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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo documentar de forma descritiva e, 

simultaneamente, reflexiva aquilo que foi o meu Estágio Profissional. Neste 

sentido, todas as vivências, as experiências e as aprendizagens adquiridas e 

desenvolvidas ao longo de um ano letivo estão retratadas nas suas páginas.  

O Estágio decorreu na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em 

Espinho, num núcleo de 4 elementos, com uma turma do 11º ano da área das 

ciências socioeconómicas. Este trabalho encontra-se dividido em 3 grandes 

partes, o enquadramento biográfico, o enquadramento da prática profissional e 

a realização da prática profissional. O enquadramento biográfico engloba o 

percurso, as expetativas iniciais e o contributo da experiência desportiva para o 

momento presente. O enquadramento da prática profissional incorpora as 

referências legais e institucionais ao estágio profissional, bem como o contexto 

funcional, materializado na referência à Escola Secundária Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, ao núcleo de estágio e à minha turma. Por último a realização da 

prática profissional engloba o estudo de investigação-ação acerca do 

“Envolvimento dos Alunos nas Aulas de Educação Física” e uma pesquisa 

focada na função do diretor de turma: “O confronto entre a realidade e a 

legalidade”. Neste ponto são ainda tratados vários temas relacionados com o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como a participação em atividades 

da escola e além desta. O documento encerra com uma conclusão, em que é 

referido que este ano de estágio irá ficar para sempre marcado na minha vida 

como o ponto de referência de toda a minha formação profissional, pois foi nele 

que tive o prazer e o privilégio de me integrar e relacionar pela primeira vez 

numa Comunidade Escolar no papel de Professor. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; MOTIVAÇÃO; DIREÇÃO DE TURMA
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Abstract 
 

The present paper aims to document, in a descriptive and simultaneously 

reflective way, my practicum. In this sense, the experiences and skills acquired 

and developed, over a academic school year, are portrayed in these pages. The 

practicum took place at the Dr. Manuel Gomes de Almeida School, in Espinho, 

in a group formed by four elements, in a class of 11th grade of socio-economic 

sciences field. This document is divided into 3 major parts, the biographical 

framework, the professional practice framework and the accomplishment of 

work practice. The biographical framework includes identifying the way from the 

early expectations and sports experience contribution to the process 

experienced in practicum context. Regarding the professional practice 

framework, is filled with the legal and institutional teacher training references as 

well as issues related to Dr. Manuel Gomes de Almeida School, the training 

group and also my class. In carrying out work practice are given two studies. 

The first research-action, is about “Students Involvement in Physical Education 

Classes" and the second one, of an exploratory nature, concerns the steering 

class - "The confrontation between reality and legality." Other items are 

developed in this part, including issues related to design, planning and teaching 

implementation. In professional development are quoted the activities which I 

attended, highlighting their formative contribution. At last, in conclusion, it’s 

pointed out the aspects that remained of this experience in real teaching. 

 
KEYWORDS: PRACTICUM; PHYSICAL EDUCATION; REFLECTION; 

MOTIVATION; STEERING CLASS 
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A elaboração deste documento surge no âmbito do Estágio Profissional, 

que está inserido no 2º ciclo de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

A realização deste relatório tem como principal objetivo retratar e 

documentar as atividades, vivências e experiências desenvolvidas por mim, 

enquanto estudante-estagiário, ao longo do Estágio Profissional, através de um 

processo descritivo e reflexivo. Até porque reconheço que a formação de 

professores na FADEUP apela a processos reflexivos e não um mero 

cumprimento de tarefas, como está plasmado no regulamento de estágio 

profissional da Faculdade de Desporto: 

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

e orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” (Matos, 2012, p.2)  

De forma a retratar de forma lógica e organizada a minha vivência em 

contexto de Estágio Profissional, e tendo em consideração as caraterísticas 

intrínsecas à própria natureza e contexto em que o Estágio Profissional é 

realizado, dividi o presente documento em três grandes componentes.  

Na primeira componente abordo a questão pessoal com o 

“Enquadramento Biográfico”, que se materializa na descrição do meu percurso, 

bem como numa breve referências às minhas expectativas e significado da 

experiência desportiva para as opções académicas e profissionais. 

No segundo ponto abordo as questões relacionada com a profissão de 

Professor, a Escola como instituição e especificamente a Escola Secundária 

Dr. Manuel Gomes de Almeida e ainda uma breve caraterização da minha 

turma e do meu núcleo de estágio. Este ponto de “Enquadramento 

Profissional”, cumpre, assim, a função de contextualizar uma realidade 

diferente, em que ocorreu a passagem do “eu aluno” para o “eu estudante-

estagiário”. 
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Por último, na terceira componente surge o “eu professor” com a 

“Realização da Prática Profissional”. Este ponto está dividido em 3 

subcapítulos, nomeadamente a área 1 onde abordo as questões do 

planeamento, conceção, realização e avaliação do ensino; a área 2, que 

incorpora a minha Participação na Escola e Relações com a Comunidade e, 

por último, no subcapítulo “Desenvolvimento Profissional”, que representa a 

área 3, materializa-se em ações extra que desenvolvi de forma a alargar os 

meus conhecimentos. 

Ainda no âmbito do Estágio Profissional é solicitado aos estudantes-

estagiários que procurem identificar uma problemática e a tratem sob o ponto 

de vista da investigação. Neste ponto desenvolvi um trabalho acerca do 

“Envolvimento dos Alunos nas aulas de Educação Física”. Adicionalmente 

explorei ainda as questões relacionadas com a função de diretor de turma. 

O estágio é um conjunto de momentos que nos possibilita por em prática 

o que aprendemos na teoria. Assim, assume-se como um momento único na 

minha vida profissional, pois o iniciar de uma carreira é sempre marcante na 

vida de qualquer pessoa. 
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2.1. Identificação do Percurso 
 

Quem sou eu? 

“Eu... eu... nem eu mesmo sei, nesse momento... eu... enfim, sei 

quem eu era, quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me 

transformei várias vezes desde então.” 

Lewis Carroll 

 

E é com uma simples interrogação que me deparo com uma complexa 

resposta, para a qual vou tentar descortinar uma resposta. Resposta esta que 

não será completa e muito menos finita, pois a construção do “eu” é feita de 

momentos, de experiências e de vivências que já aconteceram, que vão 

acontecer hoje e ao longo de toda a minha vida. 

O meu nome é Miguel Fernando Carvalho de Oliveira Tavares, nasci a 

10 de março de 1988, no Porto, e vivo desde então em Argoncilhe, freguesia 

do concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. O meu pai é 

empresário no ramo automóvel e a minha mãe é auxiliar de ação educativa. 

Tenho um irmão, João Tavares com dezanove anos, que não enveredou pelo 

ensino superior, mas que tirou uma formação profissional, encontrando-se no 

momento desempregado. 

O meu percurso escolar do 1º ciclo até ao 3º ciclo foi razoavelmente 

bom. Nunca fui um aluno problemático e o meu objetivo era passar de ano. 

Tinha fama de ser bom aluno, no sentido de me dar bem com toda a 

comunidade escolar, e não criar problemas. No ensino secundário já tinha 

decidido que queria enveredar pela ramo da Educação Física, daí ter escolhido 

o curso científico-natural – desporto. Quando tomei esta decisão, na minha 

área de residência, não tinha muitas soluções ao nível de estabelecimentos de 

ensino que suportassem esta variante do curso científico-natural, então troquei 

a Escola Básica 2,3 de Argoncilhe pela Escola Secundária Dr. Manuel 

Laranjeira, em Espinho. Para esta decisão teve muito peso o meu gosto pela 

Educação Física e pelo Desporto em geral. A preocupação agora não era só 
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passar de ano, mas sim passar de ano com notas que me possibilitassem 

concorrer à FADEUP.  

À FADEUP porque além de ser uma faculdade carismática no que toca 

à formação nas mais variadas áreas, permitia-me conciliar a minha vida 

académica com a prática federada de futebol, sobretudo devido à sua 

localização no Porto. 

Além disto, o fato de ser dirigente associativo também deu significado a 

esta necessidade de ficar perto de casa. Na Casa da Gaia, Centro de Cultura, 

Desporto e Recreio de Argoncilhe, desde os 18 anos que sou o diretor 

responsável pela parte desportiva da associação, nomeadamente a turma de 

ginástica, taekwondo e cicloturismo. 

No ano 2011 e 2012 tive a possibilidade de trabalhar num campo de 

férias para crianças do 1º ao 3º ciclo. A diversidade de idades permitiu-me 

também cimentar mais algumas bases para aquela que espero que seja a 

minha futura profissão, ainda que tenham sido experiências de pouco tempo, 

cerca de 3 semanas. No entanto, estas experiências tiveram como principal 

reflexo o facto de me mostrarem que realmente gosto de Educação Física, que 

gosto de ensinar e de trabalhar com crianças e adolescentes.  

