o desporto 

escolar em horário extracurricular. Além disso, o facto de por vezes ter 

executado a função de árbitra fez com que interiorizasse ainda melhor a 

sinalética de algumas modalidades com as quais não estou tão à vontade. 

 

  

As atividades organizadas pelo grupo de EF nas quais eu participei 

foram: o corta-mato fase de escola, o torneio mega e a parte prática das 

olimpíadas da saúde a nível concelho (esta última organizada pelo núcleo de 

estágio). 

  

Quanto ao corta-mato, a organização do mesmo foi feita sob distribuição 

de tarefas em que cada membro do grupo de EF estava responsável por um 

ponto de passagem ou pela partida/chegada dos alunos. O nosso ponto de 

passagem (o núcleo de estágio) era numa zona exterior e nesse dia as 

condições meteorológicas não eram as melhores, então procedeu-se a uma 

votação dentro do grupo de EF para decidir se o corta-mato se devia realizar 

ou não. O nosso núcleo de estágio votou contra, visto que essas mesmas 

condições eram potenciais de risco de segurança para todos os alunos, mas a 

maioria significativa votou a favor. Como tal se sucedeu apenas ajudámos na 

organização da chegada dos alunos, sem responsabilidade pela atividade, 

facto registado em ata. Apesar de a atividade correr da melhor forma, muitos 

alunos inscritos recusaram-se a participar perante as condições meteorológicas 

apresentadas. 

  

O Torneio “Mega” (fase de escola) para apuramento dos alunos com 

melhor performance para representarem a mesma escola no Torneio “Mega” 

distrital foi uma novidade para mim. Em comparação com o corta-mato, penso 

que é uma atividade mais completa, visto ter três temáticas do atletismo. Este 

torneio é constituído por estas três vertentes da modalidade:  
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 salto em comprimento – “mega-salto” -  consiste em realizar o 

salto em comprimento completo fazendo a medição do mesmo 

– para esta prova foram selecionados dois alunos por sexo e 

escalão de cada turma;  

 corrida de velocidade – “mega-sprinter” – consiste em realizar 

um percurso de 40 metros em aceleração no menor tempo 

possível – para esta prova foram dois alunos por sexo e 

escalão selecionados de cada turma;  

 corrida de resistência – “mega-km” – consiste em realizar um 

percurso de um quilómetro no menor tempo possível –para 

esta prova foi selecionado um aluno por sexo e escalão de 

cada turma. 

O nosso núcleo de Estágio ficou responsável pelo registo e contagem 

dos tempos do “mega-sprinter”, gerindo esta prova em conjunto com duas 

professoras. Na gestão desta prova consideramos que poderíamos ter 

organizado melhor os alunos, fazendo com que estes realizassem a prova de 

acordo com as séries e pistas previstas previamente. Essa desorganização fez 

com que perdêssemos algum tempo no seguimento de cada série. Mais ainda, 

nesta prova, foi verificado que alguns alunos não cumpriam com uma das 

regras definidas para a prova de velocidade: ocupar apenas e somente a sua 

pista. Para esta regra, apesar de alguma tolerância inicial, foi necessário 

atribuir desclassificação aos alunos que não a cumpriram.  

Em relação às outras duas provas, “mega-km” e “mega-salto”, houve 

pouco acompanhamento da nossa parte, tendo apenas algum dos professores 

responsáveis e dos alunos, sendo que o mesmo foi positivo. 

De um modo geral, o torneio correu bem, cumpriu com a duração 

definida e os alunos estavam motivados e interessados para a prática, o que 

tornou aquele dia num dia de prática de desporto simultaneamente importante 

e saudável. Além disso, foi gratificante para nós, EE do núcleo de estágio, 

porque conseguimos com que pelo menos um dos nossos alunos fosse 

apurado para a fase distrital do Torneio “Mega”. 
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Na fase distrital, realizada no estádio da Póvoa do Varzim, acompanhei 

os alunos selecionados como uma das professoras responsáveis. Foi 

importante verificar o nível das outras escolas para os nossos alunos e mesmo 

nós para nos apercebermos dos níveis que podemos alcançar se lutarmos por 

isso. Como Napoleon Hill proferiu “A vitória é sempre possível para a pessoa 

que se recusa a parar de lutar”. Ainda assim, fomos para casa com algumas 

alegrias, sendo que a principal foi uma aluna nossa ter ganho a fase distrital no 

“mega-km”. 

Apesar de todas as adversidades que existem nesta área de desporto e 

EF, é importante vê-la crescer nestas atividades e continuar a lutar por isso.  

 

A atividade das Olimpíadas da Saúde é composta por etapas nas quais 

participam equipas pertencentes às escolas básicas do concelho de 

Matosinhos, em que cada equipa tem seis membros pertencentes a uma 

escola e turma. A nossa função foi elaborar uma parte prática que envolvesse 

as capacidades motoras condicionais e coordenativas. Para tal, organizámos 

um percurso com multiactividades em que os seis membros participavam por 

estafeta – um membro fazia o percurso, só depois de finalizar é que começava 

o seguinte e assim sucessivamente até todos os membros acabarem o 

percurso pré-definido – mediante um conjunto de regras bem aclaradas antes 

de começarem a atividade. O tempo e a prestação de cada equipa equivaleram 

a um número de pontos a atribuir na parte prática das Olimpíadas da Saúde, 

sendo que esta era uma de oito etapas, entre as quais se encontravam testes 

sobre o suporte básico de vida, métodos contracetivos, alimentação cuidada, 

entre outras. 

