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Resumo 

 
A realização do relatório de estágio constitui um período de recolhimento e de 
reflexão onde passei em revista todo o percurso tido no Estágio Profissional. 
De facto, foi um período de intensa aprendizagem, evolução e aquisição de 
competências. As tarefas decorrentes da prática pedagógica foram 
desenvolvidas na Escola EB 2, 3 de Rio Tinto, no ensino da Educação Física e 
com a orientação do Professor Doutor Rui Garganta, e da professora 
cooperante, Professora Doutora Felismina Pereira. 
O desenvolvimento do relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. O primeiro 
(Introdução). O segundo (Dimensão Pessoal) onde apresento o meu percurso 
de vida, formação e as expectativas pessoais. O terceiro (Enquadramento da 
Prática Profissional) referente ao espaço envolvente e contexto do estágio e as 
suas especificidades. O quarto (Realização da Prática Profissional) encontra-se 
organizado em quatro áreas: área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 
Aprendizagem; área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 
Comunidade e a área 4 – Desenvolvimento Profissional. Neste capítulo analiso 
a prática pedagógica através de um processo reflexivo, tendo em conta as 
dificuldades sentidas e as aprendizagens advindas do estágio profissional. 
Apresento também um estudo de investigação sobre a instrução. Por fim o 
último capítulo (Conclusão e Perspetivas para o futuro).  
Conclui que, apesar de todo o trabalho ter sido enriquecedor e gratificante, 
constitui apenas o início de uma nova fase igualmente repleta de desafios. 
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Abstract 

 

The writing of the Internship Report has been a period of recollection and 
reflection which I reviewed all the Professional Internship. 
In fact, it was period of learning, evolution and gain of skills. The tasks arising 
from pedagogical practice were developed in the school EB 2, 3 of Rio Tinto, 
teaching Physical Education, with the faculty supervising teacher Rui Garganta, 
and the cooperating teacher, Felismina Pereira. The development of the report 
is divided into 5 chapters. The first chapter is the (Introduction). The second 
(Personal Dimension) I present my life path, studies and personal expectations. 
The third (Context of Professional Practice) contextualizes the surrounding area 
of the Professional Internship and their specific features. The fourth (Realization 
of Professional Practice) is organized in four areas: area 1 - Organization and 
Management of Teaching and Learning; area 2 and 3 - Participation in School 
and Relations with the Community and the area 4 - Professional Development. 
In this chapter I analyze the pedagogical practice in a reflective way, the 
difficulties and the learning from the professional internship. I also present a 
research study about instruction. Finally the last chapter (Conclusion and 
Perspectives for the Future). 
In conclusion, despite all the work has been enriching and rewarding, this is 
only the beginning of a new phase with many challenges. 
 
 
KEY - WORDS:  PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 
TEACHER, INSTRUCTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT. 
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1. Introdução 
 

O presente documento diz respeito ao Relatório de Estágio Profissional 

(EP), inserido no plano de estudos do 2º ano do 2º Ciclo de Estudos em Ensino 

da Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), conducente ao grau de mestre. 

Este Relatório de Estágio documenta o meu percurso ao longo do ano 

enquanto professor estagiário na escola E.B. 2, 3 de Rio Tinto (EB2/3RT), sob 

a orientação do Professor Doutor Rui Garganta, e da Professora Cooperante 

(PC) Doutora Felismina Pereira. 

O Relatório de Estágio foi elaborado com base na reflexão pessoal e 

assume-se como o culminar de um ano repleto de novas experiências, desafios 

e aprendizagens. 

No processo de formação ao longo do EP, procurei potenciar as minhas 

capacidades, suprir as lacunas e ultrapassar as barreiras que foram surgindo, 

de uma forma reflexiva. 

Este relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. O primeiro diz 

respeito à Introdução. O segundo capítulo refere a Dimensão Pessoal, que 

consiste na revisão do meu percurso pessoal, académico e desportivo até 

chegar ao estágio. Neste capítulo faço referência também às minhas 

expetativas iniciais. O terceiro ponto, Enquadramento da Prática Profissional, 

que se baseia na caracterização da escola onde realizei o EP e no contexto 

envolvente. O quarto capítulo, Realização da Prática Profissional, engloba as 

áreas de desempenho previstas para o EP (área 1 – Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem; área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade e a área 4 – Desenvolvimento Profissional). Neste capítulo, 

faço uma retrospetiva do ano de estágio, identificando as estratégias utilizadas 

na prática pedagógica, as dificuldades sentidas e as aprendizagens enquanto 

professor. Abordo também as atividades dinamizadas na comunidade escolar e 

um estudo de investigação sobre o meu processo de instrução. Por fim, o 

quinto capítulo corresponde à Conclusão e Perspetivas para o futuro. 
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2. Dimensão pessoal 

 

O meu percurso desportivo 

 

O meu contacto com o Desporto aconteceu logo nos primeiros anos de 

vida. O meu percurso desportivo começou com a prática do Andebol e foi nesta 

modalidade que vivenciei as minhas primeiras experiências no Desporto 

enquanto praticante. Recordo-me bem dos fins-de-semana de festa e convívio 

que passei principalmente nos dias em que havia competições. As viagens 

para os pavilhões onde decorriam os torneios, aquele nervosismo miudinho 

antes dos jogos, e os momentos de júbilo que consagravam as vitórias. Esses 

tempos representam o meu despertar para o Desporto e fazem parte das 

minhas memórias de infância. 

O Desporto para além de nos permitir praticar exercício físico é um 

catalisador de vivências sociais, de alegria e boa disposição, sentimentos que 

eu vivenciei desde tenra idade, e que me ajudaram a estruturar a minha 

personalidade. 

Posteriormente, tomei contacto com outra atividade desportiva, o Judo, 

por influência do meu pai, que foi um antigo praticante. Esta foi a modalidade 

que mais anos pratiquei. Enquanto praticante de Judo beneficiei de bastantes 

ensinamentos. Os que mais importância tiveram para mim foram: o respeito, o 

fair-play, o autocontrole, a lealdade, a coragem, a sinceridade, a honra, a 

modéstia, a gratidão e a dedicação, valores que fazem parte do código moral 

do Judo. Estes valores, que vivenciei enquanto praticante de Judo, sem 

secundarizar o acompanhamento da família, foram marcantes para a minha 

formação como pessoa e continuam presentes. 

Enquanto praticante de Judo tive alguns bons resultados desportivos, 

entre eles 3º lugar no Campeonato Nacional de cadetes e campeão regional da 

zona norte de cadetes e juniores. 

Para além das atividades referidas, a Natação e o Badminton no 

desporto escolar fizeram também parte do meu percurso desportivo. 
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Com o ingresso na Faculdade de Desporto comecei a praticar outras 

modalidades e a ter outros interesses no mundo do Desporto, em especial o 

Atletismo. 

Em 2012 comecei a praticar uma nova modalidade, o Jiujitsu Brasileiro, 

que ultimamente me tem proporcionado novas vivências enriquecedoras. 

Com tudo isto, o Desporto, nomeadamente o treino e a competição, 

ensinaram-me a ser empenhado, perseverante, a ter a capacidade de enfrentar 

as dificuldades e a ultrapassar o medo. Treinar vários dias durante anos, exigiu 

disciplina e dedicação, no sentido de a cada dia ser melhor do que no dia 

anterior. A procura da transcendência e superação pessoal foram um dos 

maiores ensinamentos que o Desporto me proporcionou. 

De facto, a motivação e a vontade de chegar mais além são 

fundamentais para o Desporto e para a vida. “Sem motivação para o 

rendimento, sem vontade e disponibilidade para render e sem educação para o 

rendimento não pode ser resolvido nenhum dos problemas com que o mundo 

se confronta.” (Bento, 2006, p. 62), 

 

 

Desporto a minha escolha 

 

Como referi anteriormente, desde tenra idade comecei a ter contactos 

com atividades desportivas. Depois de algumas hesitações em relação ao meu 

percurso de vida, entendi que o Desporto seria a minha área de eleição para 

ingressar no ensino superior. Nesta minha importante decisão, o Judo foi um 

elemento impulsionador no ingresso no curso de Ciências de Desporto na 

FADEUP e mais tarde, no Mestrado de Ensino de EF nos Ensino Básico e 

Secundário. 

Posso dizer que o Desporto mudou a minha vida, com ele aprendi e 

cresci bastante, principalmente enquanto ser humano. Por isso o meu objetivo 

era poder trabalhar naquilo que eu mais gosto e tentar passar aos outros 

alguns dos ensinamentos e valores que o Desporto me tem dado. 
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Acima de tudo, simboliza, para mim, uma paixão e uma forma de estar 

na vida. Como tal, um dos meus grandes objetivos é conseguir mostrar às 

pessoas que se cruzam comigo, a importância do Desporto na condução das 

nossas vidas. 

Segundo Bento (2006), a formação e a educação têm que intervir 

simultaneamente no plano da razão (saberes e conhecimentos) e no plano da 

vontade (sentimentos, afetos e desejos). Pelo que formar alguém para intervir 

no Desporto é ajudá-lo a realizar 2 projetos: o de ser feliz e o de tornar cada 

vez mais perfeita a sua profissão ou domínio de ação. 

Durante a licenciatura enveredei pela unidade curricular “Metodologia 

em Treino Desportivo” – especialidade do Atletismo. Esta minha escolha 

deveu-se ao facto do Atletismo ser uma modalidade basilar na preparação 

física para o Desporto, área pela qual nutro um especial interesse, cujos 

conhecimentos são aplicáveis em diversas modalidades desportivas. 

A opção pelo Mestrado de Ensino, foi de encontro da vontade de ensinar 

uma grande diversidade de modalidades desportivas, e consequentemente 

adquirir um vasto leque de competências no ensino. Para além disso, a 

oportunidade de ter um estágio em contexto real e com orientação, podendo 

desenvolver competências profissionais enquanto professor de EF, pesou 

bastante na minha escolha. 

Para além disso, ao longo da minha formação académica, procurei 

continuar a melhorar o meu currículo em diversas áreas ligadas às Ciências do 

Desporto, através de cursos, de seminários, de congressos, entre outros. 

 

 

Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Apesar de ter uma enorme paixão pelo Desporto, tinha a perfeita noção 

que para ser um bom profissional não era suficiente. Todavia era também 

indispensável ter bastantes conhecimentos de caráter científico e pedagógico. 

O EP representou para mim o culminar de um longo processo de 

formação. Depois de três anos de licenciatura e do primeiro ano de mestrado, 
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encarei este ano letivo como uma oportunidade de aplicar na prática tudo 

aquilo que aprendi. Confrontar o conhecimento adquirido com a realidade e 

perceber efetivamente aquilo que pode ou não resultar no contexto escolar, 

faziam parte dos meus objetivos. 

Além dos aspetos referidos, fazia parte das minhas metas, perceber 

quais as estratégias e métodos que melhor se adaptavam à turma que lecionei. 

Isto tendo sempre em linha de conta as minhas características pessoais, que 

influenciam a eficácia do ensino. 

Com a ajuda da PC e restantes colegas do núcleo de estágio, pretendi 

superar as lacunas da minha formação inicial, e habilitar-me para no futuro ter 

as ferramentas indispensáveis a uma profissão docente de sucesso.  

Relativamente ao núcleo de estágio entendo que o trabalho em equipa 

permite alcançar benefícios mútuos. 

“Uma vida de intenso relacionamento com os outros constitui um 

extenso rosário de situações e aprendizagem. Quem quiser – e souber! – 

aprende com tudo e com todos” (Bento, 2006, p. 5). 

Do grupo de EF da escola, esperava encontrar uma fonte de 

conhecimento e de partilha de experiências. Para mim a possibilidade de 

interagir e dialogar com profissionais experientes na área do ensino, era vista 

como uma oportunidade bastante enriquecedora. 

Para este estágio tinha igualmente a expetativa inicial de que o meu 

gosto pela Educação, pela escola e pela EF aumentasse. Uma vez que iria 

regressar à escola numa posição distinta daquela que tive enquanto estudante, 

com diferentes funções e responsabilidades. O meu objetivo era que no futuro 

a minha vontade de ser professor se fortificasse e alicerçasse em sonhos, 

alegrias e metas a alcançar. 

“Crescer” enquanto ser humano e profissional dentro do ramo da 

docência era uma longa caminhada. Todavia, iria deparar-me com grandes 

dificuldades e barreiras, mas tinha também a esperança de conseguir contornar 

os obstáculos e transformá-los em momentos de aprendizagem. 

O EP deste ano, apesar de ser um desafio exigente, era ao mesmo 

tempo bastante aliciante. Almejava para este estágio, enquanto professor de 
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EF aprender e adquirir ferramentas que pudessem ser úteis para a minha 

futura vida profissional, não só como professor, mas também, como treinador 

no contexto do rendimento desportivo, para atividades ligadas ao fitness e até 

mesmo a outras áreas do Desporto. 

Na minha opinião, os aspetos relacionados com a gestão de uma aula 

de EF, instrução, feedback, organização dos alunos, transição entre exercícios, 

controlo da disciplina, têm muitas vezes uma grande transferência para outro 

tipo de contextos na área do Desporto. Por isso, encarava este ano como uma 

mais-valia para a minha formação e consequentemente como uma motivação 

extra. 

Para além disso, tinha o objetivo de estabelecer uma boa relação com 

os alunos, de forma a poder ajudá-los a progredirem no percurso escolar, mas 

também enquanto pessoas. Na minha opinião, um verdadeiro professor não é 

aquele que apenas ensina conteúdos relacionados à sua disciplina, mas que 

também ajuda os alunos a crescer e a melhorar como seres humanos. 

Ambicionava conseguir ensinar e educar os meus alunos, formando-os 

como jovens desportivamente cultos e cientes dos benefícios e importância do 

Desporto. 

Pretendia contribuir para o desenvolvimento da escola e dos alunos, 

juntamente com a ajuda do núcleo de estágio, PC e restantes professores da 

escola. Nunca esquecendo que um professor de EF competente, deve ser 

reflexivo e consciente de que existem sempre pormenores a aprender e 

melhorar no desempenho da nossa profissão. Isto é, um professor está 

permanentemente em formação, uma vez que, o seu trabalho exige uma 

adaptação constante às necessidades da escola e dos alunos. 

O EP era o último ano do 2º ciclo do ensino superior e, como tal, 

esperava que fosse uma ponte gratificante e estimulante, de ligação a uma 

nova etapa da minha vida no mundo do trabalho. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

 

A Educação e a Escola 

 

“A educação é hoje unanimemente considerada um dos principais 

veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento individual” 

(Carvalho, 2006). O mesmo autor refere que a educação tem o desígnio de 

promover mudanças desejáveis nos indivíduos, que promovam o 

desenvolvimento integral do Homem e da sociedade. 

A educação é capaz de transformar o ser humano. Uma instituição que 

pode interferir com grande mérito neste processo educativo é a escola, daí a 

importância do seu contributo na construção de cidadãos cultos e conscientes. 

No entanto, a escola apesar de ter uma grande relevância na educação 

das crianças, dos jovens e dos cidadãos, não é a única entidade responsável 

por essa nobre função, que é educar. Bento (2006, p. 7) refere com ironia que 

“a falta civismo, retidão, hombridade e nobreza do caráter; a falta de educação; 

a ausência de princípios e valores; a fragilidade das normas de conduta; a 

carência de hábitos de trabalho e disciplina; tudo isto e muito mais é posto na 

cesta dos ovos da culpa da escola e dos professores.” No mesmo trabalho, o 

autor anterior defende que a escola não pode tudo e a educação é um 

empreendimento muito amplo que deve ser assumido também por outras 

instâncias, como a família, comunicação social e sociedade em geral. 

“À escola cumpre retomar a sua genuína missão, aquela que nenhuma 

outra instituição está à altura de cumprir: oferecer aprendizagens fundamentais 

nos domínios científicos, tecnológicos e culturais que estão na base das suas 

disciplinas. Isto quer dizer que ela é acima de tudo um local de ensino e 

aprendizagem de conteúdos curriculares, de assimilação de conhecimentos, 

saberes, técnicas, gestos, capacidades, habilidades, competências” (Bento, 

2006, p. 7). 

A educação não está circunscrita à escola. Ocorre também em muitos 

outros lugares e circunstâncias da vida das pessoas. 
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Apesar disso, a escola não pode, nem se deve dissociar da 

responsabilidade de educar os jovens. 

Mesmo sabendo da responsabilidade e dificuldade de desempenhar 

essa tarefa na sua plenitude, julgo que a escola tem um importante papel na 

formação dos jovens, nomeadamente na aprendizagem de regras, de deveres 

e de direitos na sociedade. 

Neste campo a EF tem também um papel fulcral a desempenhar no 

mundo em que vivemos. “A EF e o Desporto desempenham um papel 

importante não só no desenvolvimento físico mas, também, na área do 

desenvolvimento pessoal, social e moral dos estudantes.” (Rosado, 2011, p. 9) 

De acordo com Rosado (2009, p. 10) a filosofia e os valores presentes 

na EF e no Desporto, ainda que, na maioria das vezes, se expressem, apenas 

através do “currículo oculto”, sublinham mais do que um projeto de domínio das 

habilidades desportivos e do desenvolvimento físico. Visam, além disso, um 

projeto de educação integral, de educação cívica, ética, de desenvolvimento de 

competências e atitudes transversais à formação do jovem integrado na 

sociedade. 

Bento (2006, p. 8) defende que a educação deve garantir aos alunos a 

imprescindível ferramenta de conhecimentos, capacidades, valores e 

habilidades, para poderem enfrentar satisfatoriamente a prova da vida. O 

mesmo autor refere ainda que somente o aumento dos saberes e da 

competência, contribuem para uma sociedade mais justa e democrática. 

 

 

A Escola e o contexto envolvente 

 

“Inserindo-se num contexto histórico, social e cultural mais amplo, os 

sistemas educativos acabam por ilustrar os valores que orientam a sociedade e 

que esta quer transmitir” (Carvalho, 2006). 

De acordo com Nóvoa (1995) as organizações escolares estão 

permanentemente integradas num contexto envolvente. Apesar disso, este 

autor defende que as organizações escolares produzem igualmente uma 
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cultura própria que expressa os valores e as crenças que os membros da 

organização partilham. 

Na verdade, as organizações escolares, apesar de pertencerem a um 

contexto cultural exterior e mais abrangente, quer a nível nacional, regional, 

como administrativo, produzem uma cultura interna, que as diferencia das 

restantes escolas. Cada estabelecimento de ensino tem as suas 

especificidades e cultura interna, que são o resultado das interações dos seus 

intervenientes. 

A cultura da escola é algo que se desenvolve ao longo do tempo, 

através das relações de reciprocidade entre ela e o seu espaço exterior 

envolvente. 

Canário (2005) refere que os estabelecimentos de ensino passaram a 

ser considerados na sua totalidade, como uma organização social, inserida e 

articulada com um contexto local único. Deste modo, os fenómenos escolares 

deixaram de ser encarados como circunscritos à sala de aula e à relação 

professor-aluno, passando a escola a ser considerada um sistema aberto que 

realiza trocas permanentes com o seu meio ambiente. Ou seja, a escola é um 

produto do seu meio envolvente e cultura mas que simultaneamente também 

lhe exerce influência. 

A escola não está circunscrita aos portões da mesma. Esta influencia e é 

influenciada pelo meio sociocultural em que está inserida, devendo estabelecer 

pontes de ligação com a comunidade envolvente. 
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Caracterização do contexto do estágio profissional 

 

Enquadramento Legal e Institucional 

 

O 2º Ciclo em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP integra o EP, numa unidade curricular sob a forma de prática de 

ensino supervisionada (PES) e com a elaboração do respetivo relatório. No que 

se refere à legislação, o regulamento do EP do Ciclo de Estudos Conducente 

ao Grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básicos e Secundário da 

FADEUP (Matos, 2012b), refere que a sua estrutura e funcionamento regem-se 

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

fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da 

Universidade do Porto, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de EF. 

O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real. Para além disso, segundo Matos (2012b) o objetivo do EP é 

desenvolver competências profissionais que promovam nos futuros docentes 

um desempenho crítico e reflexivo. 

De acordo com o documento atrás referido, o EP encontra-se 

organizado nas seguintes áreas de desempenho: organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem, participação na escola, relação com a comunidade 

e desenvolvimento profissional. 

As normas orientadoras do EP (Matos, 2012a) referem que estão 

adjacentes à área 1 - organização e gestão do ensino e da aprendizagem, as 

tarefas de lecionar as aulas da turma atribuída pela PC, elaborar documentos 

para os três níveis de planeamento (anual, unidade temática e aula), elaborar 

os planos de observação sistemática e realizar as respetivas observações. Da 

área 1 fazem ainda parte as tarefas de elaborar a reflexão final escrita de cada 

aula, da unidade didática e participar nos conselhos da turma em que realiza a 

PES, nas reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar. 
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Relativamente às áreas 2 e 3 - participação na escola e relações com a 

comunidade, Matos (2012a) define que algumas das tarefas inerentes são 

participar nas atividades contempladas no plano educativo do departamento 

curricular e do núcleo de estágio, promover pelo menos uma ação, no âmbito 

das atividades desportivas, que facilite a integração dos alunos e promova 

sinergias com a comunidade. Além disso, para esta área pretende-se que os 

professores estagiários recolham e organizem a informação relativa à função 

de diretor de turma e colaborem nas atividades de Desporto Escolar (DE) da 

escola. 

Por sua vez, Matos (2012a) define que algumas das tarefas 

associadas à área 4 - desenvolvimento profissional, são elaborar o projeto de 

formação individual, participar em ações de formação como forma de suprimir 

lacunas na sua formação, elaborar o relatório de estágio, assumir uma 

participação ativa nas decisões da escola e do grupo de EF e recorrer a uma 

argumentação sustentada. 

A orientação da PES é realizada por um docente da FADEUP 

(orientador), nomeado pelo órgão competente, e por uma PC, escolhida pela 

comissão científica. 

 

 

O contexto envolvente: Rio Tinto 

 

Em 1995, a vila de Rio Tinto foi elevada à categoria de cidade, 

traduzindo o seu crescimento demográfico e cultural como também do ponto de 

vista, comercial e industrial, que vinha tendo. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no último recenseamento de 

2011, residiam em Rio Tinto 50.713 habitantes. De acordo com esses dados a 

cidade de Rio Tinto é, no concelho de Gondomar, a que apresenta maior 

população. 

Com a instalação de grandes superfícies comerciais em zonas de 

grande densidade populacional, o comércio tradicional tem vindo a ser 

substituído e a perder importância junto da população para as grandes 
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superfícies comerciais. Esta mudança de paradigma é evidenciada com a 

abertura do centro comercial Parque Nascente em 2003. 

Em Rio Tinto a atividade agrícola tem vindo a decrescer 

substancialmente e essa diminuição devesse, sobretudo, à ocupação dos 

terrenos agrícolas por urbanizações. Por sua vez, a indústria da freguesia é 

constituída principalmente por pequenas e médias empresas, em especial no 

setor da confeção de vestuário. 

Apesar de Rio Tinto ser considerada uma cidade dormitório do Porto, 

esta foi adquirindo um maior dinamismo económico e consequentemente a 

capacidade de gerar mais emprego para a sua população. 

No entanto, um dado a registar é o de que na freguesia de Rio Tinto, em 

dezembro de 2008, o número de beneficiários do rendimento social de inserção 

é de 1400 mulheres, 1163 homens, num total de 2563 pessoas (projeto 

educativo da escola secundária de Rio Tinto, 2010/2013). 

Rio Tinto dispõe de uma rede de transportes públicos, que inclui o 

comboio, metro e autocarros. 

A nível desportivo, é de salientar o papel das piscinas municipais que 

vieram aumentar a diversidade de ofertas desportivas da cidade que se 

restringe quase exclusivamente à prática do Futebol. 

Analogamente, a nível cultural há que registar a ausência de uma 

biblioteca municipal e um escasso número de iniciativas e de espaços com o 

objetivo de ocupar os tempos livres dos jovens. 

Do meu ponto de vista, na área das atividades culturais e desportivas, 

Rio Tinto ainda tem bastante a crescer e melhorar. 

Rio Tinto apresenta um crescimento acelerado de urbanização, o que 

fez com que a oferta de zonas verdes se tornasse reduzida. Além disso, na 

parte mais antiga da cidade existe um grande número de passeios demasiado 

estreitos e sinuosos, frequentemente em mau estado de conservação. Estes 

aspetos também não incentivam os habitantes a por exemplo praticarem 

marcha ou corrida pelas ruas, como forma de exercício físico. 
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A Escola E.B. 2, 3 de Rio Tinto 

 

O meu EP foi realizado na escola EB2/3RT, sediada na Rua Doutor 

Cancelas e situa-se na cidade de Rio Tinto, concelho de Gondomar. 

Trata-se da escola sede do Agrupamento Vertical de Escolas de Rio 

Tinto (AVERT). O AVERT é constituído por onze escolas, incluindo a escola 

sede, onde seis são escolas do 1º ciclo e quatro são Jardins-de-Infância. 

 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Rio Tinto (AVERT ): 

 

• Escola E.B. 2, 3 de Rio Tinto (EB2/3RT) – escola sede do 

Agrupamento 

Escolas do Primeiro Ciclo: 

• E.B. 1 Alto de Soutelo 

• E.B. 1 Cabanas 

• E.B. 1 Ponte 

• E.B. 1 Portelinha 

• E.B. 1 S. Caetano 1 

• E.B. 1 S. Caetano 2. 

Jardins-de-Infância: 

• Jardins-de-Infância Areias 

• Jardins-de-Infância Portelinha 1 

• Jardins-de-Infância Portelinha 2 

• Jardins-de-Infância S. Caetano 

 

Tendo como base os dados do projeto educativo do AVERT, referentes 

ao triénio 2007/2010, a comunidade escolar apresentava um total de 1662 

alunos. Por sua vez, a EB2/3RT tinha um total de 863 alunos. 