Um outro momento importante para a minha decisão foi a sondagem 

que fiz a alguns professores no final da licenciatura acerca do mestrado a 

seguir. As respostas tiveram todas um ponto em comum – a crise que se vive 

na Educação em Portugal. No entanto, houve uma resposta que me fez ir em 

frente, a saber: “o mestrado em ensino é muito trabalhoso quando comparado 

com o mestrado em gestão (que era a minha outra opção) e como vais sair 

agora da licenciatura com um ritmo de estudo e trabalho consideráveis, 

aconselho-te a fazer agora o mestrado em ensino e um dia mais tarde, se 

quiseres, tiras o de gestão”. 

Todos estes momentos e experiências permitiram-me refletir e ter 

certezas quanto à profissão que quero para a minha vida. 

Após concluir a licenciatura, com média de 14 valores, e ter passado às 

disciplinas todas do primeiro ano mestrado de Ensino da Educação Física nos 
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Ensinos Básico e Secundário, chegou o momento final da minha formação 

inicial, o Estágio Profissional. 

 Resta-me dizer que ao longo da minha formação superior conheci 

muitas pessoas, fiz boas e eternas amizades e aprendi muito, desde a 

anatomia, à aprendizagem motora, do desenvolvimento motor, às diversas 

didáticas e estudos práticos, e todas as outras disciplinas ao longo da 

licenciatura e primeiro ano mestrado. 

 

2.2. Expetativas iniciais 
 

As minhas expetativas para o Estágio Profissional eram as melhores, 

apesar da incerteza inicial sobre se iria fazer o estágio ou não, devido à 

possibilidade de emigrar para jogar futebol. Apesar disto fiz questão de me 

aplicar logo desde o primeiro dia para o caso de não emigrar, não colocando, 

assim, em causa este novo desafio. 

O ano de estágio é o ano onde iniciamos a nossa vida profissional. Não 

tirando importância, nem podia ser de outra forma, a toda a minha formação 

académica, tenho consciência que o ano transato é o que de forma mais direta 

contribui para que o meu ano de estágio tenha sucesso. Este sucesso está 

dependente de como eu conseguir potencializar as minhas capacidades e 

diminuir as minhas lacunas, fazendo um transfere do que aprendi para o que 

vou ensinar e como ensinar. 

A experiência de vida é importante e o estágio, além de providenciar 

uma primeira experiência, possibilita que a minha formação seja acompanhada 

e supervisionada por duas professoras muito experientes e competentes, quer 

ao nível de lecionação quer ao nível de supervisão de estudantes-estagiários, o 

que é, sem dúvida, uma mais-valia para mim como futuro professor. 

No que concerne à lecionação, esperava ser capaz de organizar, 

planear e conduzir as aulas da minha turma do 11º ano de forma produtiva e 

dinâmica, potenciando, desde cedo, uma relação de respeito e de cooperação 

mútua. Esperava também conseguir motivar aqueles que não gostassem tanto 

da disciplina de Educação Física, para que mudassem a sua maneira de 
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pensar e ver a disciplina. Através das intenções referidas anteriormente 

ambicionava, dentro do possível, atingir os objetivos e metas presentes quer 

nos programas nacionais de Educação Física quer no Projeto Curricular de 

Educação Física, para o ano 2012/2013, no que toca ao ensino secundário. 

Isto apesar de ter consciência que estes eram e são bastante exigentes e que 

não têm em conta as condições físicas e materiais das escolas. No entanto, 

pensava que devia de ser ambicioso, pois só dessa forma estava mais perto de 

ser melhor, logo mais perto de cumprir com o que iria ser proposto e 

programado. 

Tinha também disponibilidade e consciência da importância da minha 

participação na vida da escola, nomeadamente a presença em visitas de 

estudo, ações de formação, torneios, desporto escolar e reuniões de 

departamento e de grupo disciplinar. As vivências absorvidas na participação 

destas reuniões, as diferentes opiniões e formas de pensar irão, com certeza, 

também contribuir para a minha formação como futuro professor. 

Por último, uma palavra para os meus colegas de estágio, professora 

cooperante e orientadora. Todos podiam esperar de mim: trabalho, empenho, 

responsabilidade, sentido crítico e cooperação. Tenho a certeza que se estes 

pressupostos fossem mútuos, todos iriamos aprender com o processo. 

 

2.3. Contributos da minha experiência desportiva 
 

Desde que me lembro, e inicialmente por motivos de saúde, sempre 

estive ligado ao Desporto. A conselho médico, entrei para a natação aos seis 

anos, onde andei até aos doze. A partir daqui optei pelo futebol e ainda hoje 

continuo a praticar esta modalidade. Comecei na Associação Desportiva de 

Argoncilhe, onde estive duas épocas de infantis e uma de iniciados, e depois 

fui para o Sporting Clube de Espinho, onde completei a minha formação. As 

boas exibições levaram a que ficasse no plantel sénior do clube durante duas 

épocas. Desde 2009/2010 que jogo no Clube Futebol União de Lamas. Em 
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Dezembro de 2012 mudei de clube, terminando a época na União Nogueirense 

Futebol Clube, da Maia. 

Na época 2011/2012, surgiu a oportunidade de ser treinador de futebol 

na escolinha de futebol do AC Milan, contudo a experiência foi breve devido à 

dificuldade em conciliar os horários da faculdade e os dos treinos. Apesar de 

saber de antemão que ia ser difícil conciliar todas as minhas atividades, senti 

necessidade de ter uma experiência com crianças e adolescentes: em breve 

iria começar o mestrado em ensino da Educação Física, onde necessariamente 

iria trabalhar com este tipo de pessoas, com as caraterísticas que lhes são 

intrínsecas. 

Como dizia um professor da faculdade “pouco é melhor que nada”, por 

isso esta breve experiência fez com que eu ganhasse mais alguma segurança 

para o derradeiro momento, o do Estágio Profissional. 

Em final de Maio, devido às circunstâncias socioeconómicas que o 

nosso país atravessa, comecei a tirar o curso de nadador-salvador. É mais uma 

área de formação, onde além de poder ganhar algum dinheiro, adquiro 

formação em suporte básico de vida, que a qualquer momento pode ser útil no 

âmbito da Escola, nomeadamente na Educação Física.  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1. Referência ao contexto legal e institucional do Estágio 
Profissional (EP) 

 
Pela importância que assume na conclusão do segundo ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre, o EP enquadra-se de acordo com determinados 

requisitos legais e institucionais. Relativamente ao contexto legal, a legislação 

portuguesa, através do mais recente Decreto-lei 43/2007 de 22 de Fevereiro (p. 1324), 

relativo à Habilitação Profissional para a Docência, afirma que “As atividades 

integradas na componente de iniciação à prática profissional obedecem às seguintes 

regras: a) Incluem a observação e colaboração em situações de educação e ensino e a 

prática de ensino supervisionada na sala de aula e na escola, correspondendo esta 

última ao estágio de natureza profissional objeto de relatório final; b) Proporcionam 

aos formandos experiências de planificação, ensino e avaliação, de acordo com as 

competências e funções cometidas ao docente, dentro e fora da sala de aula; c) São 

concebidas numa perspetiva de desenvolvimento profissional dos formandos visando o 

desempenho como futuros docentes e promovendo uma postura crítica e reflexiva em 

relação aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional.” 

 Do ponto de vista institucional, segundo o Regulamento da Unidade Curricular 

Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, o objetivo do EP “visa 

a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico 

e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão” (p. 2). 

Segundo as Normas Orientadoras, “O Estágio Profissional entende-se 

como um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O 

projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 
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sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” (p. 3). 

 Assim, o Perfil Geral de Desempenho do Educador de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, relatado no Decreto-lei 

240/2001 de 30 de Agosto (página 5570), “enuncia referenciais comuns à 

atividade dos docentes de todos os níveis de ensino”, nomeadamente as 

seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II e III. Participação na Escola e Relações com a comunidade 

 IV. Desenvolvimento profissional 

  

 Deste modo, facilmente se percebe que as atividades do EP abrangem a 

prática de Ensino Supervisionada, conjuntamente com “o âmbito, objetivos, 

competências gerais a desenvolver e tarefas gerais a realizar”1 relativos a cada 

uma das áreas de desempenho em cima mencionadas.  

 O Estágio Profissional terá a duração de um ano letivo, iniciando-se em 

princípios de Setembro. Sendo este um momento marcante, obviamente que 

ficou registado no meu diário de bordo com as seguintes palavras: 

 

“Tudo na vida tem um começo e um fim. Hoje de manhã começou uma 

nova etapa da minha vida académica – o estágio profissional. 

No auditório da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a 

coordenadora da Unidade Curricular de Estágio Profissional fez as honras da 

casa. A primeira reunião de estágio serviu essencialmente para nos dar as 

boas-vindas e para expor algumas considerações acerca do estágio. 

Mesmo antes do início da reunião, eu e os meus colegas de núcleo de estágio 

– Laura Pires, Daniel Gonzaga e Vânia Neves, tivemos a oportunidade de 

conhecer a Profª. Telma – professora cooperante da Escola Secundária Dr. 

