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Resumo

A elaboração deste documento está inserida no âmbito da unidade curricular 

de Estágio Profissional, que é parte integrante no plano de estudos do 2º ciclo, 

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

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A 

informação contida neste documento relata as experiências vivenciadas ao 

longo do Estágio Profissional, com enfoque em quatro áreas de desempenho 

(Matos, 2011): Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; 

Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; e, Área 

4 – “Desenvolvimento Profissional”.  

A prática pedagógica supervisionada decorreu numa escola básica 2,3 do 

centro da cidade do Porto, num núcleo de quatro elementos e sob a orientação 

e supervisão de um professor da escola e de um professor da faculdade, 

respetivamente. Estruturalmente, o documento está dividido pelos seguintes 

capítulos: a Introdução, onde incido sobre o propósito e o conteúdo do presente 

relatório; a Dimensão pessoal onde retrato algumas fases do meu percurso 

académico, desportivo e pessoal, e discorro também sobre as expectativas 

iniciais relativas ao Estágio Profissional; o Enquadramento da Prática 

Profissional onde contextualizo o Estágio a nível legal e institucional, mas 

sobretudo funcionalmente; a realização da Prática Profissional com enfoque 

nas quatro Áreas de Desempenho, onde explano as principais vivências ao 

longo deste ano; o Estudo de Investigação onde abordo um dos problemas 

sentidos durante a prática pedagógica; e a Conclusão onde faço uma reflexão 

sobre todo este processo e elaboro algumas expectativas perante o meu futuro 

profissional.  

Este ano, foi sem dúvida um dos anos mais marcantes da minha formação, 

esta pequena mudança de estudante para professor estagiário fez com que 

vivesse experiências únicas e que jamais irei esquecer. Irei seguir num 

processo de formação contínua enquanto professor, mas desta vez fecha-se 

um ciclo, a vida académica, e inicia-se outro, a vida profissional que espero ser 

repleta de bons momentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional, Professor, Aprendizagem, Inclusão.
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Abstract 

The process of writing this document is embedded within the Physical 

Education Teacher Training Course which is part of the curricular program of 

the 2nd cycle of studies, leading to a Master on Teaching Physical Education in 

Elementary and High School Education, offered by the Faculty of Sports of 

Porto University. The information contained in this document relates the 

experience during the Practicum Training, focusing on four areas of 

performance (Matos, 2011), such as: Area 1 - "Organization and Management 

of Teaching and Learning", Areas 2 and 3 - "Participation in School and 

Community Relations”, and Area 4 - "Professional Development".  

The supervised teaching practice took place in a elementary school 2,3 from the 

center of Porto, with a group of four elements and under the guidance and 

supervision of a school teacher and a college professor, respectively. 

Structurally, the document is divided into the following chapters: Introduction, 

where I focus about the purpose and content of this report; the Personal 

Dimension picture where some significant stages of my academic, sportive, and 

personal journey, as well as speak on the initial expectations towards the 

Practicum Training process; Contextualizing of the Professional Practice here I 

frame the context of the Practicum, in terms of its legal, institutional and 

functional aspects; Realization of the Professional Practice focusing on the four 

performance areas highlighted above, and where I reflect upon the main 

pedagogical experiences lived this year; the Research Study where I present 

one of the problems experienced during the Practicum Training process; and 

the conclusion where I write about the whole process and elaborate some 

expectations towards my professional future.  

This past year was undoubtedly one of the most remarkable years of my 

educational formation. This change from student to student teacher made live 

unique experiences that I will never forget. I will follow a process of continued 

training as a teacher, but this Practicum closed a cycle, the academic life, and 

starts another, the professional life that I hope to be full of good times. 

 

KEY-WORDS: Student Training, Teacher, Learning, Inclusion.
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1. Introdução 

 

O estágio profissional corresponde ao "clímax" da formação inicial e 

deve garantir o domínio das competências requeridas à profissão docente 

(Proença, 2008). Posto isto, é pertinente referir que esta prática situada e 

reflexiva, que se desenrola no contexto da prática e se baseia num constante 

leque de questões acerca dos motivos e consequências das nossas decisões, 

fez com que a perceção do que é ser professor fosse cada vez mais 

aproximada da realidade, daí ser considerada como o tal “ponto alto” da nossa 

formação. 

O presente documento diz respeito ao Relatório de Estágio, inserido no 

âmbito da disciplina Estágio Profissional I e II, presente no plano de estudos do 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, conducente ao grau de 

mestre. O mesmo faz parte do processo de formação do estudante-estagiário, 

e representa o fim deste ano de estágio profissional. 

A elaboração deste documento pretende relatar e contextualizar as 

vivências em contexto de estágio numa escola básica 2,3 do centro da cidade 

do Porto, num núcleo de quatro elementos que esteve, em todos os momentos, 

sob a orientação e supervisão de um professor da escola e de um professor da 

faculdade durante o ano letivo. As atividades realizadas fundiram várias tarefas 

relacionadas a quatro grandes áreas de desempenho (Matos, 2011): Área 1 – 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” que engloba a 

conceção, planeamento, realização e avaliação, com o maior enfoque a ser 

atribuído à realização da prática onde reflito sobre as estratégias utilizadas 

perante as adversidades e quais os resultados; Áreas 2 e 3 – “Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade” onde reflito perante todas as atividades 

organizadas pelo Núcleo de Estágio, pelo grupo de Educação Física, pelo 

Agrupamento de Escolas António Nobre, e do Desporto Escolar; e, Área 4 – 

“Desenvolvimento Profissional” onde para além de dissertar acerca do EP no 

processo de fim de um ciclo, como estudante e aprendiz, e início de outro, 

referente à vida profissional, vou também falar acerca do Projeto Investigação 
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Ação que se intitula de “A inclusão de alunos com Deficiência Auditiva nas 

aulas de Educação Física: Como melhorar a comunicação?”.  

Estruturalmente, o documento está dividido pelos seguintes capítulos: a 

Introdução, onde incido sobre o propósito e o conteúdo do presente relatório; a 

Dimensão pessoal onde retrato algumas fases do meu percurso académico, 

desportivo e pessoal, e discorro também sobre as expectativas iniciais relativas 

ao Estágio Profissional; o Enquadramento da Prática Profissional onde 

contextualizo o Estágio a nível legal e institucional, mas sobretudo 

funcionalmente; a realização da Prática Profissional com enfoque nas quatro 

áreas de desempenho, onde explano as principais vivências ao longo deste 

ano; o Estudo Investigação onde abordo um dos problemas sentidos durante a 

prática pedagógica; e a Conclusão onde faço uma reflexão sobre todo este 

processo e elaboro algumas expectativas perante o meu futuro profissional. 
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2. Dimensão Pessoal 

 

Neste capítulo faço um retrato do percurso da minha vida nomeando 

momentos importantes do meu percurso académico, desportivo e também 

pessoal.  

Numa segunda parte refiro-me às expetativas relativas ao Estágio 

Profissional. 

 

2.1. Percurso 

 

O meu percurso de vida, as minhas vivências, as minhas crenças e a minha 

vontade fizeram com que escolhesse o curso de Ciências do Desporto na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

Ao fechar os olhos e pensar no que me fez optar por esta área lembro-me 

do facto da Educação Física ser desde sempre a minha disciplina favorita, não 

só por alcançar praticamente sempre a nota máxima, mas também por me 

sentir realizado durante as aulas (dimensão natural). 

No meu ponto de vista, devemos optar por escolher uma área na qual nos 

sintamos realizados e que nos dê garantias que vamos trabalhar em algo de 

que gostamos. Se temos possibilidades de estudar e de ter formação em algo 

que nos interessa devemos fazê-lo, primeiro porque vamos ser mais aplicados 

e estar mais interessados nesta formação, que é apenas a base para nos 

tornarmos bons profissionais.  

Poderia ter escolhido engenharia, ou economia que são áreas que me 

davam mais garantias em termos de futuro profissional, mas mesmo com esta 

condicionante da “sobrelotação” do ensino, a minha ideia baseou-se sempre na 

qualidade e no trabalho que conjugados podem fazer com que mesmo nas 

situações mais difíceis consigamos prevalecer e fazer o que gostamos. 

O desporto esteve sempre presente no meu dia-a-dia, pratico futebol desde 

os seis anos e o que fez com que passasse por vários clubes: U.D. Oliveirense, 

A.D. Sanjoanense, F.C. Avintes, C.D. Cinfães, Leça F.C, o F.C. Crestuma e 

mais recentemente o G.D. Resende. Apesar do futebol ser o meu desporto 

predileto, outros fizeram parte da minha formação enquanto pessoa, por 
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exemplo a natação que surgiu como uma prática desportiva regular durante 3 

anos (dos 7 aos 10 anos).  

Durante o Secundário, o facto de ter colegas de turma que praticavam 

outros desportos como basquetebol, karaté, e hóquei em patins fez com que eu 

fosse ver vários jogos de diversas modalidades e principalmente o basquetebol 

estivesse presente em termos de prática desportiva (dimensão de afiliação).  

Desde que me lembro a melhor parte do meu dia era quando estava a 

praticar desporto com os meus amigos: futebol de rua, futebol com os bancos a 

servirem de baliza e com uma bola de ténis, e andar de bicicleta são poucos 

exemplos dos muitos jogos que eu realizava e que me faziam sentir bem, é 

algo difícil de explicar mas parecia que o tempo passava num ápice. O tempo 

continua a passar e o desporto é algo de que não abdico. 

Outro fator que fez com que o meu gosto pelo Desporto se tornasse cada 

vez forte foi ter professores que sempre fizeram com que eu gostasse de 

Educação Física. Neste aspeto, a professora do 12º ano foi preponderante nas 

minha escolha da Faculdade, falou-me muito da FADEUP descrevendo-a como 

a melhor do país nesta área e disponibilizou-se a trabalhar “extra-aulas” com os 

alunos que iam realizar os pré-requisitos o que me marcou de uma maneira 

muito positiva (dimensão institucional). Tudo o que a professora descreveu 

tornou-se realidade quando realizei os pré-requisitos na FADEUP, as 

condições da Faculdade deixaram-me completamente afeiçoado e aquela 

semana fez com que todas as micro dúvidas se dissipassem. Ser bom a 

Desporto já não chegava, eu queria conhecer o Desporto, eu queria trabalhar 

esta chama que esteve sempre dentro de mim. 

Depois de finalizar a Licenciatura pensei muito sobre o mestrado a 

escolher. Nesta importante fase foram várias situações que me fizeram optar 

por ingressar no Mestrado do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário, entre elas: as diversas trocas de impressões 

com colegas que estavam a realizar os diferentes Mestrados, mais 

propriamente, os seguintes: Mestrado do 2º Ciclo em EEFEBS; Mestrado do 2º 

Ciclo em Gestão Desportiva e o Mestrado do 2º Ciclo em Treino de Alto 

Rendimento. Reduzi à partida as minhas escolhas a três mestrados possíveis, 

e optei por falar com pessoas que já estavam a vivenciar a experiência de cada 

um desses mestrados.  
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Foram também muito importantes as conversas com os meus pais sobre 

o que poderia ser a melhor escolha para o meu futuro, dada a realidade com 

que nos deparamos. Neste contexto, porque muitas vezes a experiência 

profissional, no caso da minha mãe (professora de Físico-Química) poderia 

ajudar a facilitar a minha escolha. 

Por último, um dos fatores mais preponderantes na minha escolha 

deveu-se ao facto de já ter vivenciado uma experiência muito positiva que se 

assemelhava a ser professor (estágio de treinador de futebol no Leça do Balio 

referente às Unidades Curriculares de Metodologia II e III – Treino Desportivo – 

Futebol). Não é exatamente a mesma coisa pois em situação de treino, 

normalmente todos os praticantes estão predispostos a realizar o Desporto em 

questão. Mas a grande diferença foi o que me fez pensar ainda mais, se no 

futebol eu gostava de treinar e não tinha que incutir nenhum gosto em especial 

pela modalidade aos praticantes, como seria lidar com um grupo distinto de 

jovens, dos quais não sabia os gostos e as escolhas? E como faria com que 

eles gostassem das aulas e da prática desportiva alicerçada às mesmas?  

Resumindo e concluindo, todos estes pontos aliados à constante procura 

de resposta a algumas questões que sempre me perseguiram, fizeram com 

que optasse por escolher o Mestrado do 2º Ciclo em EEFEBS. As perguntas 

eram as seguintes: Se conseguiria lidar com uma turma? Se conseguiria fazer 

com que os alunos evoluíssem nas diversas modalidades? Se conseguiria 

ensinar uma modalidade na qual não estou tanto à vontade? Se conseguiria 

incutir nos alunos o gosto pelas minhas aulas e pelo desporto?  

 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Antes de iniciar as minhas expetativas para o Estágio Profissional penso 

ser importante falar das minhas caraterísticas enquanto indivíduo. 

O meu percurso de vida, as minhas vivências, e as minhas crenças 

fizeram com que a minha personalidade se fosse transformando. O clima vivido 

no meu seio familiar fez com que eu me tornasse extrovertido e falador; o 

futebol fez com que me tornasse persistente, competitivo, líder e batalhador; a 

Escola fez com que eu ficasse organizado, metódico, e perfecionista. Posso 
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assim dizer que no meu percurso de vida todas as vivências foram moldando a 

minha personalidade.  

Definirmos a nossa personalidade é uma tarefa difícil, ainda assim 

através dos comportamentos das pessoas com quem convivemos no dia-a-dia, 

através das experiências vividas, e outras situações podemos escolher alguns 

adjetivos para nos definirmos enquanto indivíduos únicos. Os seguintes podem 

representar o meu modo de ser e de estar e não diferem muito do que as 

pessoas pensam de mim e do que me têm demonstrado ao longo da vida. São 

os seguintes: perfecionista, organizado, metódico, divertido, competitivo, 

extrovertido, falador, líder, interativo, observador, persistente, afetuoso, entre 

outros. Todas estas características têm uma transmutação para o que poderá 

ser um professor de Educação Física. 

As minhas grandes expectativas para este ano de estágio passavam por 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, de forma a poder 

tornar-me autónomo como professor e saber lidar com um grupo de alunos 

com diferentes características e ideias. Foi um ano trabalhoso, mas quando 

fazemos o que gostamos tudo se torna mais fácil. 

No que concerne às expetativas quanto às tarefas a realizar pensei que 

iam ser mais ou menos as mesmas que vivenciei no ano anterior, mas desta 

vez iria ter que realizá-las individualmente e não em grupo. Posto isto, estava à 

espera de realizar planos de aula, reflexões, unidades temáticas, modelos de 

estrutura do conhecimento (Mec’s), o portefólio digital, e relatórios de ações de 

formação ou de atividades realizadas.  

O que aconteceu na realidade foi um pouco diferente, em acréscimo a 

estas tarefas tive que realizar um Dossier todos os períodos para cada uma 

das turmas com todo o trabalho realizado durante os mesmos para entregar à 

professora cooperante, fiquei responsável por algumas visitas de estudo 

realizadas no âmbito do grupo de Educação Física, e nas duas unidades 

curriculares: tópicos I e tópicos II surgiram trabalhos, relatórios e testes.  

Quanto à tarefa de realizar o portefólio digital pensei que seria mais de ir 

atualizando ao nosso ritmo, mas para que a orientadora de estágio pudesse 

verificar todo o trabalho realizado fi-lo semana a semana.  

Todas estas tarefas tiveram os seus objetivos e foram importantes, mas 

no meu ponto de vista realizar o portefólio digital foi muito benéfico pois 
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consegui ter o trabalho todo em dia, trabalhava como se tivesse um prazo e 

muitas das vezes consegui adiantar trabalho para que pudesse começar a 

realizar o presente documento (relatório de estágio). Por vezes a obrigação de 

ter datas de trabalho pode ser anti produtiva mas no meu caso penso que teve 

o efeito contrário, consegui orientar-me bem e dividir o meu tempo de trabalho 

com os meus a fazeres diários.  

Quanto à mobilização de saberes, inicialmente pensei que estaria 

preparado para qualquer coisa que surgisse ainda assim houve momentos em 

que tive que me preparar mais afincadamente, consultar a literatura chave, e 

criar estratégias.   

A utilização do Modelo de Educação Desportiva (MED) adaptado para a 

realidade com que me deparei mostrou-se muito benéfica. Primeiramente é 

importante dizer que segundo Pereira (2012) “são três os domínios sobre os 

quais o MED procura incidir na sua abordagem: o cognitivo, o motor e o sócio 

afetivo. Ao providenciar experiências autênticas e pedagogicamente ricas de 

desporto no contexto da EF, o MED propôs-se a ajudar os alunos a se 

tornarem desportivamente competentes, cultos e entusiastas.” Esta pequena 

definição do MED demonstra de uma forma simplista o que representa este 

modelo. Na minha situação as principais dificuldades sentidas foram na 

adaptação do modelo para cada modalidade, passo a explicar: iniciei o MED 

nas primeiras aulas definindo equipas na turma e para que houvesse uma 

competição do início ao fim do ano, se por exemplo no futebol dava para 

participarem com as equipas pré-definidas; e no basquetebol dividindo a equipa 

em duas poderiam participar na mesma só com elementos das suas equipas; 

no badminton e no atletismo já tiveram que competir individualmente de forma 

a captar pontos para a equipa. Foram diversas as situações em que tive que 

adaptar, imaginemos que a ativação geral contava para a pontuação e 

funcionava apenas se fizéssemos duas equipas, o que fazia com que as três 

equipas pré-definidas inicialmente se misturassem, nestes casos a pontuação 

contava individualmente. Este parágrafo é uma pequena amostra das 

adaptações feitas ao longo do ano, mas que do meu ponto de vista foram muito 

benéficas para a aula e para os alunos. O facto de haver pontuação em todas 

as aulas fez com que estivessem motivados e empenhados em todas as 
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tarefas e com que se tornassem competentes, cultos e entusiastas nas 

diferentes modalidades abordadas. 

Quando tive que abordar Judo nas minhas aulas deparei-me com uma 

daqueles momentos em que não sabia se iria conseguir ser tão bom como nas 

outras modalidades, fiquei completamente surpreso quando percebi que para 

além de conseguir lecionar a modalidade consegui que os alunos, que 

inicialmente estavam reticentes começassem a gostar da modalidade e fui mais 

minucioso na procura de teoria para sustentar a prática. Falei com colegas que 

estavam a par da modalidade, pesquisei e penso que consegui realizar uma 

Unidade Temática que foi de encontro às dificuldades da minha turma e 

consegui ultrapassar este obstáculo com distinção.  

Antes de visitar a Escola estava ansioso para saber como seriam os 

alunos, o grupo de Educação Física (EF), e grupo de estágio. Devo dizer que a 

primeira impressão foi muito boa, a Escola tinha condições muito favoráveis 

para a prática Desportiva (1 Pavilhão Polidesportivo e 2 campos exteriores); os 

professores foram recetivos e ofereceram-se para ajudar no que precisasse; e 

o grupo de Estágio começou logo a definir estratégias que achamos 

concretizáveis para o estágio profissional, como por exemplo a divisão de 

tarefas e calendarização de atividades. Ao longo deste ano de estágio 

pedagógico o grupo de estágio esteve sempre unido; houve uma grande 

entreajuda; muitas reuniões onde discutimos e refletimos acerca da prática 

pedagógica; dos MEC’s; do relatório de estágio; do Evento Culminante entre 

outros aspetos muito preponderantes. Isto fez com que todo o trabalho se 

tornasse menos monótono e se provasse que uma pessoa pode ser muito 

competente e trabalhadora, mas quando juntamos quatro pessoas existe 

sempre um acréscimo positivo que nos torna mais competentes ainda.  

Sabendo que nada é fácil nesta vida esperava também que fosse um 

ano repleto de agradáveis surpresas e onde conseguisse deixar nos alunos 

algo de mim e receber algo deles. Não espera ter duas turmas para lecionar 

mas foi o que aconteceu, uma do 12º ano de escolaridade do curso de Design 

e outra do 9º ano de escolaridade. Foram duas turmas muito marcantes neste 

ano de estágio onde espero e acredito ter deixado a minha marca enquanto 

professor e nas quais ensinei e aprendi muito.   
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De um modo geral, penso que as minhas expetativas foram 

completamente alcançadas. Tive um grupo de estágio com o qual pude discutir 

e refletir a prática pedagógica e consegui trabalhar na perfeição. Tive duas 

turmas muito aplicadas com as quais consegui criar uma boa interação e 

melhorar como professor. E sobretudo consegui responder a todas as 

perguntas que me foram “perseguindo” ao longo dos tempos de forma notável 

e agradável, o que demonstra que fiz a escolha certa no que concerne ao 

mestrado.  

Depois de vivenciar esta experiência de professor estagiário penso que 

esta frase demonstra muito do ensino. É notório nas expressões faciais dos 

alunos quando os jogos são de competição; quando a aula é interessante e 

interativa; quando está presente o espírito competitivo; quando os alunos 

desejam que a aula não acabe e pedem para jogar mais 5 minutos, todos estes 

pequenos momentos e maneiras de expressão estão a ensinar-nos a nós 

professores que se planearmos uma aula interessante, se soubermos motivar e 

“vasculhar” as habilidades particulares de todos os elementos constituintes de 

uma turma, conseguimos formar um grupo forte que tem vontade de participar 

e de saber mais.  

Concluindo, espero continuar a responder às perguntas que todos os 

dias aparecem de um modo positivo e espero continuar com esta sensação de 

que me formei para fazer algo que gosto, mesmo que a realidade do ensino em 

Portugal continue complicada.  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

Neste capítulo serão referidas todas as variáveis que influenciaram o 

Estágio Profissional (EP) no que concerne à sua prática de ensino 

supervisionada. Deste modo, será feito um breve enquadramento legal e 

institucional do ponto de vista legislativo e regulamentar ao nível do Ministério 

da Educação, da Universidade do Porto (UP) e da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP).  

Será também realizado um enquadramento funcional que abrange uma 

caracterização do contexto de estágio no qual foi inserido: a Escola – os 

recursos da mesma; o núcleo de estágio; o grupo de Educação Física; e a 

turma). 