O Quadro 1 discrimina a distribuição por ciclo, sexo, alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) e Retenções. 
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Quadro 1 – Número total de alunos existentes na escola E.B. 2, 3 de Rio Tinto (triénio 
de 2007/2010) 

 

Educação Física na Escola 

 

A disciplina de EF, dentro da estrutura organizacional da escola, está 

inserida no Departamento Curricular de Expressões, juntamente com as 

disciplinas de Educação Musical, Educação Visual e Educação Tecnológica.  

Para além disso, o grupo de EF junta em reuniões de disciplina todos os 

professores de EF da escola para planear e organizar as diretivas e atividades 

relacionadas com esta disciplina. 

O grupo de EF é composto por professores do 2º ciclo (4), 3º ciclo (4), 

num total de 8 professores (quatro do sexo masculino e quatro do feminino). 

Além disso, neste ano letivo a escola teve quatro professores estagiários, três 

do sexo feminino e um do sexo masculino. 

Nas competições organizadas pelo DE, a escola participa habitualmente 

no corta-mato distrital e compal air (Basquetebol 3x3). 

 

Ao nível das infra-estruturas escolares, estas foram recentemente alvo 

de uma reestruturação, que não incluíram o pavilhão de EF. 

As instalações específicas para a disciplina de EF reportam-se a um 

pavilhão polidesportivo com respetivos balneários, 2 campos de jogos 

exteriores e uma pista de Atletismo. 

O pavilhão de EF na grande maioria das vezes é dividido em três 

espaços, o que possibilita lecionar 3 aulas em simultâneo. O pavimento é 

constituído por um derivado de cortiça, estando demarcadas as linhas de um 

 

 2º Ciclo 3º Ciclo Total 
A

LU
N

O
S

 Feminino 207 197 404 

Masculino 228 231 456 

Total 435 428 863 

NEE 14 22 36 

Retenções 17 25 42 
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campo de Futsal, Andebol, Basquetebol, Voleibol e Badminton. Neste espaço 

existem seis tabelas de Basquetebol, duas em cada uma das três partes do 

pavilhão; duas balizas e dois grupos de espaldares. 

Relativamente ao espaço exterior, localizado em frente do pavilhão, é de 

salientar que o pavimento é em alcatrão e os campos de jogos não possuem 

balizas, nem tabelas de Basquetebol. Este material foi retirado no passado 

devido à utilização de contentores como salas de aula aquando da 

requalificação nas instalações da escola. 

À volta dos campos de jogos existe a pista de Atletismo também em 

alcatrão e com uma caixa de areia para saltos. 

Além disso é necessário referir que as marcações dos campos de jogos 

e linhas delimitadas no pavimento para a pista de Atletismo encontram-se 

pouco visíveis. 

O material disponível para as aulas é diversificado e, na minha opinião, 

em quantidade suficiente tendo em conta a realidade da escola. Este permite 

aos professores abordarem um grande número de modalidades desportivas e, 

dessa forma, diversificar o tipo de aulas. 

No entanto, há material que já é um pouco antigo e como tal necessita 

de ser remodelado. As tabelas de Basquetebol no interior do pavilhão e os 

colchões de Ginástica são um exemplo disso mesmo. 

Ainda assim, considero que esta escola, em relação às infra-estruturas 

desportivas, possui as condições essenciais para o normal desenrolar das 

aulas. 

As condições materiais não podem ser uma desculpa para não realizar 

um bom trabalho, como tal há que tentar sempre fazer o nosso melhor de 

forma a ultrapassar as barreiras e aproveitar as potencialidades e recursos à 

nossa disposição. 

Existe ainda um funcionário de apoio exclusivo ao pavilhão, que tem a 

função de colaborar com os professores na arrumação do material e de 

vigilância. 
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A minha turma 9ºC 

 

O processo ensino-aprendizagem por mim desenvolvido, foi dirigido à 

turma do 9º C. 

A turma era composta por vinte alunos, 12 do sexo masculino e 8 do 

feminino. 

A mediana de idades no início do ano letivo era de 14 anos. Na figura 1 

está representada a distribuição etária dos alunos da turma. 

 

 
Figura 1 – Idade dos Alunos da Turma 

 

Grande parte da turma encontra-se no ano escolar correspondente ao 

seu escalão etário. Ainda assim, 4 alunos da turma já reprovaram em anos 

anteriores, dois rapazes e duas raparigas, que se tratam dos alunos com 15 e 

16 anos. 

A maior parte dos alunos pertenciam á mesma turma no ano anterior 

com exceção de 5 alunos provenientes de uma outra turma do 8º ano. 

Através do gráfico que se segue, é possível comprovar que a maioria 

dos alunos (16) vive no seio de uma família estruturada, ou seja, vive com o pai 

e com a mãe (figura 2). Porém, quatro alunos vivem sem o pai. 
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16

4

0

Situação Agregado Familiar

Vive com pai e
mãe

Vive sem pai

Vive sem mãe

10
1

0

9

Alunos que que vivem com os 
irmãos

1 Irmão

2 Irmãos

Mais de 2
Irmãos

Nenhum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Situação Agregado Familiar dos alunos da turma 

 

Na Figura 3 é possível observar que dos 20 alunos da turma, 10 vivem 

com um irmão e apenas um aluno vive com dois irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Situação Agregado Familiar - Alunos que vivem com os irmãos 

 

Em relação, ao nível socioeconómico dos pais este é médio-baixo. 

Apenas um pai de um aluno tem um grau académico superior. 

A profissão dos pais dos alunos da turma, foi agrupada em grandes 

categorias de acordo com a Classificação Nacional das Profissões - Cidade 

das Profissões. A figura 4 mostra a sua distribuição. 
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Figura 4: Profissão dos Pais dos alunos da turma segundo as categorias da classificação 

nacional das profissões 

 

No que concerne à prática desportiva, a maioria dos alunos da turma 

não pratica (12 alunos) nenhuma modalidade regularmente fora da escola, 

como se encontra ilustrado na figura 5. No total de 20 alunos da turma, apenas 

8 (40%) praticam uma ou mais modalidades desportivas. 

 

 
Figura 5: Modalidades desportivas praticadas pelos alunos da turma 

 

Os alunos foram questionados acerca da modalidade que mais 

gostariam de praticar nas aulas de EF. É percetível que a modalidade preferida 

é o Futebol – Figura 6. 
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Figura 6: Modalidades desportivas que os alunos da turma gostariam de praticar em EF 

Através da figura 7, é clara a diversidade de profissões que os alunos 

gostariam de ter no futuro, passando desde biólogo a informático, não havendo 

uma profissão que se destaca na turma. Apesar de haverem 4 alunos que 

ainda estão indecisos em qual a profissão para o seu futuro, a maioria (16) já 

sabe qual profissão que gostaria de ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Profissão que os alunos gostariam de ter 
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Nas questões de comportamento da turma, existem algumas queixas de 

mau comportamento nas diversas disciplinas, sendo uma turma com alguns 

alunos faladores e pouco trabalhadores. 

Um conhecimento aprofundado da turma é essencial  de forma a 

potencializar todo o processo de ensino aprendizagem, por isso é fundamental  

conhecer as características de cada aluno e do seu agregado familiar. 
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4. Realização da prática profissional 

 

 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprend izagem 

 

O primeiro impacto com o contexto real de ensino 

 

No final de quatro anos de formação académica, chegou finalmente a 

oportunidade de confrontar os conhecimentos teóricos adquiridos com o 

contexto real de ensino. A possibilidade de poder aplicar no terreno aquilo que 

aprendi e mais gosto que é o Desporto, foi um momento bastante ansiado e 

que encarei com uma grande motivação. 

Como não tinha grande experiência prévia em dar aulas ou treinos, a 

ansiedade e o receio de estar preparado para as exigências e 

responsabilidades inerentes à profissão de docente, imperavam na minha 

cabeça. 

Com o início do EP como ainda nem sequer conhecia a EB2/3RT, tudo 

era novo para mim, contudo o desejo de descobrir, aprender e alcançar 

ferramentas de ensino eram grandes aliciantes. 

Desde o primeiro dia que cheguei à EB2/3RT, tanto os docentes como 

os funcionários da escola foram muito acolhedores, disponíveis para ajudar no 

que fosse necessário e sem nunca descriminar a minha condição de estagiário. 

Esta receção foi fundamental para rapidamente me sentir integrado na 

comunidade escolar e para poder desempenhar a função de professor. 

Tal como diz Lima (2004), a fase inicial de inserção na docência 

caracteriza-se pela passagem de estudante a professor, através da realização 

da prática de ensino, num contexto de estágio. Neste caso, o primeiro contacto 

com o campo profissional possui as suas especificidades e é exógeno, isto é, 

os estudantes ainda não são efetivamente docentes. 

Quando as aulas começaram e me deparei pela primeira vez com a 

minha turma, senti os olhares curiosos de todos aqueles alunos. Senti-me 

nervoso e por vezes pouco confortável nesta minha nova função. Confesso que 
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de início ficava pouco à vontade quando me chamavam de professor, porque 

ainda não tinha incorporado, na totalidade, a minha nova condição. 

A docência é uma profissão complexa e carregada de desafios, e a fase 

de passagem de estudante a professor é exigente. No entanto, com o passar 

do tempo fui-me sentindo progressivamente mais à vontade e aproximando-me 

das competências exigíveis aos profissionais da educação. Para isso foi 

essencial a supervisão e o apoio da PC, que ao longo das aulas me foi 

chamando à atenção para aspetos menos positivos, de forma a melhorar as 

minhas prestações e consequentemente a tornar as aulas mais eficazes e 

proveitosas para os alunos. 

Os desafios com a planificação, organização, gestão e eficácia das aulas 

foram uma constante, e apesar das dificuldades iniciais, as dúvidas e os 

receios foram progressivamente ultrapassados, e tudo se foi tornado mais 

natural. 

Aquilo que senti no início do EP, vai de encontro a Huberman (1992) 

(citado por Lima, 2004) que caracterizou a primeira fase de entrada na 

profissão de docente, por aspetos de sobrevivência e descoberta, geralmente 

vividos em paralelo. A sobrevivência é identificada com o “choque” com a 

realidade na prática, a constatação da complexidade da profissão e das 

dificuldades efetivas no terreno. Por sua vez, o aspeto da descoberta, segundo 

o mesmo autor, é o que permite suportar o primeiro, por traduzir o entusiasmo 

e a motivação inicial, por estar pela primeira vez inserido no corpo docente. 

 

 

A confrontação com o contexto real de ensino 

 

Vivemos numa sociedade em grande transformação. A hierarquia de 

valores tem sofrido grandes alterações, à qual a escola não pode estar 

indiferente. Na realidade, o perfil do aluno português é bastante diferente de 

outros tempos, e a conceção que os alunos têm da EF tem igualmente sofrido 

alterações. 



25 

 

Por outro lado, a escola deve modernizar-se e acompanhar as 

exigências da sociedade atual, e também no que concerne à formação 

científica, técnica e humana dos alunos. 

Por consequência os professores necessitam concomitantemente de 

repensar a sua ação, de forma a aumentar o entusiasmo dos alunos e 

proporcionar melhores aprendizagens, cumprindo os propósitos da escola. 

De acordo com Pimenta (1997), ser bom professor não é uma conquista 

duradoura e transferível para qualquer circunstância ou época, é antes uma 

identidade em constante construção. 

Cunha (2008) também defende este ponto de vista, isto é, que o 

processo de construção da identidade do professor desenvolve-se ao longo da 

vida, em espaços diversificados. A profissão de professor exige formação 

contínua. 

Os professores têm perdido alguma reputação ao longo dos últimos 

anos, por motivos vários, onde a desautorização por parte da tutela se faz 

sentir muitas vezes. Além da falta de reconhecimento da importância dos 

professores, a classe docente em Portugal tem perdido direitos que tinha 

conquistado. 

Cunha (2008) advoga que a crise social e a massificação do ensino são 

a base da degradação dos níveis salariais dos professores, do seu estatuto 

social, da ausência de perspetivas de construção de um projecto futuro na 

profissão e da crise da instituição escolar. 

Em consonância com esta ideia, Teodoro (1990) (citado por Cunha, 

2008) refere que o prestígio atribuído à profissão docente se tem degenerado 

progressivamente, devido à perda de estatuto social perante a sociedade, pais 

e alunos, falta de reconhecimento da profissão e por existirem profissões 

semelhantes melhor remuneradas. 

Pitta (2000) corrobora a ideia que no passado, os pais esforçavam-se 

por incutir nos seus filhos o respeito, a "boa educação" e não autorizavam que 

estes confrontassem qualquer decisão dos professores. Porém hoje essas 

tarefas passaram a ser uma obrigação dos professores, que se queixam que os 
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pais deixaram de educar nas crianças os valores mínimos, e no caso de haver 

algum problema, os pais colocam-se do lado do filho, culpando o professor. 

A falta de respostas educativas para um número expressivo de alunos, 

que não valorizam a escola, contribui negativamente para o sistema de ensino. 

De facto, Esteve (citado por Braga, 2001) afirma que o ensino de massas com 

cem por cento das crianças do país implica pôr na escola cem por cento das 

crianças com dificuldades, cem por centro das crianças conflituosas, isto é, 

cem por cento de todos os problemas sociais, que se transformam assim em 

problemas escolares. 

Ao longo da minha formação fui tomando contacto com uma realidade, a 

qual sabia já existir mas só em teoria, e que apenas neste ano presenciei no 

terreno como professor. Estas situações têm contribuído para que alguns 

alunos encarem a escola e as aulas de EF, com uma certa desvalorização, 

falta de envolvimento e de rigor. 

Senti por diversas vezes que os alunos encaravam as aulas como uma 

obrigação e não como um espaço de aprendizagem. Para além disso, ao 

entrarem na aula ligavam simplesmente o “piloto automático” e não refletiam 

sobre o que realmente tinham que fazer nas atividades propostas. Este clima 

de algum desleixo, em particular em EF, tem também por base a sua 

desvalorização enquanto disciplina por parte da sociedade em que vivemos. 

Apesar de tudo este comportamento também pode ser justificado pela rebeldia 

e irreverência natural dos jovens. 

Situando-me na minha experiência como estagiário, apesar de algumas 

dificuldades iniciais, ao longo do ano letivo procurei adaptar as minhas aulas e 

atuação, tentando encontrar respostas para os alunos menos motivados. Ao 

longo desta “montanha” que palmilhei, com o passar do tempo fui 

paulatinamente realizando pequenas conquistas. Procurei transmitir uma 

cultura de empenho, de regras e maior exigência para as aulas de EF. 

A confrontação com esta nova realidade escolar foi marcante no meu 

ano de estágio. A seguinte reflexão de aula vai de encontro com este meu 

pensamento. “Por um lado, é normal e compreensível que os alunos encarem 

as aulas de EF de uma forma diferente e um pouco mais relaxada que as 
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outras disciplinas de sala de aula, nas quais estão sentados. Cabe a nós, 

professores, mediar esta situação, já que a própria dinâmica das aulas de 

Educação Física não possibilita que um aluno esteja tão apático, mas também 

não pode permitir que os alunos entendam essa posição como uma permissão 

à brincadeira e falta de empenho nas tarefas da aula”. (Excerto da Reflexão da 

Aula nº16 - 23/10/2012) 

 

No fundo este “choque com a realidade” ajudou-me a ter uma noção 

mais realista da escola, a ajustar os meus objetivos e as minhas aulas a esta 

realidade, sem nunca esquecer que um professor deve motivar os seus alunos. 

Tornar as aulas mais motivantes e com melhores aprendizagens é um desafio 

para os professores tendo em conta a realidade atual da EF nas escolas.  

As dificuldades sentidas no início do EP contribuíram para que eu 

refletisse e procurasse encontrar estratégias mais eficazes. 

“Apesar de eu procurar planear aulas que tivessem “conteúdo” e ao 

mesmo tempo fossem o mais atrativas possível para os alunos, sinto que ainda 

me falta bastante experiência e conhecimento de forma a conseguir ultrapassar 

estes obstáculos”. (Excerto da Reflexão da Aula nº16 - 23/10/2012) 

 

De facto para alcançarmos o sucesso e os alunos aprenderem 

efetivamente, devemos dar-lhes aquilo que mais precisam para evoluir, mas 

sempre pensando na forma que eles mais gostam. No seguimento desta ideia, 

Pitta (2000) defende que os alunos anseiam uma aprendizagem que não seja 

apenas trabalho árduo e rotineiro, mas que ao mesmo tempo tenha também 

uma componente lúdica. 

Do meu ponto de vista, com o passar do tempo fui melhorando neste 

ponto e o empenho e a satisfação da maioria da turma, na realização dos 

exercícios, aumentou. Fui procurando ao longo das aulas privilegiar situações 

de competição, dentro do possível, exercícios e atividades diferentes daquelas 

que os alunos estão normalmente habituados a realizar em EF, e que 

pudessem cativar o interesse dos alunos para a disciplina. As seguintes 

reflexões de aulas expressam estas afirmações. 
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“Como se tratava de uma aula de lançamento do dardo, uma modalidade 

que os alunos nunca tinham praticado e com material construído para os 

lançamentos, os alunos na sua maioria estavam entusiasmados e bastantes 

motivados”. (Excerto da Reflexão da Aula nº10 - 09/10/2012) 

 

“Para a parte fundamental da aula, decidi dividir a turma em 3 grupos. 

Enquanto um grupo estava comigo a fazer a avaliação diagnóstica de Ginástica 

os restantes grupos estavam a realizar um circuito com exercícios de 

preparação física diferentes das “habituais” flexões, abdominais e 

agachamentos. Na verdade os alunos de uma forma geral aderiram aos 

exercícios e conseguiram trabalhar bem de forma autónoma”. (Excerto da 

Reflexão da aula nº27 e 28 - 22/11/2012) 

 

“Para as aulas de Futebol, decidi não realizar exercícios específicos para 

trabalhar as capacidades coordenativas e condicionais. Isto prende-se com o 

facto de que com os exercícios de Futebol estas capacidades são 

desenvolvidas, mas também principalmente, porque para a maioria dos alunos 

esta forma de trabalho é mais atrativa e cativante, o que contribui para o seu 

empenhamento e boa disposição nas aulas de EF”. (Excerto da Reflexão da 

aula nº41 e 42 - 10/01/2013) 

 

“Para o primeiro exercício da aula planeie um exercício, com o objetivo 

de introduzir o remate de Futebol. Optei por um exercício de competição entre 

duas equipas, em que tinham de rematar à baliza e acertar nos arcos aí 

colocados previamente. Esta atividade revelou-se bastante atrativa e 

entusiasmante para os alunos. Por se tratar de um exercício novo e divertido 

para os alunos, acabou por se revelar uma estratégia bastante eficaz para 

motivar os alunos para a prática e trazer um ambiente festivo para as aulas de 

EF, em vez dos “habituais” exercícios que os alunos já realizaram muitas vezes 

ao longo dos anos”. (Excerto da Reflexão da aula nº73 e 74 - 11/04/2013) 
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De acordo com Silva (2009), um professor competente deve possuir um 

conjunto de requisitos que passam não só pela necessidade de dominar um 

conhecimento especializado e ser capaz de o transmitir adequadamente. A 

capacidade de se relacionar com os alunos a fim de tornar o processo de 

ensino-aprendizagem mais agradável e atrativo para a turma também é 

fundamental. Ou seja, o professor deve ser capaz de gerir a balança entre os 

conteúdos a lecionar e dar aulas atrativas para os alunos. 

 

O professor deve procurar dar atenção e mostrar interesse no aluno, 

desta forma vai conseguir cativá-lo, ganhar a sua confiança e empenho para as 

aulas. Para que tal aconteça, é igualmente essencial o modo como o professor 

intervém na aula. Uma intervenção na aula dinâmica, entusiasta e interventiva, 

estimula um maior envolvimento dos alunos e desperta a sua participação na 

aula. Denis Diderot (1713-1784) defendeu que “nem que seja para fazer 

alfinetes, o entusiasmo é indispensável para sermos bons no nosso ofício” 

(citado por Bento, 2006, p. 11). 

A motivação para as diferentes atividades nas aulas de EF, emerge 

como um tema a ter especial atenção. De acordo com Rolim e Garcia (2012, p. 

34) “se até aos 12/13 anos (6º - 7º ano de escolaridade) todas as atividades 

são, por norma, bem-vindas, abraçadas com entusiasmo na maioria dos casos, 

o mesmo não poderá ser dito para as idades seguintes, anos terminais do 3º 

ciclo do ensino básico. Neste período de tempo, os alunos que se situavam 

inicialmente numa fase pré-pubertária, passam rapidamente para a fase 

pubertária e para a plena puberdade. Enfim, entram crianças e saem, muitas 

vezes, adultos. Decorre daqui que a apresentação da matéria não pode ser 

igual para todos estes alunos”. 

É certo que não existem receitas mágicas, nem universais para 

solucionar o problema da falta de motivação dos alunos. No entanto cabe ao 

professor utilizar os princípios enunciados anteriormente e procurar os 

melhores métodos consoante a realidade que tem à sua frente. 

“Como professores, como educadores, como pedagogos profissionais, a 

marca essencial da nossa função é a da afirmação pela positiva, a da 
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construção, da projeção, da implementação, da realização de ideias e ações. 

Somos construtores, e não demolidores; a nossa função é encorajadora, e não 

desanimadora; devemos projetar para os alunos o sonho da construção” 

(Bento, 2006, p. 7). 

 

 

Ser professor 

 

 

“Um professor deve projetar para os alunos o sonho da construção, o 

otimismo na dificuldade, nas barreiras e nos obstáculos, no suor e no esforço, a 

confiança na capacidade de ação e realização. O nosso discurso tem de ser 

saudável, e não transmissor das doenças do pessimismo e do negativismo, 

sabendo que é muito mais difícil criar do que destruir”. 

Bento (2006, p. 7) 

 

Ser professor é abraçar uma profissão que se pode aproximar a um 

“sacerdócio”, na medida em que a atividade docente exige muita dedicação. O 

professor é “chamado” a abraçar causas e desafios e a sua profissão requer 

uma grande polivalência em diversas áreas. Enfrenta dificuldades ao nível da 

organização das escolas e trabalha com pessoas, que apresentam expetativas 

diversificadas em relação à mesma. Os profissionais do ensino não se podem 

por à margem das características de uma escola democrática, que presta um 

serviço público e que não deve excluir ninguém. Cada aluno com quem 

trabalha tem as suas próprias características, representa uma família, uma 

cultura e uma comunidade. Não existe uma fórmula mágica que os professores 

possam aplicar para todos os alunos da mesma forma, como tal a profissão de 

professor possui uma grande complexidade. Esta realidade de forma alguma 

pode ser alheada dos professores, dado que todos esperam deste profissional 

respostas que vão ao encontro daquilo que cada um espera da escola. Esta 

complexidade exige dos professores sabedoria na ação ao nível científico, 

humano e social. 
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O professor necessita de responder às solicitações, necessidades e 

interesses da sociedade, da escola, dos alunos e dos pais. Um professor deve 

dar resposta a múltiplas exigências, que por vezes são contraditórias e que 

dificultam a sua função. Um investigador que retrata a realidade com que os 

docentes têm de viver na atualidade, é Merazzi (citado por Carlotto, 2002), que 

refere que o professor se depara com a necessidade de desempenhar vários 

papéis, muitas vezes contraditórios. Exige-se ao professor que seja amigo dos 

alunos e que os apoie no seu desenvolvimento pessoal, mas pede-se ao 

mesmo tempo que no final adote uma posição independente para os avaliar. O 

mesmo autor refere ainda, que um professor deve estimular a autonomia dos 

alunos, mas ao mesmo tempo, é pedido que se adaptem às regras da 

instituição e do grupo no qual estão inseridos. No seguimento deste 

pensamento Pitta (2000) confirma que atualmente o papel do professor é mais 

complexo e exigente do que no tempo em que se pretendia que ele fosse 

apenas um eficaz transmissor de conhecimentos. Apesar disso, deve ser um 

profissional com uma atitude inconformista e de esperança no seu dia-a-dia 

para ultrapassar as ditas dificuldades. 

Um professor não deve esquecer que a sua principal função é ensinar. 

Para Siedentop (1991) os professores são eficazes quando os seus alunos 

aprendem, e ao mesmo tempo crescem enquanto seres humanos. Segundo o 

mesmo autor, um professor não se deve contentar com que os alunos 

simplesmente não tenham comportamentos disruptivos. Claro que o sucesso 

escolar passa também pelas atitudes e comportamento, mas o professor não 

deverá desviar-se do propósito principal que são as aprendizagens. 

Carreiro da Costa (citado por Cunha, 2008) defende que um professor é 

um transmissor de conhecimentos, que deve criar as condições favoráveis ao 

desenvolvimento do aluno. 

De acordo com Pitta (2000) as principais características de um "bom 

professor" são: saber explicar bem de forma incisiva e objetiva, repetir com 

paciência até os alunos interiorizarem os conceitos, cativar os alunos para as 

aprendizagens, saber provocar vontade de trabalhar e comunicar corretamente 

com os alunos. 
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Além disso, é essencial para o sucesso de um professor, persistência, 

paciência, entusiasmo, e otimismo em acreditar que todos os alunos são 

capazes de aprender e evoluir. Mesquita e Graça (2011, p.41) defendem que 

“os professores mais eficazes acreditam que os alunos conseguem aprender e 

assumem que a sua grande responsabilidade é ajudá-los a aprender”. 

Por vezes, o mau comportamento dos estudantes oculta problemas do 

foro pessoal, familiar e desenquadramento do aluno face às tarefas 

direcionadas ao grande grupo. A capacidade de adequar o ensino às 

características dos alunos é igualmente um ponto-chave na função de um 

professor. Um professor deve adequar as atividades de acordo com as 

especificidades dos alunos, sem esquecer de colocar tarefas mais exigentes a 

alunos de um nível superior. Por outro lado, os exercícios devem ser mais 

simplificados para os que apresentam mais dificuldades.Com a implementação 

de algumas das estratégias referidas, por vezes, encontramos soluções para 

evitar comportamentos disruptivos. 