Manuel Gomes de Almeida. Logo aqui ela nos informou que da parte da tarde, 

se tivéssemos disponibilidade, iríamos ter uma reunião da escola para dar 

início aos trabalhos. Pensei eu para mim algo do género: “Já? Isto promete!” 

                                            
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional 12/13 
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Da parte da tarde, como combinado, fomos à escola que se situa em Espinho e 

começamos a nossa conversa com uma breve apresentação de cada um e 

tomada de conhecimento de algumas datas relativas a reuniões que se iriam 

processar em breve. Após isto, seguiu-se uma visita guiada à escola realizada 

pela Profª. Telma.” (Reflexão Diário de Bordo – 3/9/2012) 

 E terminando no fim das atividades letivas. Posteriormente, segue-se a 

entrega e apresentação do presente trabalho. 

 

3.2. A Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida 
 

A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, 

atividades, regras e valores, e que é permeado por conflitos, problemas e 

diferenças (Mahoney, 2002). É nesse espaço físico, psicológico, social e 

cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante 

as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (Rego, 

2003). 

Marques (2001) destaca que a função da escola no século XXI tem o 

objetivo principal de estimular o potencial do aluno, levando em consideração 

as diferenças socioculturais em prol da aquisição de conhecimento e 

desenvolvimento global. Sob este prisma, ele aponta três objetivos que são 

comuns e devem ser buscados pelas escolas modernas: a) estimular e 

fomentar o desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo, de 

personalidade; b) desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de 

intervenção no âmbito social; c) promover uma aprendizagem de forma 

contínua, propiciando ao aluno formas diversificadas de aprender e condições 

de inserção no mercado de trabalho. Isto implica, necessariamente, promover 

atividades ligadas aos domínios afetivo, motor, social e cognitivo, de forma 

integrada à trajetória de vida da pessoa. 

 Mas reportemo-nos ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida que, desde sempre, teve a capacidade de se adaptar às necessidades 
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e exigências de cada época, como vai ser possível constatar nas linhas que se 

seguem.  

A Escola Industrial e Comercial de Espinho foi criada em 1956 e tinha 

como plano de estudos o ciclo preparatório, formação geral do comércio, 

formação de serralheiro e cursos complementares de aprendizagem, 

nomeadamente de carpinteiro – marceneiro. Entrou em funcionamento no ano 

de 1957, numa casa alugada, e tinha 17 professores e 150 alunos. 
 Em 1966, iniciaram-se as obras para a construção de um novo edifício, o 

atual até ao ano transato. Tinha 40 salas e capacidade para 1200 alunos. As 

obras foram inauguradas em 1968 e o número de alunos já era de 1440. O 

plano de estudos na altura incluía a formação geral do comércio, formação de 

serralheiro, formação feminina e formação de montador eletricista. 

 Em 1979, por publicação no Diário da República, a Escola passou a 

denominar-se Escola Secundária de Espinho. A designação atual data de 

1987, altura em que adotou, como patrono, o Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

 Recentemente, ao abrigo do programa Parque Escolar, a escola sofreu 

uma remodelação profunda, tendo sido concluída no ano letivo transato, 

contando agora com instalações modernas e capazes de responder aos 

desafios da educação. 

 De início voltada para o ensino técnico, a Escola acompanhou as várias 

e sucessivas reformas do sistema educativo, oferecendo hoje aos alunos uma 

variada gama de opções que se enquadram nos Cursos predominantemente 

voltados para o prosseguimento de estudos e para a vida ativa, nomeadamente 

Ensino Básico, 5º e 6º ano (primeira vez no ano letivo 2012/2013), 7º, 8º e 9º 

ano com as seguintes opções: 

 Línguas Estrangeiras: Espanhol, Inglês, Francês; 

 Expressão Artística: Oficina de Teatro, Oficina de desenho e  

Pintura, Image e Video – Scratch 

Em termos de Cursos, esta escola oferece Cursos de Educação 

Formação. Relativamente ao Ensino Secundário, a Escola tem os seguintes 

cursos: 

Cursos Científico-Humanísticos: 
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 Ciências e Tecnologias; 

 Artes Visuais; 

 Ciências Socioeconómica; 

 Línguas e Humanidades. 

 

Cursos Profissionais: 

 Eletrónica, Automação e Comando; 

 Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

 

Além destes cursos, a escola oferece o ensino Recorrente, que dá 

equivalência ao Ensino Secundário. 

 

Este ano letivo, a escola sofreu várias alterações, nomeadamente o 

facto de agora ser um agrupamento de escolas, denominado Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. É o primeiro ano de formação do 

Agrupamento de Escolas Doutor Manuel Gomes de Almeida e os dados ainda 

estão em análise para posterior divulgação e atualização nos documentos 

oficiais da escola. Assim sendo, o agrupamento conta com 270 docentes e 

3000 alunos. A nível de pessoal não docente o valor dado é referente aos 

funcionários apenas da escola secundária onde nos encontramos, num total de 

45 pessoas. 

No que se refere à Educação Física, ao abrigo do programa Parque 

Escolar, as condições para a prática são agora muito boas. Neste momento, a 

escola tem um pavilhão remodelado com uma pequena bancada, no qual 

podem ser praticadas varias modalidades desportivas. Anexado ao pavilhão 

existe um ginásio para a prática, essencialmente, da ginástica (solo, acrobática 

e aparelhos) e da dança. Ao longo deste ano, e em resultado de um projeto de 

investigação-ação de um colega estagiário, uma arrecadação do ginásio foi 

transformada num pequeno ginásio apetrechado para realizar trabalho de 

condição física. No exterior existem ainda dois campos, um com cestos de 

basquetebol e outro com cestos de basquetebol e balizas, ambos com as 

respetivas marcações. Em ambos os espaços exteriores é possível praticar 
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basquetebol, e no espaço onde se encontram as balizas também é possível 

abordar o futebol e o andebol. 

No exterior existe ainda uma pista de atletismo com caixa de areia para 

a realização do salto em comprimento e um campo de voleibol. Numa outra 

zona da escola existe uma reta com mais de 40 metros. Aqui é realizada a 

corrida de velocidade de 40 metros, pois os alunos têm espaço para 

desacelerar a corrida, sem por em causa a sua segurança. 

Aliado a isto tudo existem balneários para 4 turmas em simultâneo. 

Estas condições são importantes na medida em que permitem uma rápida 

troca de roupa aos alunos, e desta forma, o planeamento do professor pode ser 

realizado tendo isso em atenção, pois sabe de antemão que os alunos não têm 

necessidade de chegarem atrasados. O professor, ao ter conhecimento destas 

particularidades, fica com uma bagagem de informações que lhe permitem 

gerir, planear e organizar o processo de ensino-aprendizagem de uma forma 

mais eficaz e efetiva. 

 

3.3. O Núcleo de Estágio 
 

Ao ouvir relatos de colegas de anos anteriores, praticamente todos 

salientaram a necessidade e a importância de ter um bom núcleo de estágio. E 

por “bom núcleo de estágio” entendi que deve ser um grupo honesto, 

trabalhador, respeitador, amigo, compreensivo e solidário. 

 O Daniel e a Laura2 para mim eram uns simples nomes escritos num 

papel, pois só os conhecia de vista da faculdade. Por outro lado, a Vânia3 tinha 

sido da minha turma no primeiro ano do mestrado. 

Não me preocupei de todo em saber se eles eram aplicados e 

interessados ou se eram desinteressados. Este processo de descoberta foi 

acontecendo naturalmente ao longo do estágio. As conversas informais no 

café, os almoços, as discussões nas reuniões, o convívio diário traduzido em 4 

ou 5 dias por semana contribuíram para que essa descoberta fosse crescendo 
                                            
2 Nomes fictícios 
3 Nome fictício 
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de forma genuína. De desconhecidos, passaram a colegas e de colegas 

passaram a amigos. A intensidade com que se vive o estágio, fruto das 

emoções e das preocupações, é enorme, pelo que a experiência num núcleo 

forte, que requisite o que há de melhor em cada um de nós, de forma a levar o 

“barco a bom porto”, é essencial para que as aprendizagens aconteçam. E 

assim foi… com o contributo físico (a simples presença ou o trabalho em si) e 

psicológico (aquele incentivo ou aquele ombro amigo) de todos chegámos ao 

final do estágio, mais unidos que nunca e menos desconhecidos que sempre. 

Correndo o risco de ser injusto ou de me esquecer de alguma 

caraterística, ficou-me o seguinte de cada um dos meus colegas de estágio: 

Do Daniel ficam as interessantes conversas sobre os mais diversos 

temas, a seriedade, a imaginação, a amizade e a equidade, quer como 

professor, quer como pessoa. 

Da Laura guardo o espírito alegre e amigo como pessoa e o 

pragmatismo na hora de trabalhar, principalmente quando vestia a camisola de 

professora. 

Da Vânia fica a amizade, a sensibilidade e o espírito descontraído, assim 

como a vontade com que, por vezes, se envolvia nas aulas e a forma como 

elas resultavam e a marcavam.  