 

3.1 Vertente Legal e Institucional 

 

O EP nomeadamente a Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

encontra-se orientado, tendo como referência questões legais, funcionais e 

institucionais.  

Em termos estruturais e funcionais o Estágio Profissional engloba os 

princípios descritos na legislação específica, mais concretamente no Decreto-

Lei nº 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n°. 107/2008, de 25 

de Junho, e pelo Decreto-Lei n° 230/2009, de 14 de Setembro e no Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, bem como o Regulamento Geral dos segundos 

ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e o regulamento específico 

do 2º ciclo habilita ao grau de mestre. 

Para que seja atribuído o grau de mestre ao aluno é necessário realizar 

um plano de estudos com todas as unidades curriculares inerentes, concluindo 

com o EP e a elaboração de um relatório e posterior defesa. O professor 

estagiário deve ter bom aproveitamento a todas estas tarefas. 

Institucionalmente, o EP insere-se no 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sendo regido 
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pelas normas definidas pela instituição universitária estando superiormente 

enquadrado pela legislação específica para a habilitação para a docência nos 

respetivos ciclos de ensino, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 

de Fevereiro. Este decorre nos 3º e 4º semestres e é constituído pela PES 

(iniciando as atividades pedagógicas no dia 1 de Setembro e acompanhando-

as até ao final do ano letivo, de acordo com a escola onde se realiza o EP) e 

pelo Relatório Final de Estágio. 

Num conceito de integração do estudante estagiário na vida profissional 

de forma progressiva e orientada numa escola e com vista ao desenvolvimento 

das suas competências profissionais a dominar para exercer a profissão de ser 

professor de Educação Física são definidas três áreas de desempenho1: área 1 

– organização e gestão do ensino e da aprendizagem, área 2 e 3 – participação 

na escola e relações com a comunidade, área 4 – desenvolvimento 

profissional.  

 

3.2 – Enquadramento Funcional 

 

3.2.1 – Caracterização da Escola Cooperante e funcionamento do Grupo 

de Educação Física e Núcleo de Estágio 

 

A Escola EB 2/3 Nicolau Nasoni fica localizada na cidade do Porto, mais 

concretamente, na Rua de Santo António de Contumil, pertencente à freguesia 

de Campanhã. Faz parte do Agrupamento de Escolas de António Nobre, 

formado no ano letivo 2011/2012 e constituído pelas Escolas EB 2/3 Nicolau 

Nasoni, EB 1/JI São João de Deus, EB 1 Monte Aventino, EB 1 Montebello, EB 

2/3 da Areosa e pela Escola ES 3 António Nobre, onde o agrupamento está 

sediado. 

A Escola EB 2/3 Nicolau Nasoni serve a comunidade desde 1992 e é 

composta por dois edifícios principais. Num dos edifícios está presente o 

Pavilhão Polidesportivo que é constituído por diversos espaços direcionados 

para o ensino da Educação Física e para a prática desportiva. No outro edifício 

situam-se todas as salas de aula, órgãos administrativos, gabinetes de 

                                                           
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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docência, quartos de banho, cozinha, refeitório, bar, secretaria, reprografia, e 

um conjunto de serviços indispensáveis ao funcionamento da instituição.  

Esta Escola possui um espaço ao ar livre com uma vasta área 

arborizada, nada comum em instituições das grandes áreas urbanas. Este 

espaço encontra-se preparado para a prática desportiva. 

Relativamente ao espaço físico, a escola contempla, então, espaços de 

ensino e de apoio ao ensino, espaços de circulação, campo de jogos, 

instalações gimnodesportivas, recreios descobertos e jardins. Destaque para o 

Pavilhão Polidesportivo que apresenta condições muito boas. Este espaço é 

constituído por um recinto Multiusos com bancada, uma sala de Ginástica com 

espelho, seis balneários, um gabinete médico, um gabinete para a 

administração, uma sala de professores, dois quartos de banhos e uma 

arrecadação para o material desportivo. Neste local existem ainda três saídas 

de emergência com portas blindadas que garante a segurança do espaço em 

casos de urgência. No exterior existe um campo de jogos que contempla 

balizas de andebol e futsal, cestos de basquetebol e ainda uma pista de 

atletismo. Como tal, possibilita a prática de diversas modalidades, nucleares e 

alternativas, funcionando, à semelhança do pavilhão, como uma opção válida 

para as aulas de Educação Física. Para além disso, permite aos alunos a 

prática desportiva informal nos intervalos ou nos momentos de recreio...Desta 

forma, e tendo em conta o atual cenário escolar, onde a inexistência ou 

degradação das instalações desportivas são a regra e não a exceção, esta 

escola representa um verdadeiro “oásis” para os docentes de Educação Física, 

proporcionando excelentes condições materiais e espaciais para o 

desenvolvimento das suas ações pedagógicas (ver anexo 1). 

O grupo de Educação Física da Escola é composto por cinco 

professores e o horário de ocupação dos espaços (Roulement) indica a cada 

professor, qual o espaço que lhe está destinado.  

A nossa professora cooperante tinha que lecionar sete turmas, ou seja, 

dividiu no início do ano letivo estas turmas pelos quatro estudantes estagiários. 

Ficamos assim responsáveis por uma das turmas, que seria a turma com a 

qual iríamos trabalhar o ano inteiro. As restantes foram divididas 

equitativamente pelos quatro: lecionava-mos ¼ das aulas de uma das turmas; 

e noutra dividíamos o tempo de aulas com outro colega estagiário. Algo que foi 
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alterado a meio do ano letivo para poder continuar com o estudo investigação-

ação que estava a realizar. Sendo assim, ajustei com os meus colegas de 

forma a lecionar o ano inteiro a umas das turmas que teríamos que lecionar 

com outro colega ficando assim com duas turmas efetivas. 

O grupo de Educação Física e o Núcleo de Estágio estiveram sempre 

interligados, sempre que nos surgia uma ideia, uma dúvida, nunca deixamos de 

perguntar aos professores presentes que nos foram ajudando em alguns 

aspetos ao longo do ano. Neste caso à que falar de uma pessoa em particular, 

o Professor Podstawski, que não tinha necessidade de nos dar tanta atenção 

quanto deu e que acabou por ser mais um “professor cooperante”, com ele 

participamos em jogos de futebol contra polícias; contra alunos (criamos uma 

relação mais próxima com todos eles). Uma coisa que com certeza me vou 

lembrar num futuro próximo e que o professor dizia variadíssimas vezes é que 

muitos dos alunos não brincam em casa, e o simples facto de brincarmos um 

pouco com eles, participarmos nos jogos das aulas faz com que eles tenham 

esses “momentos de diversão” que só trazem aspetos positivos para 

momentos seguintes. Ficam a respeitar-nos, a gostar mais de nós, e a saber 

que estamos ali também para lhes proporcionar bons momentos numa fase tão 

delicada que é a formação de um jovem. 

A Professora Júlia foi muito importante nos planeamentos realizados 

antes das ações de formação, das visitas de estudo, do Evento Culminante, e é 

de realçar que tal como todos os professores do grupo de Educação Física 

esteve sempre presente em todas as atividades que realizamos e em todos os 

momentos que definimos para mobilizar a comunidade escolar para a prática 

desportiva.  

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que após a descrição de todos 

estes aspetos essenciais é possível afirmar que a Escola EB 2/3 Nicolau 

Nasoni possui excelentes condições (a todos os níveis) e providência aos 

professores ferramentas válidas para a lecionação desta disciplina e das várias 

matérias que lhe estão inerentes.  
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3.2.2 – Caraterização dos alunos 

 

A nossa tarefa enquanto professores é centrarmo-nos na aprendizagem 

dos alunos, portanto é fundamental ter conhecimento de certas rotinas, 

vivências, e capacidades para conseguirmos adotar as estratégias corretas e 

eficazes quando os confrontamos no terreno. É necessário perceber a sua 

“linguagem” tendo sempre em conta as faixas etárias em que se encontram. 

Neste sentido, foi realizado um estudo, no início do ano de natureza descritiva 

com vista a uma caracterização sociodemográfica. 

Nesta medida, a amostra deste estudo foi realizada no presente ano 

letivo 2012/2013 e retirada da turma B do 9º ano de escolaridade, da Escola 

EB 2/3 Nicolau Nasoni do Agrupamento de Escolas António Nobre, acerca da 

disciplina de Educação Física. 

A turma é constituída por 17 alunos, 9 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. 

De realçar que nesta turma existe um aluno com NEE (Necessidades 

Educativas Especiais) – deficiência auditiva.  

Para a realização deste estudo o Núcleo de Estágio de Educação Física 

criou uma ficha de caracterização individual do aluno (ver anexo 2). Esta ficha 

visa um conjunto de parâmetros considerados relevantes para um melhor 

conhecimento individual dos alunos. As perguntas são de resposta fechada de 

modo a evitar ambiguidade de respostas. A ficha contemplou diferentes áreas: 

Dados Biográficos, Agregado Familiar, Dados Antropométricos/Saúde/Estilo de 

Vida, Situação Escolar do Ano Anterior, Historial de Educação Física, Situação 

Desportiva, e Expectativas. 

A ficha foi distribuída e preenchida na parte inicial da aula de 

apresentação no dia 19 de Setembro de 2012.  

Sempre que os alunos mostraram dificuldades tiveram a minha e a ajuda 

da professora cooperante. 

Após a recolha dos dados, os mesmos foram analisados e tratados 

estatisticamente de forma descritiva através da média e da frequência de 

respostas a cada questão.  

Seguem-se os resultados do estudo realizado. 
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Sexo: Na figura 1 podemos observar a distribuição dos alunos por sexo. 

Existem 9 alunos do sexo feminino e 12 alunos do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

Ano de Nascimento: Na figura 2 podemos observar a distribuição dos alunos 

por ano de nascimento. A turma é constituída por 12 alunos nascidos no ano 

de 1998 e 5 alunos nascidos no ano de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

Residência: Na figura 3 podemos observar a percentagem referente à 

residência dos alunos. No Porto vivem 13 alunos, em Gondomar 2 alunos e na 

Maia 1 aluno. Um dos alunos não respondeu à questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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Idade dos Pais: Na figura 4 podemos observar dados relativos com a idade 

dos pais. A grande maioria dos pais apresenta idades compreendidas entre os 

40 e os 49 anos. No caso das mães, verifica-se uma grande maioria entre os 

30 e os 49 anos. De realçar que faltaram 2 respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitações Literárias dos Pais: Na figura 5 verifica-se que apenas uma mãe 

se encontra Licenciada e que a maioria está dividida pelo 12º e 9º ano onde 

temos três mães para cada um dos anos referidos. No que toca aos pais, 

verifica-se que a grande maioria tem como habilitações literárias o 9ºano. De 

realçar que 5 respostas não foram contabilizadas ou porque não 

correspondiam ao questionado ou por não apresentarem qualquer resposta. 

 

 

 

Figura 4 

Figura 5 
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Grau de Parentesco do Encarregado de Educação: Na figura 6 podemos 

observar que a função de Encarregado de Educação é desempenhada apenas 

pelos pais. Para 13 dos alunos as mães desempenham esta função. Por outro 

lado, apenas 4 dos alunos tem o pai como encarregado de educação.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Irmãos: Como é possível verificar na figura 7, seis dos alunos têm 

um irmão; dois têm dois irmãos e 5 são filhos únicos. Os restantes não 

responderam à questão. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Elementos do Agregado Familiar: Na figura 8 podemos observar que existe 

uma grande variabilidade na constituição do agregado familiar. Na maioria os 

alunos representam três das categorias apresentadas: 7 vivem com os pais; 4 

com os pais e irmão e 2 com os pais e a irmã. De relembrar que 2 dos alunos 

não responderam a esta questão. 

Figura 6 

Figura 7 
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Peso: Na figura 9 podemos verificar que o peso das raparigas varia entre os 

45kg e os 85kg, enquanto nos rapazes os valores estão entre os 51kg e os 

75kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Altura: Na figura 10 podemos verificar que a altura das raparigas varia entre os 

153cm e os 170cm, enquanto nos rapazes os valores encontram-se entre os 

159cm e os 187cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Figura 9 

Figura 10 
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Saúde: Na figura 11, no que toca à saúde dos alunos podemos constatar que 

ninguém apresenta um impedimento para a prática da modalidade e todos vêm 

e ouvem bem. Apesar de termos um aluno com NEE (deficiência auditiva), ele 

referiu no questionário que ouvia bem porque usava aparelho auditivo. No que 

toca às lesões temos 6 alunos que referiram que já tiveram roturas, entorses, e 

relacionadas com os membros superiores e inferiores. Quatro dos alunos 

referiram que já foram operados (a orelhas, ao nariz, às amígdalas, ao braço, 

ao Apêndice e aos pés). E por fim, dois dos alunos referiram o facto de terem 

asma. 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos Gerais: Quanto aos hábitos gerais não foi preciso realizar uma figura 

estatística visto todos os alunos da turma terem a mesma resposta às três 

perguntas feitas: Se fuma, se bebe e se sai à noite. Todos responderam 

negativamente às três questões. 

 

Horas de Sono: Ao analisarmos a figura 12 podemos verificar que a maioria 

dos alunos dorme 8h ou menos de 8h por dia (15 alunos). Apenas 2 alunos 

dormem mais de 8horas diárias. 

 

 

                                                   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12 
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Reprovação: Ao observarmos a figura 13 podemos verificar que apenas 4 

alunos reprovaram. No questionário é referido que três reprovaram no 8º ano e 

uma no 9º ano.  

 

 

 

Deslocação para a escola: Na figura 13 podemos verificar que a maioria dos 

alunos vai de autocarro para a Escola; quatro vão de carro e os restantes 3 a 

pé o que pode indicar que a sua área de residência não se encontra muito 

longe da Escola. 

 

 

 

 

Disciplinas Preferidas: Ao observarmos a figura 14 facilmente se verifica que 

a Educação Física, a História e o Português se destacam como favoritas entre 

os alunos. De realçar que muitos dos alunos nomearam mais do que uma 

disciplina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Figura 14 

Figura 15 
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Modalidades Preferidas 

Disciplinas menos Preferidas: Ao observarmos a figura 15 verificamos que a 

disciplina que os alunos destacam como a menos preferida é a Matemática 

seguindo-se a Físico-Química e as Ciências Naturais respetivamente. 

Aconteceu também nesta questão alguns dos alunos referirem mais do que 

uma disciplina. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades preferidas: Ao observarmos a figura 16 verificamos que as 

modalidades preferidas dos alunos são o Futebol e o Badminton. De realçar 

que no questionário não constava o “Multibol” que é uma modalidade que os 

alunos gostam muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de Educação Física do ano anterior: Ao analisarmos a figura 17 

podemos verificar que para além de ninguém ter tido negativa a maioria dos 

alunos obteve nota 3 e 4. Apenas 2 alunos tiraram nota 5 e 3 não responderam 

à pergunta. 

Figura 16 

Figura 17 
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Situação Desportiva: Ao analisarmos a figura 18 verificamos que 10 alunos 

não praticam qualquer Desporto fora da Escola realizando apenas as aulas de 

Educação Física. Os restantes 7 fazem Desporto em clubes (Futebol; Natação; 

entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta caracterização foi realizada a pedido da diretora de turma, e todos 

estes dados foram tratados para que fossem apresentados na primeira reunião 

de conselho de turma com o intuito dos professores ficarem a conhecer melhor 

alguns dados particulares dos alunos e da turma no geral. 

Como já referi anteriormente esta não foi a única turma que lecionei 

durante o ano letivo, a outra turma do curso profissional de Design do 12º ano 

de escolaridade também teve que preencher a mesma ficha de caracterização 

individual (anexo 2) mas não foi realizado um estudo estatístico devido ao 

número de elementos da turma ser muito reduzido, por apresentar três alunos 

com NEE – deficiência auditiva, e por os alunos já serem conhecidos pelos 

professores. Fiz com que preenchessem a ficha apenas para ficar a conhecer 

alguns aspetos que me puderam ajudar ao longo das aulas. 

Figura 18 

Figura 19 
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Alguns destes dados auxiliaram-me como professor estagiário no 

processo ensino-aprendizagem nas duas turmas às quais lecionei. Entre eles, 

as horas de sono, a zona de residência e a deslocação para a Escola que me 

auxiliaram na aula que tinha às 8h:30m. Pude verificar os alunos que podiam 

de algum modo atrasar-se por causa dos transportes, pude definir exercício de 

ativação tendo em conta as horas de sono e a predisposição dos alunos, no 

fundo criei estratégias que fossem benéficas para todos. 

O facto de saber que a disciplina de eleição dos alunos fez com que 

utilizasse estratégias mais trabalhadas e inovadoras, como por exemplo a 

utilização do MED para que os alunos mantivessem e melhorassem a opinião 

acerca da Educação Física. 

Nos aspetos relacionados à Saúde foi importante saber que uma das 

alunas partia várias vezes os membros por ter um problema relacionado com 

os ossos, isto fez com que tivesse uma maior atenção nos desportos de 

contacto relativamente a essa aluna. 

Na medição da altura e peso, foram ambos importantes para calcular o 

IMC (Índice de massa corporal) dos alunos, e para mostrar-lhes que podiam 

melhorar ao longo do ano letivo. 

O facto de saber que alguns alunos praticavam desporto fora da Escola, 

de saber quais as modalidades prediletas dos alunos e quais as notas na 

disciplina de Educação Física no ano anterior fez com que passasse a 

mensagem para todos os alunos que poderiam melhorar as notas, que iriam 

realizar modalidades que gostavam, outras que gostavam menos e outras que 

não conheciam mas iriam ter sempre a competição presente, e que o facto de 

praticarem desporto fora da Escola só lhes traria benefícios. 

Posto isto, resta apenas dizer que nem todos os dados tratados foram 

importantes para mim, mas muitos deles fizeram com que definisse estratégias 

e melhorasse a minha relação com alunos e com que as aulas fossem mais 

dinâmicas e interativas. 
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4. Prática Profissional 

 
4.1 Área 1 – Organização do Processo de Ensino – Aprendizagem 

 

4.1.1 - Primeiro Contacto com o Contexto Escolar 

 

 Sendo este primeiro momento uma completa novidade, 

irremediavelmente despoletou em mim uma enorme ansiedade, pois até então 

não fazia ideia de como seria a escola cooperante. Deparei-me com uma 

escola com condições muito favoráveis à aprendizagem e convívio dos alunos. 

Depois da reunião do conselho geral e de uma apresentação formal aos 

membros presentes na reunião, o núcleo de estágio reuniu-se para uma 

pequena visita pela escola orientada pela professora cooperante. Rapidamente 

verifiquei que a escola tinha todas as condições em termos espaciais e 

materiais para facilitar o nosso trabalho neste ano de EP e para a 

aprendizagem progressiva dos alunos.  

Ciente que seria um ano de constante avaliação, o primeiro contacto 

com a professora cooperante; com o grupo de EF e com o NE foram 

importantíssimos para que se criasse uma empatia inicial. Não foram precisos 

muitos momentos com os meus colegas do NE para que se começassem a 

criar estratégias para melhorar o nosso trabalho: marcamos algumas reuniões, 

dividimos tarefas, apoiamo-nos mutuamente, e tudo isto fez com que 

trabalhássemos em conjunto e funcionássemos na perfeição. O mesmo se 

passou com a professora cooperante, não foram precisos muitos momentos, 

nem muitas aulas com a supervisão da professora para perceber que estava lá 

para apoiar, ajudar, corrigir e, sobretudo, fazer com que fosse evoluindo nas 

tarefas que tinha que realizar ao longo do EP. No que toca ao grupo de EF, 

rapidamente se disponibilizaram para ajudar no que fosse necessário ao longo 

do ano e foram definidas datas para realizar ações de formação e torneios de 

caráter desportivo, com o propósito central de incutir o gosto pelo desporto na 

comunidade escolar. 

As primeiras reuniões foram importantes para que ficasse a conhecer 

melhor todo o envolvimento escolar. A troca de experiências com colegas e 
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funcionários fez com que a ansiedade inicial se dissipasse, transformando-se 

num ambiente agradável, divertido e favorável à minha aprendizagem enquanto 

Professor – Estagiário. 

O meu primeiro momento com as turmas foi a “cereja no topo do bolo”, 

os alunos não estavam habituados a algumas rotinas mas mostraram-se 

motivados e empenhados o que fez com que ficássemos a nos conhecer 

melhor. Apesar de numa das turmas me deparar com um caso que não estava 

à espera (apenas seis alunos, em que três deles apresentavam NEE, mais 

especificamente, deficiência auditiva), o primeiro momento acabou por ser logo 

de aprendizagem onde tive que adotar estratégias que exponho no estudo 

investigação ação para me conseguir apresentar com sucesso e ficar a 

conhecer melhor os alunos. 

Resta-me assim realçar que meu primeiro contacto com o contexto 

escolar não poderia ter sido mais favorável, as surpresas foram positivas, e só 

contribuíram para que continuasse motivado e empenhado em começar a 

trabalhar, a aprender e a ensinar.  

 

4.1.2 – Conceção e Planeamento 

 

“É a Teresa. 

É o Paulo. 

É a Margarida. 

É a Ana, a Lurdes, o Jorge, o Tiago e o Pedro. 

Sou eu. 

És tu. 

Somos nós. 

O Homem não nasce feito.  

A Humanidade está a emergir no concreto de cada pessoa, varão ou mulher. 

O eu de cada homem é o património definitivo desta humanidade a emergir 

como interioridade pessoal e convergência para uma comunhão universal. 

Nada se perde no vazio. O que de humano emerge no interior de cada pessoa 

converge para uma comunhão universal. 

É na história que está a brotar o que será a humanidade eterna. 
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… 

Não há crescimento humano sem opções, decisões, programações de vida, 

atitudes de amor e orientações livres e responsáveis. 

Cada pessoa surge com um leque inicial de possibilidades e condicionamentos. 

Mas isto não é o mais importante. 