Um professor não pode restringir-se aos conhecimentos dos conteúdos 

a lecionar, esquecendo-se do conhecimento pedagógico e da adequação do 

currículo aos seus alunos. Segundo Matos (1989) um professor eficaz, para 

além da sua competência no domínio científico, também deve ser competente 

ao nível pedagógico. 

“O conhecimento de conteúdo é importante, mas é de pouca utilidade se 

não conseguir traduzir esse conhecimento num ensino eficaz de acordo com as 

necessidades específicas dos alunos em determinado contexto. Para que tal 

possa acontecer, além do conhecimento do conteúdo, também é crucial o 

conhecimento didático e pedagógico” (Siedentop, 1991, p. 2). 

Além disso, ser professor ultrapassa um conjunto de competências 

técnicas e pedagógicas. Um professor não se pode limitar a transmitir 

conteúdos, é necessário ir além disso, pois a formação integral dos alunos 

enquanto pessoas não pode ser esquecida. O professor deve incutir nos alunos 

valores para que no futuro sejam cidadãos responsáveis e com sentido crítico. 

Para isso, um professor necessita de ter autoridade moral, ser uma referência e 

um exemplo de conduta. Um professor deve ser um líder que se destaca pelo 
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seu poder de influência, e para tal é fundamental o aluno sentir coerência, 

integridade, imparcialidade e justiça na sua ação. 

Fora da sala de aula o professor tem igualmente um importante papel a 

desempenhar na escola. Ser professor não se circunscreve apenas às suas 

aulas. O professor é um elemento de uma equipa alargada e pede-se que 

promova e participe nos projectos do plano anual de atividades da escola, com 

todos os grupos disciplinares e departamentos. Um professor deve-se envolver 

e ter um papel interventivo na escola e sua comunidade. A este propósito 

Cunha (2008) afirma que o contexto fora da sala de aula, é um campo de 

intervenção do professor que se pode estender ao desenvolvimento 

organizacional, à participação nos projectos e ao envolvimento com a 

comunidade. A participação em projetos com o meio envolvente pode 

representar um enriquecimento mútuo tanto para a escola e como para o meio 

circundante. 

Ser professor exige ainda uma permanente evolução, atualização e 

formação contínua ao longo da carreira, só assim se constrói um profissional 

que consiga acompanhar as exigências inerentes à profissão. Segundo 

Pacheco e Flores (1999) ser professor é um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo, que compreende um conjunto alargado de aprendizagens e de 

experiências. 

Concluindo este capítulo, tal com diz Teodoro (citado por Cunha, 2008) 

ser professor é trabalhar simultaneamente em várias frentes, tais como, manter 

a disciplina sem deixar de ser simpático, direcionar as aulas tendo em conta 

que numa turma existem alunos que aprendem com ritmos diversificados. Além 

disso o referido autor afirma que ser professor implica planear, avaliar, manter 

um bom clima na aula, informar os pais acerca dos progressos e do 

comportamento dos filhos, organizar atividades para a escola e tratar de 

problemas burocráticos. 
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Ser professor de Educação Física 

 

 

“O professor liga-se à eternidade. Ele nunca sabe quando cessa a sua 
influência” 

Adams (s.d.) 

 

As principais ferramentas que um professor de EF tem à sua disposição 

para ensinar e formar os alunos, são o Desporto e as diferentes modalidades 

desportivas. Tal como refere Bento (2006, p.6), “a grossa fatia dos conteúdos e 

habilidades que se ensinam na disciplina de EF e as capacidades que nela se 

devem desenvolver vêm do Desporto. É este que a justifica. Sem se referenciar 

o Desporto, a EF seria inócua, não teria razão de existir”. 

Contudo, a EF não se limita a ensinar os alunos a realizarem uns meros 

toques numa bola, ou uma manchete de Voleibol. Na verdade, a EF deve ir 

para além disso e assumir, juntamente com outras disciplinas, um papel ativo 

na educação dos jovens. De acordo com Rosado (2011), a educação 

desportiva realça o desejo de formar não exclusivamente o desportista, mas 

também o Homem. O mesmo autor considera que a educação desportiva para 

além de se direcionar ao exercício físico, procura a adoção de estilos de vida 

saudáveis e defende uma educação alicerçada nos valores. “Afetar a 

motivação, a definição de objetivos, o desejo e a ambição, desenvolver valores, 

adequados à competição, aprender a respeitar as regras e os outros, 

desenvolver o fair-play e os comportamentos éticos, as relações com os outros 

no que se refere ao respeito e à aceitação da diversidade, aprender a ganhar e 

a perder, são tudo aspetos verdadeiramente essenciais de uma educação 

físico-desportiva integral” (Rosado, 2011, p. 18). 

Todas estas aprendizagens podem ser desenvolvidas na disciplina de 

EF. A cooperação, o trabalho de equipa, a transcendência e a superação são 

competências que o Desporto e a EF proporcionam. No seguimento desta 

ideia, Bento (2006) afirma que o Desporto é um campo, por excelência, de 

conhecimento e de objetivação da vida e do homem, é um espelho onde o 

homem reflete todas as suas forças e fraquezas, as suas virtudes e defeitos, as 



35 

 

suas coragens e medos. O mesmo autor defende ainda, que o Desporto é uma 

atividade antropológica essencial na qual o homem se revela sem sofismas, em 

toda a sua plenitude, e como tal, trata-se de uma via singular, para realizar 

aprendizagens morais e trabalhar princípios éticos. 

Além disso, a educação desportiva pretende formar cidadãos 

responsáveis, ao nível ético e moral, e para que tal aconteça nas aulas de EF o 

professor deve ter, esses princípios em conta. 

No que concerne ao meu EP, os valores morais e os conceitos 

psicossociais estiveram sempre presentes e foram uma das minhas grandes 

preocupações ao longo deste ano. Na verdade, neste ano letivo pretendia 

contribuir não só para a educação físico-desportiva dos alunos, mas também 

para a sua formação integral enquanto cidadãos. Uma forma de o implementar, 

é no momento da realização dos planos de aula, colocar nos objetivos 

específicos de determinados exercícios, os conceitos psicossociais que se 

pretendem trabalhar. Procurei aplicar esta estratégia, já que é uma forma 

desses conceitos psicossociais não serem esquecidos no terreno e 

efetivamente fazerem parte das preocupações dos professores. 

No entanto, apesar do Desporto ser um meio privilegiado para 

desenvolver um conjunto de valores e aprendizagens para a formação integral 

dos alunos, como o respeito pelo adversário, o fair-play, a cooperação e o 

trabalho de equipa, a EF não deixa de ser apenas uma das várias áreas 

curriculares com esta responsabilidade. 

A este propósito Rosado (2011, p. 11) afirma que “a educação 

desportiva é um projeto que exige a cooperação ativa da família, da escola, dos 

meios de comunicação social e das diversas organizações sociais. É seu 

objetivo criar as bases de um projeto que crie cidadãos responsáveis, 

promotores de um mundo mais civilizado, críticos para com os defeitos do 

presente e comprometidos com o desenvolvimento da sociedade”. 

Outro importante papel de um professor de EF é o de despertar o 

interesse dos alunos para o Desporto e para a prática do exercício físico. A 

adoção de estilos de vida saudáveis, onde o exercício físico tenha um papel 

ativo, é atingida mais facilmente quando os alunos têm boas vivências 
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desportivas em EF. Se por outro lado, os alunos têm más experiências das 

diferentes modalidades desportivas em EF, é menos provável que os alunos 

fora da escola procurem praticar algum Desporto. Para isso, é importante o 

professor procurar proporcionar experiências enriquecedoras e cativantes para 

os seus alunos, e motiva-los para a importância do exercício físico fora da 

escola. 

Além do mais, a EF é a disciplina ideal para ensinar os alunos sobre 

alguns dos métodos de treino e atividades, que têm à sua disposição, para 

serem capazes de realizar exercício físico autonomamente. Existe um vasto 

número de aprendizagens e cuidados a ter, na adoção de um estilo de vida 

ativo e longe do sedentarismo, que a EF também deve proporcionar. 

“Na minha opinião, é fundamental os alunos terem um maior 

conhecimento e ferramentas ao seu dispor, para se um dia quiserem treinar, de 

uma forma autónoma e fora das aulas de EF, os alunos tenham a capacidade 

de o fazer”. (Excerto da Reflexão da Aula nº27 e 28 - 22/11/2012) 

 

No que concerne ao ensino das diferentes modalidades desportivas, é 

através destas que um professor de EF trabalha a educação desportiva e 

orienta os alunos à aprendizagem. Para um professor de EF desempenhar 

todas estas funções, é necessária uma grande dedicação e uma abrangente 

formação científica, uma vez que, o seu percurso profissional não é uniforme e 

enfrenta inúmeros obstáculos ao longo da sua carreira. Siedentop (1991) 

dividiu a evolução das competências de ensino de um professor de EF em 

cinco diferentes fases: 

A primeira caracteriza-se por uma fase inicial de d esconforto , onde 

o professor ainda tem um reduzido reportório de palavras para transmitir as 

suas mensagens e não se sente à vontade na função de professor. 

Na segunda fase ocorre a aprendizagem de um conjunt o de 

técnicas , onde o professor começa a dar feedback específico aos alunos e a 

ser mais entusiasta, mas ainda com um reportório limitado de formas de o 

fazer, repetindo as mesmas frases bastantes vezes. Ao dar feedback positivo, 

o professor tende, por exemplo a dizer frequentemente “Muito bem” ou “Boa”. 
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Por sua vez a terceira fase consiste no facto do pr ofessor 

conseguir realizar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo . Nesta nova 

fase o professor aprende a melhorar uma habilidade, enquanto é capaz de 

fazer outras coisas em simultâneo. Todo isto permite que o professor se possa 

focar em outras tarefas importantes, como por exemplo, enquanto melhora o 

seu nível de feedback, o professor também começa a prestar mais atenção às 

questões de gestão da aula. 

Na fase 4 da evolução de um professor, este deve se r capaz de 

aplicar as suas habilidades apropriadamente, consoa nte cada situação . 

Neste momento o professor tem de ser capaz de dar feedback específico e 

adequado a cada momento, utilizar diferentes técnicas para elogiar (verbais e 

não verbais) no momento certo, com o objetivo que os alunos adotem um 

comportamento correto. 

Por fim, a quinta e última fase caracteriza-se pela  confiança e 

antecipação . Esta fase final ocorre quando o professor começa a ver os 

benefícios da sua evolução nas reações dos seus alunos. À medida que as 

habilidades do professor melhoram, a sua confiança também aumenta e 

progressivamente começa a ter a habilidade de antecipar acontecimentos que 

acontecem nas suas aulas. Esta capacidade de antecipação de eventuais 

problemas é uma característica fundamental para um professor, que de certa 

forma, vai conquistando com a experiência. 

 

Como foi referido anteriormente, o Desporto é o elemento central das 

aulas de EF, no entanto, não pode ser confundido com a prática desportiva ao 

nível do treino. Estes contextos são bastante distintos e têm objetivos 

igualmente diferenciados. Deste modo, o processo de ensino em EF possui as 

suas próprias particularidades e deve ser sempre guiado tendo em conta as 

especificidades dos seus atores principais, que são os alunos. Segundo Rolim 

e Garcia (2012, p.7), até se chegar a níveis de elevada performance numa 

modalidade desportiva “há todo um trajeto a percorrer, por etapas de 

complexidade crescente, começando por propostas e estratégias muito 

simplificadas mas cujo conteúdo tem significado para a criança e para o jovem. 
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E, não devemos nem podemos esquecer que estas são as personagens que 

preenchem o epicentro do processo ensino-aprendizagem”. 

De facto, todos estes aspetos devem ser tidos em conta por um 

professor de EF que pretenda uma prática de qualidade da sua profissão. Um 

professor competente é o resultado de um processo de construção e 

aprendizagem contínua e complexa.  

 

 

Planeamento: a base para aprendizagens significativas 

 

Neste capítulo irei discorrer sobre a importância do planeamento no 

processo educativo. No entanto, antes do planeamento, é forçoso criar uma 

conceção do processo de ensino. Bento (2003, p. 7) defende que “todo o 

projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino”. No início do 

EP, para melhor conhecer e contextualizar-me com a realidade escolar, 

analisei os documentos orientadores da escola, entre eles o projeto educativo, 

o projeto curricular de EF e o regulamento interno. A caracterização da turma, 

também me auxiliou numa fase inicial, na conceção e na idealização do 

processo de ensino que pretendia. 

Numa fase posterior, pretende-se que o professor organize e planeie a 

aprendizagem dos diferentes conteúdos, traçando a sequência, as estratégias 

e a direção a adotar no processo de ensino-aprendizagem, para conseguir 

alcançar os objetivos estabelecidos. Um bom planeamento não é a garantia de 

boas aulas, contudo sem ele estamos mais longe de o conseguir. Sem um 

planeamento adequado, o processo de ensino-aprendizagem não está 

devidamente estruturado. A este propósito Bento (2003, p. 106) afirma que “ 

[…] o resultado de uma aula depende preponderantemente da qualidade da 

sua preparação. Esta não pode ser subestimada, nem pelo professor 

inexperiente nem pelo experiente. Uma planificação superficial do ensino leva a 

que, frequentemente, as decisões pedagógicas sejam tomadas 
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espontaneamente. Não raramente, revelam-se decisões falsas, 

comprometendo a realização dos objetivos do ensino”. 

Através de um processo reflexivo, o professor seleciona a matéria de 

ensino, organiza-a numa sequência lógica, de forma a ter estipulado quais os 

objetivos que pretende atingir. O planeamento acaba por servir de guia, ao 

desempenho das funções de docente. 

Rink (1993) defende que na realização do planeamento o docente deve 

estabelecer uma progressão e sequência lógica para os conteúdos de ensino, 

almejar o aperfeiçoamento das habilidades através da exercitação e da 

consolidação, isto é o refinamento, e proporcionar aos alunos situações de 

aprendizagem contextualizadas. 

Para otimizar o processo de ensino-aprendizagem é essencial articular o 

conhecimento do conteúdo, com o conhecimento pedagógico, bem como com 

o contexto real de ensino. Esta confrontação do programa nacional de EF do 3º 

ciclo, com a realidade da instituição escolar, da turma e com o nível dos alunos, 

foi uma constante no meu estágio. Todavia, esta consulta do programa 

nacional de EF, no momento da realização do planeamento, foi sempre 

acompanhada por um sentido crítico e uma procura de adequação do currículo 

aos alunos. Ou seja, determinados conteúdos, não foram incluídos no processo 

de planeamento, simplesmente porque estavam no programa nacional e, por 

sua vez, procurei que estes fossem ajustados à realidade da turma. 

A este propósito Rink (1993) refere que os programas nacionais 

enunciam um conjunto de orientações relativamente a conteúdos e objetivos. 

No entanto, estas orientações a nível central, devem ser ajustadas consoante a 

realidade, o contexto e as condições da escola. 

Outro ponto que destaco no planeamento, é o professor ser capaz de 

centrar-se no essencial para cada turma. Os programas nacionais de EF, 

possuem uma imensa quantidade de conteúdos em diversas modalidades 

desportivas. Como tal, cabe ao professor selecionar os conteúdos e os 

métodos de ensino mais apropriados às necessidades dos seus alunos, de 

modo a que seja possível a ocorrência de aprendizagens significativas. Ao 

longo do ano de EP procurei centrar-me no essencial e não me desviar desse 
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rumo. Para além disso, um planeamento deve possuir um caráter flexível, que 

permita realizar adaptações de acordo com a evolução verificada pelos alunos 

e com as contrariedades do processo de ensino. 

No que concerne ao meu EP, o planeamento (planos de aula, unidades 

didáticas, MEC’s) foi-se tornando progressivamente mais fácil, fruto da minha 

crescente familiarização com a tarefa. Na verdade, fui de uma forma 

progressiva, adquirindo competências e planeando as aulas com uma maior 

eficiência e eficácia. Para que isso se verificasse, com o decorrer da prática 

pedagógica, fui adotando com maior eficiência, tarefas e estratégias mais 

adequadas ao processo ensino-aprendizagem, e às características da turma 

em específico. 

“ […] Sinto que à medida que fui planeando as aulas, fui aperfeiçoando o 

meu planeamento e melhorando a minha performance como professor”. 

(Excerto da Reflexão da Aula nº24 e 25 - 15/11/2012) 

 

No processo de planeamento, não devemos esquecer que é igualmente 

necessário conhecer os alunos e trata-los de forma singular. Com efeito, o 

processo de adaptação do currículo e de conhecimento recíproco entre 

estudantes e docentes, faz com que as metodologias do professor estejam 

mais próximas de serem bem-sucedidas. Desta forma se destaca que com um 

planeamento, que tenha em conta todos os aspetos referidos, é possível 

alcançar um ensino mais adequado e consciente. 

 

 

 

Plano anual 

 

Dada a dificuldade em articular o material desportivo para as diferentes 

turmas que têm aula de EF em simultâneo, o departamento de EF da EB2/3RT 

realizou uma planificação anual geral, para os diferentes anos de escolaridade 

do 2º e 3º ciclo, tendo por base os programas nacionais de EF. Desta forma, é 

possível reunir as condições ao nível do espaço e do material para lecionar as 
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diferentes modalidades, para que as turmas que têm aula no mesmo horário, 

não estejam a abordar a mesma modalidade e assim não correr o risco de não 

haver material suficiente para todos os alunos. 

Esta planificação anual distribuía as diferentes modalidades desportivas 

a lecionar e o respetivo número de aulas, para cada um dos três períodos 

letivos. Esta informação foi uma importante ajuda, como referência e auxílio, na 

construção do planeamento anual do 9º C. Com base nesse documento 

elaborei o plano anual para a minha turma, com a sequência e o número de 

aulas para cada uma das diferentes modalidades a abordar. 

A elaboração do plano anual foi uma das primeiras tarefas realizadas no 

contexto de estágio. Este documento revelou ser um importante auxílio à 

prática pedagógica ao longo do ano letivo. Contudo, o planeamento deve ter 

um caráter dinâmico, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos 

alunos. Com o decurso do ano letivo, ocorreram alterações no número de aulas 

para algumas modalidades a lecionar, devido a contrariedades que não 

estavam previstas inicialmente. Foram disso exemplo, a participação dos 

alunos da turma, numa visita de estudo, na cerimónia de abertura do sarau de 

ginástica da escola e evoluções na aprendizagem dos alunos diferentes dos 

objetivos iniciais que tinham sido traçados para a turma.  

Em relação à planificação anual estabelecida pelo departamento de EF, 

deparei-me com a dificuldade de ter que lecionar a modalidade de patinagem, 

uma vez que durante o período de formação inicial na FADEUP, não tinha tido 

nenhuma formação nesta modalidade. De facto, os meus conhecimentos nesta 

modalidade desportiva eram reduzidos, no entanto encarei isso antes como 

uma nova oportunidade de melhorar o meu conhecimento e adquirir novas 

experiências enriquecedoras. Desta forma, investiguei para aprender os 

conteúdos da patinagem e suplantar esta minha dificuldade. A visualização de 

vídeos, a consulta de documentos, a partilha de conhecimentos com colegas 

da faculdade, para além da orientação e ajuda prestada pela PC, fizeram com 

que eu conseguisse suplantar esta tarefa com sucesso. 

Na verdade, a formação inicial não nos fornece todos os instrumentos 

que necessitamos para alcançarmos um patamar de excelência na docência. 



42 

 

No período académico recebemos ferramentas básicas, que sem dúvida são 

essenciais para um futuro profissional, mas cabe também ao professor procurar 

constantemente novos saberes e atualizar-se, de modo a que cada dia que 

passe seja melhor que no passado, e assim se aproxime cada vez mais do 

ideal de “bom professor”. 

 

 

Modelo de Estrutura e Conhecimento 

 

O modelo de estrutura e conhecimento (MEC) baseia-se na descrição do 

planeamento e das estratégias a aplicar ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, de cada uma das diferentes modalidades desportivas, isto é, 

cada modalidade tem o seu respetivo MEC. Este modelo foi preconizado por 

Vickers (1990) e baseia-se no conteúdo das modalidades, isto é, o que ensinar, 

bem como no seu processo de ensino. Faz a ligação entre o conhecimento das 

modalidades desportivas, com as diferentes estratégias de ensino. A base do 

MEC é o conhecimento e este estrutura a matéria de ensino, de forma a 

orientar o professor. A sua construção para cada uma das diferentes 

modalidades desportivas que lecionei no EP, foi uma importante ajuda, na 

preparação das respetivas aulas. A sua elaboração obrigou-me a rever as 

diferentes matérias, a atualizar os meus conhecimentos e a estruturar 

devidamente todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Silva (2012) o MEC estrutura-se em categorias do 

conhecimento baseadas em fundamentos transdisciplinares, que identificam as 

habilidades técnicas e táticas de uma modalidade. O que evidencia que os 

conhecimentos das diversas ciências influenciam o processo de ensino. 

O MEC é dividido em três fases. Em primeiro lugar, a fase de análise, é 

subdividida nos três primeiros módulos. No módulo 1 é feita uma análise da 

modalidade desportiva a lecionar, através de estruturas de conhecimento, nas 

diferentes categorias transdisciplinares de EF (habilidades motoras, conceitos 

fisiológicos, cultura desportiva e conceitos psicossociais). O módulo 2 elabora 

uma análise do envolvimento da aprendizagem, através das condições 
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espaciais e materiais que a escola dispõe para o ensino da modalidade em 

questão. Por sua vez, o módulo 3 corresponde à análise dos alunos, elaborada 

a partir da avaliação diagnóstica da turma. 

A segunda fase do MEC corresponde às decisões. Esta fase é iniciada 

com o módulo 4, que diz respeito à extensão e sequência dos conteúdos de 

ensino, através da criação da unidade didática (UD). De seguida, no módulo 5 

são definidos os objetivos pretendidos. No módulo 6 é configurada a avaliação, 

tendo em conta os objetivos propostos. Por fim, no módulo 7 encontramos 

progressões pedagógicas para os diversos conteúdos. 

A terceira e última fase, estabelece a ponte entre as fases anteriores e a 

sua aplicação na prática. 

Finalizando, o MEC funciona como uma estrutura de suporte, 

orientadora e proveitosa para o trabalho de um docente. 

 

 

Unidade Didática 

 

A um nível intermédio do planeamento temos as UD’s que consistem na 

extensão e sequência dos conteúdos a lecionar numa modalidade desportiva, 

tendo em conta a avaliação inicial feita aos alunos. Para cada UD o professor 

ordena a abordagem das habilidades motoras e define a função didática de 

cada aula. 

Através destes documentos sequenciei de uma forma lógica, todo o 

processo de ensino. Para a realização das UD’s é fundamental o professor 

refletir sobre qual o melhor caminho a adotar, de modo a conseguir alcançar os 

objetivos propostos. Na elaboração das mesmas tive dúvidas, nomeadamente, 

na sequência e no momento adequado para a introdução dos conteúdos. Trata-

se de um processo que deve ser devidamente pensado, para que a prática 

pedagógica seja um processo coerente e justificado. Todas essas ponderações 

na realização das UD’s e a elaboração das respetivas justificações, revelaram-

se estruturantes para a minha compreensão do ensino da EF. 
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Em cada UD principiei por uma avaliação diagnóstica, com o intuito de 

verificar o nível geral de desempenho da turma e possíveis heterogeneidades 

dentro da mesma. A partir desta informação eram selecionados os conteúdos e 

construídas as UD’s. 

Relativamente aos conceitos psicossociais, fisiológicos e à cultura 

desportiva estiveram presentes em todas as aulas das UD’s, mas de uma 

forma transversal. 

Na prática pedagógica nem sempre a resposta e a progressão dos 

alunos, às diferentes estratégias de ensino, é a esperada previamente. Por 

isso, nessas situações há a necessidade de realizar adaptações, no sentido de 

ultrapassar essas contrariedades. As UD’s, tal como os restantes tipos de 

planeamento, são um instrumento que não é inalterável. No contexto de 

estágio, tive de efetuar alguns reajustamentos. Por outro lado, importa salientar 

que à medida que fui conhecendo cada vez melhor os alunos da turma, e 

aprendendo a realizar este tipo de planeamento, a elaboração das UD’s foi-se 

tornando mais fácil, eficaz, e com menos frequência houve a necessidade de 

realizar reajustamentos. A minha capacidade de previsão e de planear mais 

adequadamente de acordo com as características da turma, foi sofrendo 

francas melhorias ao longo do tempo. 

 

 

Plano de aula 

 

Um bom plano de aula não deve deixar nada ao acaso e toda a sua 

organização e gestão da aula deve ser bem refletida e ponderada. No início, 

devido à minha inexperiência, a elaboração dos planos de aula eram um 

processo carregado de incertezas e receios. Pensar no espaço e material 

disponível, nos exercícios a utilizar que estivessem de acordo com as 

necessidades de aprendizagem e características da turma, na distribuição dos 

alunos e no tempo de transição entre os exercícios, nem sempre foi fácil. 

Para que as aulas corressem de acordo com as minhas expetativas, 

necessitava de as organizar devidamente. Necessitava de preparar bem os 
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planos de aula e que estes tivessem um fio condutor, uma sequência lógica e 

que estivessem baseados nos restantes planeamentos. Além disso, é 

indispensável pensar em todos os aspetos de uma aula e nas suas possíveis 

variáveis. 

Um aspeto com que me preocupei constantemente, foi a seleção dos 

exercícios a realizar em cada aula. Pretendia exercícios atrativos, que 

estimulassem a motivação dos alunos para a prática das aulas, sem com isso 

comprometer as suas aprendizagens. Esta minha preocupação, em 

proporcionar aprendizagens cativantes e motivantes para os alunos, esteve 

sempre presente, na realização dos planos de aula.  