Desde cedo deixamos claro entre todos que o trabalho em grupo era 

essencial para levarmos o barco a bom porto, visto que as atividades que 

tínhamos de realizar eram muitas e, grande parte delas, podiam ser feitas em 

conjunto pois serviam para todas as turmas, sendo somente necessário fazer 

uma ou outra modificação de acordo com as especificações de cada turma. 

De terça a quinta-feira quase sempre encontrávamo-nos os 4 na 

ESMGA, pois ou uns davam aulas ou tínhamos reunião de núcleo de estágio. 

Então a estratégia que implementamos como rotina de trabalho passava por 

almoçarmos todos em Espinho, aproveitando as tardes para trabalhar em 

conjunto, ora na Escola ora no café em frente à Escola. 

Este trabalho em equipa foi essencial, pois além de podermos dividir 

tarefas, aquando da realização de cada trabalho ou documento, podíamos 

socorrer-nos dos nossos colegas para tirar dúvidas ou pedir uma opinião sobre 
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o assunto em questão. A possibilidade de isto acontecer no momento e não ter 

que esperar para depois (caso não estivéssemos em grupo), imprime uma 

dinâmica e fluidez ao trabalho muito maior quando comparado com o trabalho 

individual. Além disso, o trabalho torna-se mais completo no sentido que dois, 

três ou quatro cérebros pensam melhor que um, isto é, diferentes opiniões 

sobre um mesmo assunto provocam uma argumentação tal que permite 

escolher o melhor caminho a seguir e de forma fundamentada. 

Tudo isto que referi anteriormente é suportado por Wenger (1998) que 

afirma “Comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma 

preocupação ou uma paixão por algo que fazem e aprendem como fazê-lo 

quanto melhor for a forma como elas interagem”. Um núcleo de estágio é isto 

mesmo, é um grupo de estudantes que partilha uma paixão pela Educação, em 

geral, e pela Educação Física, em particular, que têm de responder e 

preocupar-se com um conjunto de exigências e tarefas, durante um ano letivo, 

e que aprendem a fazê-lo em conjunto. Quanto mais íntima for essa interação, 

na partilha de opiniões, de ideias, de tarefas, maior vai ser a aprendizagem de 

cada um. 

 

3.4. A minha Turma 
 

O Estágio em si já era uma rua cheia de curvas e contracurvas onde 

sabemos para onde vamos, mas não conseguimos ver o caminho de forma 

nítida. O mesmo se passou com a minha turma. Inicialmente soube que era 

uma turma do 11º ano, mas pouco mais que isso. A turma foi escolhida pelo 

horário letivo que a professora cooperante nos apresentou. Previamente já 

tinha pensado que queria dar aulas de manhã cedo pois dessa forma tinha o 

resto de dia para fazer outras tarefas. Assim que a professora mostrou os 

horários das 4 turmas, uma para cada estagiário, imediatamente escolhi o 11º 

A4, pois ia lecionar Educação Física às quartas e sextas-feiras logo às 8.30h da 

manhã. 

                                            
4 Turma fictícia 
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O próximo passo, por curiosidade, era saber em que área de estudos a 

turma se encontrava. Rapidamente descobri que eram de Ciências 

Socioeconómicas. Depois de consultar o livro de ponto, aferi que eram muitos 

mais rapazes (18) do que raparigas (7).  

Mais características só iriam ser descobertas aquando do 

preenchimento de uma ficha biográfica na primeira aula que ia ter com a turma. 

Esta ficha foi elaborada com o intuito de recolher o maior número de 

informações essenciais para a minha tarefa como professor, especialmente 

para a disciplina de Educação Física (Anexo I) 

Os dados a seguir expostos caraterizam de forma mais específica a 

turma porque fui responsável durante este ano de estágio:  

 

A maioria dos alunos, 20, nasceu em 1996 o que significa que a maioria 

da turma está no ano de ensino correspondente à idade. No entanto, 5 alunos 

nasceram em anos anteriores, sendo que 4 foram em 1995 e apenas 1 em 

1994 (figura 1). 

 

 
Figura 1 - número de alunos pelo ano de nascimento. 

Na figura 2 verifica-se que poucos alunos utilizam os transportes 

públicos para se deslocarem de casa para a escola. Sendo que a maioria deles 

é de Espinho, é normal virem a pé ou de carro com familiares, daí os elevados 

valores para o tópico “carro” e “a pé” (19 no total) em detrimento do “comboio” 

e “autocarro” (6).  
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Figura 2 - meio como os alunos de deslocam de casa para a Escola. 

 

Os 6 elementos que demoram mais tempo a fazer o trajeto são os que 

usam transportes públicos (Figura 2 e 3). Os restantes, que demoram menos 

de 5 minutos são os que se deslocam a pé e vivem perto da escola. Os 

restantes vêm de carro e, dependendo da distância, demoram entre 5 a 30 

minutos aproximadamente para fazerem o trajeto. 

 

 
Figura 3 – tempo despendido no trajeto casa-escola. 

A grande maioria dos alunos da turma não apresenta quaisquer 

problemas de saúde (Figura 4). Dos 6 alunos que têm problemas de saúde, 4 

são meninas e 2 são rapazes. Os problemas de saúde mencionados são: 

asma, alergias, joelhos varos, sinusite, renite, conjuntivite e insuficiência renal 
crónica. 
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 Ao longo do ano letivo os alunos que suscitaram mais preocupação 

foram os que tinham asma, porque também foi a doença que se manifestou 

mais vezes, principalmente aquando da exercitação da resistência aeróbia. 

 

 
Figura 4 - número de alunos que têm problemas de saúde ou não. 

 

Em termos de atividades extracurriculares a maioria dos alunos não tem 

(Figura 5). No entanto, os que têm concentram-se em atividades como instituto 

de línguas (5), 2 andam na música e 1 tem explicações. 

 

 
Figura 5 - número de alunos que têm atividades extracurriculares ou não. 

 

A maioria dos pais tem o ensino secundário concluído (Figura 6). Existe 

também um número elevado de licenciados. O 3º ciclo completo aparece com o 
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terceiro maior número de pais. O único mestrado é em arquitetura, o que 

provavelmente é uma licenciatura com mestrado integrado.  

 

Figura 6 - habilitações literárias dos pais dos alunos. 

 

Futebol e Voleibol são as modalidades com maior preferência (Figura 7). 

Sendo uma turma maioritariamente masculina, não é de espantar o elevado 

número de opções pelo futebol. Por outro lado, o facto de Espinho ser 

considerada a “capital do voleibol” pode explicar a afetividade com que esta 

modalidade é encarada, representando a “cultura desportiva” do meio em que 
os alunos estão. 

A escolha destas modalidades induz a que se expecte que os níveis de 

empenhamento dos alunos, de uma forma geral, para as aulas de Educação 

Física vão ser elevados, isto porque quando um aluno joga uma modalidade de 

que gosta, a tendência é que se aplique mais e, consequentemente, espera-se 
maiores níveis de desempenho ao nível das habilidades motoras. 
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Figura 7 - número de alunos pelas modalidades preferidas. 

 

Os alunos demonstram um gosto elevado pelas disciplinas de Economia 

e Matemática (13 e 6, respetivamente), o que é se percebe porque a turma é 

de ciências socioeconómicas. Estas áreas são fundamentais do curso que 

pretendem seguir. A Educação Física, a par da Economia, também surge como 

uma das disciplinas preferidas, (Figura 8). 

O menor gosto pela Língua Portuguesa não surpreende, pois sendo 

alunos das ciências socioeconómicas usualmente não têm tanta preferência 

pelas Línguas, pois as suas capacidades vão ao encontro daquilo que gostam 

mais, porquanto a motivação e segurança naquilo que fazem é superior. 

 
Figura 8 - número de alunos pelas disciplinas preferidas. 
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No que concerne ao gosto de Educação Física (Figura 9), a única 

resposta negativa refere que aquilo que não gosta é ter de vir carregada para a 

Escola. Esta é resposta que demonstra um comodismo acentuado. Contudo, 

quase a totalidade dos alunos (24) gostam de Educação Física. 

 

 
Figura 9 - número de alunos que gostam de Educação Física ou não. 

 

Sintetizando, de uma forma geral, todos os alunos gostam de Educação 

Física, como tal é expectável que exista grande motivação e, 

consequentemente, empenho nas aulas, principalmente nas modalidades 

coletivas que vão ser abordadas, nomeadamente o futebol e o voleibol.  

Existem alguns alunos com problemas de saúde, uns que podem exigir 

mais cuidados, outros nem tanto. Assim, os alunos com asma devem ser 

supervisionados em atividades que exijam maior esforço, nomeadamente nas 

atividades aeróbias. O tempo de deslocação casa-escola para a maioria é curto 

e fazem-no a pé ou de carro, logo é expectável que sejam pontuais. Por outro 

lado, esses fatores, principalmente para quem vem de carro, podem provocar 

atrasos porque não é necessário sair de casa com antecedência e, às vezes, 

um pequeno imprevisto é suficiente para se chegar atrasado. 