Achei esta atividade bastante interessante, pois é uma maneira 

inteligente de abordar a importância da saúde aos jovens de hoje, utilizando a 

competição de demonstração de conhecimentos. Além disso, esta atividade 

teve muito sucesso, pois além dos alunos pertencentes à equipa estarem 

entusiasmados, outros alunos da EBSH estiveram a assistir às etapas da 

atividade. 
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Além destas atividades, nas quais o núcleo de estágio da EBSH esteve 

presente, colaborámos com um professor da escola para a organização de 

uma outra atividade: o cicloturismo. Nesta atividade estavam inscritos 

professores, alunos, encarregados de educação e funcionários da escola, ou 

seja, toda a comunidade escolar. Pode-se afirmar que a adesão foi bastante 

alta. A nossa função (núcleo de estágio) foi receber os alunos e pais e registar 

a sua presença e também coordenar os alunos durante um percurso de mais 

de 40 km. A atividade, em prol do desporto e da saúde, correu bastante bem e 

o percurso foi bem delineado para todos o conseguirem cumprir com distinção. 

 

 

A minha participação na escola não se limitou apenas a estas atividades, 

mas também à participação nas reuniões de grupo de EF da escola e do mega 

agrupamento e nas reuniões de departamento de expressões para delinear 

determinados assuntos, desde o início do ano letivo até ao seu desfecho. 

Nestas reuniões estavam presentes grupos que tinham membros ativos na sua 

interveniência o que, apesar de por vezes ser bom, noutras ocasiões havia 

uma certa extensão em determinados assuntos que a meu ver eram 

dispensáveis. O aspeto que causou maior polémica, no início do ano letivo 

numa reunião de grupo de EF do mega agrupamento, prendeu-se com a 

decisão da direção de substituir as aulas de 90 minutos + 45 minutos para 100 

minutos + 50 minutos no 2º ciclo e 50 minutos + 50 minutos no 3º ciclo, sendo o 

último caso mais grave, pois retirou 35 minutos semanais ao horário semanal 

de EF. 

Ainda a respeito, uma contenda que foi falada na última reunião do 

mega agrupamento que me despertou atenção foi o porquê da EF ser a única 

disciplina no âmbito escolar com tempo útil de aula menor, visto que de 50 

minutos o professor só tem 35 minutos de aula. A meu ver, para as aulas de EF 

o aluno deveria equipar-se para a mesma antes do toque de entrada, visto 

existirem dois balneários relativamente grandes com espaço mais do que 

suficiente para quatro ou mesmo seis turmas. Além disso, substituir os 10 
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minutos finais por 5 minutos, visto que muitos alunos depois de terminar a aula 

ficam à espera do toque para sair do recinto de EF. 

 

 

4.4.Desenvolvimento Profissional 

 

 O EP e tudo aquilo pelo que o mesmo é composto é o momento de 

maior relevância para o desenvolvimento profissional no âmbito da EF. Ainda 

assim, acrescento três componentes que contribuíram para a minha identidade 

e desenvolvimento profissional.  

 

A primeira reporta-se para as ações de formação realizadas na 

FADEUP, coordenadas pelos professores Doutora Paula Batista (coordenadora 

da unidade curricular do EP), Mestre Mariana Cunha e Dr. Tiago Sousa, nos 

quais foram salientando tópicos importantes a ter em consideração durante o 

EP, como seja a elaboração do presente relatório elaborado para o mesmo.  

 

A segunda remete para as reflexões realizadas ao longo do ano letivo. 

Para Schön (1997), existem três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na acção. As duas 

primeiras são separadas apenas pelo momento que acontecem: a primeira 

ocorre durante a prática e a segunda logo após o acontecimento da prática 

quando a ação é analisada fora do contexto da mesma. A reflexão na ação 

reporta-se então ao que refletimos durante a prática, como por exemplo 

ponderar “Este exercício não está a cumprir com o objetivo comportamental 

que eu queria. O que está a correr mal? Como posso mudar já para que possa 

responder aos meus requisitos?” – em instantes que podem durar segundos. A 

reflexão sobre a ação é a dita reflexão informal que pode ser numa discussão 

de “temas soltos” em contexto de núcleo de estágio, com outros colegas EE, 

com a OE, connosco antes de adormecermos ou mesmo logo após a aula. A 

terceira tipologia, ou seja, a reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que 

ajuda o professor a desenvolver-se e construir sua forma pessoal de conhecer, 
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pois trata de olhar retrospectivamente a ação, refletir sobre o momento da 