Por sua vez, os planos de aula apesar de representarem o propósito de 

cada sessão, as respetivas planificações estão sempre sujeitas a alterações 

devido a imprevistos que surgem em cada aula. Estas contrariedades que 

surgem com frequência no decorrer das aulas, podem alterar o seu rumo, e 

para que esta flua da melhor forma, exige-se ao professor que saiba reinventa-

la prontamente, de acordo com as circunstâncias. Neste ponto, com o decorrer 

das aulas fui sentindo uma maior facilidade em adaptar alguns exercícios 

planeados previamente, consoante as variáveis de cada aula, de modo a criar 

melhores oportunidades de aprendizagem aos alunos. O plano de aula deve 

ser encarado como um guião e não como algo inflexível. Importa referir que se 

trata de um documento de orientação da prática pedagógica durante a aula, 

mas que pode sofrer algumas alterações, consoante possíveis 

imprevisibilidades, inatas do trabalho com jovens, como também conforme a 

resposta dos alunos da turma aos exercícios planeados. 

“Para introduzir as mudanças de nível na Patinagem tinha planeado um 

exercício de estafetas, em que os alunos adotavam a posição de cócoras e 

deslizavam com um aluno (sem patins) a empurrar nas suas costas. No 

entanto, durante a aula constatei que o exercício não era o mais adequado 

para os alunos. Assim sendo, decidi modificar o exercício, para outro em que 

os alunos realizassem sozinhos as mudanças de nível até à posição de 

cócoras”. (Excerto da Reflexão da Aula nº49 - 29/01/2013) 
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Porém todas as possíveis imprevisibilidades devem ser tidas em atenção 

no momento de planificação de uma aula. Assim, um professor deve ser capaz 

de antecipar eventuais imprevistos, tendo em conta as características dos seus 

alunos e possuir igualmente uma atividade alternativa, caso aquilo que tinha 

sido planeado não funcione. Ou seja, um professor deve ter permanentemente 

um “plano B”, para prever possíveis dificuldades. 

“Na parte inicial da aula não foi feito o trabalho planeado de resistência 

aeróbia na pista exterior, uma vez que se encontrava a chover. No entanto 

tinha planeado antecipadamente a possibilidade de surgir esta situação, 

substituindo o exercício por outro com o mesmo objetivo no interior do 

pavilhão”. (Excerto da Reflexão da Aula nº33 e 34 - 6/12/2012) 

“Para esta aula tinha planeado utilizar o espaço exterior, porque deste 

modo tinha a possibilidade de ter dois jogos de Andebol a decorrer ao mesmo 

tempo, e desta forma o tempo de exercitação ser maior. Apesar disso, pouco 

antes da aula iniciar, começou a chover e como tal tive de mudar de estratégia 

e preparar para dar a aula no pavilhão. Numa aula de Educação Física ocorrem 

sempre alguns imprevistos, mas cabe ao professor adaptar-se e conseguir 

prever eventuais imprevisibilidades”. (Excerto da Reflexão da Aula nº40 - 

8/01/2013) 

 

Os excertos anteriores são exemplos que comprovam a necessidade de 

um professor ter sempre um plano alternativo, para conseguir realizar 

prontamente as adaptações necessárias, e poder proporcionar aos alunos 

situações de aprendizagem pertinentes e ajustadas com à realidade. 

A minha capacidade de antecipação e adaptação aumentou, à medida 

que fui ganhando experiência e sentindo uma maior segurança enquanto 

docente, o que se traduziu numa maior eficácia para solucionar as 

contrariedades surgidas na prática. 

Outro ponto importante na realização deste tipo de planeamento é a 

parte inicial das aulas de EF. Uma preocupação que tive para as partes iniciais 

dos planos de aula, foi optar sempre por exercícios e atividades, com efetiva 

pertinência de conteúdo de aprendizagem, e que estes estivessem o mais 
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relacionado possível com o tema e objetivos da aula em questão. Um 

aquecimento o mais específico possível com os conteúdos a abordar em cada 

aula, permite aprendizagens mais contextualizadas e significativas. Partes 

iniciais de aulas com corrida contínua, cujo objetivo fosse simplesmente 

“aquecer”, nunca fizeram parte das aulas que lecionei neste EP. Por sua vez, 

privilegiei exercícios que possuíssem pertinência de aprendizagem e sempre 

que possível tivessem uma componente lúdica, de forma que, ao mesmo 

tempo que predispunha o organismo dos alunos para o exercício físico, 

procurava motivá-los para a prática da aula. 

Numa disciplina como EF, onde existe um grande número de conteúdos 

para o número de aulas disponíveis, é fundamental rentabilizar ao máximo o 

tempo disponível de prática. Por isso, as partes iniciais das aulas devem ser 

igualmente encaradas como uma oportunidade de aprendizagem efetiva dos 

diversos conteúdos. A seguinte reflexão dá um exemplo que ilustra este meu 

procedimento. “Para a parte inicial da aula planeei um exercício de 

aquecimento com bola, específico para a modalidade de Voleibol. Este 

exercício consistia nos alunos realizarem auto passe sem deixar cair a bola no 

chão e posteriormente com outras variantes”. (Excerto da Reflexão da Aula 

nº16 - 23/10/2012) 

 

Um bom plano de aula deve igualmente proporcionar, um elevado tempo 

potencial de aprendizagem nas atividades propostas, para atingir os objetivos 

de aprendizagem. Rentabilizar ao máximo os escassos 45 mais 90 minutos de 

aula semanais, é um desafio exigente, mas essencial para um professor de EF 

que esteja realmente preocupado com a melhoria de desempenho dos seus 

alunos.  

“Um adequado tempo de empenhamento motor e tempo potencial de 

aprendizagem são essenciais para a ocorrência de aprendizagens. No 

exercício em que os alunos exercitavam o remate em suspensão, poderia ter 

utilizado pelo menos duas balizas, ao contrário de apenas uma como utilizei 

nesta aula, para que os alunos tivessem mais oportunidades de realizar a 

habilidade técnica”. (Excerto da Reflexão da Aula nº44 e 45 - 17/01/2013) 
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O professor reflexivo 

 

Um “bom professor” deve ser reflexivo. Através da reflexão, o professor 

tem a oportunidade de rever as suas práticas, a forma como aborda os 

conteúdos e como lida com os alunos. Todos os domínios da atividade de um 

docente devem ser alvo desta prática reflexiva, no sentido do professor 

aperfeiçoar o seu desempenho e tornar-se num profissional mais consciente. 

De facto, a reflexão exerce um papel fundamental no desenvolvimento 

profissional dos professores. A este propósito Bento (2003) advoga que a 

reflexão afirma-se como uma condição decisiva para a atividade do docente e 

para uma maior eficácia do ensino. 

Segundo as normas orientadores do EP, Matos (2012) refere a 

premência de um “professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que 

faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente”. 

A reflexão sobre a prática tem como objetivo produzir uma mudança, 

uma adaptação e uma melhoria nas ações do professor. Esta análise crítica da 

prática profissional pretende chegar a novas estratégias de ensino, no sentido 

do professor evoluir no desempenho das suas funções. 

Tal como diz Oliveira (citado por Cunha, 2008) o processo reflexivo 

sobre a prática dos professores, ao centrar-se na problematização, no 

questionamento e na consciencialização da sua ação, pode conduzi-los a uma 

mudança de atitudes na forma de abordar o processo de ensino e, 

logicamente, a uma melhoria da sua prática. 

Cunha (2008, p. 74) corrobora a ideia anterior, ao referir que "o 

educador profissional defronta-se, na sua prática pedagógica, com situações 

complexas, instáveis e únicas, que se definem, entre outros aspetos, pela 

especificidade dos locais, dos agentes interventivos e das culturas. Esta 

diversidade e complexidade exige do professor um conhecimento científico, 

técnico, rigoroso, profundo e uma capacidade de questionamento, de análise, 

de reflexão e de resolução de problemas, impondo-se, necessariamente, um 

novo conceito de professor - o professor reflexivo". 
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A prática reflexiva foi ao longo de todo o ano de estágio, crucial para o 

meu desenvolvimento como professor. "O processo de reflexão foi 

importantíssimo no meu desempenho. Esta tarefa ajudou-me a estar atento e 

aberto a outras opiniões, a pensar sobre qual a consequência de determinadas 

medidas postas em prática". (Excerto da Reflexão da Aula nº24 e 25 - 

15/11/2012) 

Todas as reflexões realizadas individualmente após cada aula lecionada, 

como também as reflexões com a PC e com o núcleo de estágio, ajudaram-me 

a evoluir profissionalmente e a superar as minhas dificuldades. Através das 

reflexões e análises daquilo que decorria nas aulas, fui capaz de estabelecer 

novas e melhores estratégias quando me pareciam necessárias, sempre tendo 

em conta as circunstâncias do EP, as características das UD’s e da turma. 

Pitta (2000) defende que o professor deve refletir sobre as metodologias 

pedagógico-didáticas, traduzidas na avaliação permanente do processo e dos 

resultados da aprendizagem. Esta dimensão visa a preparação do trabalho 

escolar, a motivação dos alunos, a execução interessada, a avaliação contínua 

e a comunicação dentro e fora da sala de aula. 

Consoante os problemas registados, refleti detalhadamente sobre quais 

as suas origens, para conseguir encontrar métodos alternativos e solucionar as 

respetivas adversidades. 

Zeichner e Liston (1996) defendem que o que define um professor 

reflexivo, é este ser capaz de analisar os problemas com que se depara no dia-

a-dia da sua atividade profissional, e ter a capacidade de se integrar no meio 

educativo, com o objetivo de o perceber melhor e sugerir eventuais alterações. 

Cunha (2008) refere que o professor atingirá um conhecimento mais 

profundo e flexível, que lhe possibilitará melhorar as estratégias de resolução 

dos problemas, se for sujeito a uma prática organizada e sistemática de 

reflexão durante e após a prática pedagógica. Além disso, segundo o mesmo 

autor, a prática reflexiva permite que o docente, através das suas experiências, 

produza os seus próprios conhecimentos, e assim atinja um patamar superior 

de competência profissional. 
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Porém, para que realmente a reflexão possa ocorrer, o professor deve 

ter uma abertura de espírito e estar sensível para esta necessidade. Caso 

contrário, os frutos da reflexão não serão colhidos pelo docente. Além disso, 

através do diálogo com outros professores e até mesmo com os próprios 

alunos, o docente pode chegar à conclusão de possíveis aspetos a melhorar. 

Aprendemos sempre algo novo a cada dia que passa, contudo para que tal 

aconteça, devemos estar atentos e predispostos para a constante possibilidade 

de atualização e aperfeiçoamento.  

 

 

Dificuldades Iniciais 

 

O período do EP é uma etapa exigente, uma vez que é nesta fase que o 

professor estagiário começa a deparar-se, pela primeira vez, com os 

verdadeiros problemas da prática. Não se trata de um processo fácil, contudo 

as coisas mais difíceis de alcançar são aquelas que no final são mais 

gratificantes. Todos sabemos que quem nunca errou é porque também nunca 

saiu da sua zona de conforto e tentou fazer coisas novas. Por isso, o jovem 

professor ao confrontar-se com problemas de vária ordem, como por exemplo 

de indisciplina, necessita de enfrentar as dificuldades, agir na base do bom 

senso, pedir ajuda quando necessário, analisar os factos e recorrer a 

estratégias que possibilitem ultrapassar os obstáculos. 

Na minha prática procurei encarar as dificuldades, não como algo de 

incontornável e atemorizador, mas sim como oportunidades de aprendizagem e 

melhoria. Desta forma devemos refletir sobre a nossa atuação, de modo a lidar 

com as dificuldades de forma construtiva é fundamental. No final de uma aula, 

podemos sempre encontrar algo que foi feito menos positivo, mas para isso é 

imprescindível refletir e analisar o que aconteceu de menos positivo e definir 

outras estratégias, para superar os obstáculos. Para que isso fosse possível 

contei com a preciosa ajuda da PC, que desempenhou um papel essencial no 

meu crescimento enquanto professor. Estando presente em todas as aulas a 

PC observou, corrigiu e refletiu comigo, no sentido de eu melhorar 
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constantemente e por outro lado, para que a qualidade das aulas se 

mantivesse em patamares elevados. 

Relativamente às minhas principais dificuldades no início do EP, 

prenderam-se com questões relacionadas com o controlo da turma, com a 

gestão do tempo de aula, e com a eficiência do período de instrução dos 

exercícios. Nos seguintes capítulos irei discorrer sobre estes temas. 

 

 

A importância do controlo da turma 

 

Para que um professor consiga ensinar o quer que seja aos alunos, 

necessita de primeiro controlar a turma ao nível da disciplina. Como é possível 

as aulas decorrerem normalmente e existirem aprendizagens, se os alunos não 

estiverem com atenção e recetivos às informações transmitidas pelo professor? 

Januário et al. (2006) advogam que os comportamentos desviantes ou de 

indisciplina são os que, mais frequentemente, apresentam uma relação 

negativa com as aprendizagens e com o clima da aula.  

Na realidade, o controlo da turma influencia uma série de aspetos 

determinantes para uma aula, como por exemplo a gestão, a instrução e a 

disciplina. Pitta (2000) defende que o professor deve conduzir e facilitar a 

aprendizagem dos alunos, organizando e controlando o grupo de trabalho, a 

fim de estimular a sua aprendizagem. 

Nas primeiras aulas do EP a ansiedade e a incerteza relativamente às 

minhas novas funções eram grandes. Não sabia concretamente o que esperar 

dos alunos, nem eles de minha parte, uma vez que não me conheciam, e além 

disso era a primeira vez que tinham um professor estagiário de EF. Nesta fase 

de conhecimento mútuo, para ganhar a confiança dos alunos optei por uma 

atitude menos formal. Desde o início procurei adotar uma postura não 

autoritária, e de certa forma, ser compreensivo e tolerante com os alunos. Na 

verdade, naquele momento considerava primordial para o meu desempenho 

como professor, os alunos simpatizarem comigo e ganhar a sua confiança, de 

modo a conseguir chegar mais facilmente à turma, e assim obter a sua atenção 
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para os conteúdos que pretendia lecionar. Fuller e Brown (citados por Braga, 

2011) defendem que uma das características e preocupações do professor 

principiante é agradar aos alunos. As relações humanas são fundamentais e 

penso que se um professor conseguir criar alguns laços com os alunos, a sua 

função sai facilitada. O Homem por natureza é um ser social, no entanto, 

apesar de reconhecer que o clima de aprendizagem é relevante para manter os 

alunos motivados para a prática pedagógica, as relações afetivas não podem 

apoderar-se de uma aula. Considero que a afetividade entre o professor e os 

alunos é positiva, contudo por vezes pode revelar-se uma “faca de dois gumes” 

caso certos limites sejam ultrapassados. Estabelecer os limites necessários na 

relação com os alunos, nem sempre é fácil, especialmente quando nos 

referimos a jovens adolescentes. 

De facto, consegui estabelecer com a turma uma relação saudável, de 

empatia, dentro e fora das aulas, e não pretendia que isso fosse afetado, por 

alguma atitude mais ríspida que pudesse ter com os alunos. No entanto, um 

professor não pode ser "refém" da mera vontade dos seus alunos. Do meu 

ponto de vista esta minha postura, acabou mais tarde por revelar-se uma 

dificuldade, embora a minha atuação deva ser enquadrada num contexto de 

inexperiência. 

 

"Senti que os alunos não estavam a realizar corretamente os exercícios 

na estação da condição física e do Andebol. Na verdade, a maioria dos alunos 

não parecia estar motivados e não realizavam exatamente aquilo que eu lhes 

tinha dito para fazerem nas suas estações. Senti que não estava a conseguir 

controlar a turma da forma que pretendia". (Excerto da Reflexão da Aula nº8 e 

9 - 4/10/2012) 

 

" […] Sinto dificuldades em controlar a turma quando dou a instrução". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº21 e 22 - 8/11/2012) 

 

No entanto, esta dificuldade foi encarada de minha parte como algo a 

ser superado, e para a sua resolução foram fundamentais a procura de 
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bibliografia, a partilha de experiências com a PC, com o núcleo de estágio, com 

colegas da faculdade, bem como com outros professores tanto de EF, como de 

outras disciplinas da escola. 

Para solucionar esta dificuldade no controlo da turma, numa fase inicial 

procurei privilegiar conversas individuais com os alunos que tinham 

comportamentos desestabilizadores, em detrimento das chamadas de atenção 

um pouco mais austeras. 

" [...] No final da aula tive uma conserva em particular com as alunas em 

causa, para as alertar e chamar à atenção para a sua postura e falta de 

empenho na aula". (Excerto da Reflexão da Aula nº19 - 30/10/2012) 

 

“ […] No final da aula, tive uma conversa em particular com o aluno de 

forma a tentar perceber os motivos de tal desinteresse na aula, e sensibiliza-lo 

para a importância de ter outra postura". (Excerto da Reflexão da Aula nº30 e 

31 - 29/11/2012) 

 

Evidentemente que em determinados momentos chamava à atenção dos 

alunos, quando algo de errado ocorria, mas procurava ao mesmo tempo, ser 

tolerante com a irreverência desses alunos, tentando compreender que se 

tratava de uma consequência própria da sua idade. 

“No exercício seguinte, onde os alunos trabalhavam passe de Voleibol, 

tive a necessidade de interpelar alguns alunos e impor-lhes um castigo, já que 

para além de não estarem a cumprir com aquilo que foi pedido para o 

exercício, estavam a começar a entrar novamente em comportamentos de 

brincadeira semelhantes aos evidenciados no exercício anterior". (Excerto da 

Reflexão da Aula nº16 - 23/10/2012) 

 

“Durante a parte inicial da aula e já na parte fundamental, chamei 

diversas vezes à atenção de um aluno que não estava a fazer o que se 

pretendia para cada exercício, nem acatava as indicações do professor. Por 

isso, decidi por o aluno de castigo de forma a este perceber que a sua atitude 

não era a mais correta". (Excerto da Reflexão da Aula nº30 e 31 - 29/11/2012) 
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Todavia, através da reflexão percebi que necessitava de mudar a minha 

postura em certos aspetos, e passar a ser mais exigente quando os alunos 

tivessem comportamentos inadequados nas aulas. 

"De facto apesar de não considerar esta turma problemática, existem 

alguns alunos mais irrequietos. Até ao momento tenho optado por adotar uma 

postura serena e algo compreensiva com estes alunos. No entanto, pode 

eventualmente ser mais benéfico optar por ter uma conversa com estes alunos 

acerca da postura que têm vindo a assumir na aula e acerca das 

consequências para as suas aprendizagens e avaliação". (Excerto da Reflexão 

da Aula nº17 e 18 - 25/10/2012) 

 

"É essencial criar estratégias que permitam resolver os comportamentos 

disruptivos e atenuar esta problemática, que na minha opinião deverão passar 

pela maior rigidez quando casos desta natureza se verifiquem nas aulas". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº23 - 13/11/2012) 

 

"No segundo exercício necessitei de referir algumas determinantes 

técnicas do passe, como se tivesse a ser introduzido pela primeira vez nas 

aulas desta unidade didática. O facto de alguns alunos não saberem o que era 

o critério de “crescer para a bola” no passe, devia antes ter sido uma boa 

oportunidade para repreender estes alunos e os fazer sentir que é necessário 

estarem atentos durante as explicações do professor, no decurso das aulas". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº24 e 25 - 15/11/2012) 

 

Por vezes senti dificuldades na forma como me relacionar com os 

alunos. Penso que no início optei por estabelecer relações demasiado 

próximas com os alunos, ignorando por vezes, que era professor deles e não 

um simples amigo. É fundamental haver autoridade numa aula, para um eficaz 

controlo da disciplina e consequentemente para um desenrolar adequado das 

atividades programadas. Sendo a autoridade uma das competências que um 

professor deve dominar para o controlo da disciplina durante as aulas, esta 
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deve ser aceite ou negociada. Contudo em diversas situações essa autoridade 

tem que ser imposta, quando está em causa o cumprimento das atividades 

programadas, o respeito pelo trabalho dos outros colegas e do professor. 

Demonstrar bom senso nas tomadas de decisão e uma postura segura, são 

fundamentais para exigir o cumprimento de regras e controlar a disciplina. 

Apenas quando estes pressupostos são assegurados, é que o professor 

pode aplicar as suas metodologias de ensino e lecionar os conteúdos 

programáticos. No seguimento desta ideia, Sampaio (2007) defende que “a 

disciplina na educação é tão importante como o amor. Não deve haver 

autoritarismo, no entanto autoridade e firmeza são cruciais. A autoridade deve 

basear-se numa relação continuada de empatia, sentido do outro e confiança”. 

 

“Na realidade, algumas vezes no início do estágio ocorreram situações 

de comportamento e empenho dos alunos que não foram satisfatórias. Para 

tentar solucionar estas situações, fui procurando sensibilizar os alunos para o 

caminho correto, mas sem que isso perturbasse a relação afetuosa que eu 

pretendia ter com eles. Julgo que em algumas situações esta minha forma de 

atuar, fez com que os alunos não percebessem realmente o meu 

descontentamento. Além disso, pretendia um maior rigor e empenho por parte 

dos alunos na realização dos exercícios. 

Neste sentido, um professor ao ser exigente com os alunos, não significa 

que não possa ter uma relação positiva com os mesmos. Um professor deve 

relacionar-se com os seus alunos, mas sem nunca esquecer que a sua função 

é ensinar e educar os estudantes. Em situações de indisciplina deve-se 

privilegiar o rigor, e responsabilizar os alunos pelos seus atos, se estes forem 

perturbadores do bom funcionamento das aulas e consecutivamente das 

aprendizagens. 

Com isto, não digo que um professor tenha de ser sempre austero e 

duro. Um professor nunca se pode esquecer que está a lidar com pessoas com 

sentimentos, diferentes sensibilidades, e por isso deve adequar a sua postura, 

de acordo com as suas turmas em específico”. (Excerto da Reflexão da Aula 

nº41 e 42 - 10/01/2013) 
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Desta forma, cheguei à conclusão que podia continuar a ter uma relação 

próxima e de algum afeto com os alunos, mas sem nunca perder a autoridade 

e o controlo da turma. Um simples sorriso, uma palavra, um gesto ou um aperto 

de mão afetuoso, são demonstrações de afeto, que oportunamente, devem 

existir na prática pedagógica. Todavia, isso não invalida que em certos 

momentos, surja a necessidade de reprovar o comportamento dos alunos, e 

até mesmo o professor falar num tom mais altivo. Em determinados momentos 

é necessário o professor chamar à atenção dos alunos, com assertividade e 

rigor, para estes perceberem que numa aula existem regras que têm de ser 

respeitadas e não podem ser quebradas. Segundo Januário et al. (2006) "em 

função das características da situação, o professor reage aos comportamentos 

de indisciplina, no sentido de os regular, utilizando um conjunto diversificado de 

reações, verbais e não-verbais, que vão, a título de exemplo, das mais 

brandas, como o aviso ou a repreensão, passando por ordens de interrupção 

do comportamento ou de realização do comportamento correto, até ao 

afastamento temporário ou à exclusão da aula". 

“ […] Atualmente vejo o papel do docente de uma forma distinta. Com 

isto não quero dizer que um professor não deva ser amigo dos seus alunos. 

Um professor deve ser muito mais do que isso, ou seja, deve ser 

compreensível com os alunos, mas sem nunca se desligar da exigência da sua 

profissão. Na verdade, é necessário imprimir dinâmicas de trabalho e mostrar o 

descontentamento quando alguma coisa não está a funcionar corretamente. Se 

para tal for necessário, o professor deve chamar à atenção dos alunos, 

procurando sempre manter a correção, justiça e cordialidade enquanto pilares 

fundamentais do seu comportamento”. (Excerto da Reflexão da Aula nº40 - 

08/01/2013) 

 

“Nas últimas aulas tenho notado melhorias com estas minhas mudanças 

de estratégias de ensino, um maior empenhamento por parte dos alunos e ao 

contrário dos meus receios iniciais tenho conseguido manter uma relação 

positiva com os alunos. 
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Estas reflexões têm-me ajudado a ver o papel do professor de outra 

forma. Na verdade, julgo que esta mudança de paradigma era importante para 

o meu crescimento, para me tornar num professor mais assertivo em benefício 

do rendimento dos alunos”. (Excerto da Reflexão da Aula nº41 e 42 - 

10/01/2013) 

 

Neste sentido, reconheço que esta minha mudança na postura como 

professor, foi um marco importante no meu ano de estágio e para conseguir 

controlar a disciplina da turma de uma forma mais eficaz. Sendo mais assertivo 

com o comportamento e empenho dos alunos nas aulas, julgo que fui deixando 

de ser um professor estagiário e aproximando-me do professor que pretendia 

ser no futuro. 

Huberman (citado por Cunha, 2008) referiu que a "entrada na carreira" 

de professor, é caracterizada, entre outros aspetos, pela mudança de 

personalidade, o que vai de encontro a esta minha mudança de atuação 

enquanto professor. 

Fui alargando a capacidade de controlar as minhas emoções e fui 

sucessivamente ganhando cada vez mais confiança. Desta forma, os discentes 

passaram a ver em mim um professor com maior seriedade e autoridade. 

De acordo com Rolim e Garcia (2012, p. 30) " […] pela importância e 

contributo que a EF tem num equilibrado crescimento/desenvolvimento, o 

professor terá que encontrar os meios, os processos e as estratégias 

adequadas para que as suas aulas cumpram com dignidade os objetivos 

propostos. A principal dessas estratégias passa pela qualidade do 

relacionamento do professor com os alunos, e destes para com o professor. 