O facto de a maioria dos pais terem o ensino secundário concluído, 

assim como muitos terem licenciatura, induz a que se pense que os 

encarregados de educação têm expectativas elevadas para os filhos, sendo por 

isso exigentes e presentes no dia-a-dia dos filhos. 
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4. Realização da Prática Profissional 
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4.1. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da 
Aprendizagem 

4.1.1. O programa de Educação Física e o contexto real 
de ensino 

 
No primeiro ano do mestrado em ensino, deparei-me com a necessidade 

de consultar os programas nacionais para a Educação Física. Neste contexto, 

comecei a perceber o que cada um indicava e realçava para os diferentes anos 

de escolaridade, nas diversas modalidades, nomeadamente aquelas em que 

tivemos prática pedagógica, como é o caso da Dança, Voleibol, Andebol, 

Basquetebol e Natação. Outras didáticas como Badminton e Futebol também 

exigiram a consulta dos programas, pois tivemos de realizar alguns trabalhos 

que exigiam isso mesmo, mas não em contexto de prática pedagógica. 

Os programas de ensino, nomeadamente o Programa Nacional de 

Educação Física para o Ensino Secundário, “constitui-se como um documento 

orientador, de referência para as práticas individuais e coletivas, visando a 

transformação positiva dos alunos e das condições de realização da Educação 

Física”5. 

 Através desta consulta e análise, comecei a perceber que os programas 

de algumas modalidades não têm em consideração sequer as condições 

materiais e espaciais das Escolas, e muito menos têm em consideração a 

maior ou menor capacidade dos alunos em determinadas idades para executar 

determinadas tarefas. No geral, estas ou são muito exigentes ou não o são, 

não sendo possível encontrar, muitas vezes, um equilíbrio entre as 

condições/capacidades das escolas/alunos.  

Embora, em alguns casos, as indicações dos programas possam ser 

discutíveis, pois eles são de âmbito geral e não específico para cada Escola, 

outras são, no mínimo, incompreensíveis e lembro-me, por exemplo, do caso 

                                            
5 Programa Nacional de Educação Física – 10º, 11º e 12º Anos (p. 20) 
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do Badminton, onde em parte nenhuma do programa para o Ensino Secundário 

vem referido o jogo de competição: este engloba apenas situações analíticas 

de diferentes tipos de batimentos. Facilmente se percebe que é irreal um aluno 

passar o Ensino Secundário sem fazer jogo 1x1 e é ainda mais irreal um aluno 

passar o Ensino Secundário só a fazer esquemas de batimentos. 

Outro exemplo flagrante é o do Futebol. O programa contempla o jogo 

7x7 ou 11x11 para o nível avançado no 10º ano. Pergunto-me quantas Escolas 

públicas no país têm condições espaciais para respeitar o que diz o programa?! 

Com estes dois exemplos pretendo apenas realçar que os programas 

são importantes, porque dizem ao professor o que se pretende que os alunos 

consigam alcançar em cada ano e em cada modalidade, no entanto nem tudo o 

que está enunciado é passível de ser seguido. Assim, o programa tem que ser 

adaptado às condições concretas da prática, que se prendem com questões: 

espaciais, materiais e principalmente com as capacidades dos seus alunos. 

 

4.1.2. As exigências do processo de conceção do ensino 
 

O ato de Ensinar requer um elevado nível de conhecimento, daí ser um 

processo muito exigente e complexo. Neste pressuposto, e, segundo as 

normas orientadoras do EP, para a área 1, a conceção consiste em “Projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos”.6   

Cada profissão tem as suas exigências e cada profissional deve, na sua 

área de atuação, ser o mais competente possível e, para isso, tem de possuir 

conhecimento que lhe permita planear, conceber, pôr em prática, avaliar e 

refletir sobre o que correu bem e o que correu mal. Cabe, igualmente, a cada 

profissional escolher ou optar qual, ou quais, as fontes de conhecimento que 

pretende usar para que o seu nível de conhecimento seja cada vez mais 

                                            
6 Normas orientadoras do Estágio Profissional 2012/2013 (p. 3) 
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profundo e, ao mesmo tempo, abrangente nas várias áreas de intervenção em 

que tem que atuar, pois para agir é necessário saber e para se saber é fulcral 

conhecer. Assim, por exemplo, como um treinador de futebol não é um bom 

treinador se só perceber de futebol, um bom professor de Educação Física não 

é um bom professor se só perceber de determinadas modalidades. Desta 

forma, e porque o meu processo de formação para professor ainda estava a 

começar, ao longo do meu estágio profissional tive necessidade de recorrer a 

várias fontes de conhecimento. O objetivo era ser o mais competente possível 

na abordagem das diferentes modalidades. Se para umas modalidades a 

necessidade não foi tão evidente, para outras uma fonte de informação não foi 

suficiente.  

Nas próximas linhas, pretendo expor em que medida cada fonte de 

conhecimento foi importante para determinada modalidade ou modalidades que 

abordei durante este ano letivo. 

 

4.1.2.1. Fontes de conhecimento 
 

Durante o estágio, não raras foram as vezes, em que tive necessidade 

de procurar informação sobre as modalidades que estava a abordar.  

Esta necessidade surgiu pelo facto de querer ser um professor mais 

competente. Competente no sentido de que pretendia facultar aos meus alunos 

o melhor ensino, de forma a que pudessem aprender e evoluir de forma efetiva. 

Hoje em dia, a facilidade e a rapidez com que se adquire informação 

está à distância de um clique, todavia apesar da informação ser abundante 

nem sempre é específica e de confiança. Assim, das quatro referências que 

faço às fontes de conhecimento, apenas saliento a utilização da internet numa 

delas (estudo autónomo), dando relevância a outras fontes como a observação 

de outros professores, ensino recíprocos (pares) e partilha com experts, ou 

seja, dei importância à realidade na qual estava inserido e procurei identificar e 

renovar estratégias e soluções, com o intuito de realizar o meu trabalho da 

melhor forma possível. 
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A observação 
 

A observação de outros professores assume tal importância para o 

processo de formação de um futuro professor que vem contemplada nas 

Normas Orientadoras do EP 12/13 na área 1, nas Tarefas:  

“Elaborar os planos de observação sistemática e realizar as respetivas 

observações. 

(Mínimo: 10 aulas de cada colega estagiário; 6 aulas do Professor cooperante 

ou outro professor da Escola. Os ajustamentos para os núcleos com menos ou 

mais de três estagiários serão feitos de acordo com os orientadores (professor 

cooperante e orientador da FADEUP) ” (p. 5) 

 
 

Apesar de ao longo do ano letivo fazer estas observações em diferentes 

modalidades, nas modalidades de Dança, Atletismo e Natação elas assumiram 

particular importância. A natação e o atletismo essencialmente por questões de 

ordem organizativa. Com efeito, a organização é essencial para manter uma 

boa dinâmica e fluidez entre os vários exercícios planeados para uma aula, 

pois é a forma de se conseguir aumentar o Tempo Empenhamento Motor e 

assim poder também aumentar o Tempo Potencial de Aprendizagem dos 

alunos. A aprendizagem é tanto mais consistente e, quem sabe, mais rápida 

quanto maior for o número de vezes que um aluno consegue exercitar 

determinado gesto técnico ou compreender determinada movimentação tática. 

O empenhamento e a preocupação do professor em aumentar o tempo 

potencial de aprendizagem vão ao encontro desta premissa, isto porque as 

aulas não são muitas e o tempo útil da aula nunca é 90 minutos (tempo 

horário), pelo que a solução passa por rentabilizar o tempo disponível para a 

prática. 

Relativamente à Dança, o meu interesse na observação não teve tanto a 

ver com questões de organização, mas com questões instrucionais e de “know-

how”. Como não tinha grande domínio das danças que íamos abordar, a minha 
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preocupação foi procurar perceber o modo mais adequado de efetuar a 

instrução das danças e, assim, compreender melhor como os professores 

atuavam para ensinar aos alunos. Desta forma, tive a preocupação de ir 

anotando o tipo de instrução e feedback que a professora ia dando com a 

finalidade de poderem servir, de algum modo, como ferramenta orientadora e 

auxiliadora do processo de ensino aprendizagem, pois as danças e respetivas 

coreografias eram as mesmas e para alunos de ano de escolaridade 

aproximado. 

 

Estudo autónomo  
 

Todas as modalidades requereram estudo autónomo. Contudo, aquelas 

que não domino tanto ou aquelas em que não tinha tanta experiência, exigiram 

um estudo mais aprofundado. Já relativamente às que possuía mais 

conhecimentos não foi tão necessário o investimento no estudo autónomo. 

Estudo esse que se baseou essencialmente em pesquisas feitas na Web, 

essencialmente acerca das regras das modalidades e progressões de ensino. 