reflexão na ação, ou seja, o que aconteceu, o que se observou, qual o 

significado atribuído e que outros significados podemos atribuir ao que 

aconteceu e partir daí para o que poderemos fazer para melhorar a nossa 

atuação e o processo de ensino e de aprendizagem. Esta última tipologia pode 

ser exteriorizada para um documento escrito onde estão discriminados 

determinados pontos importantes da minha atuação referente a determinado 

tema, principalmente aulas lecionadas, onde reequacionamos as nossas 

estratégias e método de ensino. Estas reflexões formais implicam uma maior 

organização das nossas ideias e de tudo o que as envolve. Para tal realizei 

algumas reflexões sobre a reflexão na ação acerca da minha atuação, tanto no 

contexto da prática, como na participação de reuniões, atividades e balanços 

finais de período, quando foi pertinente, fazendo com que entendesse melhor o 

problema, que o tentasse mudar com uma ou outra estratégia ou que 

compreendesse o que deveria manter. 

 

A terceira relaciona-se com as observações das aulas realizadas. 

Segundo Sarmento (1991), a observação é considerada um instrumento de 

avaliação constituindo um elo de ligação com a performance motora. O meu 

desenvolvimento profissional não seria análogo ao que é hoje se não 

presenciasse as aulas dos meus colegas, para aprender com eles, nem que 

fosse em um ou outro pormenor. Também as observações elaboradas por eles 

fizeram-me ver certas falhas que eu tinha e certas qualidades que eu deveria 

aproveitar para evoluir na minha identidade profissional. Poderíamos ter 

experimentado outros métodos de observação, como o método de observação 

sistemática já utilizado no ano anterior, para explorar uma ou outra função 

didática em o que o professor cumpria como o aluno, mas a disponibilidade de 

horário foi ficando cada vez menor para qualquer um de nós. Para tal, 

decidimos em reunião de núcleo de estágio, estabelecer como seriam as 

nossas observações dividindo em cinco critérios de observação: 

1. Julgamento intuitivo – sob forma de escrita continuada, 

descrever a aula e o que foi ou não eminente na mesma; 
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2. Incidentes críticos – através do que se observava na aula, 

retirar o que se achava importante de evidenciar, tanto os 

pontos fortes como os pontos fracos; 

3. Gestão da aula – contabilizar o tempo dispensado, por 

exercício e para cada função didática, e verificar se o 

tempo foi adequado para os mesmos; 

4. Controlo da turma – verificar se o professor tem controlo da 

turma em todos os momentos da aula; 

5. Instrução – verificar se o método de instrução do professor 

é eficiente ou/e eficaz. 

Para cada um dos critérios acima descritos elaborámos uma ficha uniformizada 

para os membros do núcleo de estágio. Este tipo de organização foi 

benevolente para a evolução de cada um. Ficou em falta efetuar observações à 

PC, mas visto que esta distribuiu as suas sete turmas pelos EE não foi possível 

tal facto. 
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5.Conclusão 

 

 Confúcio proferiu há muito tempo atrás “Escolhe um trabalho de que 

gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. A verdade é que, 

tendo em conta o país em que vivemos e a situação em que se encontra a 

nível de ensino, o único problema criado pelo EP é o desejo de continuar a 

exercer a docência na EF. 

Antes de vivenciar este ano letivo, via o EP como uma prova que teria 

forçosamente de passar. Hoje vejo-o como o culminar mais harmonioso do 

percurso académico e formação na área de desporto e EF. 

 O EP é o primeiro molde de ser professor. É verdade que é aqui que 

pomos à prova tudo o que assimilámos nos outros anos, mas é neste em 

particular que se aprende a Ser Professor. E este aprender a ser professor não 

nos vincula a uma maneira de o ser. O cubo mágico pode ser usado como uma 

analogia com o ser professor: existem 43252003274489856000 maneiras de 

chegar à solução perfeita do cubo, poderão haver mais maneiras de alcançar a 

eficácia e a eficiência sendo professor. 

 Hoje, relembro o meu sentimento de insegurança, os primeiros medos 

de arriscar situações de aprendizagem, métodos e abordagens e percebo o 

quão desnecessário foram, visto que tudo se foi desfazendo à medida que o 

tempo ia passando e ia tendo outra e mais outra experiência. 

 O contacto com outros profissionais de educação e o tratamento obtido 

como se fosse uma colega normal de trabalho e não uma mera EE também fez 

aumentar os meus níveis de confiança e a minha autoestima, facilitando a 

minha integração, mesmo sabendo que era passageiro. 

 Todas as demonstrações de afeto finais desde saudade a brincadeiras 

como “’Stora, vou chumbar de propósito para ser minha ‘stora outra vez para o 

ano!”, por parte das minhas cinquenta e seis personagens principais, também 

fazem aquecer o coração e fazem crer que algo benéfico foi transmitido. 

 Um RE é impotente para descrever uma experiência como o EP, mas 

guardo-o como uma experiência gratificante e usá-lo-ei para ampliar os meus 
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sonhos, colmatar as minhas falhas e,quiçá viver uma nova experiência de 

aprendizagens sucessivas como esta.  
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