Neste intervalo de idades, de grande irreverência, de rejeição da regra, a 

melhor forma do professor se impor perante os aluno s, é pela 

competência, é pela qualidade das suas aulas, é pel a qualidade dos seus 

contactos diários com os alunos, é pela qualidade d a sua forma de 

intervir e comunicar, pela palavra, pelo gesto, pel o movimento e, 

sobretudo pelo exemplo ". 
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No seguimento desta ideia, para Januário et al. (2006) "as reações dos 

professores aos comportamentos de indisciplina constituem, especificamente, 

episódios importantes na construção da qualidade da relação pedagógica e na 

regulação dos comportamentos". 

Todavia, de acordo com Santo (2009), a intervenção disciplinar de 

caráter preventivo, competência que permite neutralizar a indisciplina na sala 

de aula, é uma das facetas mais exigentes e complexas da atividade docente. 

Apesar desta exigência, trata-se de uma tarefa extremamente importante 

das funções do docente. O controlo da turma é uma variável fulcral para a 

eficácia pedagógica. 

Januário et al. (2006) numa investigação em alunos de EF chegaram à 

conclusão que globalmente, se os alunos considerarem que as reações dos 

professores, em situação de regulação e controlo disciplinar, são justas, os 

níveis de aceitação dessa informação são elevados. Consequentemente, tive 

uma maior preocupação em ser mais persuasivo e rigoroso às situações de 

comportamento inapropriado dos alunos, mas sempre procurando ser justo, de 

modo a otimizar a minha intervenção. 

Na verdade, passei a sentir uma maior facilidade em gerir a disciplina e 

o comportamento dos alunos durante a aula. Por certo, que os 

comportamentos disruptivos nunca desapareceram totalmente das aulas, mas 

passaram a ser menos frequentes. 

"Nesta fase do ano, sinto que tenho conseguido evoluir no meu 

desempenho, para um controlo mais eficaz da turma. No entanto, tenho a 

consciência que tenho de continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais, e 

guiar a minha ação enquanto professor, para as aprendizagens dos alunos e 

seu crescimento enquanto pessoas". (Excerto da Reflexão da Aula nº46 - 

22/01/2013) 

Aos poucos comecei a sentir-me menos “professor estagiário”, e 

constatei que os alunos reconheciam-me também como tal, o que para mim foi 

bastante satisfatório. 

Um professor deve transparecer confiança, segurança naquilo que diz, 

no sentido de controlar a turma, e de levar a “embarcação a bom porto”. O 



59 

 

professor deve transmitir tranquilidade, e para isso é essencial ter confiança 

nas suas capacidades. Ao longo do EP fui-me sentindo sucessivamente mais 

confiante e capaz de desempenhar as funções de professor, o que se traduziu 

numa melhoria do controlo e da supervisão da turma, para manter os alunos 

dentro da tarefa e evoluírem nas aprendizagens. 

Januário et al. (2006) concluíram que a qualidade da informação 

transmitida pelo professor resulta dum largo conjunto de variáveis mas, para 

que tal aconteça é crucial o seu poder persuasivo para o nível de compreensão 

e aceitação por parte dos alunos. 

Para alguém conseguir evidenciar confiança e assertividade, a forma 

como fala e as componentes da linguagem não-verbais, são importantes 

instrumentos que não devem ser descurados. Segundo Santo (2009), olhar os 

alunos nos olhos em vez de baixa-los, uma expressão facial que não exprima 

hesitações nem tremuras nos lábios quando fala, uma postura com os ombros 

direitos em vez de descaídos e um volume e tom da voz adequado conforme 

as situações exprimindo maior contundência ou afeto, são características de 

um comportamento assertivo. 

Na verdade, segundo Corte-Real (2011) a face, os olhos, os gestos, a 

postura, a distância interpessoal e o contacto físico são componentes 

paralinguísticas, extremamente importantes na comunicação. O mesmo autor 

refere que um indivíduo não assertivo possui as seguintes características não-

verbais: contacto visual evasivo, gestos nervosos, padrão de linguagem 

hesitante e cheio de pausas, cobrir a mão com a boca e pestanejar 

frequentemente. Sublinhando as palavras de Corte-Real (2011) “ser-se 

competente a um nível linguístico não-verbal é condição necessária para um 

comportamento socialmente competente”. A profissão de docente exige uma 

constante interação e comunicação, como tal todos estes domínios da sua 

atividade não devem ser esquecidos. 

O estabelecimento de regras e a implementação de rotinas foi 

igualmente importante no domínio do controlo da turma. Os alunos estarem 

sentados e todos no meu campo visual durante a explicação dos exercícios, 

colocar as bolas por baixo do braço durante os períodos de instrução e arrumar 
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no saco as bolas que estão a mais para o exercício seguinte, foram exemplos 

de estratégias que utilizei com sucesso desde o início do ano. "Nesta aula não 

deixei os alunos com bolas a mais para além das necessárias para cada 

exercício. Ao perder alguns segundos a arrumar as bolas desnecessárias no 

saco, acabamos por ganhar tempo ao nível da organização e retirar um 

elemento perturbador à aula e à instrução do professor". (Excerto da Reflexão 

da Aula nº66 - 12/03/2013) 

De facto, sublinhando as palavras de Rolim e Garcia (2012, p. 30) "é 

importante que o aluno sinta que na aula há autoridade, há regras a cumprir, há 

delegação de responsabilidades, há objetivos a alcançar e há, também, a 

atenção e a disponibilidade do professor. É importante que o aluno sinta que o 

professor está ali, mas num patamar hierarquicamente superior". 

Evidentemente que certas rotinas apenas eram estabelecidas no início 

de uma nova UD, devido às suas particularidades, contudo existem rotinas em 

EF que são transversais e essenciais. 

Os alunos devem também aprender a aguardar e a intervir na aula na 

sua vez. Porém esta regra de conduta, não deve ser confundida com a 

proibição dos alunos intervirem. Aliás o professor deve estimular os alunos a 

participarem oportunamente nas aulas, mas para tal são necessárias regras. 

Aprender a ouvir e a respeitar o ponto de vista dos outros, são regras 

elementares de convivência em grupo e que devem ser vivenciadas no dia-a-

dia. 

Para o controlo de uma turma é ao mesmo tempo fundamental o 

professor colocar-se em posições estratégicas, mantendo constantemente toda 

a turma dentro do seu campo visual, onde pode observá-la e assim controlar 

melhor o comportamento dos discentes. 

Siedentop (1991) argumenta que os pontos-chave para uma supervisão 

ativa são manter todos os alunos dentro do campo visual, vigiar com frequência 

toda a turma e não ficar muito tempo atento apenas a um aluno ou grupo. Não 

adotar comportamentos previsíveis para os alunos e não se deslocar no 

espaço sempre da mesma maneira, porque alguns estudantes quando 

prevêem que o professor está longe saem mais facilmente da tarefa. O mesmo 
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autor refere igualmente a importância de estar atento a comportamentos 

perigosos ou disruptivos, e utilizar a voz através do espaço, de modo a que os 

alunos saibam que o professor está atento ao seu comportamento, mesmo 

quando não está perto deles. Curtos feedbacks através do espaço podem 

ajudar a alcançar esse objetivo. 

"Para conseguir avaliar corretamente todos os alunos, optei por dividir a 

turma em 3 grupos. Enquanto um grupo estava comigo a fazer a avaliação 

diagnóstica os restantes grupos estavam a realizar um circuito de condição 

física e de força, fundamental para uma modalidade como é a Ginástica. 

Relativamente aos grupos de alunos que estavam a fazer o circuito, de 

uma forma geral os alunos estavam empenhados e cumpriram o que se 

pretendia. Isto deveu-se também a eu ter adotado uma posição em que era 

capaz de manter o contacto visual de toda a turma, e a eu ter tido o cuidado de 

não centrar toda a minha atenção na estação da avaliação, com o objetivo dos 

alunos sentirem que apesar de me encontrar noutra estação, continuava 

vigilante ao que se passava ao meu redor". (Excerto da Reflexão da Aula nº26 - 

20/11/2012) 

 

Importa ainda salientar que um planeamento mais cuidado, com tempos 

de espera reduzidos, foi igualmente uma importante ferramenta, para um 

controlo mais eficaz do comportamento da turma, mas também para que as 

minhas aulas tivessem uma elevada densidade motora. 

Além disso, para prevenir eventuais desacatos, responsabilizei-me, 

desde o início do ano letivo, pela formação dos grupos de trabalho. À medida 

que fui conhecendo melhor os alunos, fui procurando separar os alunos mais 

desestabilizadores, no sentido de evitar eventuais problemas disciplinares e 

melhor controlar o seu comportamento. Com o decurso do EP, fui constatando 

que o afastamento de alunos mais conflituosos, para grupos de trabalho 

distintos, tratou-se de um método relevante para conseguir gerir o 

comportamento da turma. Optei por esta estratégia porque verifiquei que em 

várias aulas, alguns alunos entravam em conflito com os colegas de grupo, o 

que não era benéfico para o desenrolar das aulas. 
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Para finalizar este capítulo, termino com o seguinte excerto de uma 

reflexão, que demonstra também a relevância da colaboração dos alunos, para 

um eficaz controlo disciplinar e normal desenrolar das aulas. “Os alunos ao 

perceberem que a aula é para eles, compreenderam que tinham que trabalhar 

e cooperarem em conjunto com o professor para que a aula decorresse 

normalmente. Na minha opinião, este é um dado a assinalar e 

consequentemente registei uma melhoria da atitude dos alunos face a esta 

parte da preparação das aulas. Compete-me agora a mim continuar a fomentar 

e responsabilizar os alunos, para este aspeto tão relevante”. (Excerto da 

Reflexão da Aula nº58 e 59 - 21/02/2013) 

 

 

Gestão da aula 

 

Para além de tudo o que foi referido nos capítulos anteriores, um 

professor deve ser igualmente um gestor, no sentido de conseguir realizar no 

tempo disponível, todas as tarefas associadas à sua profissão. Explicar os 

conteúdos de uma forma clara e incisiva, proporcionar um tempo de prática 

adequado para que ocorram aprendizagens, fornecer feedback aos alunos e 

avaliar os resultados obtidos. Para tal, deve ser feita uma programação 

adequada para que as tarefas sejam organizadas e devidamente cumpridas. 

Uma vez que o tempo disponível não é infinito, cabe ao professor geri-lo e 

rentabiliza-lo corretamente, para que nenhuma tarefa seja esquecida. 

O tempo numa aula deve ser rentabilizado ao máximo, para que o 

empenhamento motor seja o mais elevado possível. Uma aula com constantes 

interrupções, mal organizada e com demorados tempos de transição entre 

exercícios, dificilmente terá um tempo de empenhamento motor elevado, e 

consequentemente o tempo potencial de aprendizagem será desadequado das 

necessidades dos discentes. 

No começo do EP tive algumas dificuldades em conseguir gerir o tempo 

de aula e realizar todos os exercícios planeados. A seguinte reflexão espelha 

essa contrariedade. 
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"Não obstante, não realizei no final da aula um trabalho de corrida de 

resistência como tinha planeado inicialmente. A gestão do tempo de aula é um 

ponto importante nas tarefas a desempenhar por um professor e ainda tenho 

que progredir bastante neste aspeto". (Excerto da Reflexão da Aula nº13 - 

16/10/2012) 

 

Algumas vezes no início do ano o tempo de aula “voava” sem eu dar 

conta, o que não me permitia realizar todas as atividades inicialmente 

planeadas. 

À medida que o ano foi avançando fui ganhando à vontade e maior 

facilidade em gerir o tempo disponível. Considero que o facto de me sentir cada 

vez mais confiante e menos ansioso para lecionar as aulas, juntamente com 

um planeamento mais organizado e metódico, auxiliou nos processos de 

gestão do tempo. Um planeamento cada vez mais metódico e cuidado, foi 

determinante no meu aperfeiçoamento da gestão da aula. Consegui melhorar 

significativamente neste aspeto, e passar a realizar em cada aula, de uma 

forma consistente, aquilo que tinha sido previamente planeado. 

"Em algumas aulas anteriores não geri corretamente o tempo de aula e 

consequentemente não consegui terminar as aulas a horas. Na verdade, este 

aspeto tem-se revelado um problema. No entanto, nesta aula geri bem o tempo 

em cada exercício e a aula terminou na hora pré-determinada". (Excerto da 

Reflexão da Aula nº16 - 23/10/2012) 

 

"Ao nível da gestão da aula consegui realizar todos os exercícios que 

pretendia, cumprir os tempos estabelecidos e acabar a aula a horas. Neste 

aspeto sinto que tenho conseguido melhorar ao longo das aulas". (Excerto da 

Reflexão da Aula nº20 - 6/11/2012) 

 

"Durante esta aula procurei ser dinâmico, já que é um aspeto essencial, 

principalmente em aulas como esta de apenas 45 minutos. Para além disso, 

tenho procurado perder o mínimo de tempo possível na organização da turma 

para os diferentes exercícios e nas transições entre os mesmos, de forma a 
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gerir corretamente o tempo de aula e assim cumprir o planeamento. Na minha 

opinião, tenho conseguido melhorar o meu desempenho nestes aspetos". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº35 - 11/12/2012) 

 

“Constatei que os alunos estavam a demorar bastante tempo a 

organizar-se e a trocar de funções. Por isso procurei ser mais dinâmico e 

incentivar os alunos para que enquanto estão à espera da sua vez, estarem 

preparados para entrar imediatamente. Na minha opinião, penso que consegui 

atingir esse objetivo, pois com o desenrolar da aula os alunos foram 

interiorizando a atitude que eu pretendia, e como tal notei um maior dinamismo 

e ritmo no desempenho da turma”. (Excerto da Reflexão da Aula nº66 - 

12/03/2013) 

 

A criação de regras e rotinas, desempenham um papel relevante na 

gestão do tempo da aula. A contagem decrescente para os alunos se juntarem 

e colaborarem com o professor na montagem e arrumação do material, foram 

rotinas que estabeleci na turma desde o início do EP, e que vieram ajudar na 

gestão e rentabilização do tempo disponível. Para as transições entre 

exercícios preocupei-me na altura do planeamento, que a estrutura dos grupos 

de trabalho e equipas, sofresse poucas alterações, com o intuito de diminuir os 

tempos de transição. De facto estas práticas permitiram poupar tempo, e 

canaliza-lo para os exercícios planeados e para alcançar os objetivos 

específicos de cada aula. A formação das equipas e dos grupos de trabalho no 

momento do planeamento, permitiu-me também reduzir os períodos de gestão. 

Sarmento et al. (1993) defendem que é necessário imprimir dinamismo 

nas aulas e reduzir o número e a duração dos episódios de gestão, para que o 

tempo em atividade seja o mais elevado possível e consequentemente maiores 

os ganhos de aprendizagem. 

A gestão da aula é um domínio da atividade docente bastante exigente, 

onde é necessário saber conciliar diversas funções, como controlar o 

comportamento da turma, dar feedback aos alunos e explicar os exercícios. 
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"Para conseguir corrigir o máximo de alunos possíveis é necessário o 

professor durante a aula conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e 

observar a turma de uma forma mais global e menos caso a caso. Ainda sinto 

dificuldades neste pormenor. No futuro, irei procurar estar mais sensibilizado 

para estas situações de forma a tornar-me um professor mais competente". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº19 - 30/10/2012) 

 

Cada aula de EF tem as suas circunstâncias e variáveis, porém cabe ao 

professor saber ultrapassa-las expeditamente, de forma a proporcionar uma 

prática pedagógica enriquecedora para os alunos. Esta capacidade de 

ultrapassar situações imprevistas é um aspeto muito importante, juntamente 

com o conhecimento da turma, capacidade de gestão, liderança do grupo, que 

é adquirida através da experiência, reflexão e formação. 

Concluindo, é indispensável uma gestão rigorosa da aula, com rápidas 

transições entre os exercícios, minimizando ao máximo os tempos de gestão, 

aumentando o tempo de exercitação e consequentemente o desempenho dos 

alunos. 

 

 

Aprimoramento da instrução - um desafio 

 

A capacidade de comunicar e de transmitir a outras pessoas os nossos 

pensamentos é uma competência social essencial para o ser humano. No caso 

da profissão de docente, esta competência está bem patente nos processos 

instrucionais à turma. 

Para ser bem-sucedido na prática pedagógica, um professor necessita 

de comunicar com clareza e assertividade, para que a sua mensagem chegue 

aos alunos e a instrução seja eficaz. Não obstante, na fase inicial do EP, tive 

dificuldades no processo de instrução. 

" […] Penso ter perdido um pouco de tempo a mais durante a instrução. 

Nas próximas aulas irei ter o cuidado de ser mais conciso e direto durante a 

instrução". (Excerto da Reflexão da Aula nº21 e 22 - 8/11/2012) 
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Na verdade, por vezes alongava-me demasiado na instrução dos 

exercícios e nem sempre os alunos percebiam exatamente aquilo que eu 

pretendia que fosse realizado. Os meus períodos de instrução verbal 

evidenciavam alguma hesitação e falta de confiança, como tal era evidente a 

necessidade de melhorar este aspeto da comunicação. Desta forma, defini 

como objetivo otimizar este aspeto, pois tal como afirmam Januário et al. 

(2006), para os alunos reterem a informação, é fundamental uma boa gestão 

da quantidade e qualidade da informação no processo de ensino-

aprendizagem. 

A transmissão da informação com clareza é uma condição necessária, 

para que ocorram aprendizagens. “Para uma comunicação eficaz o professor 

deve usar uma linguagem que os alunos percebam. Uma linguagem apropriada 

tendo em conta a idade e o nível experiência dos alunos é fundamental. Os 

termos técnicos devem ser utilizados apenas depois do professor os ter 

ensinado” (Siedentop, 1991, p. 211). 

A este propósito Rosado e Mesquita (2011, p.74) referem que "a forma 

clara como o professor transmite a informação deve apoiar-se nas seguintes 

linhas-mestras: orientar o praticante para o objetivo da tarefa; dispor a 

informação numa sequência lógica; apresentar exemplos corretos e errados; 

personalizar a apresentação; repetir assuntos difíceis de compreender; utilizar 

o questionamento e apresentar a tarefa de forma dinâmica". 

Nesse sentido, a instrução deve ser adaptada consoante o nível dos 

alunos. Segundo Pereira (2009), o nível de prática dos alunos é uma das 

variáveis com maior implicação na seleção das abordagens instrucionais a 

utilizar. Williams e Hodges (citados por Pereira, 2009), referem que a 

informação emitida depende do tipo de conteúdo a ensinar, da fase de 

aprendizagem em que se encontram os alunos e do nível de dificuldade da 

tarefa. 

Tenho de reconhecer que de início os meus períodos de instrução eram 

um pouco longos, e por vezes não conseguia passar a informação que 

pretendia. Além disso, com longas instruções é gasto tempo de aula, que por 

sua vez deveria ser canalizado para aumentar o tempo de exercitação. 
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De facto, Rink (citada por Rosado e Mesquita, 2011) refere que não é a 

quantidade de demonstrações e de palavras-chave transmitidas que discrimina 

a eficácia da instrução, mas antes a qualidade do conteúdo informativo. 

A este propósito Januário et al. (2006) afirmam que " […] é necessário 

determinar modos de estruturar a informação passíveis de minimizar as perdas 

que decorrem entre a emissão e a receção, compreensão e aceitação da 

informação. Por outro lado, a coerência da informação mostra estar 

inversamente relacionada tanto com a extensão da in formação como com 

o número de ideias transmitidas. Tal revalida as pr escrições didáticas que 

vêm sublinhando a importância da informação ser par ticularmente 

concisa e focada sobre as componentes críticas dos conteúdos de 

aprendizagem ". 

Siedentop (1991, p. 207) defende igualmente que “para a introdução de 

um determinado conteúdo os alunos precisam de uma visão global de como a 

habilidade se parece, com dois ou três aspetos cruciais da execução. Assim os 

alunos precisam dos objetivos iniciais específicos para começarem a praticar a 

habilidade e de feedback específico sobre o seu desempenho. Estes são os 

princípios de uma instrução, característica do ensino eficaz”. 

Todavia, Siedentop (1991, p. 211) sustenta que “professores de EF 

muito provavelmente gastam mais tempo do que o necessário na instrução dos 

exercícios. Muitas vezes fornecem mais informação do que aquela que os 

alunos conseguem absorver, para quando começam a praticar uma habilidade. 

A maioria dos especialistas concorda que os alunos aprendem de forma 

mais eficaz, quando têm uma ideia geral do que deve  ser realizado e 

sabem as principais características técnicas da hab ilidade, mas não todos 

os detalhes ao pormenor. Os "detalhes" dos conteúdo s são alcançados 

através de uma série de tarefas de refinamento, evi tando-se apresenta-los 

todos na instrução inicial ”. 

Na verdade, esta foi uma das razões, pelas quais eu demorava mais 

tempo do que era necessário para a explicação dos exercícios à turma. 

Esta dificuldade levou a que eu necessitasse de refletir sobre a 

minha instrução, de forma a tornar o processo de ensino mais eficiente. 
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Assim, concluí que necessitava de antes das aulas, “encenar” mais 

detalhadamente, aquilo que ia dizer aos alunos, quais os critérios de êxito 

essenciais, palavras-chave e objetivos para cada uma das atividades e de que 

forma explicava os exercícios. Desta forma, tudo passou a estar melhor 

delineado. Na verdade, à medida que fui estruturando e preparando cada vez 

melhor a minha atuação, o período de instrução foi-se aperfeiçoando e 

tornando mais eficiente a minha ação. 

Esforcei-me por utilizar uma linguagem simples, focar a atenção num 

reduzido número de componentes críticas e ir procurando os detalhes dos 

conteúdos à medida que os alunos iam evoluindo. Preocupava-me em treinar 

previamente a minha comunicação, para a cada aula passar a informação aos 

alunos, de uma forma mais clara e incisiva. 

Nas aulas organizadas com diversos exercícios por estações, para 

reduzir o período de instrução, passei a utilizar cartões e fichas para orientar os 

discentes nas tarefas a realizar. "Durante os exercícios das estações, os alunos 

não decoraram o que devia ser feito em cada estação. Como tal quando 

pretendo realizar vários exercícios por estações, é preferível colocar papéis no 

chão, que tenham escrito o que é para fazer exatamente, de forma a facilitar o 

trabalho dos alunos, e assim perder menos tempo no período de instrução". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº30 e 31 - 29/11/2012) 

As estratégias anteriores foram profícuas e permitiram-me colmatar as 

dificuldades sentidas na fase inicial. 

A colocação da voz é outro aspeto importante da instrução. Em relação 

a este tema, senti dificuldades em que os alunos se focalizassem na instrução, 

talvez porque o meu discurso não fosse conciso e claro, e os focos de 

distração se sobrepusessem à aula, particularmente quando estavam 3 aulas a 

decorrer em simultâneo no pavilhão. 

"Nesta aula senti a dificuldade de me fazer ouvir pois estavam 3 aulas a 

decorrer no pavilhão em simultâneo. Neste caso devo privilegiar a instrução 

com os alunos mais próximos de mim, de modo a não ter de levantar 

demasiado a voz". (Excerto da Reflexão da Aula nº52 - 5/02/2013) 
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Nestas situações pedia aos alunos para se sentarem e adotava uma 

posição mais baixa de forma a estar ao seu nível, para que a turma 

conseguisse ouvir-me melhor. 

Como complemento da instrução, o docente tem à sua disposição a 

demonstração dos exercícios, estratégia que auxilia a instrução do professor e 

compreensão das habilidades. A expressão “uma imagem vale mais que mil 

palavras” encaixa perfeitamente na utilidade da demonstração. Com a 

demonstração, os alunos visualizam o exercício que se pretende realizar, o que 

os ajuda a perceberem a atividade. Na verdade, trata-se de uma importante 

ferramenta, que fui sucessivamente utilizando nas minhas aulas, com maior 

frequência e consequentemente com a obtenção de melhores resultados.  

Hodges e Franks (citados por Sobrinho, 2007) referem que a utilização 

da demonstração depende do tipo da tarefa e da habilidade do praticante, ou 

seja, se a tarefa é muito simples, ou se o atleta tem um conhecimento prévio do 

que vai ser comunicado, nestes casos a demonstração pode não ser útil. 

No início do ano letivo nem sempre utilizava a demonstração para 

explicar os exercícios. A ansiedade e nervosismo eram grandes e por vezes 

julgava que se tratava de um conteúdo básico que os alunos já conheciam de 

anos anteriores em EF. Mas esta suposição revelou-se um erro, uma vez que 

nem sempre isso acontecia. No entanto, rapidamente deixei de cometer este 

erro e fui progressivamente recorrendo cada vez mais à demonstração para 

apoiar o processo de instrução verbal. Nos exercícios em que os alunos não 

estão familiarizados, julgo ser proveitoso optar pela demonstração como 

método de ensino, conjuntamente com a instrução, de modo a que os alunos 

compreendam precisamente aquilo que lhes é pedido e executem com eficácia 

a atividade/tarefa.  

Siedentop (1991, p. 212) refere ainda que “antes de iniciar a prática, os 

professores devem verificar se os alunos perceberam aquilo que têm de fazer 

na atividade”. Neste ponto uma estratégia instrucional a utilizar pelo professor é 

o questionamento, e ao longo do ano letivo usei-a inúmeras vezes. A colocação 

de questões aos alunos, isto é o questionamento, é uma ferramenta para 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Recorrendo ao questionamento 
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como método de ensino, o professor desenvolve a capacidade de reflexão do 

aluno, ao mesmo tempo que controla a compreensão da informação, ou seja, 

se o aluno sabe ou não a matéria. 

Pereira (2009) defende que o questionamento é uma estratégia 

instrucional bastante útil, que apela à parte cognitiva dos alunos na resolução 

dos problemas decorrentes da prática. O questionamento estimula os alunos a 

chegarem à resolução dos problemas, através do raciocínio por eles próprios, 

em vez de ser o professor a fornecer-lhes imediatamente a respetiva solução.  