Senti sempre a necessidade de fazer exercícios diferentes ao longo das 

Unidades Didáticas, mas sempre específicos para o que queria ensinar, porque 

variedade não é sinónimo de qualidade. Além disso, desde cedo percebi que a 

turma gostava de exercícios diferentes e da competitividade, logo procurei que 

o planeamento das aulas contemplasse esses elementos. O tempo para 

consulta de livros específicos não foi muito, no entanto tive sempre a 

preocupação de confrontar informações em diferentes websites de forma a ter 

a certeza que a informação era credível, pois não queria pôr em causa a minha 

credibilidade perante os alunos quando os informasse acerca de uma regra, 

por exemplo. 

 

Ensino recíproco (pares) 
 

A Dança foi, sem dúvida, a modalidade que me assustou mais, no 

entanto interrogo-me se a palavra “assustou” é a mais adequada para a 
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caraterização do que percecionei: “Inicialmente, quando soube que tinha de dar 

dança, fiquei um pouco de pé atrás. No entanto, e com o passar do tempo, 

consciencializei-me que não tinha outra hipótese, como tal só tinha de enfrentar 

a situação com naturalidade e com aquele espírito de desportivismo que 

permite que as coisas resultem quando não nos sentimos tão à vontade. Como 

é óbvio, este espírito não põe em causa o eu ser professor e ter que ensinar, 

só me deixa com um outro à vontade e com outra segurança para abordar uma 

modalidade que não domino tão bem” (Reflexão Diário de Bordo – 1/2/2013).  

Provavelmente, o facto de ter conseguido atingir quase todos os 

objetivos propostos para esta Unidade Didática, nomeadamente ter ensinado 

duas danças tradicionais e uma Pop-Rock/Criativa, deveu-se ao espírito com 

que encarei a modalidade. No entanto, como não tive muitas aulas para 

ensinar o planeado, a pressão era muita sempre que ia para a aula. A 

insegurança e a ansiedade tendiam a aparecer. Aliado a isto, a motivação de 

2/3 da turma para a modalidade não foi a melhor, aportando, muitas vezes, 

falta de dinamismo e fluidez nas atividades, que era o pretendido aquando do 

planeamento.   

Apesar destes constrangimentos, as tardes passadas na Escola com os 

meus colegas de estágio a treinar as coreografias das danças tradicionais 

fizeram a diferença pela positiva, pois permitiram que tivesse uma maior 

segurança no que tive que ensinar. Com o Daniel, Laura e Vânia treinei as 

danças tradicionais, nomeadamente “O Regadinho” e a “Chapelloise”. Com a 

Vânia treinei a Party-Rock, pois no ano anterior eramos da mesma turma e 

fizemos uma coreografia para Didática de Dança. 

 

Partilha com experts 
 

Felizmente, no grupo de Educação Física da ESMGA existia uma 

professora especialista na área da Dança. Além disso, após a confrontarmos 

com a necessidade de aprender as coreografias e aprender a ensiná-las, ela 

mostrou-se logo muito disponível e prestável - “Por fim, a professora Telma7 

                                            
7 Nome fictício  
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abordou a questão das aulas de dança. É essencial decidir o que vamos 

ensinar. Posteriormente, é importante treinar uma coreografia para a sabermos 

ensinar e é essencial percebermos os ritmos e tudo o que englobe a 

modalidade. No meu caso vai ser uma verdadeira aventura e vou ter de me 

aplicar bastante nesta modalidade. Vamos todos também falar com a 

professora Sarah8 com o objetivo de elas nos orientar e ajudar, visto que é uma 

expert na modalidade.” (Reflexão Diário de Bordo - 3/1/2013)  

E, “De tarde tive uma aula de dança com os meus colegas estagiários e 

com a professora Sarah cá da escola. Ela é uma especialista na área, ninguém 

melhor que ela para nos dar alguns conselhos e feedbacks sobre como ensinar 

esta modalidade, em particular os tipos de danças que escolhemos. Em 

princípio hoje vamos aprender a coreografia do “Regadinho” e modos de 

ensinar os nossos alunos. Certamente é o primeiro de muitos encontros que 

vamos ter por causa de dança.” (Reflexão Diário de Bordo – 9/1/2013) 

A verdade é que não foram precisas muitas horas para aprender as 

coreografias, pois chegamos à conclusão que estas até eram simples, no 

entanto se não fosse ela com certeza iriamos demorar muitas horas a perceber 

o quão simples eram as coreografias. Por outro lado, mesmo conhecendo a 

coregrafia, seria muito mais difícil sabermos ensinar se não fossem os 

conselhos e feedbacks que a professora foi emitindo ao longo do treino. 

Pormenores como as partes do corpo que deviam estar em determinados 

momentos da música, as várias propostas de colocação dos alunos nas 

diferentes progressões para o ensino de cada dança, feedbacks específicos 

que podiam ser utilizados, foram contributos essenciais para ensinar com 

qualidade. Ah… e as músicas claro! A Party Rock nós tínhamos, no entanto 

não dispúnhamos do “O Regadinho” nem da “Chapelloise” e foi a professora 

Sarah que as facultou. 

Em suma, todas estas fontes de conhecimento foram importantes para o 

processo de planeamento inicial e respetivas reformulações que foram sendo 

efetuadas sempre que se justificaram. 

 

                                            
8 Nome fictício 
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4.1.3. O processo de Planeamento 
 

O planeamento é sinónimo de um conhecimento ajustado, por parte do 

professor, dos meios e atividades a desenvolver, tendo em consideração os 

alunos.  

Bento (2003) afirma que, os trabalhos de planeamento do professor de 

Educação Física relacionam a direção essencial das exigências e conteúdos 

programáticos com a situação pedagógica concreta; são a expressão da 

personalidade do professor, do conhecimento e competência do seu estilo 

individual de ensinar. Bossle (2002) também afirma que, o planeamento do 

ensino é, então, uma construção orientadora da ação docente, com o objetivo 

de organizar e direcionar a prática para que esta se torne coerente e com 

objetivos definidos. 

 Segundo as normas orientadoras do EP no planeamento deve recorrer-

se ao Modelo de Estrutura do Conhecimento (Vickers, 1990). 

 Este modelo é apresentado como um meio de ligação da matéria de 

uma determinada modalidade com a metodologia do ensino, sendo composto 

por 8 módulos. Trata-se de um processo contínuo que exige um estudo 

continuado, revisões e avaliação, seja de nós próprios, das metodologias 

escolhidas, dos objetivos propostos ou da configuração da avaliação (Vickers, 

1990 p.5-7). 

 

4.1.3.1. Os diferentes níveis de planeamento 

4.1.3.1.1. O Planeamento Anual 
  
O planeamento anual, por ser o menos específico e porque depende de 

muitas variáveis, é o que está mais suscetível a alterações. O que é planeado 

hoje ou amanhã, daqui a uma semana ou daqui a uns meses pode já não ser 

viável e esse é um risco controlado que o grupo de Educação Física da escola 

assume, pois é um trabalho integrado que tem de ser feito logo no início do ano 
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letivo. Segundo Bento (2003) é um plano de perspetiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino local e nas pessoas envolvidas. O 

processo de conceção deste nível de planeamento teve início após a 

professora cooperante explicar como normalmente se processavam as rotinas 

da escola no que tinha a ver com a rotação dos professores pelos espaços 

disponíveis, a distribuição dos alunos pelos balneários (interiores ou exteriores) 

e a utilização do material. Uma outra informação importante que a professora 

cooperante forneceu foi que na ESMGA as rotações das turmas pelos espaços 

acontecem sempre a meio de cada período e no final de cada período, 

possibilitando ao professor lecionar duas ou três modalidades distintas em 

cada período. 

Após receber este background de informação, a elaboração do plano 

anual, nomeadamente o Módulo 4 para a minha turma foi realizada de forma 

mais consciente e segura, no entanto apesar de termos feito a divisão das 

modalidades a abordar pelos espaços disponíveis da escola, por exemplo, as 

idas à piscina municipal obrigaram a alguns ajustes, pois o planeamento tem 

de ir ao encontro do horário disponível da piscina e não o contrário. 

Apesar de tudo, a experiência dos anos anteriores da professora 

cooperante proporcionou que tudo decorresse sem sobressaltos e sem 

grandes imprevistos. Imprevistos estes que se acontecessem deviam ser 

encarados por nós como momentos de aprendizagem, que nos permitiriam 

evoluir. Assim, como quando houve necessidade de improvisar, 

designadamente quando choveu. Se tivesse de improvisar uma determinada 

aula devido a uma rotação mal feita ou a um imprevisto assim o faria. Por 

coincidência ou não, durante o ano letivo cumpri com o plano anual sem ter de 

proceder a grandes alterações, à exceção de ter de acrescentar ou diminuir 

uma ou outra aula nas Unidades Didáticas, devido a feriados por exemplo. 