O decisivo é não bloquear este Homem universal a emergir em nós e nos 

outros. 

Somos todos criadores deste Homem. 

A humanidade não é o monopólio de pessoas iluminadas ou de grupos de 

poder. 

Impedir a humanidade de emergir de modo original, único e diferente em cada 

pessoa é violentar o projecto humano. 

Ninguém tem o direito de realizar tais mutilações. 

É impedir a humanidade de acontecer. 

Este projecto terá êxito na medida em que todos participem segundo as suas 

capacidades e originalidades.”  

 

(Matias, 1989, p. 186-187) 

 

Nas linhas definidas na parábola acima citada, podemos facilmente 

conjeturar a formação do jovem aluno, um sujeito que “não nasce feito” e que é 

na “história” que vai construir, que pode começar a desenvolver o seu intelecto 

para que possa optar, decidir e programar a sua vida. O sujeito e, formação 

terá sempre “um leque de possibilidades e condicionamentos” que não devem 

ser mais do que impulsionadores e apoios para continuar a definir-se como 

pessoa, onde nós, professores, podemos ajudar sem interferir de forma direta e 

apoiando sempre a originalidade e o facto de cada pessoa ser “única”. 

A Escola é composta por uma grande diversidade de pessoas, com 

funções diferentes, que convivem e partilham conhecimento e experiências 

diariamente. Cada uma dessas pessoas é importante na conceção e no 

planeamento. Estes dois conteúdos devem ser apetrechados e cuidados de 

forma meticulosa, mas sem nos esquecermos que nunca podemos eliminar a 

originalidade, a individualidade, e as capacidades de cada sujeito.  
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Sem margem para dúvidas o processo mais trabalhado ao longo deste 

ano de estágio profissional foi o processo ensino aprendizagem. Tanto na 

planificação do ano letivo como na realização do ensino ao longo do ano, foram 

várias as estratégias criadas para melhorar este processo, tais como: criar 

situações de aprendizagem adequadas ao nível motor dos alunos; fazer uma 

boa gestão do tempo de aula; adaptar os programas de ensino e incidir no 

empenhamento motor. 

No sentido de começar a edificar o processo ensino aprendizagem, 

realizamos o levantamento de alguns documentos cruciais: Projeto Educativo 

de Escola, Projeto Curricular de Educação Física, Regulamento Interno. Esta 

pesquisa inicial, juntamente com o conhecimento do Programa Nacional de 

Educação Física, que foi várias vezes analisado e refletido durante o 1º ano do 

2º ciclo em EEFEBS, forneceu o enquadramento necessário para a conceção 

da minha atuação ao longo do ano letivo, indo ao encontro do significado da 

expressão: “Uma Escola para Todos”.   

 

4.1.2.1 – Análise de programas e condições de ensino 

 

“A tarefa do professor continua a ser a de levar as crianças a amar o 

conhecimento, a de as ensinar e pensar por si próprias e a conviver com todos, 

a de lhes proporcionar critérios, de forma a saberem discernir, a não se 

deixarem enganar, a saberem respeitar-se a si próprias e aos outros. 

A tarefa do professor é, hoje, porventura, mais complexa, mais 

ambiciosa. Os desafios são maiores. As necessidades são mais profundas, 

mais prementes. Por outro lado, o saber pedagógico está mais rico, a 

psicologia da aprendizagem ganhou profundidade, a sociologia das 

organizações multiplicou os seus conhecimentos. 

O professor é um profissional que tem de preparar (com os seus colegas 

de equipa, integrado numa instituição especializada) crianças e jovens para 

viverem numa sociedade agora mais complexa. Tem que ser capaz de 

discernir as chaves da cultura e tem de assumir o compromisso de as 

transformar e melhorar.” 

 

(Guerra, 2003, p.18) 
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No sentido de atingir os propósitos acima citados, ser professor implica, 

entre outras funções, e num primeiro plano, a “preparação” do ensino antes da 

sua mobilização para o terreno. É necessário conhecer a Escola no sentido 

particular e a comunidade escolar com a qual se vai trabalhar, qual o meio 

envolvente à mesma e o que pode oferecer à comunidade educativa. Devemos 

verificar as condições materiais, que mesmo sendo escassas não devem ser 

uma “desculpa” para não se ensinar, pois existe sempre uma solução para tudo 

(por ex: auto-construção de materiais desportivos). É também importante saber 

com quem se vai trabalhar, saber o tipo de turma, os alunos, do que gostam, 

que classificações obtiveram antes e, para isso, foi-lhes distribuída e 

preenchida uma ficha de caracterização (anexo 2).  

Tudo isto coadjuvado à interpretação dos programas nacionais e 

documentos locais da escola (que por vezes necessitam de pequenas 

adaptações), torna-se fulcral para que possamos definir objetivos sobre o que 

ensinar, e saber qual a metodologia a aplicar para que possamos alcançá-los. 

Neste quadro, é central termos presente os propósitos da disciplina, das 

competências gerais e específicas a atingir, e como utilizar a matéria de ensino 

para dar cumprimento aos propósitos da Educação Física.  

No meu caso, após realizar o levantamento de todas estas informações 

dos documentos de anos anteriores fornecidos pela professora cooperante (tais 

como: o Projeto Educativo Escola, o Regulamento Interno e o Regulamento de 

Educação Física), e através de conversas com elementos da comunidade 

escolar, pude começar a alicerçar uma ideia de todos os pontos descritos 

anteriormente.  

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

dedicado à revisão de matérias, tendo por referência a realização equilibrada e 

completa do que foi abordado durante os anos anteriores (Direção-Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2012). 

Depois de uma breve interpretação dos programas nacionais de acordo 

com o contexto no qual estava inserido procurei verificar se os alunos estavam 

preparados para a “revisão de matérias” ou se seria pertinente adaptar o 

programa de acordo com as vivências e as dificuldades da turma advindas dos 

anos anteriores. Isto fez com que realizasse um planeamento anual baseado 
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nas limitações encontradas na turma e definisse, conjuntamente com a 

professora cooperante, quais as modalidades e conteúdos a abordar durante o 

ano letivo 2012/2013.  

 

4.1.2.2 – Planos Anuais 

 

4.1.2.2.1 – Plano Anual 

 

 O plano anual começou a ser pensado e trabalhado logo no primeiro 

contacto que tive com a escola cooperante. Depois do núcleo de estágio ter 

participado numa reunião geral de professores, e de fazermos uma visita 

guiada à escola pela professora cooperante, a mesma propôs que 

realizássemos uma reunião com o intuito de planearmos o nosso ano de 

trabalho.  

Recordo-me na perfeição que começamos por dividir equitativamente as 

turmas pelas quais a professora cooperante estava encarregue. Na altura, cada 

um de nós ficou responsável por realizar o planeamento anual de uma turma, 

que seria a “nossa” turma durante todo o ano letivo, e a professora cooperante 

realizou com a nossa ajuda os planeamentos anuais das restantes. No meu 

caso, tive que realizar o plano anual de uma turma do 9º ano de escolaridade, 

onde foi muito importante a análise das condições do espaço de aula, 

equipamentos e materiais, das regras de funcionamento da disciplina de EF 

(regulamento interno), do plano de atividades anual da escola, com vista à não 

sobreposição de aulas e atividades escolares, e uma análise detalhada do 

calendário escolar 2012/2013.  

Segundo a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(2012): O 9º ano, sendo ano transitório entre o 3º ciclo e o Ensino Secundário 

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

equilibrada e completa do que foi abordado durante os anos anteriores.  

O facto de ser uma turma que ainda não tinha as bases suficientes para 

a “revisão de matérias” segundo observações e informações da professora 

cooperante, fez com que, decidisse-mos que seria pertinente continuar a incidir 

nos desportos coletivos ensinando novas habilidades motoras e revendo todas 

as habilidades já introduzidas em anos anteriores, sem descurar alguns dos 
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individuais onde teria que ter o mesmo cuidado. Decidimos assim, que 

lecionaria cinco jogos coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol, Tag-Rugby e 

Voleibol) e três individuais (Atletismo, Badminton e Judo), nos quais um deles 

teria que ser uma novidade para os alunos (o judo). 

Depois de resolvermos quais seriam as modalidades a ensinar, 

começamos a definir o tempo que teríamos para lecionar cada uma, contando 

todas as aulas disponíveis e retirando feriados. A professora cooperante 

rapidamente decidiu que seria melhor enfatizar os desportos coletivos dando 

maior tempo de aprendizagem aos alunos. Ficaram definidas o número de 

aulas para cada uma das modalidades da seguinte forma: no primeiro período 

6 aulas para Atletismo, 9 aulas para Basquetebol, e 10 aulas para Futebol; no 

segundo período 5 aulas para Badminton, 8 aulas para Andebol e 7 aulas para 

Tag-Rugby; e no terceiro período 8 aulas para Judo, e 11 aulas para Voleibol.  

Após a reunião, a professora cooperante enviou um e-mail para cada um 

dos professores estagiários para que se guiassem por essas orientações muito 

embora lhes fosse conferida a liberdade de realizar alterações.  

Os planos são modelos de atuação didático-metodológica; contêm 

decisões acerca de determinadas categorias didáticas, nos diferentes níveis do 

decurso temporal (e, logicamente, do conteúdo) do processo de ensino e 

aprendizagem (Bento, 1987). Demorei apenas algum tempo a elaborar o 

planeamento anual (ver anexo 3), que acabou por ser uma base importante 

durante todo o ano letivo, e que apesar de não ter sofrido alterações 

significativas, detinha um carácter flexível. 

 

4.1.2.2.2 – Plano Anual de Atividades 

 

 Tal como no planeamento anual, o plano anual de atividades começou a 

ser trabalhado e definido na primeira reunião do núcleo de estágio com a 

professora cooperante. Foi um documento forjado tendo em atenção o 

planeamento anual já realizado, bem como o plano de atividades da escola e 

do gabinete de EF, com o intuito de proporcionar experiências novas aos 

alunos que incutissem neles o gosto pelo desporto e a procura de atividade 

física extra aulas.  
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A professora cooperante definiu, em linhas gerais, o que teríamos que 

fazer ao longo do ano, cada um ficou responsável por realizar uma atividade ou 

uma ação de formação e teríamos todos que trabalhar juntamente com a 

organização do agrupamento de escolas da nossa comunidade educativa na 

realização do corta-mato. Inicialmente definimos o que iríamos fazer no 

primeiro período e quais as datas, pois era premente tratar já das atividades. 

Decidimos que iríamos realizar uma ação de formação de Kickboxing em fins 

de Novembro e em seguida em Dezembro iríamos ajudar na organização do 

corta-mato referente ao agrupamento de escolas.  

 Depois de algumas reuniões com o núcleo de estágio, fomos 

apresentando ideias do que seria para fazer no segundo e terceiro períodos. 

Foi assim que forjamos este documento que serviu para nos organizarmos e 

direcionarmos para a realização destas atividades.  

 Contrariamente ao plano anual, este documento sofreu algumas 

alterações: no primeiro período, adicionamos um torneio de futsal às atividades 

já planeadas; no segundo período, não realizamos nenhuma das atividades 

planeadas inicialmente, mas sim um torneio de futsal professores versus 

alunos, vários jogos semanais polícias versus professores/alunos e uma visita 

de estudo para alguns alunos irem ver o jogo de rugby Portugal versus Rússia; 

no terceiro período optamos por manter apenas o Evento Culminante, pois foi a 

atividade que ofereceu mais trabalho ao longo do ano, e na qual os alunos 

trabalharam noutras aulas (por ex: fazer a tabela de classificação – educação 

visual). 

O planeamento foi importante, na medida em que se materializou num 

guia, e fez com que não nos esquecêssemos que tínhamos que planificar, 

trabalhar e apresentar atividades para a comunidade escolar, sempre com o 

intuito de melhorar a relação com os alunos e com os colegas de trabalho, 

fazer com que os alunos conheçam outras atividades que não são lecionadas 

em Educação Física, e incentivar a procura de exercício físico extra escola 

realizando pequenas “amostras” de práticas desportivas na sociedade. A este 

respeito, uma definição do significado do desporto na escola não pode decorrer 

isoladamente, mas sim no contexto das funções que a escola e o desporto 

desempenham numa sociedade (Bento, 1987). Todas as atividades tiveram 

algo de positivo ao longo do ano e foram importantes em todos estes aspetos. 
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Uma reflexão crítica sobre o decurso das atividades realizadas é apresentada 

mais à frente, no ponto 4.2. 

 

4.1.2.3 – Unidade didática 

 

 Na elaboração das diversas unidades didáticas foi indispensável a 

entreajuda dos elementos do núcleo de estágio e da professora cooperante. 

Este nível de planeamento intermédio também foi alvo de modificações 

pontuais informadas pela prática e reflexão crítica em grupo. O excerto 

seguinte de uma reflexão traduz o espírito cooperativo supracitado: 

 

“Depois de uma reunião do núcleo de estágio (…), ficou decidido pelos 

demais membros que no módulo de Atletismo só iríamos abordar 

pormenorizadamente a Resistência Aeróbia. Posto isto, decidimos que o teste 

de Cooper se adequava para avaliar os alunos no que concerne a este aspeto 

e para facilitar e melhorar o processo ensino aprendizagem desta temática, que 

normalmente provoca falta de vontade de realizar as aulas.” (Justificação da 

Unidade Temática de Atletismo) 

 

Sempre tivemos liberdade total por parte de professora cooperante para 

planearmos as unidades temáticas. Nos momentos em que me senti mais 

inseguro, tais como, no planeamento das unidades temáticas de Atletismo e de 

Judo, optei ou por abordar os meus colegas do núcleo de estágio e da 

faculdade, ou a professora cooperante ou, ainda, professores do grupo de 

educação física.  

Tal como referido anteriormente, este documento, que serve de 

orientação para as diversas aulas, por vezes sofre alterações, ou porque os 

alunos não dominaram uma certa habilidade motora no tempo que nós 

planeamos; ou porque a habilidade motora foi rapidamente interiorizada; ou, 

ainda, devido a fatores que não foram previstos na altura do planeamento.  

Nos casos acima descritos, sentimos necessidade de ajustar e por vezes 

reajustar a UT. No meu caso eu abdiquei de realizar a consolidação de certas 

habilidades motoras, tal como o exemplo seguinte ilustra: “Posto isto, decidi 

que não deveria consolidar algumas habilidades motoras como: a cobertura 
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ofensiva e a contenção no nível básico; e a mobilidade, o espaço, o equilíbrio e 

a concentração no nível intermédio. O facto da Unidade Temática ter sido muito 

curta não permitiu que pudesse exercitar e, por fim, consolidar estas 

habilidades. Mesmo assim, pensei que seria pertinente para os alunos terem 

conhecimento destas habilidades motoras, para num futuro ser mais fácil 

consolidá-las. Obviamente, estas componentes acabaram por não ser 

avaliadas.” (Justificação da alteração da Unidade Temática de Futebol) 

Durante todo o ano letivo apenas uma das UT realizadas (a de Futebol) 

sofreu o tipo de alterações sublinhadas, o que significa que foram todas 

planeadas com uma ideia concreta do nível da turma, através das diversas 

avaliações iniciais. 

De realçar apenas que, inicialmente estava muito reticente quanto à 

inclusão do Judo no quadro de matérias a abordar. Tratava-se de uma 

disciplina onde apenas conhecia o que havia aprendido na Didática no 1º ano 

do mestrado de EEFEBS. Depois de muitas conversas informais com os 

colegas do núcleo de estágio, que se sentiam igualmente inseguros, de alguma 

pesquisa, e de conversas com colegas que dominavam a disciplina, consegui 

elaborar uma UT que revelou ter ido de encontro às reais dificuldades dos 

alunos. Não tive que alterar nada ao longo da mesma, e penso que consegui 

apresentar aos alunos uma modalidade individual diferente das outras, onde se 

mostraram sempre empenhados e motivados, onde aprenderam diversas HM e 

onde verifiquei uma enorme evolução da primeira para a última aula da UT. 

 

4.1.2.4 – Planos de aula 

 

 Com o guia das Unidades Didáticas, os planos de aula foram surgindo 

naturalmente: as ideias para exercícios, a pesquisa constante, os diversos 

diálogos em grupo fizeram com que não fosse muito desafiante planear uma 

aula com princípio, meio e fim.  

 Recordo-me que logo na primeira reunião com a professora cooperante 

e o núcleo de estágio, foi-nos entregue um plano de aula base para que nos 

pudéssemos guiar ao longo do ano. Isto juntamente com o conhecimento 

adquirido ao longo do primeiro ano do mestrado de EEFEBS (planos de aula 

concebidos para as diversas didáticas, em que cada professor tinham um 
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“estilo próprio”) fez com que a realização dos mesmos, durante este ano, não 

se constituísse num problema para mim. 

 As alterações nos planos de aula são visíveis se verificarmos diferentes 

alturas do ano nomeadamente: no tamanho da letra utilizada; na colocação de 

anexos para os alongamentos e para a pontuação referente ao modelo de 

educação desportiva; e pequenas correções estruturais. Fui sempre alterando 

o documento face às indicações dadas pela professora cooperante, e 

rapidamente ficou definida a estrutura e formato corretos. 

No que concerne aos exercícios a planear, foram algumas as 

dificuldades sentidas ao longo do ano. Como eu optei por utilizar um modelo de 

ensino baseado numa adaptação do MED, tive sempre que realizar exercícios 

com pontuação e que fossem de encontro a uma competição saudável entre as 

equipas criadas no início do ano.  

No início, tornou-se difícil, principalmente nas modalidades individuais, 

conceber e lembrar-me de exercícios que tivessem pontuação, mas, aos 

poucos, fui-me lembrando de algumas estratégias que foram benéficas para a 

motivação dos alunos em todas as disciplinas. Por exemplo, em vez de realizar 

exercícios em que funcionavam em equipa, realizavam exercícios 

individualmente em que a pontuação era convertida para a equipa.  

 De um modo geral, penso que não tive muita dificuldade nesta temática 

onde me senti muito à vontade principalmente nos jogos coletivos, pois nos 

individuais sentia que tinha que realizar exercícios mais aliciantes e inovadores 

para que os alunos ficassem motivados e empenhados na tarefa.   

 

4.1.3 – Realização 

 

4.1.3.1 – Disciplina e Controlo da Turma 

 

Logo no início do ano letivo, foi realizada uma reunião do conselho de 

turma. Como já foi referido anteriormente, eu tinha realizado um estudo turma, 

de natureza descritiva, em colaboração com a diretora de turma que acabou 

por apresenta-lo aos restantes professores. Foram referidos diversos aspetos 

acerca dos alunos, entre eles: dados biográficos, agregado familiar, dados 

antropométricos/saúde/estilo de vida, situação escolar do ano anterior, historial 
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de educação física, situação desportiva, e expectativas. Penso que todos os 

aspetos tiveram a sua relevância, mas que o mais importante foram as 

conversas que fomos tendo durante a análise dos resultados apresentados.  

Muitos dos professores já conheciam a turma e fiquei muito agradado 

por saber que se tratava de uma turma muito bem comportada, com poucos 

repetentes, e onde os alunos gostavam de aprender.  

Uma das conversas mais extensas girou em torno do aluno com NEE 

(Necessidades Educativas Especiais) – deficiência auditiva. Mais 

concretamente acerca do modo de avaliação do mesmo, e qual a melhor 

maneira de lidar com ele, visto que era um aluno que chegava muitas vezes 

atrasado às aulas – exemplo de uma frase muito “oralizada”. Este foi um dos 

aspetos que, desde logo, me chamou a atenção e fez com que na aula 

seguinte falasse sobre os atrasos para a turma, no global, para que os alunos 

interiorizassem a mensagem. 

As primeiras aulas, que eu considero que são as aulas mais “críticas” do 

ano neste aspeto da disciplina e do controlo da turma, foram muito importantes 

para proporcionar uma boa primeira impressão, para conhecer melhor os 

alunos, e para os alunos ficarem a conhecer melhor o professor. Por isso 

mesmo, “realizamos um pequeno jogo, que teve como objetivo conhecermo-

nos melhor. Foi um momento importante (…), e serviu para que todos ficassem 

mais à vontade.” (Reflexão da aula 19-09-2012) 

 Logo nas primeiras duas aulas senti que criei uma empatia muito grande 

com a turma, não tinha quaisquer dúvidas que os alunos estavam empenhados 

e motivados nas tarefas propostas como podemos verificar através deste 

excerto de uma reflexão:  

 

“De um modo geral, fiquei muito contente com esta aula e com a semana de 

trabalho, os alunos mostraram-se empenhados na tarefa e apesar de ser uma 

unidade curricular que nem todos gostam, aplicam-se e esforçam-se para 

melhorar.” (Reflexão da aula 21-09-2012).  

 

Seria ambicioso dizer que já tinha a turma completamente disciplinada e 

controlada? Não sei! A verdade é que ao longo das semanas tudo se ia 

tornando mais simples, a turma ajudou muito e o facto de gostar das novidades 
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que eu ia introduzindo nas aulas, e dos exercícios serem sempre competitivos, 

fez com que se sentissem mais motivados e não tivessem tempo para 

comportamentos fora da tarefa.  

Indubitavelmente houve situações onde os alunos pontapearam bolas de 

basquetebol, situações em que demoravam a aproximar-se de mim nas 

transições dos exercícios, situações em que se metiam com o colega do lado, 

entre outras que se foram “desvanecendo” à medida que as aulas passavam.  

As estratégias adotadas para impedir estes comportamentos fora da 

tarefa eram, por exemplo: contar até cinco quando queria que os alunos se 

aproximassem de mim (se não chegassem a tempo tinham que realizar cinco 

flexões); ou aumentar o tom de voz quando verificava que os alunos estavam a 

falar com os colegas do lado; ou até indicar ao aluno que pontapeava várias 

vezes a bola de basquetebol que tinha que dizer dez vezes: “não chutar a bola 

de basquetebol”, para voltar ao exercício. No momento os alunos estranhavam, 

mas com o tempo percebiam que a aula se tornava mais fluída e mais dinâmica 

se eles cumprissem com as regras estabelecidas como por exemplo: não falar 

enquanto o professor está a explicar um exercício; ou não pontapear bolas de 

basquetebol, andebol e voleibol antes, durante ou após os exercícios.  