Em suma, o objetivo de suprir esta minha dificuldade com a instrução, foi 

alcançado progressivamente ao longo da prática pedagógica e sem dúvida que 

foi fundamental para o meu sucesso e crescimento profissional. Com a prática, 

fui-me sentindo mais preparado para explicar os exercícios e comunicar com a 

turma, competências essenciais na atividade de um professor. Sucessivamente 

fui conseguindo corrigir as falhas que constatei após reflexões e sugestões de 

melhoria da PC. A cada aula que passava, sentia-me cada vez mais no papel 

de professor, capaz de ultrapassar os obstáculos, e de proporcionar 

aprendizagens significativas aos alunos. 

 

 

Feedback pedagógico 

 

Siedentop (1991) definiu feedback como toda a informação sobre a 

prática de um aluno, cujo objetivo é modificar ou ajustar a sua resposta 

seguinte. Assim sendo, o feedback é um elemento necessário para que os 

alunos melhorem o seu desempenho e ocorram aprendizagens. 

Neste ponto ganha especial importância, o professor observar e ser 

capaz de diagnosticar efetivamente o erro cometido por cada aluno. Para 

observar com eficácia é necessário conhecer o contexto da turma, o conteúdo, 

os critérios de êxito e os objetivos de aprendizagem da tarefa. No seguimento 

desta ideia, Marcelo (citado por Braga, 2001) afirma que o conhecimento que 

os professores têm dos conteúdos programáticos e o modo como os mesmos 

se transformam em ensino, é uma questão de importância fundamental. Com o 



71 

 

conhecimento destas variáveis é possível emitir feedbacks corretivos, e assim 

o professor dá um contributo significativo no sentido de corrigir os erros 

evidenciados.  

Durante a aula o professor deve também conseguir fazer várias coisas 

ao mesmo tempo e estar atento a tudo o que acontece. Ser capaz de observar 

mais do que um grupo de alunos em simultâneo e não centrar-se apenas num 

único aluno de cada vez, é essencial para que o professor consiga observar o 

máximo de erros dos alunos e consequentemente emitir mais feedbacks 

corretivos para ajudar a potenciar as aprendizagens. Segundo Rosado e 

Mesquita (2011) o feedback é uma das variáveis que mais contribuem para os 

ganhos de aprendizagem. 

Após dar feedback aos alunos é necessário verificar se eles corrigiram 

os erros, caso contrário corremos o risco de se verificar uma manutenção dos 

mesmos. Ou seja, é necessário completar o ciclo de feedback e caso seja 

necessário optar por outra estratégia para tentar corrigir o problema. 

Piéron e Delmelle (citados por Rosado e Mesquita, 2011) referem que a 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir 

feedback pedagógico é: observação e identificação do erro na prestação do 

aluno; tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um 

encorajamento ou uma informação); feedback pedagógico informativo; 

observação das mudanças no comportamento motor do aluno; eventual 

observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico. Deste modo o professor assegura-se que completa o ciclo de 

feedback e otimiza o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Siedentop (1991) define os seguintes tipos de feedback extrínseco: 

positivo, geral, não-verbal, específico e corretivo. 

Do meu ponto de vista, durante as aulas o feedback pedagógico deve 

ser na maioria das vezes, específico e individual. Um feedback ajustado à 

prática dos alunos é fulcral para a sua evolução. A este propósito Siedentop 

(1991) corrobora ao referir que o feedback específico ajuda a que a 

aprendizagem seja mais rápida, comparativamente com o feedback geral. 
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"Normalmente procuro nas minhas aulas usar predominantemente o 

feedback específico para tentar corrigir ao máximo aos alunos. Apesar disso, 

em diálogo com a professora cooperante chego à conclusão que algumas 

vezes recorre em demasia a feedbacks do estilo “Está melhor”, “Boa”, 

“Continua assim”. Na minha opinião, este tipo de feedbacks a certos alunos por 

vezes é útil, principalmente do ponto de vista motivacional e para criar um 

ambiente de aula favorável à ocorrência de aprendizagens. No entanto, não 

devo utilizar em demasia este tipo de feedbacks". (Excerto da Reflexão da Aula 

nº44 e 45 - 17/01/2013) 

 

Após a reflexão anterior, procurei ter em especial atenção este aspeto e 

consequentemente a emissão de feedbacks nas minhas aulas tornou-se mais 

consciente e eficiente, sempre tendo como objetivo as aprendizagens dos 

alunos. No seguimento desta ideia, Rosado e Mesquita (2011), salientam que a 

intervenção de carácter meramente apreciativa (positiva ou negativa) não 

contém nenhuma informação específica acerca do que se fez e do que se deve 

fazer de seguida para melhorar, por isso é menos importante do ponto de vista 

da facilitação das aprendizagens motoras. Piéron (citado por Pereira, 2009), 

afirma que os professores de EF mais eficazes emitem mais feedbacks 

pedagógicos específicos, corretivos e congruentes com a tarefa de 

aprendizagem. 

Williams (citado por Pereira, 2009), mencionou que tradicionalmente os 

professores/treinadores emitem grande quantidade de feedback pedagógico na 

crença de que quanto mais melhor, contudo tal atitude pode ser pejorativa. 

Mais importante que a frequência com que o professor emite feedback, são os 

aspetos qualitativos como o conteúdo, a forma e a direção do feedback. 

Marques da Costa (citada por Januário et al., 2006) estudou o impacto 

do feedback pedagógico na aprendizagem e constatou que os alunos 

conseguiam relatar apenas parte da informação transmitida pelo professor 

(com uma coerência de cerca 70%) e que tal não dependia da idade, género, 

tipos de memória, inteligência ou habilidade motora inicial, mas sim da 

estrutura e extensão do feedback. Ou seja, os feedbacks curtos e objetivos são 
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mais eficazes. No mesmo estudo, foi ainda constatado que os feedbacks 

interrogativos e descritivos tinham valores superiores de retenção de 

informação, comparativamente aos prescritivos.  

Se o feedback for em excesso, o professor pode nem dar tempo ao 

aluno para este pensar sobre o que fez e tentar perceber por ele próprio, quais 

os motivos para ter errado. Como tal, o professor deve atribuir aos alunos um 

papel ativo na compreensão dos erros e para isso é importante o feedback 

propriocetivo, que é feito intrinsecamente pelo próprio aluno. 

 

O reforço positivo e estratégias como o elogio e o encorajamento devem 

ser utilizadas. De acordo com Pereira (2009) o envolvimento do aluno é uma 

variável relevante no processo ensino-aprendizagem. No sentido de fortalecer 

esta relação, Smith e Smoll (1984), citados pelo mesmo trabalho de Pereira 

(2009), referem que os professores devem enfatizar uma abordagem positiva, 

focada principalmente no reforço e no encorajamento dos comportamentos 

desejáveis. 

O elogio e o feedback positivo são estratégias que pretendem potenciar 

um clima de aprendizagem entusiasta, onde os alunos estejam recetivos às 

atividades. A este propósito Pereira (2009) afirma que é importante evidenciar 

o que de bom o aluno alcança ou o que ainda deve alcançar. A mesma autora, 

defende que o elogio e o incentivo devem ser privilegiados em detrimento da 

enfase no errado e na punição. O erro deve ser considerado como um meio de 

rever e melhorar a própria aprendizagem, como tal o professor deve procurar 

compreender o erro cometido, e não simplesmente puni-lo. 

Neste meu EP, procurei fazer isto. Tendo sempre como objetivo o 

desenvolvimento e as aprendizagens dos alunos, durante as aulas procurei 

preponderantemente dar feedback específico à turma, de uma forma curta e 

incisiva e focar especialmente nos aspetos positivos da realização dos alunos, 

de modo a motiva-los e ajuda-los em toda a prática pedagógica. 
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A difícil tarefa de avaliar 

 

Uma avaliação pode ter diversas finalidades: classificar, analisar a 

evolução dos alunos, fundamentar e adaptar uma UD, entre outras. Na 

verdade, a avaliação não serve apenas para atribuir níveis de desempenho aos 

alunos. Pode servir igualmente para orientar o professor a decidir sobre quais 

as melhores estratégias e métodos de ensino a utilizar, bem como, inferir se 

podemos evoluir nos patamares de exigência dos conteúdos a que nos 

propusemos, ou se necessitamos de adequar os objetivos caso a turma não 

esteja a corresponder às expetativas dos conteúdos programados. A avaliação 

desempenha um papel central na função docente e tem uma forte influência 

sobre a prática pedagógica e planificação. Para além de atribuir o mérito dos 

alunos, pretende regular e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. “Sem 

controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue 

garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal”. (Bento, 2003, p. 175) 

No decorrer do EP foram utilizadas diferentes formas de avaliação 

consoante os objetivos. Utilizei a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e 

a avaliação sumativa. 

O professor necessita de adequar o ensino, para que este favoreça a 

evolução dos alunos e represente atos desafiantes no dia-a-dia escolar. Com 

as avaliações diagnósticas é possível recolher informações sobre os níveis dos 

alunos, no sentido de adequar o ensino das UD’s. Sobre este tema, Luckesi 

(2005) salienta que se trata de uma pré-avaliação que permite compreender o 

processo e a fase em que os alunos se encontram na aprendizagem. Assim 

sendo, é possível orientar a prática pedagógica, de uma forma mais ajustada 

às necessidades dos alunos. 

A avaliação formativa é utilizada de uma forma mais informal e permite 

regular e ajustar o processo de atuação do professor, ao longo da prática 

pedagógica, de acordo com a realidade da turma. 

No final do processo de ensino é necessário verificar se ocorreram 

aprendizagens e se os alunos alcançaram os objetivos definidos. Para cumprir 
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esse propósito, a avaliação sumativa permitiu-me obter informações e atribuir 

aos alunos um valor consoante o seu desempenho e mérito. 

Dada a complexidade que a tarefa de avaliar acarreta, inicialmente tive 

receio de não conseguir observar devidamente todos os alunos, de preencher 

todos os critérios e de verificar as aprendizagens adquiridas. A avaliação é um 

processo de responsabilidade, como tal, receava ser injusto com os alunos nas 

minhas decisões. Gerir todos os aspetos relacionados com a aula e ao mesmo 

tempo avaliar os alunos, foi uma tarefa exigente, principalmente no início do 

EP. Nas primeiras avaliações do primeiro período letivo (diagnósticas e 

sumativas), o núcleo de estágio colaborou entre si, juntamente com a PC no 

preenchimento das grelhas de avaliação. Dada a falta de experiência em 

realizar este tipo de funções autonomamente, o trabalho de equipa foi uma 

ajuda valiosa. 

Todavia, nas avaliações das UD’s seguintes já estava mais seguro neste 

tipo de tarefas e passei a realizá-las de forma autónoma. Como tal, verifiquei 

uma evolução neste processo, particularmente do primeiro para o segundo 

período.  

"Consegui avaliar todos os alunos, apesar de ainda ter sentido alguma 

dificuldade em gerir a aula ao mesmo tempo que registava os critérios de 

avaliação. Apesar disso, considero que pouco a pouco, tenho conseguido 

melhorar neste aspeto". (Excerto da Reflexão da Aula nº40 - 8/01/2013) 

 

Com o decorrer do EP, foi-se tornando mais fácil realizar várias tarefas 

em simultâneo, tal como, observar o desempenho e comportamento dos alunos 

e preencher as grelhas de avaliação. Efetivamente gerir a aula, controlar o 

comportamento dos alunos, explicar os exercícios, dar algum feedback, entre 

outras funções, ao mesmo tempo que é feita a avaliação de todos os alunos, 

não é uma tarefa fácil, mas compete ao professor, todas estas 

responsabilidades para uma maior eficácia do trabalho no dia-a-dia escolar, e 

adaptar-se à simultaneidade de funções em cada ato de ensino. A “chave” para 

este aperfeiçoamento foi a opção por melhores estratégias e métodos de 

avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Apesar de ser complicado 
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observar os alunos, avaliar com autonomia, ao mesmo tempo que se 

desempenha todas as restantes funções associadas à profissão de docente, 

com organização e método, a avaliação é um processo viável. É necessário 

dominar metodologias que permitam realizar eficazmente mais do que uma 

tarefa em simultâneo e organizar toda a avaliação. Para que tal seja possível é 

essencial otimizar as grelhas de avaliação, para que estas sejam realmente 

exequíveis na prática. No processo de avaliação é necessário criar rotinas e 

métodos. Grelhas demasiado extensas e com muitos critérios a avaliar podem 

não ser viáveis na prática. Nas avaliações que realizei tive essa preocupação e 

progressivamente fui conseguindo elaborar grelhas de avaliação mais simples 

e exequíveis. 

"O instrumento utilizado para a avaliação sumativa foi uma lista de 

verificação, com critérios de êxito para os diferentes conteúdos lecionados, 

tanto ao nível técnico como tático. Tentei simplificar ao máximo o instrumento, 

de modo a que fosse exequível avaliar numa aula de 45 minutos. Consegui 

agilizar o processo de avaliação, através de uma seleção ponderada dos 

critérios de avaliação, e preenche-los corretamente". (Excerto da Reflexão da 

Aula nº70 e 71 - 4/04/2013) 

 

Um exemplo que comprova que com o decorrer do estágio fui 

simplificando o processo, é a comparação do número de critérios entre as 

grelhas de avaliação sumativa de Voleibol (Anexo I) e de Futebol (Anexo II). A 

grelha de avaliação sumativa de Voleibol, do primeiro período letivo, tem 30 

critérios, em contraste com a de Futebol, do terceiro período, que tem por sua 

vez 10 critérios. 

 

Apesar da preocupação em conseguir avaliar corretamente todos os 

alunos da turma, nestas aulas procurava não me limitar simplesmente a avaliar. 

“Uma aula de avaliação não deixa de ser uma aula e uma oportunidade para os 

alunos aprenderem. Emitir feedback e corrigir os alunos também deve fazer 

parte de uma aula de avaliação. Uma vez que o objetivo principal do ensino é a 

aprendizagem dos alunos, as avaliações não devem ficar à margem deste 
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propósito. Neste sentido, o ato de avaliar e a sua complexidade exigem que 

todo o processo seja pensado e refletido, de modo que este momento não se 

limite ao simples registo de capacidades". (Excerto da Reflexão da Aula nº66 - 

12/03/2013). 

 

Um professor deve desenvolver a capacidade de observar vários alunos 

ao menos tempo, de forma a avaliar a turma. Ser capaz de observar toda a 

turma de uma só vez, e não centrar a atenção num único aluno. Esta 

competência tornou-se progressivamente mais atingível, à medida que fui 

ganhando experiência enquanto professor. 

 

Para uniformizar a avaliação, o departamento de EF da EB2/3RT, 

estabeleceu para os critérios de ponderação três domínios: o domínio do saber, 

o domínio do saber-fazer e o domínio do saber-estar. O domínio do saber 

contempla a compreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos 

específicos da disciplina e a utilização de terminologia específica das 

atividades físicas e desportivas. Por sua vez o domínio do saber-fazer consiste 

na execução/ aplicação dos diferentes elementos técnicos e ações táticas nas 

modalidades desportivas abordadas e em desenvolver as capacidades físico-

motoras. O domínio do saber-estar contempla a organização das atividades e 

do material necessário, as atitudes, o comportamento, os valores, o empenho, 

a assiduidade e a pontualidade. 

Para cada um dos domínios o departamento de EF da escola definiu as 

seguintes percentagens de avaliação: 20% para o saber; 50% para o saber-

fazer e 30% para o saber-estar. 

Quanto ao domínio do saber, este foi avaliado em cada um dos períodos 

através de um teste escrito. Para auxiliar os alunos, foi-lhes fornecida uma 

sebenta por período, com apontamentos sobre as modalidades lecionadas. 

 

A avaliação é um processo exigente e complexo. Efetivamente é difícil 

avaliar, sendo justo e objetivo. Contudo, esforcei-me por conseguir exercer esta 

função docente com responsabilidade e sentido ético. A avaliação é uma tarefa 
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necessária para o processo de ensino-aprendizagem e progressivamente com 

o decurso do EP também evolui nesta vertente. 
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Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

De acordo com as normas orientadores do EP, Matos (2012a) refere que 

as funções de um docente não se limitam à componente letiva. A organização 

e a cooperação em atividades da escola, devem fazer parte das tarefas de um 

professor, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e, 

simultaneamente, contribuir para um melhor envolvimento nos projetos do 

plano anual de atividades. Além disso, o conhecimento do meio local permite a 

interligação entre a escola e a comunidade, sobre os recursos que porventura 

existam e possam representar uma mais-valia para o desempenho do docente. 

Partindo desta realidade, participei em iniciativas do DE da escola e em 

projetos do grupo de EF e do departamento de expressões. Além disso 

juntamente com as colegas do núcleo de estágio e PC, organizamos atividades 

desportivas e ações de formação na escola, nomeadamente de uma arte 

marcial (Taekwondo) e de uma modalidade de academia (Zumba). 

Por outro lado, procurei envolver-me com a comunidade escolar, de 

modo a conhecer melhor as dinâmicas de outros grupos disciplinares 

No que concerne às relações com os restantes professores e 

funcionários da escola, procurei estabelecer com os diferentes agentes uma 

relação de proximidade, de préstimo e entre ajuda, bem como, de cordialidade 

e respeito no que concerne aos funcionários, sem secundarizar ou minimizar as 

funções de cada agente da comunidade escolar, dado que o trabalho realizado 

em equipa reforça a qualidade de ensino e a escola ganha com o envolvimento 

de todos. Penso que com a minha ação, e o envolvimento de todos, os alunos 

ampliaram as suas competências e a escola cumpriu a sua missão que é 

formar bons cidadãos. 

De seguida irei discorrer sobre a minha participação na escola e com a 

comunidade. Mas desde já, faço um breve resumo sobre outras atividades com 

as quais colaborei a nível organizativo, bem como na sua implementação. 

Assim destaco os jogos ingleses inseridos na semana “sou português cidadão 

europeu”; o pedipaper envolvendo uma competição por equipas com jogos 

tradicionais; as atividades desportivas associadas a um projeto de promoção 
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de estilos de vida ativa e saudáveis, em articulação com duas enfermeiras que 

complementavam os seus estágios na escola, o torneio Compal Air 

(Basquetebol 3x3) realizado na escola secundária de Rio Tinto, e a visita de 

estudo à Casa da Música organizada pelo grupo disciplinar de Educação 

Musical, para assistir a um espetáculo de percussão da banda “Re-Timbrar”. 

Para além da participação referida atrás, nos capítulos seguintes reporto 

a minha envolvência noutros projetos de relevo na escola. 

 

 

Eventos desportivos na Escola 

 

“Há um esboço e um projeto de homem à espera de concretização. Sei 

que nem todos podem ser campeões, mas todos podem desdobrar-se e 

superar-se, dar e revelar o melhor de si mesmo. Todos podem ser vencedores 

na corrida por uma forma nova, trocando o menos, o insuficiente e o pior, que 

estão dentro de nós, pelo mais, o suficiente e o melhor que estão fora de nós”. 

Bento (2008, p. 43) 

 

 

Um professor deve envolver-se em vários contextos da escola e não se 

limitar a dar as aulas às suas turmas. Na verdade, sem esta componente de 

organização e participação em atividades da escola, o trabalho do professor 

fica incompleto. 

Ao longo do EP procurei contribuir para a promoção do sucesso 

educativo para além das aulas que leccionava, e para o reforço do papel do 

professor de EF na comunidade escolar. O Desporto e a EF são importantes 

veículos de educação. Rosado (2011, p.11) salienta que “a educação 

desportiva enfatiza competências de vida tidas como fundamentais: o valor do 

autoconhecimento, do autocontrolo, da autorrealização, de valorização do 

esforço, da perseverança, do autoaperfeiçoamento e da harmonia pessoal”. 

Através do Desporto, colaborei em iniciativas que tinham o objetivo de 

promover a prática desportiva entre os alunos da escola. Estas ações 
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promoveram a integração e a sociabilização dos alunos, e criaram sinergias 

com a comunidade envolvente. 

 

 

Corta-mato Escolar 

 

O corta-mato foi a primeira atividade desportiva da escola com a qual o 

núcleo de estágio colaborou. Trata-se de uma atividade a cargo dos 

professores do grupo de EF, integrada no plano anual de atividades da escola. 

Ao participar na organização desta atividade, percebi verdadeiramente a 

sua complexidade e tudo o que envolve a sua preparação: a calendarização e 

divulgação do evento, as inscrições, os dorsais, a organização do percurso, a 

alimentação para os alunos, as medalhas para os vencedores, entre outros. 

O corta-mato foi planeado inicialmente para uma determinada data. 

Todavia, como para esse dia as previsões meteorológicas indicavam mau 

tempo, a prova foi adiada para a semana seguinte de modo reunir as melhores 

condições possíveis para a prática desportiva e precavendo a segurança dos 

alunos. 

Os alunos foram agrupados antecipadamente nos diferentes escalões 

etários pelos seus professores de EF. À medida que os docentes informavam 

as suas turmas para a realização do evento, os alunos eram inscritos e 

agrupados nos respetivos escalões. 

No dia anterior ao evento colaborei juntamente com outro professor de 

EF e um funcionário da escola, na montagem das barreiras limitadoras do 

percurso. 

Chegado o dia do corta-mato foi possível constatar a ansiedade no rosto 

de certos alunos mas também a alegria por participar neste evento desportivo. 

O corta-mato é uma prova de resistência do Atletismo bastante exigente, 

contudo os alunos vivenciaram-na intensamente e superaram-se. A competição 

entre os estudantes foi positiva e saudável, própria de uma prática desportiva 

enriquecedora. 
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Apesar de neste dia ter havido períodos de alguma precipitação, a 

atividade revelou-se um sucesso devido à participação dos alunos e ao espírito 

de convívio registado. 

Este momento foi um recordar de todos aqueles corta-matos escolares 

que participei enquanto aluno. Neste ano voltei a vivenciar o espírito inerente a 

esta prova desportiva, só que com outras funções e responsabilidades. 

Com o envolvimento nesta atividade, aprendi como preparar e gerir um 

evento deste género, o que veio enriquecer e complementar a minha formação 

inicial. 

 

 

Torneio de Badminton 

 

Este evento integrou uma competição de singulares de Badminton, 

contudo os alunos competiam em equipas. Cada equipa tinha dois elementos. 

Após a montagem dos campos, deu-se início ao sorteio. De seguida, eu 

e outro professor de EF explicamos as regras e os alunos distribuíram-se pelos 

diferentes campos para começar o torneio. 

Este formato de torneio apelava à autonomia e responsabilidade dos 

alunos, já que, estes eram responsáveis pela arbitrarem dos jogos, pelo 

preenchimento das fichas de resultados e pela sua devolução ao secretariado. 

Em cada campo, duas equipas defrontavam-se, e enquanto um elemento de 

cada equipa jogava, os outros dois arbitravam e preenchiam a ficha de 

resultados. Quando o primeiro set terminava, os alunos que estavam a jogar 

trocavam de funções com os árbitros e vice-versa. Desta forma, desempenhei 

um papel dinamizador e de supervisão garantindo o cumprimento das regras. 

Simultaneamente, fiz trabalho de apoio, esclarecendo dúvidas aos alunos e 

secretariado do evento. 

Responsabilizando e atribuindo diferentes papéis aos alunos, estes 

perceberam que a atividade era essencialmente destinada a eles, e por isso se 

envolveram com entusiasmo, empenho e sentido de responsabilidade. Na 
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minha opinião, a delegação de responsabilidades pelos alunos, contribui para 

um maior empenhamento e autonomia. 

O torneio proporcionou-me um momento de grande satisfação pessoal 

ao observar todos aqueles alunos felizes e motivados por competirem neste 

evento desportivo. 

No final faço um balanço claramente positivo, uma vez que se tratou se 

uma vivência desportiva plena, onde o envolvimento dos alunos foi meritório. 

 

 

 

Meeting Atletismo 

 

Este evento desportivo destinou-se a todos os alunos da escola e contou 

com a participação de outras do AVERT. 

O meeting foi constituído por provas de corrida de velocidade, salto em 

comprimento, salto em altura e lançamento do peso. Correr, saltar e lançar são 

habilidades motoras básicas e através delas foi possível envolver um elevado 

número de alunos a praticar e a celebrar o Desporto. 

Ao proporcionar este tipo de vivências competitivas aos alunos, 

pretendeu-se promover o gosto pela prática do Atletismo. 

Durante o evento fiquei responsável pela prova de salto em 

comprimento. Antecipadamente eu e outro professor de EF, preparamos todo o 

material necessário à realização desta prova: fita métrica, bandeiras de 

validação do salto, pá para alisar a areia e fichas de inscrição dos alunos para 

os diferentes escalões etários. Antes de iniciar a competição, reunimos e 

agrupamos os alunos por ordem de salto, de forma a explicar as regras e dar 

início à prova. 

Durante a prova de salto em comprimento, houve rotativamente dois 

alunos que não estavam a saltar, e que assumiram as funções de juiz-chefe 

(encarregue de validar ou não o salto na chamada), e de alisar a areia. Desta 

forma os alunos em questão ajudaram a que a prova se desenrolasse de uma 

forma mais fluida, e tiveram uma vivência desportiva mais completa, já que 
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para além de atletas, assumiram outros papéis que são igualmente importantes 

num evento desportivo. 

Depois de todos os alunos terem feito o salto em comprimento, colaborei 

também noutras funções, nomeadamente no secretariado do evento e na 

atribuição dos prémios aos vencedores. 

Como a organização e distribuição de tarefas para as diferentes provas 

foram adequadas, o meeting decorreu sem incidentes e de uma forma 

organizada. 

Em relação à adesão por parte dos alunos esta foi francamente positiva 

e correspondeu às expectativas. 

Para além do descrito há que salientar a competição saudável entre os 

alunos e o espírito de interação e convivência registado. 