A elaboração deste módulo dependia em grande parte da ajuda da 

professora cooperante, assim, após este módulo estar organizado, procedi à 

análise dos programas nacionais de EF do Ensino Secundário e à análise do 

Projeto Curricular de Educação Física, nomeadamente a análise dos objetivos 

para as modalidades a abordar – Módulo 1. Realizei também uma breve 
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análise do envolvimento (Módulo 2) e a uma exaustiva análise dos meus 

alunos (Módulo 3), pois é para deles que o processo de ensino se direciona, A 

partir da análise dos meus alunos era possível avançar para os Módulos 5 e 6, 

respetivamente a definição dos objetivos e a configuração da avaliação.  

O Módulo 7 foi numa fase inicial descurado, pois as tarefas eram muitas 

e o tempo escasseava, no entanto com o tempo e conforme as modalidades 

que foram sendo abordadas foi sendo construído com mais acuidade. 

 

Por fim, importa salientar a importância da coesão, comunicação, bom 

senso e sentido de responsabilidade de todos os professores pertencentes ao 

grupo de Educação Física, pois sempre houve consenso nas decisões que 

foram tomadas, principalmente no que foi inerente a todos – Módulo 4. 

 

4.1.3.1.2. As Unidades Didáticas 
 

Falar das UD é falar de um patamar mais específico do planeamento. 

As UD assumem uma importância extrema para a realização do ensino, 

porquanto funcionam como um guia que ajuda o professor a orientar-se 

durante o processo de ensino-aprendizagem de determinada modalidade. Já 

para o estudante estagiário, assumem-se, essencialmente, como uma “muleta”, 

pois a sua fraca experiência não lhe permite percorrer o processo de forma 

direta, autónoma e sem desvios. Mesmo que assim fosse, considero importante 

para o estudante-estagiário passar por diferentes situações imprevistas, de 

modo ao seu desenvolvimento ser mais global, além de que nesta fase inicial 

da sua formação é importante aprender a construir estes documentos de 

suporte. 

As UD referem-se à extensão e sequência da matéria, assim como os 

objetivos para as diferentes modalidades. Aquando da sua elaboração, ainda 

que não de forma definitiva, importa ter em atenção vários fatores, 

nomeadamente o número de aulas, a distribuição racional dos conteúdos a 

abordar, os materiais disponíveis, assim como os espaços. Bento (2003) afirma 

que o plano anual subdivide-se em períodos, com diferentes unidades de 
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matéria. A duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das 

tarefas de ensino e aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didático-

metodológicos. 

O processo de construção da extensão e sequência da matéria de 

ensino, módulo 4, não foi muito complexo. Esta complexidade foi mais 

facilmente ultrapassada quanto maior era o conhecimento que possuía da 

modalidade em questão. Nas modalidades que não tinha tanto conhecimento 

do conteúdo, a ajuda e o trabalho em equipa do núcleo de estágio tornaram a 

sua elaboração mais fácil e mais consistente.  

Das aulas de didática sabíamos que na primeira aula de cada UD era 

importante realizar a Avaliação Diagnóstica, isto de forma a perceber o nível 

em que os alunos se encontram. Após esta aferição, aí sim o estudante 

estagiário estava em condições de elaborar de forma mais fiel o plano da UD. 

Durante o estágio nem todas as modalidades (ex. ginástica acrobática, 

dança e atletismo) tiveram na primeira aula avaliação diagnóstica, isto porque 

são modalidades que pelas suas características não justificavam que ocupasse 

uma aula da UD especifica para avaliar o nível de desempenho dos alunos. Por 

outro lado, as modalidades coletivas (futebol e voleibol) já justificaram essa 

avaliação, isto é, pela pertinência das recolhidas informações essenciais para 

determinar a organização e planeamento da aula. 

As UD durante o estágio mais longas tiveram 10 aulas (ex. natação e 

futebol). Esta extensão dos conteúdos proporcionou e levou-me a fazer uma 

avaliação intermédia sensivelmente a meio da UD de forma a aferir se o 

processo de ensino-aprendizagem estava realmente a ser efetivo, ou seja, se 

os alunos estavam a aprender. Já as UD mais curtas (ex. dança) tiveram 

apenas 6 aulas. Face aos conteúdos e objetivos propostos todas as aulas 

previstas eram poucas para aborda-os conteúdos previstos, daí a opção pela 

não realização da avaliação diagnóstica e da avaliação intermédia. 

No que concerne à avaliação sumativa, esta foi contemplada em todas 

as unidades didáticas na última aula, à exceção da natação, em que a 

avaliação sumativa foi realizada na penúltima aula. Esta opção permitia que 

caso algum aluno faltasse ainda era possível fazer a avaliação na última aula. 
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Após estes três momentos estarem distribuídos pelas aulas da UD a 

distribuição dos conteúdos, tendo em conta uma progressão pedagógica 

favorável à aprendizagem dos alunos, revelou-se de concretização simples.  

Obviamente que as funções didáticas, nomeadamente a exercitação e a 

consolidação, nem sempre foram respeitadas no contexto real de ensino 

devido às necessidades constantes de ajustamento. Enquanto que um 

estudante estagiário, provavelmente planeia 4 ou 5 aulas para exercitar, por 

exemplo, o passe em voleibol e depois precisa de mais ou de menos. Um 

professor experiente, possivelmente (se conhecer a turma de anos letivos 

anteriores) já determina com mais exatidão o número necessário de aulas para 

o mesmo objetivo. É esta diferença que pretendo salientar quando me refiro ao 

facto de as funções didáticas não corresponderem na realidade ao que vem na 

UD. Mais importante do que está no papel são as necessidades dos alunos, daí 

que estes documentos são orientadores e não documentos fechados que têm 

que ser seguidos na íntegra.  

 

4.1.3.1.3. O Plano de aula  
 

Este nível de planeamento é o nível mais específico, contudo é também 

aquele em que as alterações ocorrem de forma mais sistemática. O plano de 

aula segundo Bento (2003) “conduz então as reflexões anteriores à realização 

metodológica do ensino e ao balanço das atividades concretas do professor e 

dos alunos… tendo em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as 

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

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

(p. 63). Na meu entendimento, é um documento orientador específico para uma 

modalidade que estamos a abordar e que vai auxiliar o professor em três 

principais componentes, nomeadamente na gestão do tempo dos diferentes 

exercícios, na organização dos diferentes exercícios e na instrução, pois é 

elaborado com linguagem específica e detalhada nos objetivos 

comportamentais e auxilia o professor ao nível dos feedbacks com as 
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componentes críticas ou palavras-chave que o professor pretender utilizar para 

cada exercício. 

As situações de aprendizagem contempladas no plano de aula foram 

sempre pensadas de forma a ir ao encontro dos objetivos comportamentais, 

pois desse modo a probabilidade de os alunos compreenderem os conteúdos é 

maior, isto é, não pode haver um desfasamento entre o objetivo 

comportamental e a situação de aprendizagem. 

Apesar de este documento ser um guião, importa que o professor não 

ande com ele durante a aula, por dois motivos fundamentais: 1º motivo é que 

pode necessitar de exemplificar algum exercício ou gesto técnico durante a 

aula e ter uma mão ocupada pode ser desvantajoso e o 2º motivo é que mostra 

ao aluno que tem conhecimento e está seguro sobre o que fazer, quando fazer 

e o que dizer. Efetivamente, é importante o professor estudá-lo antes da aula, 

de forma a que quando chegar o momento de o pôr em prática, tenha bem 

presente o plano de aula, sendo que pode consultá-lo pontualmente caso tenha 

alguma dúvida ou surja alguma questão. 

Como referido, é o nível de planeamento que está mais sujeito a 

alterações, as quais podem ser provocadas pelos mais diversos fatores, 

nomeadamente condições climatéricas ou falta de comparência de alguns 

alunos. É neste momento que entra em ação a capacidade de improvisar. 

A improvisação é uma capacidade que é mais ou menos facilmente 

posta em prática, dependendo da experiência do professor e do conhecimento 

da matéria de ensino. Se nesta etapa inicial da nossa formação não temos 

muita ou nenhuma experiência, a necessidade de dominar bem a matéria de 

ensino, de forma a contornar estas situações, revela-se essencial. 

A minha turma, devido às faltas de assiduidade e pontualidade, 

principalmente no início do ano letivo, obrigaram-me a constantes adaptações 

(improvisações) nas diferentes modalidades, logo ao longo do meu estágio tive 

a possibilidade de em diferentes modalidades ter de fazer ajustes e 

adaptações, ora em exercícios, ora em grupos de trabalho. Estes imprevistos 

estão bem explicitados em algumas reflexões de aula: 
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“Para o final da aula tinha reservado a estafeta e um jogo com bolas, mas 

como muitos alunos não fizeram aula tive que alterar as equipas que já iam 

feitas e pensadas de casa. Como demorei mais algum tempo a fazer as 

equipas acabou por não haver tempo para o jogo com as bolas, assim fizemos 

só as estafetas.” (Reflexão aula – 3/5/2013) 

 

“Hoje foi a última aula do primeiro período. Ainda antes da aula começar, 

reparei que ia ter poucos alunos. Ao contrário do que eles disseram, eu 

informei-os na quarta-feira que hoje seria avaliação de resistência através do 

teste Cooper (se o tempo o permitisse) e avaliação intermédia de ginástica 

acrobática, através da realização de uma coreografia. De 25 alunos, apenas 10 

fizeram aula prática, enquanto que os outros ficaram sentados a observar. 