Se disser que a turma me facilitou em muito esta tarefa não estaria a 

mentir, os alunos podiam reclamar da suposta repreensão mas faziam sempre, 

e para além de fazerem aprendiam que se voltassem a não cumprir o 

combinado teriam que fazê-lo novamente. Quando estas dinâmicas referidas 

anteriormente começaram a fincar-se (por exemplo: a turma começou a 

perceber que quando eu começava a contar: 5,4…! Tinham que se aproximar 

de mim para eu instruir), facilitaram em muito o processo de ensino 

aprendizagem.    

 Ao longo do ano letivo, a relação turma-professor foi-se tornando tão boa 

que os alunos me pediam várias vezes para participar na aula com eles. 

Inicialmente não o fiz porque estava mais compenetrado na observação e na 

correção dos erros nas diversas HM ensinadas. Mas, ao longo das aulas, 

houve momentos em que participei sem que me pedissem de forma 

espontânea, e são momentos dos quais não me arrependo. Sempre que o fiz a 

turma aumentou a concentração e compenetração no jogo; às vezes quando as 

estratégias como: “o golo das raparigas vale o triplo”, ou “a bola tem que 
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passar por todos antes de marcarem golo”, não resultavam eu entrava no jogo 

e fazia com que as raparigas participassem, com que a bola passasse por 

todos, e sobretudo com que não houvesse amuos.  

Eu penso que quando participamos na aula não o devemos fazer só por 

fazer, mas sim com o intuito de melhorar o exercício, ou de ajudar um aluno 

com mais dificuldades, ou até para ensinar uma habilidade motora. Relembro 

que existe sempre o reverso da moeda, o aluno pode achar que só 

participamos na aula quando é para ajudá-lo; ou ao tentarmos demonstrar 

como se faz não temos a habilidade suficiente para o fazer. É preciso dominar 

as habilidades tecnicamente e saber que ao tomarmos certa atitude não vamos 

ferir suscetibilidades, para isto é necessário ter um à vontade muito grande 

com a turma e com o aluno em particular.   

 Recordo-me perfeitamente de um momento, já no final do ano letivo, em 

que a turma não estava a ter muito sucesso num dos exercícios planeados 

para uma aula de voleibol. O exercício era simples e os alunos não estavam a 

conseguir realizá-lo da maneira que eu queria. Poderia dever-se a vários 

aspetos: ou porque não estavam predispostos para a aula, ou porque estava 

calor, ou porque já estavam quase a acabar as aulas, ou até porque o exercício 

era demasiado fácil. Mas, eu senti que naquele momento tinha que intervir, 

tinha que criar algo que fizesse com que a “minha turma” mudasse a sua 

predisposição. Então disse: “Malta, se conseguirem entre vocês fazer quarenta 

passes podem escolher uma modalidade para praticarem nos últimos dez 

minutos da aula” de repente, um exercício onde estavam a fazer dois ou três 

passes, e muitas vezes pontapeavam a bola de voleibol, mudou para a 

conquista daqueles dez minutos do final da aula. Os alunos passaram a ter um 

objetivo. 

 Concluindo, penso que todos estes momentos que vamos vivendo ao 

longo do ano, em que a turma responde positivamente ao proposto pelo 

professor, demonstram que a turma está controlada e esta no “carril” correto. 

Nos momentos em que nós, os “condutores” prevemos um “descarrilamento” 

devemos reagir perante esse problema de forma a resolvê-lo e fazer com que o 

“comboio continue no seu carril”.  
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4.1.3.2 – Gestão do Tempo de Aula 

 

Segundo Mesquita (1997) o treinador deve utilizar algumas estratégias 

para aumentar o tempo de aprendizagem que o atleta dispõe para treinar, entre 

as quais se destacam: aumentar o tempo útil de treino; aumentar o tempo 

disponível para a prática e aumentar o tempo potencial de aprendizagem. 

Estes são aspetos aos quais o professor de EF também deve atender na 

gestão e organização da sua aula. 

A questão da gestão do tempo de aula surgiu imediatamente a seguir ao 

controlo da turma. Penso que depois de termos a turma controlada começamos 

a pensar em melhorar cada vez mais o processo de ensino aprendizagem. Há 

sempre algo a melhorar, e durante o ano letivo tive que criar estratégias que 

fossem de encontro ao que pretendia.  

 As aulas de 45 minutos foram a minha principal preocupação pois 

“reparei que o tempo que temos para realizar os exercícios é muito pouco.” 

(Reflexão da aula 21-09-2012). Não tinha a certeza se conseguiria realizar tudo 

o que tinha planeado, pois pareciam-me aulas muito curtas. Ao longo das aulas 

fui preparando o material antecipadamente, e fui realizando exercícios em 

progressão, evitando variações proeminentes na estrutura da aula fazendo com 

que as transições dos exercícios fossem mais curtas e que não tivesse que 

demorar muito tempo a instruir, pois os exercícios eram idênticos, apenas 

acrescentava variantes.  

O tempo por vezes era gerido tão meticulosamente que o facto de um 

aluno perder uma das aulas da unidade temática fazia com que perdesse 

conteúdos importantes e demonstrasse algumas falhas na aula seguinte, ou 

mesmo na avaliação. No seguinte excerto de uma reflexão podemos verificar 

um desses casos: 

 

“No geral os alunos conseguiram um bom desempenho face às 

circunstâncias (UT pequena), notou-se uma melhoria significativa em muitos 

dos casos. Os alunos que faltaram a algumas aulas demonstraram falhas nas 

habilidades motoras e gestos técnicos trabalhados nas mesmas o que 

demostra que é importante que venham a todas as aulas.” (Reflexão da aula 

15-02-2013). 
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Ao longo do ano letivo, quanto mais aulas lecionava maior era a 

confiança e maior era o desafio de gerir o tempo de aula. Não deixava de 

utilizar as estratégias anteriores mas tentava sempre inovar. Outras das 

estratégias que introduzi para melhorar a gestão do tempo de aula, tais como: 

começar a pedir aos alunos que não realizavam a aula por algum motivo para 

servirem de estatísticos e apontarem a pontuação das equipas, o que fazia 

com que ganhasse algum tempo para instruir ou para emitir feedbacks visto 

que era uma tarefa, até então, desempenhada por mim; e nomear dois alunos 

em cada aula para ficarem encarregues de recolher o material, deste modo, 

poderia falar com a turma sobre os aspetos menos positivos e logo de seguida 

ajudava-os a arrumar o material.    

Ao longo do ano letivo, as estratégias utilizadas foram melhorando a 

gestão do tempo de aula, e consecutivamente aumentando o tempo útil de 

aprendizagem. Outro dos aspetos que vai de encontro a uma boa gestão da 

aula foi o aperfeiçoamento da instrução, algo que vou referir no ponto seguinte.  

 

4.1.3.3 – Instrução 

 

 Para que o professor ensine é necessário que haja comunicação. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), é inquestionável o papel exercido pela 

comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem, qualquer 

que seja o contexto em que se estabelece. A transmissão de informação é uma 

das competências fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente 

a sua importância na aprendizagem. 

 Antes de mais, é importante perceber que instruir é algo muito complexo, 

e que existem diversas barreiras que podem fazer com que a mensagem que 

queremos passar não seja entendida. Algumas destas barreias são referidas 

por Rosado e Mesquita (2009): a perceção seletiva (vemos e escutamos 

seletivamente com base nas nossas necessidades, motivos, etc), a sobrecarga 

de informação (os alunos têm uma capacidade limitada de processar 

informações), a linguagem (as palavras têm significados diferentes para 

diferentes pessoas) e o receio de comunicar (ansiedade dos alunos ou dos 

atletas, por exemplo). Posto isto, é importante que a mensagem que queremos 
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passar aos alunos seja tratada cuidadosamente de acordo com estas 

categorias. É importante que só contenha a informação necessária para o 

exercício, e que a linguagem seja simples e fácil de entender.  

Procurei sempre cuidar a minha instrução de modo a ser percetível para 

todos os alunos. Aliada à minha instrução, estava sempre a demonstração, 

porque tinha na turma um aluno com NEE – deficiência auditiva, e segundo 

Coelho (2005), a imagem é essencial. Ela torna-se, muitas vezes, o referente. 

Deste modo, não estava apenas a dar atenção ao aluno com NEE, mas sim a 

todos os outros, porque quando o exercício não se tornava percetível através 

da informação, rapidamente era percebido através da demonstração, que 

muitas vezes era feita com os alunos.   

Foram raríssimas as vezes em que tive que parar uma situação de 

aprendizagem para voltar a instruir, até porque muitas vezes conseguia corrigir 

comportamentos e instruir na própria realização do exercício.  

 Segundo Rosado e Mesquita (2009), um dos aspetos que os professores 

devem ter em consideração na otimização da comunicação é o nível de 

atenção que o aluno apresenta. A minha experiência mostrou-me que sim, e 

que neste aspeto é importante ter o controlo da turma, pois se acontecer um 

aluno começar a falar com o colega do lado, ou começar a bater a bola no chão 

enquanto falamos, uma simples intervenção através de um olhar mais fixo, ou 

de uma mudança do nível de voz faz com que os alunos percebam que não 

estão a comportar-se corretamente. Em casos extremos, podemos mesmo 

focar-nos no aluno e proferir o nome dele, ou mesmo no grupo dizendo por 

exemplo: “Malta, eu estou a falar! Estejam atentos porque não quero mais 

perguntas quando começar o exercício!”.  

Outra das coisas que não dispensava era expressar a minha satisfação 

quando os alunos que faziam o que era pedido na instrução (por ex.: 

Espetáculo! Foi exatamente o que eu pedi!). Se estavam a realizar 

corretamente o exercício, ou a habilidade motora, ou faziam uma jogada muito 

boa, rapidamente reforçava positivamente estes momentos para os motivar a 

voltar a incidir no mesmo comportamento.  

  Em termos gerais, penso que não foi muito difícil fazer passar a 

mensagem e mostrar o que pretendia de cada exercício que planeava, mas os 

alunos ajudaram em muito, estando atentos e empenhados nas tarefas. 
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4.1.3.4 – Modelo de Educação Desportiva – Uma Motivação Extra 

 

 Rosado e Mesquita (2011), numa síntese dos resultados desta 

investigação, Cohen, Raudenbush e Ball (2003), referem que “os professores 

mais eficazes são diferentes dos outros porque atuam segundo o pressuposto 

de que o propósito da escola é promover a aprendizagem dos alunos: 

planificam cuidadosamente; utilizam materiais adequados; clarificam os 

objetivos para os alunos; mantêm um andamento vivo da aula; controlam o 

trabalho dos alunos com regularidade; ensinam de novo se os alunos 

apresentarem dificuldades; aproveitam bem o tempo de aula; utilizam 

estratégias de ensino coerentes.”  

 Esta pequena síntese poderia ser utilizada em diversos capítulos deste 

documento, socorri-me da mesma aqui, porque realça vários aspetos relativos 

ao ser um bom professor.  

Foi exatamente por querer marcar a diferença e mostrar uma nova 

perspetiva de ensino aos meus alunos neste ano de estágio profissional, que 

decidi utilizar uma adaptação do modelo de educação desportiva.  

Segundo Rosado e Mesquita (2011) “O modelo define-se como uma 

forma de educação lúdica e crítica às abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-

entendidos na relação da escola com o desporto e a competição.”  

Depois de dialogar com a professora cooperante, verifiquei que a 

utilização deste modelo de ensino era uma novidade naquela escola visto que 

os estudantes estagiários dos anos anteriores não o utilizaram. Como tinha 

vivenciado o MED enquanto aluno, na didática de Atletismo, no primeiro ano do 

mestrado e achei entusiasmante, foi mais um motivo para o introduzir na escola 

cooperante como se pode verificar através do seguinte excerto:  

 

“Nesta aula de 90 minutos de Atletismo ao 9º B da escola cooperante 

finalmente introduzi o MED (Modelo de Educação Desportiva) no planeamento 

desta aula.” (Reflexão da aula 03-10-2012)  
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Depois de quatro aulas, decidi que seria importante introduzir o MED, 

porque senti que os alunos estavam preparados. A turma estava controlada, os 

alunos mostravam-se sempre empenhados e motivados nas tarefas propostas, 

foi o momento ideal para lhes apresentar esta novidade.  

Dividi os alunos com a ajuda da professora cooperante em três equipas, 

nos quais foi delegada a tarefa de pensar num nome e num grito até à aula 

seguinte. Na aula em si, o MED foi utilizado através de um exercício que 

requeria competição entre as três equipas. Recordo-me perfeitamente que a 

motivação dos alunos aumentou “em flecha” e que foi uma aula muito 

dinâmica, onde a novidade MED foi muito bem recebida. Na aula de avaliação 

final de atletismo, os alunos, depois de serem avaliados deram-me a conhecer 

os respetivos nomes e gritos de cada equipa. Foi um momento onde 

inicialmente se sentiram envergonhados e reticentes, principalmente no que 

toca ao fazer o grito. 

 Reforço que “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, sendo o seu propósito formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta” (Rosado e Mesquita, 2011).  

Durante o ano letivo, tentei adaptar este modelo, penso que dei mais 

enfase ao entusiasmo pelo desporto, sem todavia esquecer da competência e 

da literacia desportiva. Os alunos que se encontravam lesionados ou que não 

faziam a aula por algum motivo justificado participavam na mesma como 

estatísticos, fazendo de árbitros e ajudando na colocação e arrumo do material, 

como se pode ler no seguinte excerto de uma reflexão:  

 

 “…não pôde realizar a aula por falta de material, ainda assim ajudou-me 

a aula toda como estatístico no que toca à pontuação das equipas.” (Reflexão 

da aula 02-11-2012) 

  

A este respeito, Siedentop (1994), citado por Rosado e Mesquita (2011), 

integrou seis características do desporto institucionalizado no MED: a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 
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os eventos culminantes. Todas elas estiveram presentes nas diferentes 

modalidades lecionadas, com exceção dos eventos culminantes, onde optei por 

juntar todas as modalidades e realizar apenas um evento culminante no final do 

ano letivo.  

Quando iniciei uma nova UT depois do Atletismo, senti que seria 

importante melhorar a utilização do MED. Neste sentido, rapidamente comecei 

a criar estratégias que elevassem a motivação e o entusiasmo dos alunos para 

a aula de EF. O mais difícil foi arranjar exercícios com pontuações específicas 

durante as diferentes aulas de cada modalidade, e adaptá-los para que os 

alunos competissem com as equipas formadas no início do ano letivo.  

A primeira estratégia criada foi fazer um quadro de pontuações 

juntamente com os alunos, que era sempre levado para as aulas de avaliação 

sumativa onde se colocava a respetiva pontuação da UT; e onde podiam 

conferir as pontuações relativas às unidades temáticas anteriores. Outra 

estratégia consubstanciou-se em todas as aulas realizar vários exercícios com 

pontuação.  

O simples facto de no final das aulas haver uma pontuação para cada 

equipa (ver anexo 4) fazia com que os alunos se empenhassem mais nos 

exercícios, e tentassem fazer tudo corretamente porque estavam a angariar 

pontos para a equipa. Posteriormente, no final da UT, essa pontuação feita 

aula a aula, era somada para termos a pontuação final da respetiva modalidade 

(ver anexo 5). 

 Com a utilização de todas estas estratégias reparei que, 

progressivamente, aula a aula o empenho e a motivação dos alunos ia 

aumentando. A rivalidade, a “competição formal”, a “filiação”, o “registo 

estatístico”, e a “festividade” aumentavam significativamente o empenho dos 

alunos, pois todos queriam ganhar pontos de modo a pertencerem á equipa 

vencedora no final de cada “época desportiva”.  

 Todo este esforço extra que eu fiz para ter pontuações em todas as 

aulas não foi desperdiçado, mas sim absorvido pelos alunos. Eles 

empenharam-se mais, mostraram-se mais motivados, realizavam melhor os 

exercícios, aprendiam melhor as habilidades motoras e isso refletia-se nas 

classificações finais dos períodos. Segundo Rosado e Mesquita (2011), os 

alunos menos dotados e as raparigas, habitualmente marginalizados nos 
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programas tradicionais, sentem que, com os programas de educação 

desportiva, trabalham mais e dão um contributo importante para a equipa. Os 

alunos acreditam que aprendem mais e referem que se divertem mais (Carlson, 

1995; Carlson & Hastie, 1997; Hastie, 1998).  

Em algumas das UT as raparigas ajudaram em muito as equipas e 

tiveram uma melhor nota final, por exemplo no judo: “De um modo geral penso 

que a avaliação teve pontos positivos e negativos. Houve surpresas nas notas, 

o que demonstra que alguns alunos que mostraram ser muito bons nas outras 

modalidades não conseguiram alcançar um nível de excelência nesta. E alunos 

que foram apenas bons nas outras modalidades conseguiram alcançar um 

nível muito bom no Judo. Penso que se deveu ao facto de ser um modalidade 

que desconheciam e em que cada habilidade motora foi trabalhada 

minuciosamente. Quem esteve atento, exercitou várias vezes e pediu ajuda ao 

professor conseguiu interiorizar a técnica, os restantes só os mais hábeis 

conseguiram alcançar um nível excelente.” (Reflexão da aula 26-04-2013) 

 O evento culminante, que vai ser referido mais especificamente num 

capítulo mais á frente deste mesmo documento (4.2.7), não propiciou nenhuma 

alteração na pontuação final da época desportiva. Foi apenas pedido a todos 

os alunos que participassem na atividade e ajudassem no que pudessem. 

Como estiveram todos presentes, e participaram na organização e em todos os 

torneios realizados, as três equipas tiveram direito a 10 pontos para somarem 

às respetivas pontuações do ano letivo. O resultado final foi anunciado através 

da tabela de pontuações (anexo 5) na última aula do ano, e as equipas foram 

todas premiadas, sem exceções, o que deixou os alunos muito contentes.  

Em suma, julgo que foi muito importante para os alunos e para as aulas 

ter utilizado este modelo pois foi um acrescento muito positivo para o processo 

de ensino aprendizagem.  

   

4.1.4 – Avaliação 

 

A avaliação é uma função didática do professor que requer muito 

cuidado e deve ser discutido entre os vários elementos do grupo de educação 

física para aferir quais as percentagens referentes aos diferentes domínios. 
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Segundo Bento (1987), analisar e avaliar o próprio ensino constitui um 

“incómodo” necessário! 

No caso do nosso núcleo de estágio, depois da uma reunião com o 

grupo de educação física seguida de outra com a professora cooperante, foi-

nos sugerido um modelo de avaliação com as percentagens para cada 

domínio. Ainda assim, a professora cooperante deu-nos liberdade total para 

alterarmos as percentagens. Como ficamos responsáveis por fazer as 

avaliações, numa reunião de núcleo decidimos que no que concerne à 

avaliação sumativa iriamos utilizar as seguintes percentagens: domínio motor 

(60%); domínio psicossocial (25%), contemplando os parâmetros assiduidade 

(10%) e a atenção/envolvimento/motivação (15%); e o domínio cognitivo (15%). 

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

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

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

espaço de tempo em uma dada circunstância. No entanto, nunca devemos 

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

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

sempre suportada na reflexão do professor. 

As minhas dificuldades no que concerne à avaliação ao longo do estágio 

profissional recaíram predominantemente na realização da avaliação inicial e 

sumativa. Falei várias vezes com os meus colegas do núcleo de estágio e com 

a professora cooperante, porque muitas vezes sentia que não conseguia 

avaliar todos os alunos.  

Segundo Damas (1985), diagnosticar é um processo avaliativo particular 

que consiste em estabelecer a natureza, a amplidão e as implicações do ou 

dos fatores que causam uma dificuldade ou uma inadaptação, para se poder 

tomar uma decisão remediativa. O excerto seguinte de uma reflexão de aula 

sustenta esta posição: “Reparei que os alunos apresentam muitas dificuldades 

nesta modalidade: alguns não acertam no volante; têm dificuldades em manter 

uma jogada em cooperação com os colegas com mais de 3 toques; não fazem 

bem o serviço longo; e têm muitas dificuldades na pega da raquete.” (Reflexão 

da aula 30-01-2013). Neste sentido, nas avaliações iniciais, comecei a olhar 

para os erros gerais demonstrados pela turma e a edificar uma UT que fosse 
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de encontro a essas dificuldades, para que os alunos pudessem evoluir e 

melhorar progressivamente. 

Segundo Damas (1985), um conhecimento prévio dos índices de 

comportamentais a observar revela-se indispensável. Indo ao encontro deste 

pensamento, avaliar os alunos continuamente fez parte de todas as minhas 

aulas: verificava o empenho dos alunos; se tinham melhorado na realização de 

certa habilidade motora; se se comportavam bem; e quais as dificuldades 

demonstradas. Com isto, não só poderia ajudar os alunos a melhorar 

progressivamente, mas também ter uma ideia do empenhamento motor de 

cada um.  

A avaliação sumativa passou a ser um momento para verificar 

pormenores que não foram observados ao longo da unidade temática ou para 

confirmar determinados aspetos da performance dos alunos.  

Na avaliação sumativa de atletismo, a primeira que realizei, tive algumas 

dificuldades. Como decidimos em núcleo de estágio realizar o teste de Cooper 

como forma para avaliar os alunos ao nível da capacidade aeróbia, eu tive que 

verificar o número de voltas que os 17 alunos faziam. Ao falar com a professora 

cooperante sobre a melhor maneira de avaliar, sugeri deixar metade dos 

alunos a verificar o número de voltas de cada colega (cada um ficaria 

encarregue de um dos colegas), e a seguir trocavam de posições. A professora 

achou que não era uma boa estratégia e disse que os alunos nunca devem 

estar parados numa aula de educação física. Chegamos a um consenso e 

decidimos que todos os alunos iriam correr ao mesmo tempo, as alunas 

corriam para um lado e era a professora que apontava o número de voltas 

delas, e os alunos para o outro, sendo eu, neste caso, o responsável pela 

contabilização das voltas. Sempre que passavam por nós, teriam que dizer em 

que volta estavam. Tanto eu, como a professora cooperante tínhamos o nome 

dos alunos numa folha e apontávamos com um ponto o número de voltas. 