Para finalizar, julgo que o meeting de Atletismo foi uma atividade com 

bastante sucesso, dado que teve grande recetividade por parte da comunidade 

escolar. Do meu ponto de vista, estas iniciativas são de saudar, uma vez que 

com o ambiente festivo que se registou, conseguimos mais facilmente motivar 

os alunos para a prática desportiva, e neste caso particular, para o Atletismo. 

 

 

 

Atividades organizadas pelo núcleo de estágio 

 

O núcleo de estágio além de lecionar aulas de EF, implementou 

atividades e ações de formação na escola, para complementar a sua formação 

inicial. 

Estas experiências e iniciativas que o núcleo de estágio proporcionou à 

comunidade educativa foram o resultado de muito trabalho e dedicação. 

Contudo, essas atividades foram preponderantes na nossa formação e 

evolução enquanto professores de EF. 

Além das atividades descritas nos capítulos seguintes, o núcleo de 

estágio também colaborou com o jornal da escola. Este jornal, intitulado de 

“Vira a Página”, é publicado uma vez por período letivo e escrevemos um artigo 
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para cada uma das publicações. Nestes artigos demos a conhecer à 

comunidade escolar, os nossos objetivos, as atividades que dinamizamos e as 

ações de formação que organizamos. Na verdade, participar neste projeto foi 

uma excelente forma de interagirmos com a comunidade educativa e ao 

mesmo tempo divulgamos as atividades que levamos a cabo durante o ano 

letivo. 

 

 

Ação de formação de Taekwondo 

 

No dia 20 de novembro decorreu, no pavilhão gimnodesportivo da escola 

uma ação de formação/sensibilização de Taekwondo, direcionada aos alunos. 

Esta atividade foi dirigida pelo Professor José Monteiro a convite do núcleo de 

estágio. Este formador é treinador de Taekwondo em vários ginásios e escolas. 

Nesta atividade participaram quatro turmas, isto é, cerca de setenta 

alunos. 

Por se tratar de uma modalidade desportiva diferente das que 

normalmente são lecionadas em EF, os alunos foram bastante recetivos às 

atividades propostas pelo professor e realizaram-nas com uma grande 

motivação. 

O professor com uma energia contagiante conseguiu cativar a atenção 

de toda a plateia e com isso os alunos usufruíram de uma experiência 

desportiva diferente das que estavam habituados.  

O Taekwondo é uma arte marcial que faz parte do programa olímpico, e 

tem como princípios basilares o respeito, a entre ajuda, a disciplina e o 

autocontrolo. Como tal, o professor aproveitou a oportunidade para transmitir 

alguns dos valores da modalidade. Os alunos escutaram com atenção todos 

estes ensinamentos e há que salientar que em algumas turmas verificou-se 

mudanças de atitudes e de comportamentos neste sentido, o que é claramente 

positivo. 
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Ação de formação de Zumba 

 

No dia 8 de fevereiro, realizou-se no pavilhão da escola, a ação de 

formação de Zumba destinada aos alunos e orientada pela professora Sofia 

Isidro, que é mestre em Ciências do Desporto pela FADEUP e que trabalha em 

vários ginásios do Porto na área do Fitness. 

A escolha desta atividade baseou-se no facto de ser atualmente 

bastante popular na área do Fitness, salientando-se que está muito relacionada 

com a dança. Sendo a dança uma atividade bastante motivante para um leque 

alargado de alunos, em especial do sexo feminino, pretendíamos oferecer à 

comunidade escolar a possibilidade de praticarem uma atividade diferente, e 

que ao mesmo tempo fosse ao encontro dos seus interesses. 

Em relação à preparação do evento foi necessário expor ao grupo de EF 

a nossa intenção e posteriormente iniciar os processos logísticos. Neste 

sentido o núcleo de estágio começou por contactar a professora convidada 

para saber qual a sua disponibilidade e as condições necessárias para 

implementar a ação de formação.  

O sistema de som foi cedido pelo departamento de multimédia da escola 

e o palco foi constituído por mesas da escola.  

Na escolha da data a realizar a ação de formação, o objetivo era que 

esta decorresse no último dia de aulas antes do carnaval, para que os alunos 

pudessem vir mascarados e assim dar uma maior festividade ao evento. Foi 

igualmente necessário confirmar a disponibilidade dos docentes que 

lecionavam EF na manhã do dia agendado.  

Neste evento contamos com a participação de cerca de 100 alunos e a 

atividade consistiu na realização de diversas coreografias acompanhadas por 

música. O entusiasmo dos alunos ao longo das diferentes sessões realizadas 

foi notório e a envolvência da comunidade escolar significativa. De uma forma 

geral, os alunos empenharam-se ao máximo na execução das coreografias. 

Salientamos pela positiva o facto de esta atividade ter atraído uma parte 

significativa da comunidade escolar, já que, vários professores de outras 
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disciplinas e até mesmo funcionários da escola mostraram interesse e 

participaram na atividade. 

Em suma, a atividade revelou ter sido uma boa aposta, pois teve um 

grande impacto na escola e uma adesão significativa da comunidade 

educativa. Além disso, a interação entre a professora convidada e o público foi 

constante, o que resultou num ambiente entusiasta e de verdadeira festividade.   

 

 

Aula de Formação Cívica - a afetividade, a sexualidade e a diferença 

entre sexo e género 

 

De forma a conhecer melhor as tarefas inerentes ao cargo de diretor de 

turma foi proposto ao núcleo de estágio lecionar duas aulas de Formação 

Cívica. Eu e outra colega ficamos responsáveis por abordar o tema “educação 

sexual” a uma turma. A aula destinava-se à direção de turma da PC, isto é a 

um 8º ano, e não à turma onde normalmente realizava a PES. 

Apesar de se tratar de uma área diferente da minha formação, um 

professor deve ser capaz de sensibilizar os alunos em diversas temáticas e 

promover uma cultura abrangente. Por isso preparei esta aula com muita 

responsabilidade, dado que o tema saía do âmbito dos conteúdos da minha 

área, e entrava no campo da sexualidade. Por isso, estudei, investiguei e 

encarei este desafio como uma oportunidade de aprofundar os meus 

conhecimentos e perceber melhor as funções de um DT. 

Relativamente ao papel de um diretor de turma, a PC tudo fez para pôr o 

núcleo de estágio ocorrente de todas as tarefas inerentes a este cargo. 

Procurei acompanhar a direção de turma da PC, aprofundar o meu 

conhecimento sobre as suas funções, compreender como se estabelece a 

ligação entre a escola e os pais e como coordenar o trabalho dos diferentes 

docentes da turma. Para além disso, durante o EP participei em todas as 

reuniões de conselho de turma na qual realizei a PES. 
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Sendo o diretor de turma responsável por lecionar a disciplina de 

Formação Cívica, a tarefa da atividade proposta fazia todo o sentido, de modo 

a que a minha experiência de EP fosse alargada a outras áreas de formação. 

O objetivo desta aula de Formação Cívica era sensibilizar os alunos para 

o tema da sexualidade. Depois de aprofundar os meus conhecimentos e seguir 

as indicações do Ministério da Saúde e da Educação sobre o tema, juntamente 

com a PC e com a minha colega, decidimos abordar o tema “afetividade”, a 

sexualidade e a diferença entre “sexo e género”. Na verdade, a educação 

sexual embarca uma variedade alargada de temas, como tal, decidimos 

abordar estas vertentes porque pensamos serem as mais adequadas aos 

alunos em questão. 

A aula decorreu de uma forma fluída apesar de alguns receios iniciais 

relativamente às reações dos alunos. Estes manifestaram interesse pelas 

temáticas abordadas e participaram ativamente, procurando saber mais sobre 

o tema. 

Assim, julgo que conseguimos transmitir a informação de uma forma 

eficaz e sensibilizar os alunos para a afetividade ao nível da sexualidade e para 

a necessidade de respeitar a diferença entre indivíduos. 

Para além dos aspetos positivos já referidos, lecionar esta aula de 

Formação Cívica revelou-se também para mim uma oportunidade de 

crescimento e de aprendizagem. 

 

 

 

Clube de Lutas 

 

O “clube de lutas” foi uma atividade de complemento curricular que criei 

na escola, com um horário fixo de treino semanal. Juntamente com uma colega 

do núcleo de estágio dinamizamos esta atividade ao longo de todo o ano letivo, 

tendo o Judo sido a modalidade selecionada. 
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Por sugestão da PC decidimos criar um clube destinado aos alunos da 

escola, onde ensinássemos Judo, uma vez que sou atleta federado desta 

modalidade desportiva. 

De forma a estruturar o processo de ensino-aprendizagem, planeei as 

aulas do clube, de modo a lecionar os seguintes conteúdos da modalidade: 

quedas, rolamentos, técnicas de projeção em pé e imobilizações no solo. 

Ao longo de todo o processo, houve uma constante preocupação 

pedagógica e ética, transmitindo os valores do Judo. 

Rosado (2011) afirma que o Desporto tem preocupações de cariz 

humanístico e promove valores educativos onde se destaca a honestidade, a 

amizade, o espírito de superação, a disciplina, a convivência social e a 

cooperação. Tendo o Judo no seu "código genético" estes valores, procurei 

também transmiti-los aos alunos. 

Na verdade, esta iniciativa foi uma excelente oportunidade para mim, 

pois pela primeira vez pude transmitir aos alunos alguns dos ensinamentos que 

aprendi enquanto atleta de Judo. Esta experiência foi bastante enriquecedora e 

proporcionou-me momentos bastantes agradáveis de interação com alunos de 

diferentes escalões etários. 

Do meu ponto de vista, o clube conseguiu cumprir os seus objetivos e 

proporcionou aos alunos, a hipótese de praticarem uma modalidade desportiva 

diferente das que realizam normalmente em EF. Além disso, com este clube 

conseguimos ampliar o leque de escolha à disposição dos alunos, para a 

prática desportiva na escola. 

No final do ano, toda a preparação e aprendizagens dos alunos, 

culminaram com a participação do clube no sarau desportivo da escola. Os 

alunos apresentaram no sarau, à frente de uma grande plateia, uma 

coreografia elaborada por mim e pela minha colega do núcleo de estágio. O 

ensaio da coreografia, a seleção da música, os ensaios adicionais, a 

preparação do vestuário a utilizar por todos os alunos (fatos de Judo), foram 

momentos de ansiedade, mas também de grande alegria e cooperação entre 

os alunos. Na verdade, os jovens que fizeram parte deste clube envolveram-se 
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em todas as tarefas que antecederam o sarau, e no dia da apresentação tudo 

estava rigorosamente preparado. 

Os alunos apresentaram o seu número à escola (alunos, professores, 

encarregados de educação e funcionários), e conseguiram realizar tudo como 

estava planeado. Um autêntico sucesso é a discrição possível para esta 

iniciativa. Tratou-se de uma excelente oportunidade de os alunos 

demonstrarem para toda a escola, tudo aquilo que aprenderam ao longo do 

ano no clube de lutas. Sem dúvida que se tratou de um momento de grande 

festividade e de emoção, tanto para os alunos como para mim. 

A demonstração realizada no sarau e a alegria evidenciada pelos alunos 

na prática da modalidade, encheram-me de orgulho e satisfação. 

No final fiquei com o sentimento de dever cumprido e faço um balanço 

do clube claramente positivo. Conseguimos criar um grupo de alunos, que de 

uma forma assídua, partilharam o gosto pela prática do Judo e através do qual 

tiveram diferentes experiências e aprendizagens. Para tudo isto é necessário 

ao mesmo tempo, enaltecer o envolvimento dos alunos nas aulas e nas 

atividades realizadas pelo clube. 

 

 

Sarau Desportivo 

 

O sarau desportivo foi o ponto alto das atividades organizadas pelo 

grupo de EF. Este evento inseriu-se na semana “sou português cidadão 

europeu” repleta de outras atividades organizadas pelo departamento de 

expressões e nas quais o núcleo de estágio também participou.  

Desde o início do ano letivo que esta atividade começou a ser 

organizada e pensada. Tratou-se de um evento complexo e que a sua 

preparação passou por diferentes fases. A calendarização, a logística do 

evento (onde se incluía o sistema de som, o praticável e a iluminação já que as 

atividades iriam realizar-se nos campos de jogos do espaço exterior e durante 

a noite respetivamente), a planificação das atuações, entre outras. 
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O núcleo de estágio ficou encarregue de organizar a cerimónia de 

abertura do sarau desportivo. Para esta iniciativa, elaboramos uma coreografia, 

que se destinava às nossas turmas da PES. 

Além disso, os clubes dinamizados pelos estagiários de EF, também 

foram incumbidos de realizar uma coreografia a apresentar no sarau. 

Foi então necessário os alunos ensaiarem as coreografias. Tanto para a 

cerimónia de abertura como para o clube de Judo, preparamos este evento nas 

respetivas aulas, mas também foi necessário programar ensaios 

suplementares, para que tudo estivesse rigorosamente preparado para o dia do 

sarau. As músicas a utilizar e o vestuário dos alunos foram selecionados, 

planeados e pensados com a antecedência necessária. 

O núcleo de estágio empenhou-se e trabalhou com dedicação, o que 

contribuiu para o sucesso do evento. 

Chegado o tão aguardado dia, a montagem do praticável, do sistema de 

som, das cadeiras para os espetadores e a preparação de todo o material 

necessário ao evento, representaram um grande esforço suplementar. Todavia 

com a colaboração de todos os professores de EF e funcionários da escola, 

tudo ficou pronto para o início do sarau. Uma atividade desta magnitude requer 

a colaboração de muitas pessoas, contudo há que salientar o trabalho de 

equipa realizado. Quando muitas pessoas "remam para o mesmo lado" é 

possível realizar atividades desta dimensão, que se revelam extremamente 

enriquecedoras para os alunos, para a escola, como também para fortalecer as 

relações desta com a comunidade e com as famílias. 

O sarau desportivo correspondeu às expectativas de todos e o balanço 

final foi claramente positivo. Há que salientar que os alunos disfrutaram desta 

oportunidade de atuar perante a escola, e mostrar aquilo que ensaiaram 

previamente. Além disso, o convívio e a interação entre os alunos, familiares, 

professores e funcionários, fizeram parte deste momento para mais tarde 

recordar saudosamente. 

O que também comprova o sucesso do evento, foi o facto do grupo de 

EF e o núcleo de estágio terem recebido bastantes elogios, pela organização 
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do sarau, provindos de várias partes da comunidade escolar (professores, 

funcionários, alunos e familiares). 

Para finalizar este capítulo, reforço que o envolvimento da escola com a 

comunidade foi uma constante no EP, o que me deu uma perspetiva mais 

alargada e enriquecedora do que é ser professor. A participação nestas 

atividades representou um contributo muito importante para a minha formação 

enquanto futuro professor. 
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Estudo - Caracterização e comparação dos períodos d e 

Instrução em aulas de Educação Física 

 

 

 

Introdução 

 

Durante uma aula de EF a instrução é uma das variáveis com maior 

influência para a um ensino eficaz e promotor de aprendizagens. 

Siedentop (1991) define instrução como a transmissão de informação, 

por parte do professor, relativa aos objetivos de aprendizagem e conteúdos de 

ensino. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011) a capacidade de comunicar 

constitui é uma competência determinante da eficácia pedagógica no contexto 

do ensino das atividades físicas e desportivas. 

De acordo com os mesmos autores, uma boa apresentação das tarefas 

motoras deve incluir o conteúdo informativo que pretende esclarecer o 

executante acerca do significado e da importância do que vai ser aprendido, os 

objetivos a alcançar e, ainda, da organização da própria prática (formação de 

grupos, espaços, equipamentos e tempo de prática concedido). 

A instrução deve ser igualmente adaptada ao nível dos alunos. Na 

verdade, Pereira (2009) refere que um professor necessita de selecionar as 

abordagens instrucionais a utilizar consoante os alunos, de modo a facilitar o 

processo de ensino. 

Efetivamente, a instrução é um dos fatores essenciais, para caracterizar 

a eficácia de um docente. Para os alunos atingirem os objetivos de 

aprendizagem traçados, o professor deve ser eficaz na exposição das tarefas e 

utilizar palavras-chave, critérios de êxito e o questionamento aos alunos. 

Siedentop (1991) salienta que os professores eficazes adotam um 

discurso claro, breve e apropriado ao nível dos alunos. No seguimento desta 

ideia, Sarmento et al. (1993) referem que longos períodos de instrução, para 

além de consumirem mais tempo do que o necessário, encurtam o tempo de 
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prática da atividade, geram aborrecimento entre os alunos, comportamentos de 

desatenção e indisciplina, e muitas vezes confundem o fundamental com o 

acessório. Ou seja, a informação transmitida aos alunos deve primar 

essencialmente pela qualidade, dando enfase à forma como realizar as 

habilidades. 

Rink (1993) defende que um ensino eficaz é caracterizado por períodos 

de instrução claros e concisos, que foquem apenas nos aspetos mais 

importantes dos conteúdos de ensino. Por outro lado, Rosado et al. (2008) 

conclui que a ausência de clareza na instrução resulta da reduzida 

especificidade da apresentação das tarefas motoras. 

No seguimento da ideia anterior, Januário et al. (2006) afirmam que para 

os alunos reterem a mensagem, é necessário uma gestão correta da 

quantidade e qualidade da informação no processo de ensino-aprendizagem. 

Siedentop (1991) refere que muitas vezes os professores de EF 

despendem mais tempo do que o necessário na instrução dos exercícios, 

fornecendo mais informação do que aquela que os alunos conseguem 

absorver. O mesmo autor sustenta que os alunos aprendem de uma forma 

mais eficaz, quando na apresentação das tarefas lhes é dada uma ideia geral 

do que deve ser realizado, sem todos os detalhes ao pormenor da habilidade. 

No início do EP senti dificuldades em otimizar o período de instrução de 

modo a torná-lo mais eficaz e rentabilizar melhor o tempo disponível. Na 

verdade, demorava mais tempo do que era necessário na explicação dos 

exercícios à turma. Pereira (2009) salienta que a instrução não é um processo 

simples e que não é fácil determinar qual a abordagem instrucional mais eficaz 

para cada contexto. 

Neste sentido ambicionava tornar os meus períodos de instrução mais 

curtos e eficazes, de forma a tornar o processo de ensino mais produtivo. 

Consequentemente pretendia melhorar o meu desempenho enquanto professor 

e contribuir favoravelmente para as aprendizagens dos alunos. 

Dada essa dificuldade na apresentação das tarefas motoras sentida no 

EP, julguei pertinente investigar sobre esta importante variável do processo de 

ensino que exponho a seguir. 
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Objetivo Geral 

• Comparar o tempo despendido em instrução, em aulas de 3 UD’s. 

 

Objetivos Específicos 

• Verificar se ao longo do tempo consegui diminuir os períodos de 

instrução. 

• Caracterizar o meu processo instrucional. 

• Encontrar estratégias que se possa utilizar, para tornar mais eficiente a 

instrução. 

 

 

 

Material e Métodos 

 

Para este estudo recorri a um gravador de voz, preso por uma fita ao 

pescoço, de modo a que pudesse lecionar normalmente as aulas da PES, e ao 

mesmo tempo registar as minhas instruções à turma. 

O presente estudo foi aplicado num total de 9 aulas, divididas em 3 UD’s 

(Basquetebol, Futebol e Atletismo). Cada UD teve 3 aulas, uma com a função 

didática de introdução, uma de exercitação e outra para a avaliação de 

conteúdos. Ao longo de cada UD foram considerados sempre os mesmos 

conteúdos programáticos.  

Das 3 UD’s, a primeira a ser lecionada foi a de Basquetebol, seguida da 

de Futebol e de Atletismo. 

Todas as aulas gravadas tiveram a mesma duração (45 minutos) e 

realizaram-se à mesma hora e ao mesmo dia da semana (terça feira). 

Como nenhum instrumento se ajustava às necessidades do estudo, as 

categorias utilizadas para descrever o tipo de instrução foram adaptadas, a 

partir da grelha de codificação do conteúdo da informação de Pereira (2009). 

As categorias do instrumento utilizado (Anexo III) para descrever o tipo 

de instrução foram: técnica, tática, organização, disciplina e sem conteúdo. 
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Instrução do tipo “técnica” e “tática” envolviam, tal como o nome indica, 

respetivamente informação técnica e tática acerca das habilidades motoras. A 

categoria “organização” estava relacionada com a estrutura e disposição das 

atividades, e com os grupos de trabalho ou equipas. Por sua vez, a categoria 

instrucional “disciplina” comportava toda a informação relativa ao controlo 

disciplinar dos alunos. Por fim, a categoria “sem conteúdo”, corresponde a toda 

a informação que não estivesse diretamente relacionada com os conteúdos de 

ensino. 

Das aulas gravadas, apenas foram considerados os períodos de 

instrução que antecederam a realização dos exercícios propostos e os 

períodos de reinstrução à turma. O feedback não foi considerado como tempo 

de instrução neste estudo. 

 

Procedimentos de análise dos dados 

 

Depois de feita a audição das gravações, a informação foi distribuída 

pelas diferentes categorias de instrução, com o tempo respetivo. 

Posteriormente registaram-se os resultados numa folha de Excel® tendo-

se procedido a uma análise descritiva dos dados da amostra. 

 

 

 

 

Resultados 

 

O tempo total de instrução gravado foi de 62 minutos e 45 segundos. 

A figura 8 apresenta os resultados relativos ao tempo total em instrução 

para cada uma das UD’s. O tempo de instrução despendido foi maior na UD de 

Basquetebol, depois Futebol e por fim a UD que menos tempo teve de 

instrução foi a de Atletismo, de acordo com o representado na figura.  
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Figura 8 – Tempo despendido (minutos) em instrução no total das 3 aulas de cada UD 

(Basquetebol, Futebol e Atletismo) 

 

 

As percentagens globais para cada categoria instrucional encontram-se 

representadas na figura 9. 

 

Figura 9 - Percentagens globais para cada uma das categorias instrucionais para o 

total da amostra 
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A distribuição do tempo total em instrução da UD de Basquetebol (23,8 

minutos) pelas categorias instrucionais está representada na figura 10. 

 
Figura 10 – Tempo despendido (minutos) em cada categoria instrucional na UD 

Basquetebol 

 

 

Na figura 11 encontra-se representada a distribuição do tempo total em 

instrução da UD de Futebol (20,62 minutos), pelas diferentes categorias 

instrucionais. 

 
Figura 11 – Tempo despendido (minutos) em cada categoria instrucional na UD Futebol 
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A distribuição do tempo total de instrução da UD de Atletismo (18,33 

minutos) pelas diferentes categorias instrucionais encontra-se representada na 

figura 12. 

 
Figura 12 – Tempo despendido (minutos) em cada categoria instrucional na UD 

Atletismo 

 

 

 

A distribuição da instrução pelas UD’s lecionadas e categorias 

instrucionais, está representada no quadro 2. 

 

Unidade  
Didática  

Categoria 
instrucional  

Basquetebol Futebol Atletismo Total 

Técnica 7,55 2,76 12,32 22,63 

Tática 4,02 5,63 0 9,65 

Organização 7,95 7,8 4,65 20,4 

Disciplina 1,65 3 0,7 5,35 

Sem Conteúdo 2,73 1,42 0,66 4,81 
Total 23,8 20,62 18,33 62,75 

Quadro 2 – Tempo de Instrução (minutos) consoante a UD e a categoria instrucional 
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O quadro 3 apresenta o tempo despendido em instrução de acordo com 

a função didática de cada modalidade. 

Unidade 

Didática 

Função Didática  
Basquetebol Futebol Atletismo Total 

Introdução 11:07 9:37 8:04 28:48 

Exercitação 6:44 6:50 5:56 19:30 

Avaliação 5:57 4:10 4:20 14:27 

Total 23:48 20:37 18:20 62:45 

Quadro 3 – Tempo de Instrução (minutos/segundos) consoante a UD e a função 

didática 

 

 

O quadro 4 enumera o número de vezes que foi necessário recorrer à 

reinstrução em cada aula e UD, para que os alunos realizassem efetivamente 

os exercícios propostos. 

 

Unidade Didática  

Função didática 
Basquetebol Futebol Atletismo 

Introdução 3 2 1 

Exercitação 3 2 1 

Avaliação 5 1 2 

Total 11 5 4 

Quadro 4 – Número de reinstruções por aula  
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Discussão 

 

Através dos resultados da figura 8 é possível constatar que os períodos 

de instrução no total de cada UD foram diminuindo sucessivamente. No total da 

primeira UD lecionada (Basquetebol) para a última (Atletismo), o período de 

instrução por UD, reduziu em 5,47 minutos. Importa realçar que cada UD teve 3 

aulas, uma com a função didática de introdução, uma de exercitação e outra 

para a avaliação de conteúdos, por isso essa redução refere-se à comparação 

entre UD’s. 

No quadro 3 é possível verificar que a aula com maior período de 

instrução (11 minutos e 7 segundos) foi a primeira aula do estudo, ou seja, a 

aula cuja função didática era a introdução de conteúdos de Basquetebol. Por 

outro lado, a aula com uma instrução mais curta foi a de avaliação de Futebol 

(4 minutos e 10 segundos). 

Na verdade, estes dados comprovam que fui progressivamente 

diminuindo os períodos instrucionais. A literatura considera que para uma 

instrução ser eficaz, esta deve ser breve (Pereira, 2009; Rink, 1993; Sarmento 

et al., 1993; Siedentop, 1991). Na minha opinião, estes dados são relevantes 

uma vez que, com instruções curtas e eficazes, é possível aumentar o tempo 

de atividade e as aprendizagens dos alunos. Este aspeto ganha especial 

importância em aulas de apenas 45 minutos, como é o caso das do presente 

estudo, onde uma gestão eficaz do tempo é fundamental. 