Considero que em contexto de estágio, a ajuda da professora cooperante se 

traduziu numa estratégia bem delineada, mas num futuro próximo como 

professor, pode constituir-se num problema em turmas com um elevado 

número de alunos, até porque nessa altura não vou ter um colega para me 

ajudar a apontar o número de voltas.  
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Outro dos parâmetros de avaliação que inicialmente não sabia muito 

bem como realizá-lo foi a avaliação cognitiva dos alunos. O facto de a turma 

ser muito disciplinada, fazia com que tivéssemos momentos de instrução em 

que eu podia falar das regras do jogo que depois eram recordadas durante a 

UT, através de escolhas múltiplas inseridas nos jogos que íamos realizando 

nas diversas aulas, como podemos verificar através do seguinte excerto de 

uma reflexão: “As três alunas serviram de estatísticas e corrigiram as escolhas 

múltiplas que as equipas fizeram” (Reflexão do dia 23-01-2013). A equipa que 

demonstrasse um maior conhecimento das regras ganhava mais pontos.  

Tive muitas dificuldades em avaliar dois casos excecionais: uma aluna 

que esteve lesionada durante uma UT e meia, e outra que faltou durante quase 

um período. Apesar de não ter realizado testes teóricos para a turma, fi-lo 

nestes dois casos. A aluna que esteve lesionada, esteve sempre presente e 

ajudou-me na estatística dos resultados das situações de jogo, a corrigir 

escolhas múltiplas integradas num dos exercícios de tag-rugby, e quando 

oportuno, arrumava o material no final da aula juntamente com outro aluno. 

Todas as tarefas referidas anteriormente reverteram positivamente para a 

avaliação da aluna, e juntamente com o teste escrito ajudaram-me a definir 

uma classificação em conformidade. No caso da aluna que faltou, a professora 

cooperante foi uma grande ajuda e sugeriu que para além do teste escrito 

pedisse para ela fazer um trabalho escrito sobre uma das modalidades 

lecionadas ao longo desse período. Apesar de ficar com zero na assiduidade 

conseguiu obter classificação nas outras componentes e uma nota final positiva 

que serviu para a motivar a voltar a aparecer às aulas. Esta opção demonstrou 

ser uma boa estratégia da minha parte pois a aluna voltou a estar presente e 

motivada nas aulas, no período letivo seguinte. 

Tanto na avaliação inicial como na avaliação sumativa utilizei listas de 

verificação com as diversas habilidades motoras respetivas da modalidade, 

onde pontuava os alunos de 1 a 3 ao nível do empenhamento motor (1- Não 

realiza; 2 – Realiza incorretamente; 3 – Realiza corretamente) como podemos 

observar no anexo 7. No que concerne à assiduidade, utilizava as seguintes 

siglas nas listas de verificação (NF-Não Fez; F-Faltou; P-Presença) como se 

pode averiguar no anexo 8. No final de cada período fazia a média de cada um 
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dos domínios da avaliação e convertia segundo as percentagens descritas 

anteriormente (anexo 8).  

Em termos conclusivos, se inicialmente estava reticente e com medo de 

avaliar mal os meus alunos ao longo do ano letivo com ajuda da professora 

cooperante, dos colegas do grupo de educação física e do grupo de estágio 

consegui definir estratégias que me facilitaram esta tarefa e fizeram com que 

fosse melhorando de unidade temática para unidade temática. Aprendi que 

quanto mais avaliamos mais facilidade temos em fazê-lo. 

 

4.2 – Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

  

Em relação a este domínio da minha prática profissional, só faz sentido a 

participação na escola e relação com a comunidade quando este serve para a 

melhoria e aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem.  

 Posto isto, todas as atividades planeadas e realizadas tiveram como 

objetivos: divulgar o desporto e criar condições para que as crianças e jovens 

procurem a prática desportiva autónoma e regular; dar a conhecer modalidades 

diferentes das lecionadas em contexto aula; presenciar momentos de prática 

profissional; e melhorar as relações professor aluno.  

 

4.2.1 – Ação de Formação – Kickboxing 

 

 Esta ação de formação realizou-se dia 29 de Novembro pelas 10:20 

horas, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Cooperante com o propósito de 

mostrar aos alunos uma modalidade diferente das lecionadas e incutir o gosto 

pela prática desportiva fora da escola.   

O núcleo de estágio convidou uma equipa para este evento, a 

“Advanced Training Power Kick Team” da qual um dos elementos do NE faz 

parte. Nomeadamente, a nossa colega de estágio representou um papel mais 

preponderante que o resto dos elementos do NE porque, para além de 

organizar, também participou na demonstração.  

Antes uma hora de começar a demonstração já estava tudo preparado, 

os recursos disponíveis na escola foram todos mobilizados para o local da 

demonstração com a ajuda da professora cooperante e de alguns alunos. 
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Colocamos todos os bancos suecos disponíveis, um data show, e algumas 

mesas para que todos pudessem ver a demonstração de forma mais 

confortável. Mas porque a adesão foi tanta, muitos dos alunos ficaram de pé 

durante toda a demonstração, o que não foi um problema.  

Inicialmente, talvez por estar tanta gente dentro do mesmo espaço, 

estava muito barulho, mas mal começou o vídeo apresentado pelo grupo 

convidado no “data show” fez-se silêncio com raras exceções nos momentos 

de entusiasmo sentidos pelo público (quando aparecia a professora estagiária 

ou quando eram apresentados movimentos mais complexos e espetaculares). 

 Na transição no vídeo para a demonstração foi notório que os alunos 

presentes faziam muito barulho, mas o grupo de estágio conseguiu sempre 

“controlar esta situação” e fazer com que o grupo convidado se fizesse ouvir. 

Foram feitas algumas demonstrações: trabalho de pernas, trabalho de braços, 

trabalho misto, trabalho físico. Em quase todas participavam dois elementos, o 

treinador e o atleta. O momento mais alto destas demonstrações foi quando a 

professora estagiária participou, o facto de os alunos a conhecerem fez com 

que o “orgulho” na professora exaltasse sentimentos de alegria e de euforia, 

causando muitos aplausos na plateia presente.  

No meu ponto de vista, outro dos momentos altos desta ação de 

formação foi quando o grupo convidado convidou a plateia a participar e a 

realizar alguns exercícios que são feitos em situação de treino. A adesão foi 

enorme, praticamente toda a gente da plateia “saltou para a arena” e 

experimentou alguns movimentos básicos do Kickboxing (técnicas de braços e 

de pernas).  

 Depois de conversar com o grupo de Estágio; a professora cooperante; 

e o grupo de Educação Física; e alguns alunos e professores presentes foi 

notória e muito boa a impressão que o grupo convidado causou. Toda a gente 

gostou muito e principalmente os alunos, que não pararam de perguntar onde 

poderiam praticar kickboxing, o que nos reporta para o desporto “fora da 

escola” e para um dos grandes objetivos da disciplina de EF: divulgar o 

desporto e criar condições para que as crianças e jovens procurem a prática 

desportiva autónoma e regular. 
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 No geral, penso que foi uma atividade que envolveu toda a comunidade 

escolar e foi muito positiva para mostrar uma diferente perspetiva do desporto 

fora da escola. A escola “parou” o que é sempre bom sinal. 

 

4.2.2 – Corta – Mato – Agrupamento de Escolas da Escola Cooperante 

 

 Este corta-mato foi realizado na Quinta do Covelo, no dia 12 de 

Dezembro com a participação de todas as Escolas que pertencem ao 

Agrupamento de Escolas da escola cooperante.  

O autocarro levou todos os participantes e professores da nossa escola 

por volta das 8:30 horas. Chegados à Quinta, apesar da chuva, rapidamente 

nos deparamos com a mesa da organização onde estavam os dorsais para os 

concorrentes. Os alunos das outras Escolas iam chegando em diferentes 

camionetas para o local da competição.  

Nós, grupo de estágio, desempenhamos o papel de “jornalistas” tirando 

fotografias aos vencedores e aos participantes durante o percurso. No que 

concerne à organização do evento em si, estava encarregue a uma turma de 

outra escola e por alguns professores. No entanto, todos os professores 

presentes foram ajudando no que era preciso.  

De um modo geral, apesar de o evento ter corrido muito bem falharam 

alguns aspetos: Os dorsais poderiam ter sido revestidos com material 

impermeável para que não se desfizessem com a chuva; devia-se ter realizado 

uma volta de reconhecimento do percurso em todos os escalões, o que não 

aconteceu; o palco dos prémios poderia estar mais próximo do público para 

que fosse dada mais ênfase aos vencedores e um megafone utilizado para 

chamar os diversos escalões, porque o sistema de som utilizado não 

funcionou; e, ainda, distribuir os elementos da organização pelo percurso para 

que os participantes cumprissem o trajeto na sua completude.  

Mas também registamos pontos positivos: O facto de estar a chover, fez 

com que alguns professores se colocassem numa “zona crítica” (uma descida 

de calçada muito escorregadia) e transmitissem aos participantes que deviam 

desacelerar; a existência de um pódio e de medalhas para os vencedores; a 

distribuição de um lanche para cada um dos participantes; e um transporte bem 

definido para ir e voltar da Quinta. 
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Foi uma experiência enriquecedora no meu ponto de vista pois tivemos 

que ajudar na organização e ao mesmo tempo estar atentos aos alunos das 

nossas turmas. Isto fez com que passássemos um momento mais descontraído 

com os nossos alunos. Foi também importante, pois foi um momento muito 

aproximado a uma competição formal, onde os alunos estão a competir contra 

alunos de outras escolas. 

  

4.2.3 – Torneio de Futsal 1º Período/2º Período 

  

O Torneio de Futebol realizou-se no dia 14 de Dezembro pelas 9horas 

no pavilhão polidesportivo da nossa escola cooperante.  

 A iniciativa partiu da professora cooperante, que achou que seria 

pertinente realizar uma atividade que movesse a comunidade Escolar no último 

dia de aulas. 

 O grupo de Educação Física juntou-se e uniu esforços para organizar 

um torneio de futebol simples que pudesse ser realizado sem problemas. A 

adesão foi enorme, e todos os alunos estavam entusiasmados com o torneio.  

 Depois de movermos o material necessário para o pavilhão deixamos 

entrar os alunos, participantes e não participantes, que rapidamente encheram 

a bancada superior. 

 No que toca à nossa organização, decidimos que eu e um dos meus 

colegas de estágio ficaríamos encarregues de apitar os jogos, visto o futebol 

ser uma área que dominamos. Quanto aos restantes elementos do NE, um dos 

colegas serviu de juiz de mesa (apontou o resultado, as faltas, entre outras 

coisas) e outra de coordenadora de espaços, chamando as equipas que 

jogavam de seguida para se equiparem no balneário, para que não se 

equipassem todos ao mesmo tempo.  

Na verificação do Pavilhão deparamo-nos com uma situação que ainda 

não tinha acontecido em nenhuma das nossas aulas. O piso do pavilhão estava 

“embaciado”, e digo embaciado porque não encontro outra palavra para 

explicar o fenómeno em questão. Ainda assim, depois de uma passagem com 

as escovas do pavilhão conseguimos tornar o piso “jogável”, menos húmido, e 

decidimos, por isso, dada a ansia de todos os alunos presentes, dar início ao 

tão esperado torneio de futebol. 
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Fizemos apenas três jogos porque os alunos estavam a escorregar 

imenso, tendo um deles desmaiado após uma queda, algo com que nunca me 

tinha deparado. Na altura não pensamos e rapidamente fomos em direção ao 

aluno que entretanto recuperou os sentidos ao intervirmos, e chamamos os 

bombeiros para o aluno ir ao hospital, pois o aluno estava com dores de 

cabeça apesar de aparentar estar bem em termos físicos.  

Ao participar mais tarde na ação de formação de primeiros socorros na 

fadeup para os alunos do 2º ano de mestrado, verifiquei que o nosso 

procedimento foi incorreto, pois deveríamos até nem ter tocado nele e ligado de 

imediato para o 112. A verdade é que na altura não tinha qualquer 

conhecimento ou formação para situações destas e simplesmente decidi reagir, 

naquele caso correu bem mas, em regra, é importante nem sequer tocar na 

pessoa em questão.  

Depois deste incidente decidimos pôr fim ao torneio, e apesar do 

descontentamento dos alunos, que queriam continuar a “todo o custo”, foram 

percebendo que o piso estava a tornar-se impraticável e poderiam lesionar-se 

gravemente. 

Ficou decidido pelo grupo de Educação Física que o torneio iria 

continuar e terminar na segunda semana de aulas do 2ºPeriodo. E assim foi, 

no segundo período voltamos a reiniciar o torneio, o envolvimento foi de novo 

massivo, e o evento decorreu sem nenhum problema, com muito entusiasmo e 

muita motivação dos alunos. As duas equipas que se defrontaram na final 

ganharam a oportunidade de jogar contra os professores/funcionários no 

torneio seguinte.  

 

4.2.4 – Torneio Futsal Professores vs. Alunos 

 

No dia 15 de Março do presente ano de 2013, o núcleo de estágio, 

juntamente com um funcionário e um docente da direção desta mesma escola, 

protagonizaram um momento de descontração com os alunos realizando um 

jogo de futebol para premiar os vencedores do torneio já realizado 

anteriormente. Podemos observar o cartaz promocional no anexo 1. 

Começamos por jogar contra uma turma do 7º ano de escolaridade, que 

por sinal era uma turma orientada por um dos professores do núcleo. Como se 
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tratam de alunos com índices de força inferiores, optamos por fazer um jogo 

mais descontraído dando oportunidade aos mesmos de participarem 

ativamente no jogo. Nós, professores, ganhamos 4-2 sempre com o cuidado de 

não avolumar o resultado, mas também de não perder. Foi um bom jogo, onde 

os alunos participaram e estiveram empenhados e motivados por estarem a 

jogar contra nós. 

Na equipa que se seguiu, já tivemos que jogar de igual para igual, os 

alunos já tinham aptidão física para participar de forma competitiva num jogo. 

Apesar da vitória por 5-3 foi um jogo mais competitivo em que tivemos que nos 

empenhar para conseguirmos sair vitoriosos. Ainda assim, destaca-se a atitude 

positiva dos alunos, com muito fair-play no final do jogo. 

No geral, penso que foi uma atividade importante, reparamos que muitos 

dos alunos vêm à Escola motivados apenas por estas atividades. Este facto 

realça a importância da promoção de atividades extralectivas por parte do 

grupo de EF. A maneira mais informal com que os professores, principalmente 

os professores de outras áreas disciplinares, e os funcionários se apresentam 

nestes jogos, faz com que os alunos tenham mais motivação e as relações 

interpessoais evoluam de forma a criar um ambiente acolhedor progressivo 

dentro da Escola, e consequentemente ensino mais eficaz. 

 

4.2.5 – Futsal Professores/alunos vs. Polícias 

 

No dia 14 de Fevereiro do presente ano de 2013, o núcleo de estágio, 

juntamente com um funcionário e um docente do grupo de Educação Física 

desta mesma escola, organizou um jogo de futebol entre professores, 

funcionários e alunos da escola contra os polícias pertencentes à localidade da 

escola. 

Esta atividade foi gerida por dois dos 4 estagiários com o auxílio de 2 

funcionários.  

Os elementos puderam comparecer ao jogo e as equipas estavam 

formadas, pelo que as condições estavam reunidas para a prática do jogo. 

Antes de iniciar a partida e contando com o tempo de aquecimento, reparei que 

a relação entre as duas equipas era inexistente, pelo que os intervenientes do 



71 
 

jogo ainda não se conheciam, o que acaba por ser normal. Uma vez presentes 

todos os participantes, demos início ao jogo.  

O jogo decorreu dentro da normalidade, pelo que o resultado foi 11-6 a 

favor da equipa dos professores. No seu decorrer, reparei que as equipas se 

apresentaram dispostas a jogar sem qualquer tipo de conflito, pelo que a 

socialização intra e inter equipas foi muito boa. Reparamos que na marcação 

de faltas ou mesmo após perdas de bola, houve sempre uma compreensão 

entre colegas de equipa e adversários, pelo que o fair play foi nota dominante.  

No final do jogo, e após um grande esforço das duas equipas, notamos 

que as gargalhadas e a boa disposição foram aspetos que marcaram, tanto 

que os polícias queriam marcar outro jogo para breve. 

Pensamos que este tipo de atividades é bastante importante para a 

socialização entre os intervenientes da escola com o meio extra escolar, isto é, 

a comunidade local, pelo que um ambiente de socialização entre todos só pode 

levar a um bom caminho para a resolução de problemas que possam existir no 

futuro. Foi através do Desporto, neste caso o futebol, que pudemos criar laços 

com os polícias, mostrando que estão disponíveis para este tipo de iniciativas a 

curto ou longo prazo. 

Foi, também, importante para cimentar a relação entre os elementos do 

NE e os funcionários, alunos, bem como com o outro docente com quem já 

tínhamos uma relação bastante boa.  

Registamos, todavia, que em iniciativas futuras a gestão do tempo de 

jogo teria que ser melhorada, pois notámos que alguns dos intervenientes 

necessitavam que o intervalo fosse realizado mais cedo. Mesmo assim, esse 

problema foi colmatado com a boa disposição, espírito de entreajuda e 

solidariedade entre os elementos que participaram em todo o jogo. 

 

4.2.6 – Jogo de Rugby - Visita de Estudo 

 

Devido ao facto da escola cooperante estar ligada ao Tag-Rugby como 

desporto escolar há já vários anos, surgiram convites para observar um jogo 

oficial de rugby da seleção Portuguesa contra a Rússia.  

O grupo de Educação Física sugeriu que o NE assumisse esta atividade 

juntamente com a professora cooperante, consubstanciada no 
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acompanhamento dos alunos ao jogo, pois seria algo a adicionar à nossa 

formação enquanto professores. Rapidamente aceitamos o convite e 

sugerimos que cada professor do grupo de Educação Física escolhesse alunos 

das suas turmas que merecessem ser premiados perante as aulas realizadas 

até então. Rapidamente conseguimos juntar um grupo de 25 alunos e com a 

ajuda preciosa da professora cooperante foi feito um pedido de autorização 

para entregarmos aos encarregados de educação dos alunos selecionados.  

O ponto de encontro foi na escola cooperante, no dia 9 de Março de 

2013, pela 13 horas onde compareceram 17 alunos e o NE. Os restantes 

alunos justificaram devidamente a sua ausência nesta atividade.  

A camioneta transportou alunos na nossa escola e numa outra e de 

seguida partimos para Aveiro para o Estádio Sérgio Conceição.  

Os alunos fizeram muitas perguntas durante o jogo que foram sendo 

respondidas com facilidade, uma vez que já tínhamos lecionado a modalidade 

de Tag-Rugby. Trata-se de uma iniciação do Rugby, e apesar de não ser 

exatamente igual tem muitas parecenças no que concerne ás regras. 

Aproveitamos o intervalo do jogo para lanchar e deixar alguns alunos irem à 

casa de banho.  

No final do jogo juntamo-nos todos perto do autocarro, fizemos a 

contagem e seguimos viagem para o Porto.  

No geral, achamos que foi uma iniciativa muito interessante, pois os 

alunos vivenciaram uma experiência diferente, conviveram entre si e ficaram a 

conhecer minimamente uma modalidade que ainda não é das mais praticadas 

em Portugal e muito menos nas aulas de Educação Física. Estas pequenas 

iniciativas podem muitas vezes ajudar os alunos a escolher um estilo de vida 

saudável com o desporto sempre presente. Não houve quaisquer incidentes a 

apontar e foi uma experiência muito interessante também para nós, 

professores estagiários, pois ficamos a saber o que é estar responsável por um 

grupo de alunos sem estarmos supervisionados. 
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4.2.7 – Evento Culminante 

 

O NE teve a ideia de realizar um Evento Culminante. Como o próprio 

nome indica, pretendíamos, no âmbito da disciplina de Educação Física, para 

culminar o ano letivo num clima festivo, de cooperação, respeito e partilha de 

conhecimentos, realizar um torneio entre todas as turmas do segundo ciclo que 

abrangeu as modalidades aprendidas ao longo do ano. No fundo, criar um 

clima propício à integração entre alunos, pais e professores. 

De forma a dar um significado ainda maior a este momento de reunião, 

realizou-se um “Mega-Almoço”.  

Para além das referidas turmas, foi convidada toda a comunidade 

escolar a participar e ajudar neste dia. 

Para o Evento Culminante foi necessário realizar várias coisas: convites 

para os professores da Escola (anexo 10); Convites para os professores da 

Faculdade (anexo 10); Declarações/convites para os alunos, pais e 

encarregados de educação (anexo 11); O cartaz para o Evento culminante 

(anexo 12); O logótipo (anexo 13); A tabela de pontuações, de realçar que 

neste caso utilizamos a interdisciplinaridade com Educação Visual, depois de 

falarmos com a professora que coincidia como docente de várias turmas 

participantes apresentamos o projeto e pedimos que fossem as próprias turmas 

a realizá-lo, assim o foi como se pode verificar no anexo 5; Comprar material 

para as diferentes atividades e para enfeitar o pavilhão: esta tarefa coube-nos a 

nós, professores estagiários realizá-la de modo a que tudo ficasse nos 

conformes, compramos 3 bolas de futebol que serviram de prémios; fizemos 1 

taça para os campeões; fizemos diplomas de participação; fizemos as diversas 

bandeiras de turma; compramos bolas de ping-pong, colheres, latas de coca-

cola, sacos de sarapilheira, bolas de ténis, tudo material preciso para que 

pudéssemos realizar todos os jogos propostos; Requisitar material da Escola 

(aparelhagem; altifalante; retroprojetor) foi outra das tarefas que nos coube 

realizar; Requisitar espaço para o dia em questão (pavilhão gimnodesportivo e 

campo de jogos exterior), entre outras tarefas que foram sendo divididas entre 

nós e os alunos para que tudo pudesse correr da melhor forma. 

No geral conseguimos preparar tudo para o Evento Culminante em duas 

semanas, as tarefas foram divididas entre nós os quatro (professores 
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estagiários) e pudemos assim preparar tudo não descurando o trabalho 

referente à prática pedagógica.  

No dia anterior ao Evento Culminante fomos todos à escola preparar o 

material e o espaço de forma a verificar se tudo estava nos conformes para o 

dia seguinte (sábado, dia 1 de Junho, dia Mundial da Criança). Demoramos a 

tarde toda a preparar o material mas depois de estar tudo pronto verificamos 

que o trabalho compensou.  

Finalmente o dia D chegou, entramos na escola às 8 horas de forma a 

preparar pormenores que faltavam para quando os participantes chegassem. A 

hora marcada para o início do Evento Culminante foi pelas 9 horas.  

Num dia radioso, lindo e propício para este Evento só podíamos esperar 

coisa boas e assim o foi. Foi notória a participação em massa de praticamente 

todos os alunos das turmas inscritas. Apenas dois elementos de uma das 

turmas que se tinha inscrito no Evento Culminante compareceram (único ponto 

negativo desta festa). Ainda assim estes dois alunos foram introduzidos em 

alguns jogos e ajudaram-me a preparar várias coisas o que fez com que 

desfrutassem do dia e para além de participarem em alguns jogos conseguiram 

participar na organização (a colocar música; fazer a pontuação, entre outras 

tarefas). 

Foi muito bom para nós, professores estagiários o facto de terem 

aparecido muitos encarregados de educação e professores pois pudemos 

mostrar um pouco do que fizemos ao longo do ano com os nossos alunos. A 

palavra “parabéns” foi proferida várias vezes para nós, mas um dos momentos 

grandes deste dia foi quando todos os participantes e não participantes 

cantaram os parabéns a uma aluna que acabou por festejar os seus anos nesta 

atividade. Foi um momento de festa e com certeza muito marcante para esta 

aluna que nunca mais vai esquecer aquele momento.   

Todos os torneios e transições dos mesmos correram lindamente, 

conseguimos sempre cumprir o horário e regras estabelecidas, e foram muito 

importantes os alunos nestes processos, porque nos facilitaram a tarefa tendo 

fair-play e ajudando a colocar o material nos respetivos locais. Foi um dia, em 

que mesmo os alunos mal comportados ao longo do ano durante as aulas se 

mostraram empenhados e motivados e ajudaram portando-se lindamente pois 

verificaram que aquilo era para eles.  
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Quanto à gestão entre o NE neste evento foi mais ou menos a seguinte: 

eu desempenhei a função de coordenador/gestor do Evento, utilizava sempre o 

altifalante/voz para chamar os alunos para os jogos, colocava a música durante 

os jogos (quando parava a música os professores que estavam no campo 

sabiam que era para apitar para intervalo); dizia os resultados; e colocava a 

pontuação. Os restantes professores estagiários colocavam o material no 

campo; ordenavam as turmas; serviam de árbitros e relembravam as regras 

das várias modalidades. Sempre que acabavam os jogos um dos professores 

vinha comunicar-me o resultado para que pudesse apontar tudo no computador 

e ter sempre a pontuação atualizada. Conseguimos assim estar sempre 

coordenados, sempre em constante comunicação, e todos a trabalhar sem que 

ninguém fizesse mais nem menos. Penso que neste aspeto auto avaliava-nos 

com nota máxima, porque nada correu mal, e tudo fluiu naturalmente, é sinal 

que estávamos em plena sintonia.  

No meu ponto de vista o ponto alto, o que mais me marcou durante o 

Evento Culminante foi o facto de uma das minhas alunas não ter aguentado os 

1000 metros por ter asma, e toda a turma ter ido ajudá-la a terminar a prova 

para que mesmo assim obtivessem alguns pontos. Foi um momento registado 

em foto, e que mostrou a união da turma. Claro que também sou um pouco 

“suspeito” porque se tratava da minha turma, mas foi um momento que toda a 

gente registou em fotos e bateu palmas, por isso, pessoalmente, coloco-o nos 

momentos do dia.  

Outro bom momento foi o “Mega Almoço”. Foi um momento, em que 

pais, professores, alunos participaram, uma espécie de descanso e de convívio 

e notou-se uma grande afetividade entre todos. Pudemos conversar sobre as 

modalidades que tinham sido realizadas de manhã e dar a conhecer o que ia 

ser realizado à tarde, e como estavam as turmas em termos de pontuação. Foi 

um momento de interação entre toda a comunidade escolar que numa escala 

de 0 a 10 tem sem dúvida nota 10.  

Quando recordo este dia, lembro-me de variadíssimas coisas. Podia 

enumerar as diversas situações marcantes deste grande dia, mas o que há a 

realçar é que o espírito competitivo; o gosto pelo desporto; a união entre 

colegas; o convívio entre professores/pais/alunos reinaram neste dia e fizeram 

com que não fosse mais um dia nesta escola, mas sim um momento que nem 
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nós, nem os alunos vão esquecer, porque foi o primeiro, e esperamos nós que 

o primeiro de muitos. Entre a apresentação das equipas; o apoio incondicional 

das turmas aos colegas que estavam a participar; a presença dos pais; a 

presença dos professores; a competitividade entre as turmas; o fair-play; o não 

saber perder; a vitória; a derrota; o “mega almoço”; a ajuda dos alunos para 

arrumar o material; a entrega dos prémios; é difícil falar de todos estes 

momentos que tornaram o Evento Culminante num dia muito especial com 

boas memórias para todos nós. 

Concluindo, sem mais demoras, pessoalmente foi um momento 

marcante e muito importante que culmina a prática pedagógica, e que me fez 

sentir “arrepios” em certas situações e me fez pensar que ensinar é uma 

“tarefa” muito nobre, e temos que fazer sempre com que o principal sujeito 

desta “tarefa” esteja predisposto a ser ensinado. 

  

4.4 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

4.4.1 – Estudo Investigação: A inclusão de Alunos com Deficiência Auditiva 

nas Aulas de Educação Física: Como melhorar a comunicação entre professor-

aluno? Pedro Gomes2 

 

4.4.1.1 – Resumo 

 

O presente estudo qualitativo teve como objetivo analisar as estratégias 

utilizadas em contexto de aula de Educação Física com vista à melhoria da 

comunicação entre o professor estagiário e alunos com deficiência auditiva e, 

por conseguinte, do processo de ensino-aprendizagem. Para isso foi realizada 

uma pesquisa de investigação baseada nas reflexões em Diário de Bordo (do 

estagiário) sobre a inclusão de 5 alunos com deficiência auditiva de duas 

turmas e níveis de ensino distintos: 1 do 9º ano de escolaridade e 4 do 12º ano, 

desenvolvido no ano de Estágio Profissional que decorreu numa Escola Básica 

2,3 da cidade do Porto, no âmbito do 2ºano de Mestrado em EEFEBS da 

                                                           
2
 Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 
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Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. As reflexões foram 

revisitadas e confrontadas com a literatura chave na área.  

Este projeto e as estratégias adotadas foram importantes para perceber 

que num futuro como professor poderei ter mais à vontade para trabalhar com 

alunos com deficiência auditiva, poderei até melhorar o meu conhecimento 

através do curso de linguagem gestual e realizar algumas formações neste 

mesmo ramo. Ficaram assim algumas bases que demonstram que nada é 

impossível, porque como estes alunos existem muitos com outros problemas, e 

cabe-nos a nós, professores, adotar estratégias para melhorar a comunicação 

e que tornem o ensino mais inclusivo e homogéneo para todos.  

 

Palavras-Chave: Educação Física; Estratégias Inclusivas; Deficiência Auditiva. 

 

4.4.1.2 – Introdução 

 

A ideia deste estudo surgiu da inclusão de vários alunos com deficiência 

auditiva na escola cooperante na qual realizei o meu Estágio Profissional e, por 

5 dos alunos com essa NEE, fazerem parte das minhas duas turmas.  

A realidade com que me deparei neste ano de estágio fez com que a 

minha aprendizagem tomasse repercussões diferentes e muito interessantes 

sobre o ser professor. Comecei a cuidar a minha comunicação com os alunos 

face às suas necessidades: falava mais pausadamente; procurava utilizar 

frases curtas, simples e de fácil compreensão; e comecei a gesticular. Estas 

pequenas coisas faziam com que os alunos pudessem ler a minha mensagem 

através do movimento dos lábios, através dos gestos que fazia, e 

compreendessem a mensagem mais facilmente.   

Quando iniciei o ano verifiquei que iria estar encarregue de duas turmas, 

uma do 9º ano de escolaridade do 3º ciclo de ensino e outra do 12º ano do 

Curso Profissional de Design. Na primeira, em 17 alunos apenas 1 tinha 

deficiência auditiva, mas o que me fez acreditar que este estudo poderia ser 

interessante, foi o facto de na segunda turma, em 4 em 7 alunos com a mesma 

NEE.  

Na minha situação real, já tinha conhecimento através da professora 

cooperante que estava perante uma realidade diversificada e que tinha que 
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criar estratégias de forma consciente e sustentada para conseguir passar a 

minha mensagem o mais claramente possível e de forma a ensinar habilidades 

motoras e melhorar o processo ensino aprendizagem a todos os alunos 

independentemente das suas capacidades. Segundo Coelho (2005), a escola 

inclusiva tem de ser sinónimo de uma escola compreensiva e significativa para 

todos. 

Como referi anteriormente, antes do meu primeiro momento com a turma 

em questão a professora cooperante alertou-me e falou-me de algumas 

estratégias que ela própria adotou perante a realidade com que se deparou na 

Escola. Uma delas foi o frequentar uma pequena formação de linguagem 

gestual que se mostrou muito benéfica para comunicar com os alunos em que 

a linguagem oral, na maioria das vezes, é impercetível perante o problema 

auditivo que têm. Dado que a realização desta formação ainda requeria algum 

tempo, poderá ser uma das estratégias a adotar no futuro, mas não foi uma das 

que eu utilizei para este ano de estágio.  

Neste sentido, o presente estudo tece como propósito partilhar uma 

análise das estratégias que utilizei durante a minha prática pedagógica nas 

aulas de Educação Física, para melhorar a comunicação professor-aluno, mais 

especificamente, com alunos com NEE – deficiência auditiva, confrontando-as 

com a literatura.  

 

4.4.1.3 – Revisão Bibliográfica 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 3/2008, do dia 7 de Janeiro, os apoios 

especializados visam responder às necessidades educativas especiais dos 

alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, 

num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social e dando lugar à 

mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 

funcionamento biopsicosocial. 

Para mim, uma escola inclusiva, significa uma escola para todos os 

alunos, independentemente da sua capacidade. Todos têm direito a serem 
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tratados de igual forma durante toda a sua formação. Numa escola inclusiva, 

espera-se que as crianças e jovens se desenvolvam segundo os seus próprios 

ritmos de aprendizagem. Como as Nações Unidas (1998) referem, os Estados 

devem reconhecer o princípio segundo o qual deve proporcionar-se às 

crianças, jovens e adultos com deficiência, igualdade de oportunidades em 

matéria de ensino primário, secundário e superior num contexto integrado. Os 

Estados devem ainda garantir que a educação das pessoas com deficiência 

seja parte integrante do sistema de ensino. Segundo Coelho (2005), a escola 

inclusiva tem de ser sinónimo de uma escola compreensiva e significativa para 

todos e para os surdos. 

As práticas de ensino eficazes são cruciais para fomentar as 

aprendizagens dos alunos com NEE. Mas, para que elas se tornem eficazes, 

poderá ser necessário ajustar e adaptar alguns elementos no sentido de 

otimizar os ambientes de aprendizagem. (…) no caso dos alunos com NEE 

haverá, com certeza, a necessidade de se efetuarem adaptações nas 

estratégias de ensino (Correia, 2003, p.47). Deste modo, a forma mais segura 

de melhorar as atitudes e as expetativas dos professores é desenvolver o seu 

conhecimento sobre a diversidade dos alunos e as competências para os 

ensinar. 

Durante o processo ensino aprendizagem existem vários momentos 

importantes, um deles é a receção que normalmente não é a mais adequada, 

provocando no aluno com NEE sentimentos de inadequação, dando-lhe a 

sensação de não ser bem-vindo à escola e provocando nos pais 

comportamentos por vezes hostis (Giangreco, 1997). No entanto, segundo 

Correia (2003) o professor, com o intuito de minimizar situações de mal-estar, 

pode considerar um conjunto de atividades que ajudem a que os alunos se 

sintam bem-vindos e inseridos na turma.  

Segundo Correia (2003), o reforço constitui a forma mais eficaz de 

solidificar determinado comportamento desejado. Existem dois tipos de 

reforços: os positivos e os negativos. A principal diferença entre eles é que o 

reforço positivo consiste na existência de uma recompensa, com o objetivo de 

se aumentar determinada resposta, enquanto o reforço negativo consiste na 

remoção da recompensa com o objetivo de se aumentar determinada resposta. 

Para que o reforço positivo seja eficaz deve ser individualizado, representar 
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uma recompensa para o aluno, por exemplo através das seguintes expressões: 

Tu tornas o meu trabalho fácil. Perfeito! Muito bem! Desta vez fizeste!  

Segundo Mastropieri e Scruggs (1994), citado por Correia (2003), 

quando os professores têm a seu cargo alunos com NEE podem utilizar várias 

estratégias: localização dos alunos na sala de aula (coloca-los na fila da frente 

para minimizar os problemas de comportamento que eventualmente possam 

eliciar); ter um cuidado extremo na apresentação de nova informação, tendo 

em conta seis fatores essenciais: estrutura, clarificação, redundância, 

entusiasmo, ritmo apropriado e envolvimento máximo; utilizar experiências 

multisensorias; e providenciar um maior número de explicações, realçando 

sempre os pontos mais importantes. 

Sendo a aprendizagem em cooperação, considerada uma abordagem na 

qual um grupo heterogéneo de crianças aprende em conjunto devemos formar 

grupos heterogéneos, devendo os alunos com NEE ser distribuídos pelos 

diferentes grupos (o sucesso da aprendizagem em cooperação está na 

perceção que os alunos têm sobre o valor e respeito das contribuições de cada 

um). (Correia, 2003)  

Para sensibilizarmos as crianças para que percebam o que os colegas 

com NEE estão a sentir podemos realizar algumas estratégias, como por 

exemplo a simulação de problemas sensoriais, onde os alunos podem simular 

problemas auditivos utilizando “tampões auriculares”, que podem usar 

enquanto almoçam, vêm televisão, falam ao telefone ou vão ao cinema. 

(Correia, 2003) 

Situando-me nos alunos com deficiência auditiva, é importante 

gesticular, exemplificar, e por vezes até mostrar uma imagem. Como sugere 

Fonseca (1984), a criança compreende o que ouve depois de ter apreciado o 

que vê. 

Coelho (2005) chama atenção para que “não esqueçamos que o surdo 

ouve com os olhos e fala com as mãos”. Por falta de estímulos auditivos o 

surdo não domina uma língua oral, pelo que não desenvolve a linguagem, o 

que por sua vez origina sérios atrasos na comunicação, não desenvolvendo o 

pensamento, o que acarreta graves problemas de ordem linguístico-cognitiva. 

Entre os estudiosos da surdez havia interpretações de que o atraso de 

desenvolvimento no surdo poderia ser decorrente da pobreza de experiências 
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de trocas comunicativas por conta da limitação da linguagem, mas não porque 

esta fosse essencial enquanto meio organizador do pensamento. (Coelho, 

2005) 

“A imagem é essencial. Ela torna-se, muitas vezes, o referente. (…) leu 

a pergunta e explicou-nos o caminho que devíamos seguir, usando a mímica e 

desenhando um pequeno esquema no bloco onde tínhamos escrito a 

pergunta.” (Coelho, 2005, p.240) 

Uma das estratégias a longo prazo poderá ser aprender a língua gestual, 

deste modo teremos mais facilidade em comunicar com os alunos com 

deficiência auditiva, e não só, fazendo com que percebam mais facilmente o 

que queremos. Segundo Coelho (2005), o modelo bilingue no campo da 

educação de surdos implica a existência de duas línguas: a língua gestual da 

comunidade surda e a língua da comunidade ouvinte, sob a forma escrita e/ou 

oral. Menciona também que a comunicação é um fenómeno extremamente 

complexo, mesmo ao nível mais simples e, como tal, não lidamos com uma 

unidade de mensagem monofónica, antes polifónica.  

Deste modo, Coelho (2005) salienta que se formos mais exigentes 

connosco e com o sistema em que estamos inseridos, poderemos também ser 

mais exigentes com os nossos alunos. Se acreditarmos nas suas capacidades, 

sentir-se-ão mais seguros e poderão ir mais longe. Tornar-se-ão cidadãos 

críticos e intervenientes, capazes de fazer escolhas, tomar decisões e, mais 

tarde, ocupar lugares de relevo numa sociedade maioritariamente ouvinte. 

 

4.4.1.4 – Metodologia 

 

O propósito central do estudo foi analisar as estratégias utilizadas em 

contexto de aula de Educação Física com vista à melhoria da comunicação 

entre o professor estagiário e alunos com deficiência auditiva e, por 

conseguinte, do processo de ensino-aprendizagem. 

 O Corpus do presente estudo qualitativo foi o Diário de Bordo (do 

estagiário) desenvolvido ao longo do ano de Estágio Profissional, que decorreu 

numa Escola Básica 2,3 da cidade do Porto, no âmbito do 2º ano de Mestrado 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, do ano letivo 2012/2013. Deste Diário, 
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apenas se atendeu às reflexões que discorrem acerca das estratégias 

utilizadas para melhorar a comunicação professo-aluno e o processo de 

ensino-aprendizagem de 5 alunos com deficiência auditiva de duas turmas e 

níveis de ensino distintos: uma do 9º ano de escolaridade e quatro do 12º ano, 

desenvolvido no ano de Estágio Profissional. As reflexões foram revisitadas e 

sujeitas a um novo tratamento e análise, sustentada numa reflexão, em 

retrospetiva, sobre a reflexão na ação de Schön (2000), e suportadas na 

literatura sobre estratégias inclusivas: Coelho (2005); Correia (2003); Dias 

(2006); Fonseca (1984) e Rodrigues (2001). 

 

4.4.1.5 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Os resultados baseiam-se nas estratégias que surtiram efeito no 

sucesso ensino aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva inclusos nas 

turmas sobre as quais exerci a minha PES e naquelas que não foram tão 

conseguidas. 

O facto de terem sido alunos de uma das estagiárias do ano letivo 

anterior, fez com que a professora cooperante os conhecesse muito bem: os 

que conseguiam e os que não conseguiam perceber a comunicação oral; os 

que conseguíamos perceber ou não através da mensagem; os mais tímidos; os 

mais desinibidos; entre outros aspetos importantes. Depois de conversar com a 

professora cooperante, percebi que a primeira estratégia que ia adotar era 

conhecê-los na sua individualidade. Segundo Correia (2003), as estratégias de 

ensino, quando adequadas às necessidades dos alunos, conduzem ao sucesso 

da inclusão. 

Um dos jogos que tinha planeado para a primeira aula passava por um 

exercício de recreação onde os alunos estavam sentados em círculo e o 

professor estava no meio do mesmo com uma bola de basquetebol e 

apresentava-se dizendo o nome; a idade e o desporto favorito, quando 

passasse a bola a um dos alunos, o mesmo teria que se deslocar ao centro do 

círculo e fazer a sua apresentação. Neste exercício consegui perceber quais os 

alunos que tinham mais à vontade para se pronunciarem verbal ou 
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gestualmente e quais os mais envergonhados como podemos verificar através 

do seguinte excerto de uma reflexão:  

 

“Foi também importante porque dos 7 presentes 4 têm deficiência 

auditiva e tenho que começar a adaptar-me a eles. Este primeiro momento 

serve para eles se desinibirem e para eu começar a perceber como devo 

desenvolver as minhas estratégias para melhorar a comunicação professor-

aluno.” (Reflexão da aula 20-09-2012) 

  

Descobri também outra das estratégias através de um improviso, pois na 

altura não consegui perceber qual o desporto favorito de um dos alunos e 

surgiu uma intervenção verbal de uma aluna sem NEE que estava muito 

familiarizada com estes alunos, primeiro porque foi sempre da turma deles e 

depois porque tinha uma relação mais próxima com um deles. Ela tinha muita 

facilidade em comunicar com eles e quando eu não percebia, esta aluna 

desempenhava o papel de intérprete. Segundo Dias (2006), a educação pelos 

pares parece ser bastante útil para alcançar as populações de difícil acesso e 

ser adaptada para ir ao encontro das necessidades específicas destes 

indivíduos. 

Apesar da primeira aula ter corrido muito bem, e pelo facto de ter criado 

uma boa relação com os alunos, ainda não tinha sido o suficiente para os 

conhecer na sua individualidade. Mencionei apenas algumas notas importantes 

que precisavam de mais robustez e mais desenvolvimento como se pode 

verificar através do seguinte excerto de uma reflexão: 

 

“No momento da apresentação, verifiquei diferentes personalidades e 

características nos quatro alunos com deficiência auditiva. Com um deles era 

muito fácil de comunicar, pois percebia tudo o que eu dizia e conseguia 

expressar-se para que eu percebesse. Duas delas tinham muitas dificuldades 

tanto na compreensão do que eu dizia, como a expressarem-se, e para além 

disso eram tímidas o que dificultou ainda mais a tarefa. Por último, outro dos 

alunos conseguia entender-me na perfeição, mas ao expressar-se tornava-se 

completamente impercetível.” (Reflexão da aula do dia 20-09-2012) 
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Quando voltei a casa depois da primeira aula pensei ser importante 

trabalhar em torno deste projeto com o propósito de obter estratégias que 

melhorassem a minha instrução para estes alunos e para que pudesse 

conhecê-los melhor. Foi nesse seguimento que verifiquei que segundo 

Mastropieri e Scruggs (1994), citado por Correia (2003), quando os professores 

têm a seu cargo alunos com NEE podem utilizar várias estratégias para 

melhorar a sua instrução e respetiva comunicação: a localização dos alunos na 

sala de aula (coloca-los na fila da frente para minimizar os problemas de 

comportamento que eventualmente possam eliciar); ter um cuidado extremo na 

apresentação de nova informação, tendo em conta seis fatores essenciais: 

estrutura, clarificação, redundância, entusiasmo, ritmo apropriado e 

envolvimento máximo; utilizar experiências multisensorias; e providenciar um 

maior número de explicações, realçando sempre os pontos mais importantes. 