Nas três UD’s, o tempo de instrução desde a aula de introdução, 

passando pela de exercitação, até à de avaliação dos conteúdos, foi 

diminuindo (quadro 3). Por outras palavras, as aulas em que recorri mais à 

instrução foram as com a função didática de introdução, e por outro lado as de 

avaliação foram aquelas com períodos de instrução mais reduzidos. Williams e 

Hodges (citados por Pereira, 2009), afirmam que a informação emitida pelo 

professor deve depender do tipo de conteúdo a ensinar e da fase de 

aprendizagem em que se encontram os alunos. Nas aulas de introdução como 

os conteúdos são abordados pela primeira vez, é natural que seja necessário 

despender um pouco mais de tempo na instrução, comparativamente às de 
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avaliação. Nas aulas com a função didática de avaliação, como os alunos já se 

encontram num patamar superior de aprendizagem, a instrução do professor 

deve ser mais curta e concisa. 

A figura 9 evidencia que a categoria instrucional “técnica” foi a que 

registou uma maior prevalência (36%) no total da amostra. De seguida, as 

categorias instrucionais mais utilizadas foram a “organização" com 32% e a 

“tática” com 15%. Os resultados para as categorias “técnica” e a “tática” foram 

semelhantes aos de Pereira (2009), num estudo com treinadores de Voleibol, 

onde a instrução do tipo técnica era bastante utilizada (43%) e a tática 

individual e coletiva (21,5%). 

Relativamente à categoria “tática”, esta não foi superior, uma vez que, 

em Atletismo o seu registo foi nulo (quadro 2). Atletismo é uma modalidade 

individual, onde a componente tática não é tão significativa como nos jogos 

desportivos coletivos.  

Os resultados das categorias instrucionais da UD de Basquetebol são 

semelhantes aos da UD de Futebol (quadro 2), apenas variando um pouco 

mais na categoria “técnica”, onde no Basquetebol foi de 7,55 minutos e no 

Futebol 2,76 minutos. Do meu ponto de vista, este diferença na categoria 

“técnica” deve-se às exigências regulamentares do Basquetebol, que não 

permitem por exemplo andar com a bola nas mãos ou realizar dois dribles 

consecutivos, o que não acontece no Futebol. 

Cabe ainda realçar que através da análise do quadro 2, é possível 

verificar que com o decorrer do estudo, a categoria instrucional “sem conteúdo” 

foi diminuindo. Um professor deve ambicionar ter um período de instrução com 

o máximo de informação diretamente relacionada com os conteúdos de 

aprendizagem. Defendo portanto que reduzidas referências a informação não 

relacionada com os conteúdos, contribui para uma instrução mais breve e 

clara. A seguinte bibliografia (Rink, 1993; Rosado et al., 2008; Siedentop, 1991) 

defende que um ensino eficaz é caracterizado por períodos de instrução claros, 

concisos e essencialmente baseados nos critérios de êxito e objetivos de 

aprendizagem. 
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Importa ainda salientar que com o decorrer do estudo (quadro 4) passei 

a necessitar de recorrer menos vezes à reinstrução dos exercícios, o que 

significa que consegui transmitir a informação de uma forma mais eficaz e 

como tal otimizar os meus períodos de instrução. 

 

 

 

Conclusões 

 

Depois de analisar e de refletir sobre as primeiras gravações da 

amostra, concluí que a minha instrução era demasiado longa, recorria 

demasiado às reinstruções e a informação “sem conteúdo” deveria ser mais 

reduzida. 

As estratégias de ensino, que utilizei para tornar o período de instrução 

mais eficiente, foram as seguintes. Preparar e treinar, antes das aulas, mais 

detalhadamente as minhas comunicações à turma, no sentido de tudo estar 

melhor delineado. Focar a instrução fundamentalmente nos conteúdos de 

ensino, nos critérios de êxito essenciais, nas palavras-chave e nos objetivos 

das atividades. Para além disso, a transmissão da informação deve ser sucinta 

e a linguagem clara e objetiva. Outra estratégia utilizada para tornar a instrução 

mais eficiente foi a de recorrer mais frequentemente à demonstração, de forma 

a complementar a informação transmitida, e assim os alunos visualizarem o 

exercício que se pretende realizar. Trata-se de uma ajuda aos alunos para 

melhorar o entendimento da atividade e para aumentar a retenção da 

informação. Na verdade, esta é uma importante ferramenta, que fui 

progressivamente utilizando com maior frequência nas aulas do EP. 

Com este estudo verifiquei que reduzi progressivamente os períodos 

instrucionais. Além disso, a minha instrução passou a ter menos informação da 

categoria instrucional “sem conteúdo”, isto é, informação que não está 

diretamente relacionada com o ensino, e sucessivamente necessitei de recorrer 

menos vezes à reinstrução, comparativamente às aulas da primeira UD. 
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No total da amostra, a minha instrução caracteriza-se pelas seguintes 

percentagens para as categorias instrucionais: 36% para a informação 

“técnica”, 15 % para a “tática”, 32% para a “organização” das atividades, 9% 

para a “disciplina” e 8% sem “conteúdo”. 

Com esta melhor preparação e consciencialização dos meus erros, os 

períodos de instrução foram se tornando mais eficientes e com menor duração. 

Estes resultados são decorrentes de uma amostra não significativa, por 

isso não é possível generaliza-los. Contudo, evidenciam a necessidade de nas 

aulas de EF, os períodos instrucionais ter em atenção a sua duração, serem 

claros, objetivos e adequados ao processo de ensino-aprendizagem. 

Na verdade, são vários os fatores que interferem para a eficácia do 

ensino, contudo a instrução é um aspeto fundamental para que os alunos 

aprendam. A realização deste estudo permitiu-me perceber algumas 

problemáticas da minha instrução e possibilitou torná-la mais curta e eficaz. 
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Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

“No meu caso particular […] jamais conseguiria ser independente sem 

ter realizado aprendizagens. 

Sem “teres”, sem resultados, sem rendimentos, sem aprendizagens bem 

conseguidas não há qualquer ser bem-sucedido". 

(Bento, 2006, p. 4) 

 

Neste capítulo irei discorrer sobre o que ao longo deste ano de estágio 

contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e para a formação da 

minha identidade enquanto docente. 

 

 

A cada aula um novo degrau 

 

O Conselho de Reitores (citado por Braga, 2001) refere que há muitas 

vertentes do desempenho profissional que só se podem adquirir na prática. Na 

verdade, se a fase inicial da carreira for acompanhada por mecanismos 

adequados e ações de apoio ao novo docente, a entrada na profissão será 

mais fácil e marcada pelo sucesso. Ao longo de todo o ano de EP tive o 

privilégio, de ser acompanhado e aconselhado por uma PC competente e 

profissional. 

Em consonância, Siedentop (1991, p.8) defende que “para desenvolver 

técnicas de ensino é necessário ensinar. Os livros e tudo o resto são 

importantes, mas devem ser vistos numa perspetiva de ferramentas de suporte 

e não como substitutos da prática”. 

Um aspeto que fui aprimorando com o decorrer do EP, foi ter a 

capacidade de adequar o processo de ensino-aprendizagem à turma. 

Siedentop (1991) defende que um professor competente organiza um 

repertório de habilidades para atender às necessidades específicas de cada 

ambiente de aprendizagem, que estão em constante mudança.  
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Se a escola pública é para todos, esta deve estar apta para responder à 

diversidade de alunos que acolhe. Cada aluno possui as suas próprias 

características e nem todos possuem as mesmas competências, como tal, 

compete ao professor ajustar as suas estratégias, de modo a tornar mais 

eficiente o seu desempenho na prática pedagógica. 

Além disso, em cada aula que lecionei fui adequando os métodos, para 

que os alunos com ritmos de aprendizagem mais lentos, também tivessem a 

oportunidade de aprender e progredir. 

"Nesta aula de Basquetebol não introduzi o drible, uma vez que penso 

ser melhor para os alunos numa fase inicial, não permitir este gesto técnico. 

Assim, obrigamos os alunos a se desmarcarem, a criarem linhas de passe e a 

jogarem em equipa. Ao não permitir o drible, o professor garante que os 

melhores alunos não monopolizem o jogo através de lances individuais, 

promove situações para que os estudantes trabalhem os princípios táticos 

fundamentais ao jogo e aprendam a jogar em equipa". (Excerto da Reflexão da 

Aula nº41 e 42 - 10/01/2013) 

 

"A turma ao nível tático, no jogo de Andebol, tem demonstrado algumas 

dificuldades em jogar em equipa, desmarcar-se e assistir um colega 

desmarcado em situação de finalização. Na verdade, alguns alunos com 

maiores recursos técnicos, monopolizam o jogo e recorrem em demasia a 

lances individuais. No final da aula, alertei a turma para este facto, mas nas 

próximas aula irei continuar a sensibilizar os alunos para este tema e optar por 

estratégias que promovam o jogo em equipa, como por exemplo, a 

obrigatoriedade da bola passar por todos elementos da equipa antes de 

rematarem à baliza". (Excerto da Reflexão da Aula nº44 e 45 - 17/01/2013) 

 

Conseguir que os alunos mais capazes colaborem, ajudem e joguem em 

equipa com os que têm mais dificuldades é também uma ótima estratégia a 

utilizar pelo professor. Apesar de nem sempre ser fácil, o professor ao estar a 

responsabilizar os alunos com maiores capacidades, está ao mesmo tempo a 

procurar formas para ajudar os que evidenciam ritmos diferentes. Com o 
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passar do tempo, fui utilizando esta estratégia com maior eficácia, à medida 

que fui conhecendo melhor a turma e consequentemente também estruturando 

mais adequadamente os grupos de trabalho/ equipas. 

 

Desde a aula de apresentação, senti a complexidade e a 

responsabilidade que a profissão docente acarreta.  

"Por vezes, sinto-me impotente e desiludido por cometer erros que 

seriam básicos para um professor experiente, mas considero que devo encarar 

isso de uma forma positiva e também como o sinal de que sou exigente comigo 

mesmo. Na minha opinião, o erro faz parte do processo ensino aprendizagem e 

desde que sejamos reflexivos, temos sempre uma margem de progressão. 

Como tal encaro o futuro com a expetativa de continuar a crescer, melhorar e 

aprender". (Excerto da Reflexão da Aula nº23 - 13/11/2012) 

 

No entanto, desde cedo senti que estava no início de uma longa 

escadaria, na qual fui progressivamente subindo através das minhas pequenas 

conquistas pessoais. Aos poucos aquilo que no início do EP parecia uma meta 

inatingível, foi-se tornando num objetivo possível de atingir. Fui melhorando a 

minha auto-estima e convencendo-me que também tinha capacidades para me 

tornar num professor competente. De facto, sublinhando as palavras de 

Siedentop (1991, p.7) “a aprendizagem é caracterizada por uma mudança de 

comportamento que resulta da prática, em vez de desenvolvimento genético”. 

Para que tal fosse possível tive a sorte de ter uma PC que me deu a liberdade 

e a autonomia para eu poder experimentar novos métodos, e tentar perceber 

quais as abordagens mais adequadas para a minha turma. 

 

Apesar de tudo isto, tenho a consciência que no fin al deste ano de 

estágio apenas terminou o início, e que ser profess or é um processo de 

permanente aprendizagem e formação contínua. 

"A humildade de admitir os próprios erros, ouvir outras opiniões e 

procurar formas de superar as dificuldades é indispensável a todos os 

professores. Além disso, um professor deve ter a clara consciência de que, 
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mesmo terminando a sua formação académica e obtendo a habilitação 

profissional, está ainda longe de saber tudo e de finalizar a construção da sua 

identidade profissional". (Excerto da Reflexão da Aula nº24 e 25 - 15/11/2012) 

 

No seguimento desta ideia, Cunha (2008) advoga que a formação de 

professores (inicial, contínua) e o ser professor são um processo dinâmico, 

inacabado, suportado por convicções, mas também por dúvidas. 

Braga (2001) corrobora a ideia de que a formação inicial é importante 

para a formação dos professores, contudo esta tem de ser acompanhada por 

uma formação contínua. 

O desenvolvimento profissional docente ocorre a partir da experiência, 

da reflexão da prática e da formação contínua. 

O desenvolvimento profissional e a formação deve ser uma constante ao 

longo de toda a carreira docente. Os professores devem atualizar-se, de forma 

a estarem à altura das exigências do ensino. 

Os professores não são os únicos culpados pelo insucesso nas 

aprendizagens, porém também não concordo com a opinião, que defende que 

os alunos são os únicos responsáveis. Do meu ponto de vista, deve existir um 

equilíbrio entre a responsabilização dos professores e dos alunos, no sucesso 

ou insucesso dos estudantes. 

Tal como disse Adams (s.d.) o professor liga-se à eternidade, porque 

nunca sabe quando cessa a sua influência. Por isso, um professor não pode, 

nem deve desresponsabilizar-se dos aspetos negativos que ocorrem nas suas 

aulas, simplesmente justificando-os com o mau comportamento ou a falta de 

interesse dos alunos. Para um docente conseguir cativar e captar a atenção 

dos estudantes, é necessário saber persuadir e motivar, para que estes adiram 

às atividades. O seguinte excerto de uma reflexão, evidencia que esta foi uma 

preocupação efetiva no meu EP e dá um exemplo de uma estratégia por mim 

utilizada, como forma de motivar os alunos. “Para esta aula fiz medalhas para 

atribuir aos finalistas de uma atividade/ jogo realizado. Os alunos ficaram 

surpreendidos e gostaram da iniciativa. Julgo que este tipo de estratégias são 
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exemplos simples, mas que podem ser eficazes para a motivação dos alunos". 

(Excerto da Reflexão da Aula nº23 - 13/11/2012) 

 

O professor deve assumir um papel ativo e preponderante, relativamente 

aos resultados e aprendizagens dos seus alunos. Foi esta a atitude com que 

encarei o EP, o que contribuiu para o alcance do meu sucesso. 

Foi um motivo de enorme orgulho, ver os meus alunos entusiasmados, 

felizes e a evoluírem ao nível das aprendizagens ao longo das aulas. Ao longo 

do EP, das coisas mais gratificantes que tive, foi observar os alunos 

empenhados e a autonomamente procurarem aprender. 

No final do ano, foi com grande satisfação que atribuí uma nota de nível 

5, a uma aluna que, principalmente devido ao seu esforço e empenho, atingiu 

as competências previstas para a atribuição da respetiva nota. 

Em suma, o longo percurso que é a formação profissional em busca da 

competência, é uma escadaria repleta de obstáculos e desafios constantes. 

Contudo, neste momento sinto-me capaz de pôr em prática aquilo que aprendi 

ao longo da minha formação inicial, em especial do EP, continuar a evoluir de 

uma forma mais autónoma e a tornar-me num professor cada vez mais 

competente. Siedentop (1991, p.2) salienta que “competências básicas de 

ensino, uma vez compreendidas, podem ser praticadas e refinadas. Assim, as 

competências de nível superior podem então ser gradualmente alcançadas. 

Com mais experiência, é então possível um professor tornar-se competente. 

Quando existe a oportunidade de praticar habilidades de ensino em diversos 

contextos, estas tornam-se mais fortes e sua eficácia mais generalizada”. 

 

 

Uma profissão para além das horas letivas 

 

Ser professor ultrapassa os conteúdos programáticos, os planeamentos 

e não se cinge ao tempo efetivo de aulas. Ser professor é muito mais do que 

isso. Neste sentido, procurei fora das aulas interagir com a comunidade 

escolar, com os restantes professores da escola, com os alunos e em especial 
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com os da minha turma, no sentido de os conhecer cada vez melhor. Com esta 

minha procura em vivenciar plenamente o ano de estágio, consegui perceber 

melhor o comportamento dos alunos, conhecer as suas situações familiares e 

assim conseguir adequar, de uma forma mais eficaz o ensino ao contexto e 

necessidades dos alunos. Sem dúvida que através destes singelos momentos 

de partilha, refleti e aprendi imenso. 

Foram inúmeras as vezes que após ter terminado a aula, fiquei a 

conversar com os alunos, no sentido de tentar compreender os seus problemas 

e ajudá-los no que estivesse ao meu alcance. Estas e outras experiências 

foram muito enriquecedoras e favoreceram o meu crescimento como professor. 

Em pequenos gestos de agradecimento e de carinho por parte dos 

alunos, senti recompensado o meu esforço e preocupação. Foi uma satisfação 

enorme sentir o reconhecimento e o afeto dos meus alunos. 

Braga (2001, p. 73) defende que "aprender a ensinar consiste em 

avançar na direção do aluno". Ao longo do EP, os alunos foram o meu foco, a 

minha grande preocupação e tudo aquilo que eu procurei corrigir e melhorar, foi 

em seu benefício. 

Tal como Siedentop (1991, p. 9) salienta “um professor planeia, explica, 

discursa, pergunta, gere e providencia feedback, tudo isto com o objetivo de 

ajudar os alunos a aprenderem e a crescerem como cidadãos”. Como tal, todos 

os momentos de partilha e interação com os alunos, também se revelaram 

momentos de aprendizagem e crescimento para mim próprio. 

 

 

Aulas disponíveis VS modalidades desportivas a lecionar 

 

O tempo disponível para trabalhar as diferentes modalidades desportivas 

em EF ao longo do ano, é reduzido, fruto da reduzida duração das UD's. 

Importa salientar que no meu EP as UD's foram curtas por decisão do grupo de 

EF, que optou antes por abordar mais modalidades desportivas.  

Contudo, a reduzida duração das UD’s, em conjugação com a pouca 

habilidade de certos alunos para as diferentes modalidades, acaba por ser uma 
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das razões para que, por vezes, os resultados nas avaliações sumativas não 

sejam muito diferentes dos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas. 

" […] Penso que para a maioria da turma conseguir aplicar este 

conteúdo em contexto de jogo, seriam necessárias mais aulas para exercitar e 

aperfeiçoar esta habilidade, de modo a que os alunos se sentissem mais 

confiantes na sua execução durante o jogo". (Excerto da Reflexão da Aula nº66 

- 12/03/2013) 

 

Porém, cabe ao professor rentabilizar o tempo disponível de forma a tirar 

o máximo de rendimento possível de cada aluno, uma vez que, este aspeto 

não pode ser uma justificação para a ausência de aprendizagens. 

"Na verdade, o reduzido número de aulas para tantos conteúdos da 

Ginástica, é pouco tempo para os alunos melhorarem significativamente. 

Apesar disso, foi possível verificar evoluções nos alunos". (Excerto da Reflexão 

da Aula nº35 - 11/12/2012) 

 

"Esta foi a última aula da unidade didática de Patinagem e apesar de 

esta ter sido bastante curta foi possível observar algumas melhorias nos 

alunos. No entanto, à semelhança de outras modalidades lecionadas 

anteriormente, o facto de haver poucas aulas para tantas modalidades não 

permite que haja uma consolidação dos conteúdos abordados. Deste modo, é 

crucial aproveitar ao máximo o tempo disponível para que os alunos aprendam 

o máximo possível". (Excerto da Reflexão da Aula nº50 e 51 - 31/01/2013) 

 

Não é uma tarefa fácil lecionar um conjunto alargado de conteúdos 

programáticos numa carga horária semanal de 90 mais 45 minutos, como é o 

caso da EF. Com esta carga horária para a disciplina de EF, nem sempre é 

fácil dar aos alunos o tempo de exercitação que eles necessitam para 

aprenderem e realizarem os conteúdos de uma forma sólida. 

Neste sentido, o professor deve encontrar estratégias, para que o tempo 

de exercitação das suas aulas seja o mais alto possível e assim rentabilizar ao 

máximo o tempo. 
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Siedentop (1991) refere que os professores devem proporcionar um 

tempo de prática suficiente para que os alunos possam realizar as habilidades 

com sucesso, confiança e possam efetivamente evoluir. 

No seguimento desta ideia, Bento (2006, p. 62) salienta que “sem 

exercitação a expressão (o resultado) fica prisioneira da imprecisão, surgindo 

uma profunda insatisfação resultante de uma competência deficiente. A 

competência perfeita apenas é possível mediante exercitação rigorosa. E não 

existe nenhuma criação valiosa sem aquisição de uma competência”. 

 

Com o decorrer do EP, tornei a minha instrução mais curta e eficaz, 

passei a controlar mais adequadamente o comportamento dos alunos para que 

estes não saíssem das tarefas propostas, otimizei a gestão da aula e 

sucessivamente passei a planear as aulas e as UD’s de uma forma mais 

correta, tudo para que fosse alcançado o objetivo das aprendizagens 

significativas dos alunos. O tempo deve ser aproveitado ao máximo, e os 

exercícios a realizar escolhidos meticulosamente. Com o tempo, fui também 

aprendendo a ser mais dinâmico e a aproveitar melhor o tempo disponível. 

De facto, sublinhando as palavras de Siedentop (1991, p. 2) “um 

professor competente é aquele que orienta bem os alunos para diminuir as 

interrupções e aumentar o tempo de aprendizagem. Além disso, um professor 

eficaz organiza o tempo de aprendizagem com atividades adaptadas às 

capacidades dos alunos. A competência do professor é avaliada pela 

aprendizagem dos seus alunos”. 

Na realidade, todas estas melhorias no meu desempenho contribuíram 

para que me tornasse num professor munido de um leque de ferramentas mais 

eficazes e preparado para lecionar EF. 
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5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

O EP foi um processo de crescimento e desenvolvimento contínuo, e a 

sua conclusão representa um marco importante no meu percurso académico. 

Ao elaborar este relatório de estágio tentei descrever este trajeto de 

aquisição progressiva de conhecimentos, capacidades e autonomia na função 

de professor. Contudo, a tarefa de transcrever as vivências deste percurso, 

nem sempre foi fácil, já que muitas delas são de cariz pessoal e por isso nem 

sempre se consegue transpor para palavras aquilo que se sente quando se 

ultrapassa um obstáculo ou se constata que evoluímos. 

Agradeço de forma particular à PC, porque foi sem dúvida um pilar e 

uma fonte extraordinária de ensinamentos. Todo o seu conhecimento, 

competência e dedicação foram a base da minha evolução. Ao longo de todo o 

estágio senti o seu verdadeiro apoio, no sentido, de exigir o melhor de mim e 

de explorar ao máximo todas as minhas potencialidades. Desde o primeiro dia 

procurou dar a todo o núcleo de estágio as melhores condições de trabalho, 

supervisionando, e em simultâneo dando a liberdade para experimentar-mos 

novos métodos de trabalho, de acordo com as nossas características e 

convicções pessoais. Esteve presente em todas as aulas, refletiu no sentido de 

corrigir e de ajudar nas minhas dificuldades. Foi um exemplo a seguir, que 

pautou a sua ação por valores de trabalho e entrega à profissão. Transmitiu a 

todo o núcleo de estágio a importância de melhorarmos a cada dia.  

A observação das aulas foi igualmente importante pela reflexão e troca 

de opiniões com a PC e colegas de estágio. Estes momentos de partilha de 

conhecimentos foram bastante enriquecedores. 

Uma palavra também de agradecimento aos meus alunos, já que, com 

eles aprendi e cresci enquanto pessoa e professor. Foram a minha primeira 

turma, e ao longo do ano a minha motivação para melhorar, ultrapassar as 

dificuldades sentidas, e por vezes, a solução para inúmeras perguntas com que 

me deparava. Não foi um caminho fácil de percorrer, com dificuldades iniciais, 

mas no final desta caminhada acredito ter marcado o crescimento destes 

alunos e contribuído para melhorar as suas aprendizagens. 
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Aprendi que ninguém deve trabalhar sozinho e que devemos procurar na 

partilha de dúvidas e de conhecimentos, a resposta que vá de encontro das 

reais necessidades dos alunos e da escola. 

Foi um desafio, repleto de descobertas, de aprendizagens, de alegrias, 

mas também de dúvidas e incertezas. Contudo, consegui ultrapassar 

obstáculos e potencializar os meus pontos fortes. 

Ser professor é estimulante, para aqueles que se identificam com o 

prazer de ensinar, educar e estar em contacto com alunos de diferentes 

características, que permanentemente lhes proporcionam novas 

aprendizagens. 

Hoje sinto-me um verdadeiro professor! 

Relativamente às perspetivas futuras, embora prefigure uma situação 

profissional na área do ensino difícil, pela experiência que tive com a escola, 

gostaria de desempenhar esta profissão futuramente. Por outro lado, o EP 

também foi importante no sentido de ganhar competências e de melhor 

compreender o ensino na área do treino desportivo. Na verdade, esta também 

é uma área que me atrai e na qual gostaria de trabalhar.  

O EP é apenas o fim do início da minha formação enquanto professor. A 

formação contínua assume um papel essencial para continuar a aumentar o 

meu leque de competências, bem como a minha progressão académica, 

nomeadamente o doutoramento. 

Encaro o futuro com otimismo e sinto que atualmente tenho as 

ferramentas necessárias para poder no futuro melhorar autonomamente. 

Para finalizar, sem sombra de dúvida que foi uma experiência muito 

enriquecedora e marcante para a minha vida, onde amadureci e cresci 

enquanto Homem. 
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Anexo I - Grelha da Avaliação Sumativa de Voleibol 
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Anexo II - Grelha da Avaliação Sumativa de Futebol 

 

                                                                   Alunos 

 

 

Critérios 

   

Passe 
Passe com parte interior do pé    

Passe bem dirigido    

Receção 
Recebe a bola com a parte interior ou com a planta do pé    

Fica com a bola controlada    

Condução de 

bola 

Conduz a bola junto ao pé 

 
   

Conduz a bola com a cabeça levantada    

Penetração 

Ataca o adversário ou a baliza 

 
   

Cria vantagem espacial ou numérica 

 
   

Contenção 
Condiciona o portador da bola com o objetivo de lhe 

retirar tempo e espaço de execução 
   

Cobertura 

Ofensiva 

Apoiar o portador da bola e funcionar como primeiro 

equilíbrio defensivo 
   

 

Legenda: R: Realiza  NR: Não realiza   +- : mais ou menos 
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Anexo III - Grelha com as Categorias da Instrução 

 

Tipo de Informação 

Técnica 

Tática 

Organização 

Disciplina 

Sem Conteúdo 

 