Logo na aula seguinte procurei adotar uma postura mais integrada na 

literatura revisitada para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Como 

podemos verificar através do seguinte excerto de uma reflexão:  

 

“Na ativação geral optei por utilizar algumas das estratégias revisitadas 

na literatura: pedi que os alunos com deficiência auditiva se colocassem mais 

perto de mim de modo a poderem ler-me os lábios e a perceber melhor o 

exercício; tive cuidado na informação que passei de modo a que fosse precisa 

e pouco demorada; e optei por demonstrar com os alunos incluídos.” (Reflexão 

da aula do dia 27-09-2012) 

 

  À medida que ia conhecendo melhor os alunos, e as aulas iam 

avançando, não abdicava de utilizar as estratégias já revisitadas na literatura, e 

continuava a procurar mais que pudessem ser benéficas para o processo de 

ensino-aprendizagem. Com isto, logo a partir da segunda aula, a demonstração 

desempenhou um papel muito importante nas aulas seguintes. Em todos os 

exercícios, aliava a demonstração com os alunos a uma boa instrução, pois 

como refere Fonseca (1984), a criança compreende o que ouve depois de ter 

apreciado o que vê. Por isto, nunca realizava um exercício novo na aula sem o 

demonstrar primeiro.  
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Na procura contínua de melhorar a comunicação, revisitei na literatura 

que para além das estratégias já utilizadas na instrução seria importante 

começar a gesticular mais na explicação dos exercícios, e a pronunciar-me 

mais lentamente. Como refere Coelho (2005), “Não esqueçamos que o surdo 

ouve com os olhos e fala com as mãos”. Existem gestos que são universais e 

que toda a gente compreende, e o que eu verifiquei com esta estratégia, foi 

que comecei a aprender alguns gestos para expressar certos comportamentos, 

que depois utilizava irracionalmente. O seguinte excerto de uma reflexão 

reforça esta ideia: 

 

“De realçar, que começo a entender algumas gestos utilizados pelos 

alunos para comunicar através da linguagem gestual. E que, por vezes, eu 

mesmo, durante a explicação dos exercícios utilizo gestos que são simples de 

entender por parte dos alunos.” (Reflexão da aula do dia 22-11-2012) 

 

Com a utilização destas estratégias já mencionadas comecei a 

aperceber-me que a minha relação com os alunos melhorou exponencialmente 

e comecei a perceber a verdadeira importância da comunicação. Com isto 

apercebi-me que atingi um bom nível de instrução e senti que maioria das 

vezes os alunos percebiam o que eu queria, e quando isso não acontecia 

conseguia resolver o problema (por ex.: pedindo ajuda à aluna que dominava a 

língua gestual Portuguesa). 

Comecei a refletir e senti que estava na altura de elevar a “fasquia”: Será 

que eu queria que os alunos pensassem que eu era mais um professor? Não! 

Eu queria que eles notassem que eu me importava, eu queria que eles 

melhorassem nas diversas habilidades motoras, eu queria que eles gostassem 

das aulas, eu queria que eles desfrutassem do desporto e sobretudo queria 

que eles tivessem à vontade para conseguirem dialogar comigo. O que fez com 

que me envolvesse mais com a turma, o que inicialmente era um grupo 

pequeno de alunos que estavam a realizar um curso de Design e não 

importava muito se passavam ou não, passou a ser uma turma de pessoas, 

cada um com a sua individualidade, com os seus defeitos e virtudes e que 

podiam alcançar notas excelentes se se esforçassem e fizessem o que o 

professor lhes propunha. “Se formos mais exigentes connosco e com o sistema 
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em que estamos inseridos, poderemos também ser mais exigentes com os 

nossos alunos. Se acreditarmos nas suas capacidades, sentir-se-ão mais 

seguros e poderão ir mais longe.” (Coelho, 2005, p.246) 

Por causa da tamanha envolvência com a turma surgiu outro imprevisto. 

Um dos alunos com deficiência auditiva (com quem era muito difícil comunicar, 

não ao nível de passar a mensagem, mas sim pelo fato de ser impercetível 

quando se expressava), tentou dizer-me algo. Não consegui perceber mesmo 

após diversas tentativas. Normalmente chamaria a aluna que dominava a 

língua gestual, mas não estava presente, o que levou a adaptar-me à situação, 

como podemos verificar no seguinte excerto de uma reflexão:  

 

“Tirei um caderno que tinha na mochila e pedi para ele escrever o que 

me queria dizer, qual a minha surpresa quando ele escreveu a minha data de 

aniversário.” (Reflexão da aula do dia 06-12-2012) 

 

Estava a tentar dizer-me que tinha visto na internet o meu currículo de 

futebol e que viu que tinha a mesma idade que eu. Naturalmente, fiquei muito 

contente, porque verifiquei que o aluno gostava de mim enquanto professor e 

apesar da dificuldade em comunicar fluentemente conseguem-se criar os 

mesmos laços do que os desenvolvidos entre o professor e os alunos que não 

têm quaisquer dificuldades em comunicar.  

Ao longo desta jornada, pensei em todas as dificuldades como desafios 

a ultrapassar. Para além dos que já referi anteriormente, registaram-se outros 

momentos em que senti que precisava de ajuda: um deles foi na utilização dos 

feedbacks. Para estes alunos explicar verbalmente o que está correto e o que 

não está torna-se complicado, com o desenrolar das aulas percebi que ao 

participar no jogo trazia-me vários benefícios: conseguia exemplificar com os 

alunos o que queria que fizessem; conseguia tocar neles para lhes dar os 

parabéns por estarem a cumprir com o pedido ou para lhes mostrar que 

estavam a realizar o exercício incorretamente; e conseguia que se 

envolvessem mais no exercício por eu estar presente. Esta estratégia, não foi 

utilizada em todas as aulas, mas sim em todos os exercícios de modalidades 

coletivas, de modo a melhorar os meus feedbacks. 
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Tanto o reforço positivo como o negativo foram utilizados diversas vezes 

durante as aulas, pois faziam com que os alunos se sentissem bem e se 

empenhassem nas tarefas. Segundo Correia (2003), o reforço constitui a forma 

mais eficaz de solidificar determinado comportamento desejado. Existem dois 

tipos de reforços: os positivos e os negativos. Para que o reforço positivo seja 

eficaz deve ser individualizado, representar uma recompensa para o aluno, ser 

contingente ao comportamento desejado e apresentado de imediato. Por 

exemplo através de expressões como: “Tu tornas o meu trabalho fácil. 

Perfeito!”/ “Muito bem! Desta vez fizeste!”. Já o reforço negativo consiste na 

remoção da recompensa com o objetivo de se aumentar determinada resposta. 

Na minha situação no reforço positivo batia palmas, gesticulava, fazia passar a 

mensagem através de expressões para que percebessem que estavam a fazer 

o pretendido (ex.: “Muito bem!”). Quanto ao reforço negativo, por vezes 

mandava-os fazer flexões, ou dar uma volta ao campo, eram coisas de que não 

gostavam mas faziam com que não voltassem a cometer o mesmo erro.  

Para alimentar a aprendizagem em cooperação, como se tratava de uma 

turma muito pequena, por vezes juntava-a com a turma que estava a ter aula à 

mesma hora. Deste modo conseguia promover o espírito competitivo; a 

competição saudável; e as relações interpessoais com os colegas da Escola. 

Normalmente, realizávamos minitorneios das modalidades que estava a 

abordar e tanto eu como o professor da turma em questão participávamos nos 

mesmos. Tudo isto trazia muitos benefícios para a aprendizagem: melhorava a 

relação professor-alunos; fazia com que todos os alunos participassem na aula; 

faziam com que estivessem empenhados e motivados na tarefa; e como fugia à 

rotina era uma forma de premiá-los pelo bom comportamento e pelas boas 

notas que foram tendo ao longo do ano. O seguinte excerto de uma reflexão 

assenta nesta estratégia utilizada: 

 

“Eu e o professor da outra turma juntamos as turmas e realizamos jogo 

formal de 7x7 o que acabou por se tornar uma surpresa agradável. Surgiram 

muitas jogadas de qualidade, com muitos passes, muitos golos e sobretudo um 

bom empenhamento motor por parte de todos os alunos.” (Reflexão da aula do 

dia 31-01-2013) 
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Em suma, durante o ano letivo foram várias as estratégias que fui 

introduzindo nas minhas aulas de modo a melhorar o processo ensino-

aprendizagem, entre elas: o conhecer os alunos individualmente; a educação 

pelos pares; a demonstração dos exercícios; o colocar os alunos com NEE 

mais perto; gesticular mais durante a instrução; falar mais pausadamente para 

que os alunos me pudessem ler os lábios; utilizar a escrita para comunicar; 

participar e demonstrar nos exercícios para corrigir comportamentos; utilizar o 

reforço positivo e negativo; e a aprendizagem em cooperação. Com a utilização 

de todas estas estratégias, consegui que a comunicação deixasse de ser um 

handicap, e que todos os alunos se sentissem tratados da mesma forma, e 

desfrutassem das aulas de Educação Física.  

 

4.4.1.6 – Conclusões 

 

Este projeto e as estratégias adotadas foram importantes para perceber 

que num futuro como professor estarei mais à vontade para trabalhar com 

alunos com deficiência auditiva e, ainda, melhorar o meu conhecimento através 

do curso de língua gestual portuguesa e realizar algumas formações neste 

mesmo ramo. Ficaram, deste modo, registadas, algumas bases que 

demonstram que nada é impossível, porque como estes alunos existem muitos 

com outros problemas, e cabe-nos a nós, professores, adotar estratégias para 

melhorar a comunicação e que tornem o ensino mais inclusivo e equitativo para 

todos.  

Chegando ao fim desta experiência enriquecedora, resta-me partilhar 

que aprendi que ser professor é inovar, é aprender, é melhorar o processo 

ensino aprendizagem sempre em prol do principal sujeito da educação, o 

aluno. Através das conversas com os colegas do núcleo de estágio; com a 

professora cooperante; com outros professores da Escola; com os alunos em 

questão; e a experiência em particular fizeram com que eu fosse 

desenvolvendo estratégias que me ajudaram a criar um ensino mais eficaz e 

inclusivo e fizeram com que eu me fizesse “ouvir” mesmo para os que não me 

“ouviam” inicialmente. Isto, para que “todos os alunos, independentemente da 

sua situação se tornem cidadãos críticos e intervenientes, capazes de fazer 
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escolhas, tomar decisões e, mais tarde, ocupar lugares de relevo numa 

sociedade maioritariamente ouvinte”. (Coelho, 2005, p.240) 
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5. Conclusão 

 

Fazendo uma reflexão em retrospetiva de todo o trabalho desenvolvido 

ao longo do EP, posso afirmar que este ano foi fundamental para a minha 

formação enquanto professor de EF. Foi um ano rico em aprendizagens e 

competências adquiridas que foram surgindo através das diversas tarefas que 

realizei. Pude vivenciar a realidade do Ensino e o funcionamento de uma 

Escola e de uma turma, e pôr em prática tudo aquilo que me foi ensinado 

durante a formação académica.  

Durante o EP, tentei sempre pensar nas dificuldades como desafios a 

ultrapassar. Para isso é de realçar a importância da capacidade teórico-prática 

que me foi incutida na faculdade ao longo de toda a formação. A pesquisa, a 

reflexão e o planeamento foram pontos fulcrais que me ajudaram na prática 

pedagógica. Quando dominamos os conteúdos que vamos abordar nas nossas 

aulas, conhecemos o material e o espaço disponível podemos melhorar a 

disciplina e o controlo da turma, a organização da aula e a instrução, tornando 

a aula num ambiente mais propício à aprendizagem. Pude também vivenciar 

momentos, em que tive que alterar ou adaptar o que tinha planeado por causa 

do estado do pavimento ou pelo incumprimento dos objetivos de aprendizagem 

traçados. Neste particular, a reflexão foi basilar à perceção das reais alterações 

do processo de ensino aprendizagem e processamento das mesmas na 

prática. Como refere Batista (2008), é crucial que na formação inicial se 

trabalhe a reflexão de forma a dar resposta aos conhecimentos e ao grande 

volume de informação que dificulta o seu processamento.  

 Nomeadamente, através das reflexões, consegui melhorar o processo 

de ensino aprendizagem dando atenção a aspetos importantes durante a aula, 

como por exemplo: posicionamento correto durante as aulas; transmissão dos 

conteúdos clara e objetiva; transições rápidas para aumentar o tempo útil de 

aprendizagem; e verificação da resolução dos problemas observados. 

Quem observou a minha primeira e a minha última aula, teve a 

oportunidade de testemunhar grandes diferenças. Ao longo do ano letivo, 

melhorei o meu posicionamento nas aulas; verifiquei qual a melhor maneira de 

me dirigir aos alunos perante diversas situações; melhorei a minha instrução 
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com demonstrações sucessivas; utilizei estratégias para diminuir o tempo das 

transições (ex: Contar alto em contagem decrescente “5,4,…,1” para os alunos 

chegarem perto de mim); entre outras estratégias que foram sempre utilizadas 

com o intuito de melhorar a minha atuação enquanto professor e propiciar aos 

alunos aprendizagens significativas. 

Todas as atividades e ações de formação desenvolvidas pelo NE, pelo 

Agrupamento de Escolas, e grupo de EF foram importantes para o meu 

processo de formação e tiveram como objetivos: divulgar o desporto e criar 

condições para que as crianças e jovens procurem a prática desportiva de 

forma autónoma e regular; dar a conhecer modalidades diferentes das 

lecionadas em contexto aula; presenciar momentos de prática profissional; e 

melhorar as relações professor aluno.  

A atividade que mais me marcou foi o Evento Culminante, pois como o 

próprio nome indica culminou o ano letivo num clima festivo, de cooperação, 

respeito e partilha, onde realizamos um torneio entre todas as turmas do 

segundo ciclo que abrangeu as modalidades aprendidas ao longo do ano 

(Badminton, Basquetebol, Futebol, Tag-Rugby, Atletismo). No fundo, criou-se 

um clima propício à integração entre alunos, pais e professores. É uma 

atividade que espero repetir quando voltar a lecionar e que sei que a escola 

cooperante vai voltar a realizar, neste novo ano letivo, com outros estagiários.  

. Mais ainda, através do estudo de investigação cresci muito como 

professor. A situação com que me deparei de lecionar a alunos com NEE, mais 

propriamente deficiência auditiva, fez com que tivesse que pesquisar, refletir, e 

adotar estratégias para poder melhorar a minha instrução e o processo de 

ensino aprendizagem. Comecei a cuidar a minha comunicação com os alunos 

face às suas necessidades: falava mais pausadamente; procurava utilizar 

frases curtas, simples e de fácil compreensão; e comecei a gesticular 

Não posso deixar de realçar todo o trabalho e acompanhamento da 

orientadora, da professora cooperante, do NE e do grupo de EF. Entre 

observações de aulas, reuniões, sugestões, e reflexões senti-me sempre 

acompanhado, o que resultou num melhor desenvolvimento profissional. 

Apesar de já ser responsável por uma turma e assumir os papéis e funções de 

um professor, o processo foi acompanhado por professores mais experientes e 

auxiliado pelo grupo de estágio. 
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Chegando ao fim desta experiência enriquecedora, resta-me dizer que 

aprendi que ser professor é inovar, é aprender, é melhorar o processo de 

ensino aprendizagem sempre em prol do principal sujeito da Educação, o 

aluno. E como a esperança é a última a morrer, em tempos de difíceis 

colocações no mercado de trabalho, espero um dia, voltar a lecionar. É altura 

de seguir num processo de formação contínua enquanto professor, mas desta 

vez fecha-se um ciclo, a vida académica, e inicia-se outro, a vida profissional 

que espero ser repleta de bons momentos e da concretização de todos os 

meus objetivos e sonhos. 

Concluindo, foi um ano onde pude ensinar aos alunos habilidades 

motoras de diversas modalidades; fiz com que aperfeiçoassem alguns gestos 

técnicos; e tentei transferir todo o conhecimento teórico absorvido durante a 

minha formação académica para a prática em si. Por outro lado, foi um ano 

repleto de aprendizagens e competências através das diversas tarefas 

desempenhadas, tal como, através da experiência e evolução como professor. 

Daí que, o meu relatório de estágio se intitule de Ensinar Enquanto Se 

Aprende.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Material Disponível  

 

Modalidades Material 
ANDEBOL 6 Redes de baliza; 18 Bolas + 17 de couro 

HÓQUEI 4 Bolas; 7 Sticks 

BADMINTON 15 Raquetes; 2 Caixas de volantes; 2 Postes; 1 Rede 

TÉNIS 2 Raquetes; 4 Bolas 

GINÁSTICA 
6 Bancos suecos; 2 Bocks; 6 Colchões multiusos; 2 Colchões de queda; 3 Plintos; 
1 Trampolim Reuther; 1 Trave olímpica; 2 Mini-Trampolins; 12 Arcos; 5 Bolas de 
ginástica rítmica; 4 Cordas 

ATLETISMO 4 Discos; 6 Bolas medicinais grandes e 3 pequenas; 2 Postes de salto em altura 

ESCALADA 3 Cordas 

FUTEBOL 4 Balizas no exterior e 2 no interior do pavilhão; 12 Bolas; 2 Redes de mini-futebol 

BASQUETEBOL 
6 Tabelas de basquetebol exterior e 4 fixas e 2 móveis no interior do pavilhão; 6 
Redes de basquetebol no interior; 29 Bolas 

VOLEIBOL 
14 Bolas de iniciação; 7 Bolas para o exterior e 9 para o interior do pavilhão; 6 
Postes; 2 Redes 

RÂGUEBI 6 Bolas; 1 Saco de transporte; 16 Fitas de Tag-râguebi (TR); 10 Coletes de TR 

VÁRIOS 

1 Mesa de apoio à aparelhagem; 1 Amplificador; 1 Equipamento de registo e 
reprodução de som; 1 Leitor de cd’s; 16 Cones; 78 Sinalizadores; 2 Marcadores 
de mesa; 1 Compressor; 20 Steps; 2 Tapetes; 2 Cronómetros; 1 Apito; 3 Redes 
para bolas; 46 Coletes; 30 coletes da Escola Segura; 45 Camisolas; 39 Calções; 
6 Camisolas de GR; 2 conquilhas de Gr; 2 Camisolas de árbitro; 1 Elástico para 
saltar; 5 Jogos Indiaka 
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Anexo 2 – Ficha de caraterização individual do aluno 

1. Dados Biográficos 

Nome: _____________________________________________________________ 

Sexo:  M☐     F☐   Data Nascimento: _____/______/______ 

Nacionalidade: _____________ Naturalidade:____________  

Concelho:_____________     Distrito: _____________     

Morada: _____________________________________________________________ 

Telefone:          

Nome do Pai: ______________________________________________ Idade: _____________ 

Profissão: __________________________ Contacto: _____________ 

Habilitações Literárias: ___________________________   

Nome da Mãe: _____________________________________________ Idade: _____________ 

Profissão: __________________________ Contacto: _____________ 

Habilitações Literárias:         

Encarregado de Educação: Mãe ☐     Pai ☐     Outro ☐  Parentesco? _______  _____________   

Nome do Encarregado de Educação: ____________________________ Idade: _____________ 

Profissão: __________________________ Contacto: _____________ 

Habilitações Literárias:         

 

2. Agregado Familiar     

Onde moras? Apartamento ☐      Moradia ☐    Outro ☐ Qual? _____________ 

Com quem moras? _____________________________________________________ 

Número de irmãos?   Idade (s)?     

 

3. Dados Antropométricos/ Saúde/ Estilo de Vida  

Peso (+/-): ____________ Altura (+/-): _____________   

Pé dominante: Direito ☐ Esquerdo ☐   

Mão dominante: Direita ☐ Esquerda ☐   

Já tiveste alguma lesão? Sim ☐ Qual? _______  

                                        Não ☐    

Já foste operado? Sim ☐ A quê? _______    

                             Não ☐ 

Vês bem? Sim ☐  Não ☐        Usas óculos? Sim ☐   Não ☐           Usas lentes? Sim ☐   Não ☐      

Ouves bem? Sim ☐   Não ☐     Usas aparelho de audição? Sim ☐   Não ☐ 

Tens algum problema de saúde? Sim ☐ Qual? _______ 

                                                     Não ☐   

Tens alguma doença impeditiva de realizar a aula de Educação Física? Sim ☐ Qual? _______ 

                                                                                                                  Não ☐  

Quantas horas costumas dormir? Menos de 8 h ☐     8 h ☐     Mais de 8 h ☐                       

A que horas te costumas deitar?        

O que costumas comer/beber regularmente?   

Fast Food ☐ Carne ☐  Doces ☐  Peixe ☐ Àgua ☐ Legumes ☐ 

Frutas ☐ Refrigerantes ☐ Cozidos ☐ Fritos ☐                 

Consomes bebidas alcoólicas? Sim ☐ Não ☐ 

Fumas? Sim ☐ Não ☐ 

Sais à noite? Sim ☐ Não ☐     
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4. Situação Escolar do Ano Anterior 

Frequentas-te a escola Nicolau Nasoni no ano letivo passado? Sim ☐ Turma? _______ 

                                                                                                      Não ☐ 

Já reprovaste? Sim ☐ Em que ano? _________ 

                        Não ☐    

Como te deslocas para a escola?      

A pé ☐ De carro ☐ De metro ☐ Autocarro ☐ Outro ☐ Qual? ____________ 

Quanto tempo demoras?  

Até 15min ☐     Até 30min ☐ 

         

Mais de 30min ☐  

Quais as tuas disciplinas preferidas? ________________________________________ 

Quais as que menos gostas? ______________________________________________ 

Tens explicação? Sim ☐    A que disciplina(s)?  

                             Não ☐   

      

5. Historial de Educação Física    

Qual foi a tua nota do ano passado na disciplina de Educação Física?  

Que modalidades preferes?  Atletismo ☐ Basquetebol ☐   Futebol ☐ Badminton ☐ 

Ginástica ☐ Orientação ☐ Râguebi ☐ Andebol ☐ Voleibol ☐ Dança ☐ 

Hóquei em Patins ☐ Natação ☐ Esgrima ☐ Golfe ☐   

Quais as modalidades (que não foram mencionadas em cima) que gostarias que fossem abordadas? 

________________________________________________________________________________ 

Destas modalidades, com quais já tiveste contacto na escola?   

Andebol ☐ Atletismo ☐ Badminton ☐ Basquetebol ☐   Voleibol ☐ Escalada ☐ 

Futebol ☐ Ginástica ☐ Orientação ☐ Patinagem ☐ Râguebi ☐ Dança ☐ 

Costumas tomar banho após a aula de Educação Física? Sim ☐   Não ☐   

      

6. Situação Desportiva     

Praticas algum desporto fora da escola? Sim ☐ Qual? _______ 

                                                                Não ☐ 

Quantas vezes por semana praticas desporto? 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ +4 ☐  

Em que clube/local?   Duração do treino?   

      

7. Expectativas     

Qual a profissão que gostarias de ter?  

Gostarias de fazer alguma visita de estudo? Sim ☐ Onde? ____________ 

                                                                      Não ☐  

O que esperas da aula de Educação Física? ________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Planeamento Anual 

 
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

2º F 

 

1 

 

 

 

  

1 

 

 

3ª F 2 1 Dia de Ano Novo 2 INÍCIO 3.ºP 

4ª F 3 2 3 1 Dia do Trabalhador 

5ª F 4 
1 Dia de Todos os 

Santos 
3 INÍCIO 2.ºP 4 2 

6ª F 
5 Implantação da 

República 
2 4 1 1 5 3 

S 1 6 3 
1 Restauração da 

Independência 
5 2 2 6 4 1 

D 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

2º F 3 8  5 3 7 4 4 8  6 3 

3ª F 4 9 6 4 8  5 5 9 7 4 

4ª F 5 10 7 5 9 6 6 10 8  5 

5ª F 6 11 8  6 10 7 7 11 9 6 

6ª F 7 12 9 7 11 8  8  12 10 7 FIM 3.ºP 

S 8 13 10 
8 Dia da Imaculada 

Conceição 
12 9 9 13 11 8  

D 9 

14 
11 9 13 10 10 

14 
12  9 

2º F 10 INÍCIO 1.ºP 15 12 10 

14 
11 11 15 13 10 Dia de Portugal 

3ª F 11  16 13 11 15 12 Carnaval 12  16 

14 
11 

4ª F 

12 17 14 
12 16 13 13 

17 

15 12  

5ª F 13  18 15 13 

17 14 14 
18 16 13 

6ª F 14 INÍCIO 1.ºP 19 16 

14 FIM 1.ºP 
18 15 15 FIM 2.ºP 19 

17 14 FIM 3.ºP 

S 

15 20 17 

15 19 16 16 

20 
18 15 

D 16 21 18 16 

20 17 17 

21  19 16 

2º F 

17 

22 19 

17 

21  18 18 22 

20 17 

3ª F 18 23 

20 
18 22 19 19 23 21  18 

4ª F 19 24 21  19 23 

20 20 
24 22 19 

5ª F 

20 
25 22 

20 
24 21  21  25 Dia da Liberdade 23 

20 
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1.º PERÍODO: ENTRE 10 A 14 DE SETEMBRO ATÉ 14 DE DEZEMBRO INTERRUPÇÃO: 17 DE DEZEMBRO A 02 DE 

JANEIRO 

2.º PERÍODO: 03 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO   INTERRUPÇÃO: 11 A 13 DE FEVEREIRO E 18 DE 

MARÇO A 01 DE ABRIL 

3.º PERÍODO: 2 DE ABRIL A 07 DE JUNHO (6.º, 9.º, 11.º E 12.º ANOS) E 14 DE JUNHO (5.º, 7.º, 8.º E 10.º ANOS) 

 

CURIOSIDADES: 

O 1º Período é composto por 13 semanas, onde se inserem 13 

aulas de 90’ e 12 aulas de 45’o que representa um total de 25 aulas. De 

realçar que: 

 Serão lecionadas 6 aulas de Atletismo; 9 de Basquetebol e 

10 de Futebol; 

6ª F 21 26 23 21 25 22 22 26 24 21  

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25 22 

D 23 28 25 23  27 24 24 28 26 23 

2º F 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24 

3ª F 25 30 27 25 Natal 29 26 26 30 28 25 

4ª F 26 31 28 26 30 27 27 

 

29 26 

5ª F 27 

 

29 27 31 28 28 Sexta-Feira Santa 
30 Dia do Corpo de 

Deus 
27 

6ª F 28 30 28 

  

29 31 28 

S 29 

 

29 30 

 

29 

D 30 30  31 Páscoa 30 

2º F  31   

 

Legenda: 

 

ATLETISMO BASQUETEBOL FUTEBOL TAG RUGBY BADMINTON ANDEBOL JUDO VOLEIBOL FERIADOS FÉRIAS 
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 Verifica-se a existência de um feriado (5 Outubro – 

Implantação da República); 

 O corta-mato realizar-se-á na última semana do período, 

ainda sem data pré-definida; 

 No dia 22 de Novembro realizar-se-á uma ação de formação 

de Boxe. 

 

O 2º Período é composto por 11 semanas, onde se inserem 9 aulas 

de 90’ e 11 aulas de 45’o que representa um conjunto de 20 aulas. A 

tomar em conta que: 

 Serão lecionadas 7 aulas de Tag Rugby, 5 de Badminton e 8 

de Andebol; 

 Verifica-se a existência de 3 dias sem aulas no Carnaval (dia 

11-13 inclusivé); 

 Durante este período irão ocorrer as seguintes Ações de 

Formação: (ainda por definir) 

 

O 3º Período é composto por 10 semanas, que se dividem em 9 aulas 

de 90’ e 10 aulas de 45’o que demonstra um conjunto de 19 aulas. A 

tomar em consideração que: 

 Serão lecionadas 8 aulas de Judo e 11 de Voleibol  

 Verifica-se a existência de dois feriados: dia 25 de Abril (dia 

da liberdade) e dia 1 de Maio (dia do trabalhador); 

 No final do período realizar-se-á o Evento Culminante que se 

apresenta como uma ação de formação. 

 

Justificação 

 Este Planeamento foi feito no início do ano com o Núcleo de 

Estágio e a professora cooperante (Júlia Gomes). Achamos que seria 

preponderante dar continuidade às disciplinas lecionadas no ano anterior 
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em algumas das turmas (Atletismo; Basquetebol; Futebol; Tag-rugby; 

Badminton; Andebol; Judo; Voleibol). 

 No que toca ao Atletismo, ficou decidido em reunião que apenas 

iriamos trabalhar a resistência aeróbia durante 3 semanas e meia para 

preparar os alunos para o corta-mato. O facto do corta-mato só se realizar 

no final do período pode ser um impedimento para que os alunos 

“transportem” a aprendizagem realizada mas cabe-nos a nós, professores, 

incutir nos alunos conhecimentos da matéria em questão para que 

intrinsecamente os alunos os utilizem de forma correta quando praticam a 

modalidade.  

 No que toca ao Basquetebol, a professora cooperante referiu que 

as turmas não tinham grandes conhecimentos e que apresentavam várias 

lacunas nesta modalidade. Ficou então combinado que teríamos que fazer 

um trabalho de “formação” e aprendizagem inicial que desse bases aos 

alunos sobre o basquetebol. 

 No Futebol, ficamos a saber que a comunidade escolar gosta muito 

deste deporto em particular e que não seria muito difícil lecionar esta 

modalidade. É uma modalidade muito importante em termos de 

motivação, porque como os alunos gostam há que complementar o ensino 

de forma correta para que evoluam e apreciem a maneira como 

lecionamos o Futebol. O facto de termos dois elementos que seguiram a 

Metodologia de Futebol, que foram treinadores e que praticam a 

modalidade pode ser um fator positivo para o núcleo de estágio. 

 O Tag-Rugby é uma modalidade completamente desconhecida 

para o núcleo de estágio, mas que rapidamente percebemos através da 

professora cooperante que é uma particularidade desta Escola. Foi 

introduzida e muito bem aceite pelos alunos e desde então que é uma 

opção de ensino para o ano letivo. Ainda precisamos de conhecer e 

estudar melhor esta modalidade através do professor Podstawski e de 

todos os meios que pudermos utilizar para melhorarmos o processo 

ensino aprendizagem.  
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 No que concerne ao Badminton, foi escolhido por ser uma 

modalidade individual à qual os aluno aderem de forma positiva. Depois 

de conversarmos pensamos que vai ser uma modalidade fácil de adaptar 

ao MED e na qual podemos realizar coisas interessantes e que motivem 

os alunos. 

 Segundo a professora cooperante, o Andebol é uma modalidade 

que normalmente não é lecionada na Escola mas que ultimamente os 

alunos têm mostrado algum interesse por causa das visitas do “Dragon 

Force” à Escola. Penso que será uma mais-valia para nós, núcleo de 

estágio, pois é uma modalidade que tivemos oportunidade de lecionar o 

ano passado noutra escola. Podemos utilizar o conhecimento adquirido 

para melhorar o processo ensino aprendizagem.  

 O Judo é outra modalidade que teve muita adesão numa ação de 

formação realizada no ano anterior e o facto de ter sido disponibilizado 

muito material para que possamos lecionar esta modalidade à Escola, 

achamos por bem escolher esta disciplina. É algo diferente que pode 

marcar pela positiva o nosso Ensino. O facto de termos um elemento que 

pratica um género diferente de lutas pode ser benéfico para o ensino 

desta modalidade. 

 No que toca ao Voleibol, acontece exatamente o mesmo que no 

Andebol pois já temos uma experiência realizada no ano anterior, ainda 

que tenha sido em grupo pode ser “transportada” para esta realidade. O 

facto de termos um elemento que escolher a Metodologia de Voleibol e 

que é observador de uma equipa de 1ª liga da modalidade pode ser 

benéfico para o núcleo de estágio e consecutivamente para os alunos. 
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Anexo 4 – Pontuação respetiva à aula do dia 13-03-2013 

 

1 – Unidos ao Pé Descalço 2 – Spongebabys 3 – The Swag Machines 

Diogo Duarte (x2)  11 V Diogo Rocha  12 D Gustavo Correia  11 V 

Tatiana Nunes  12 D Sara Batista  12 D Patrícia Nunes 11 V 

Inês Dias*   Flávia Soares  12 D Beatriz Vieite 12 D 

Daniel Teixeira  11 V Gonçalo Cantarino 12 D Bruno Sousa (x2) 12 D 

Jorge Botelho (x2) 11 V Inês Oliveira  11 V Bruna Almeida 11 V 

   Sónia Ferraz  11 V João Araújo **   

TOTAL (x2) 294 TOTAL (x2) 240 TOTAL (x2) 294 
*lesão – líquido no menisco 

** Encontra-se suspenso 

 

Vitória = 15 pontos 

Empate = 10 pontos 

Derrota = 5 pontos 
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Anexo 5 – Pontuação Final da Unidade Temática de Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEIBOL 
EQUIPAS: 

08-05-
2013 

10-05-
2013 

15-05-
2013 

17-05-
2013 

22-05-
2013 

24-05-
2013 

29-05-
2013 

31-05-
2013 

05-06-
2013 

07-06-
2013 

TOTAL Classificação 

Unidos ao pé 
descalço 

125 70 186 165 155 66 290 Treino EC 230 Avaliação 1287 3º lugar 

Spongebabys 180 55 217 110 175 94 250 Treino EC 235 Avaliação 1316 2º lugar 

The Swag 
Machines 

130 65 249 150 220 68 265 Treino EC 195 Avaliação 1342 1º lugar 
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Anexo 6 – Fotografia da Tabela de Pontuações 
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Anexo 7 – Avaliação Sumativa de Futebol 

  

Alunos 

Habilidades Técnicas Habilidades Táticas 
Componente 

Psicossocial 
Nível do 

aluno             

(1-3) 

Nivel do 

aluno 

(1-5) 

Média 

Pondera

da 

(60%) 

Relação com bola Organização Ofensiva Organização defensiva 
Fair-

play 

Espírito 

de 

Grupo 
Receç

ão 
Passe  

Rema

te 
Condução 

Desarm

e 
Finta 

Posição 

Defensiva 

Penetra

ção  

Cobertur

a 

Mobilidad
e 

Espaço Contenção 
Cobertur

a 
Equilíbrio 

Concentra
ção 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 x x 1 X X X 3 3 2,08 3,47 2,1 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 x x 2 X X X 3 3 2,25 3,75 2,3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2,88 4,80 2,9 
4 MUDOU DE CURSO 

5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2,65 4,41 2,6 
6 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,88 4,80 2,9 
7 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2,76 4,61 2,8 
8 3 3 2 2 3 2 2 3 1 X X 2 X X x 3 3 2,42 4,03 2,4 
9 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,76 4,61 2,8 
10 2 3 2 2 3 2 2 2 1 x x 1 x x x 3 3 2,17 3,61 2,2 
11 3 3 2 2 2 3 2 2 2 x x 2 X X x 3 3 2,42 4,03 2,4 
12 2 3 2 2 3 2 2 2 1 x x 2 X X x 3 3 2,25 3,75 2,3 
13 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2,59 4,31 2,6 
14 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2,53 4,22 2,5 

15 3 2 2 2 3 3 1 2 1 X X 1 X X X 3 3 2,17 3,61 2,2 
16 2 2 2 2 3 1 2 2 1 X X 2 X X X 3 3 2,08 3,47 2,1 

17 2 3 2 2 2 1 1 1 1 X X 1 X X X 3 3 1,83 3,06 1,8 
18 3 3 3 3 3 3 2 3 2 X X 2 X X X 3 3 2,75 4,58 2,8 
19 TRANSFERÊNCIA 
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Anexo 8 – Avaliação da Assiduidade nas Aulas de Tag-Rugby 

 

 

 

 

Alunos 36ª aula 37ªaula 38ª aula 39ªaula 40ª aula 41ªaula 42ª aula 43ªaula 44ª aula 45ªaula 

1 - Beatriz Vieite P P P P P P P P P P 

2 - Bruna Almeida P P P P P P P P P P 

3 - Bruno Sousa P P P P P P P P P P 

5 - Daniel Teixeira P P P P P P P P P NF 

6 - Diogo Rocha P P P P P P P P P P 

7 - Diogo Duarte P P P P P P P P P P 

8 - Flávia Soares P P P P P P P P P P 

9 - Gonçalo Cantarino P P P P P P P P P P 

10 - Gustavo Correia P P P P P P P P P F 

11 - Inês Oliveira P F F P P P P P P P 

12 - Inês Dias NF NF NF NF NF NF P NF NF NF 

13 - João Araújo P P P P P P P P P P 

14 - Jorge Botelho P P P P P P P P P P 

15 - Patrícia Nunes F P P P F F P P P P 

16 - Sara Batista P P P P F F P P P P 

17 - Sónia Ferraz F F F F NF NF P NF NF NF 

18 - Tatiana Nunes P P P P P P P NF NF P 

 
TAG-RUGBY 



CX 
 

Anexo 9 – Avaliação Final do 1º Período

Alunos 

Domínio Motor (60%) Dominio Psicossocial (25%) 

Domínio 
Cognitivo 

(15%) 
Somatório 

Nota 
Final 

Atletism
o (60%) 

Basquete
bol (60%) 

Futebol 
(60%) 

Somatório 
do Domínio 

Motor 

Assiduidade Somatório 
da 

Assiduidad
e 

Atenção/Envolvimento/Motivação 
Somatório 

da 
Atenção/En
volvimento/
Empenho 

Atletismo  
(10%)  

Basquetebol 
(10%)  

Futebol 
(10%) 

Atletismo 
(15%) 

Basqueteb
ol (15%) 

Futebol 
(15%) 

1 2,1 2,3 2,1 2,2 0,485 0,5 0,5 0,50 0,45 0,6 0,6 0,55 0,65 3,86 4 

2 2,4 2,3 2,3 2,3 0,5 0,46 0,45 0,47 0,45 0,6 0,6 0,55 0,55 3,90 4 

3 2,9 2,6 2,9 2,8 0,5 0,5 0,5 0,50 0,75 0,6 0,75 0,70 0,65 4,65 5 

4 2,9 2,8 2,6 2,8 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,75 0,75 0,70 0,65 4,62 5 

5 2,9 2,9 2,9 2,9 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,75 0,75 0,70 0,7 4,80 5 

6 2,9 2,5 2,8 2,7 0,5 0,5 0,47 0,49 0,75 0,45 0,75 0,65 0,65 4,52 5 

7 2,6 1,9 2,4 2,3 0,49 0,49 0,5 0,49 0,6 0,75 0,75 0,70 0,65 4,14 4 

8 2,9 2,7 2,8 2,8 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,6 0,75 0,65 0,6 4,55 5 

9 2,9 2,5 2,2 2,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,6 0,45 0,55 0,55 4,13 4 

10 2,2 2,7 2,4 2,4 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,75 0,6 0,65 0,5 4,08 4 

11 2,5 2,3 2,3 2,4 0,5 0,5 0,5 0,50 0,6 0,6 0,75 0,65 0,45 3,97 4 

12 2,9 2,5 2,6 2,7 0,4 0,46 0,49 0,45 0,6 0,6 0,75 0,65 0,5 4,27 4 

13 2,9 3 2,5 2,8 0,5 0,5 0,5 0,50 0,75 0,75 0,6 0,70 0,6 4,60 5 

14 2,7 2,5 2,2 2,5 0,475 0,485 0,5 0,49 0,75 0,45 0,75 0,65 0,55 4,15 4 

15 3 2,1 2,1 2,4 0,45 0,46 0,45 0,45 0,75 0,45 0,6 0,60 0,55 4,00 4 

16 2,2 2 1,8 2,0 0,35 0,495 0,25 0,37 0,45 0,45 0,6 0,50 0,5 3,37 3 

17 2,5 2,5 2,8 2,6 0,5 0,485 0,49 0,49 0,6 0,6 0,75 0,65 0,65 4,39 4 
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Anexo 10 – Convite do Evento Culminante aos Professores 

 

O Núcleo de Estágio de Educação Física da Escola EB E,3 

Nicolau Nasoni do Agrupamento de Escolas António Nobre 

tem o prazer de convidar V. Ex. para o Evento Culminante de Desporto, que se realizará 

no dia 1 de Junho, com início às 9 horas e prolonga-se ao longo da tarde. Este evento 

terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo e no campo exterior da Escola. Venho por este 

meio convidá-lo (a) a estar presente, num momento de partilha de experiências e 

conhecimentos. 

Atenciosamente 

O Núcleo de Estágio de Educação Física da Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni 
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Anexo 11 – Convite/Declaração aos Alunos/Encarregados de Educação 

 

 

Exmos Pais e Encarregados de Educação,  

Vimos por este meio informar que no dia 01 de junho, das 09:00h às 17:00h, irá 

ocorrer o “Evento Culminante”. Este evento tem como objetivo, usando o desporto 

como veiculo, criar um clima propício à integração entre alunos, pais e professores.  

Como o próprio nome indica, pretende-se, no âmbito da disciplina de Educação 

Física, culminar o ano letivo num clima festivo, de cooperação, respeito e partilha de 

conhecimentos, realizando um torneio entre todas as turmas do segundo ciclo que 

abrangerá as modalidades aprendidas ao longo do ano.  

De forma a dar um significado ainda maior a este momento de reunião, realizar-

se-á um “Mega-Almoço”, bastando para isso que cada aluno traga uma bebida, um doce 

ou um salgado.  

Para além das referidas turmas, convidamos toda a comunidade escolar a 

participar e ajudar neste dia que se pretende que seja de todos, para todos.  

 

Atenciosamente,  

O Núcleo de Estágio de Educação Física da Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CXIII 
 

 

Anexo 12 – Cartaz do Evento Culminante 
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Anexo 13 – Logótipo do Evento Culminante 
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Anexo 14 – Tabela de Pontuações do Evento Culminante 

 

EVENTO CULMINANTE NICOLAU NASONI 2012/2013 

  
Badminton 

F 
Badminton 

M Basquetebol 
Tag-

rugby 
60m 

M 
60m 

F 
1000M 

M 
1000M 

F Estafetas 
Latas 

M 
Latas 

F 
Sacos 

M 
Sacos 

F 
Perícia 

M 
Perícia 

F 
Corda 

Futebol 
M 

Futebol 
F 

TOTAL LUGAR 

7ºA 7 4 6 7 4 8 4 8 4 5 5 6 7 7 7 6 3 8 106 3º 

7ºB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8º 

7ºC 0 3 3 6 6 0 3 0 0 8 0 5 0 4 0 5 6 0 49 6º 

8ºA 8 5 5 5 0 0 7 6 6 6 0 0 0 0 0 6 4 0 58 5º 

8ºB 5 7 7 4 5 7 5 0 8 4 6 3 0 3 6 0 5 5 80 4º 

8ºC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 4 0 6 0 0 0 0 18 7º 

9ºA 6 8 4 8 7 6 6 7 5 7 8 7 8 8 5 8 8 7 123 1º 

9ºB 4 6 8 3 8 5 8 5 7 3 7 8 6 5 8 7 7 6 111 2º 

 