Desses dez alunos, fiz dois grupos de 5 alunos, heterogéneos, com o objetivo 

de eles conseguirem fazer a coreografia, pois é necessário alunos com 

caraterísticas para bases e para volantes.” (Reflexão aula – 14/12/2012) 

 

4.1.4. Realização do ensino 

4.1.4.1. Observar para Crescer  
 

No âmbito das normas orientadoras do estágio profissional, prevê-se 

que os estudantes estagiários realizem observações, quer aos colegas de 

estágio quer a outros professores de Educação Física da Escola. O objetivo é 

que estes possam observar “modos” distintos de lecionar, nomeadamente no 

que se refere às estratégias, as metodologias e regras utilizadas como forma 

de controlar, gerir e instruir as turmas.  

Esta tarefa da observação é concebida de forma a dar resposta às 

necessidades e prioridades que um estudante estagiário deve atender no seu 

ano de estágio, isto é, em primeiro lugar importa perceber como é que é ou 

deve ser feito o controlo de uma turma, após isso as preocupações devem-se 

centrar nos problemas de gestão, seja de tempo, de material ou de espaços de 

forma a otimizar o tempo potencial de aprendizagem dos alunos. Numa parte 
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final do estágio, importa que o estudante estagiário refine a sua instrução. Esta 

componente não tanto através da observação de outros professores, mas sim 

dos colegas e ao mesmo tempo ouvindo-se a si próprio através de gravações 

áudio. Todavia ao longo de todo o ano letivo importa ao estudante estagiário 

que ganhe preocupações a este nível, pois não é de um momento para o outro 

que vai conseguir refinar a instrução. Este deve ser também um processo 

contínuo. 

 

4.1.4.1.1. O Controlo da turma  
 

A componente controlo, como referido, foi a primeira a ser observada. 

Neste âmbito, ao longo do primeiro período, fiz um conjunto de observações 

aos meus colegas de estágio e a outros professores da Escola, com o objetivo 

de perceber a forma como estes efetuavam o controlo da turma. Para isso, 

optei por observar aulas de diferentes modalidades, coletivas e individuais, e 

perceber as especificidades de cada modalidade e a que tipo de controlo que 

estes exigiam, isto é, um controlo mais ou menos rígido, mais à distância ou 

mais próximo, mais direcionado (chamadas de atenção individuais) ou em 

grupo: 

 “O dia começou com uma primeira observação a um professor da escola, que 

não um colega estagiário. De uma lista de professores que tínhamos por 

observar, hoje decidi observar a aula da professora Zélia9 a uma turma do 11º 

ano, para de certa forma comparar comportamentos dos alunos e como a 

professora lecionava uma aula de uma modalidade coletiva e como os alunos 

reagiam a isso.” (Reflexão Diário de Bordo – 23/10/2013)  

Assim, a outros professores da Escola observei, uma vez, quatro 

modalidades, sendo que apenas uma delas não ia abordar durante o ano letivo, 

o basquetebol, todavia lecionei as outras modalidades, caso do badminton, 

ginástica e voleibol. Aos meus colegas de estágio, no seguimento das normas 

                                            
9 Nome fictício 
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orientadoras, observei ginástica acrobática, atletismo e natação, num total de 5 

observações a cada um deles.  

Relativamente a este ponto, ao fim de um ano de estágio, as principais 

conclusões que retirei das observações foram: 

 É mais fácil controlar uma turma quando estão a exercitar todos 

juntos, isto é, quando não se está a trabalhar por estações – estilo 

por tarefas; 

 É muito importante a criação de rotinas, pois permite aos alunos 

saberem o que têm de fazer e quando fazer evitando, assim, o 

desvio para outro tipo de comportamentos; 

 É uma boa estratégia colocar os alunos conflituosos ou desatentos 

em diferentes grupos de forma a trabalharem sempre em estações 

diferentes, isto se houver realmente necessidade de trabalhar por 

estações;  

 É essencial definir objetivos a alcançar em cada exercício ou 

estação, de forma a manter os alunos motivados e com 

predisposição para o exercício, dificultando, ou não, a sua ação, 

conforme os resultados que foram obtendo; 

 É fundamental manter os alunos ocupados, ou seja, estando eles 

todos juntos, ou separados, se não estiverem ocupados com 

alguma tarefa ou exercício facilmente se distraem e distraem os 

outros. 

 É a alunos do secundário a que me refiro, logo é suposto terem um 

nível de responsabilidade adequado à idade, responsabilizá-los 

pelas suas ações contribui para que, uma próxima vez, pensem 

duas vezes antes de voltarem a falhar; 

 Por último, mas não menos importante é proporcionar aos alunos 

situações de competição. Sempre que era o momento de competir, 

os níveis de atenção e empenho eram muito maiores, logo não 

havia problemas ao nível do controlo. 
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4.1.4.1.2. Gestão  
 

Ultrapassadas as questões inerentes ao controlo, importa o estudante 

estagiário focar a sua preocupação nos aspetos da gestão. Gestão esta que 

pode ser de tempo, material, espaços, alunos e tarefas. As observações para 

esta componente decorreram ao longo de todos os períodos, 3 observações, a 

cada um dos meus colegas estagiários, além de uma observação suplementar 

a professores da ESMGA. O facto de fazermos observações aos nossos pares, 

permite precaver algumas decisões que possam ser tomadas. Numa das 

minhas reflexões do diário de bordo fiz referência à importância de observar 

para aprender “Depois da reunião, fui presenciar a aula do Daniel de atletismo. 

Como estamos todos a dar as mesmas modalidades e como eu dou aula 

amanhã, penso que é de todo proveitoso para mim vivenciar a aula dele, de 

forma a tirar ideias e ilações positivas e negativas para precaver na minha 

aula.” (Reflexão Diário de Bordo – 2/10/2012). 

Penso que nesta componente é importante falar individualmente de cada 

uma das partes que a constitui – tempo, material, espaço, alunos e tarefas. 

Relativamente à gestão do tempo, esta deve ser tida em conta já no 

momento do planeamento da aula. Depois, no contexto real de ensino, é uma 

questão de o professor ter a sensibilidade de ir vendo as horas e controlar o 

tempo de execução dos exercícios previamente definidos. Essa sensibilidade 

deve ser tida em conta também no planeamento da duração de cada exercício. 

Não é benéfico para o processo de ensino – aprendizagem que um exercício 

se esgote em si mesmo, isto é, que os alunos cheguem a um ponto que só 

estão a fazer por fazer. Talvez por ser uma das componentes mais fáceis de 

controlar é das primeiras, ainda no primeiro período, com que o estudante 

estagiário tem de lidar e refinar. Uma boa gestão do tempo permite que o plano 

de aula possa ser cumprido, ainda que por vezes isso possa não ser o mais 

importante. Esta afirmação é facilmente justificada se colocarmos a seguinte 

questão? É preferível investir mais tempo que o planeado para a aprendizagem 

ser efetiva num determinado exercício ou cumprir o plano de aula? Obviamente 
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que se o nosso objetivo é que os alunos aprendam, por vezes, pode ser 

decisiva esta troca no planeamento para a aprendizagem ser efetiva. 

Quanto à gestão do material, esta componente pode e deve ser 

partilhada com os alunos (com mais incidência nos alunos com dispensa das 

aulas práticas). Durante o meu ano de estágio em praticamente todas as 

modalidades tive um aluno com dispensa médica. Em todas as aulas, entre 

outras tarefas, ele tinha tarefas relacionadas com a gestão do material, 

principalmente no início e fim da aula. Já na parte fundamental estava 

disponível para outras tarefas que estimulassem a aprendizagem. 

Pontualmente também pedia a um ou outro aluno que recolhesse determinado 

material ou que colocasse outro em determinados locais. A responsabilização 

pela boa conservação do material também foi uma preocupação constante, 

havendo inclusive punições para quem não o fizesse. As dificuldades 

económicas das Escolas hoje em dia aliadas a uma cada vez mais falta de 

educação e de valores obrigam a que assim seja. Felizmente na minha turma 

não houve situações graves a registar, mas desde cedo deixei claro a todos 

que não iam ser tolerados abusos e maus tratos com do material.  

A gestão dos espaços, assim como a gestão do tempo, é pensada logo 

no planeamento das aulas. A dinâmica da aula e as estratégias variam de 

espaço para espaço. A própria escolha dos exercícios devem ir de encontro a 

uma gestão que possibilite uma aula dinâmica, isto é, sem grandes demoras no 

que concerne à transição entre exercícios. Esta foi uma preocupação desde o 

início do ano letivo. Claro que nas primeiras aulas de cada UD, enquanto as 

rotinas não eram assimiladas pelos alunos, as demoras eram mais acentuadas, 

no entanto as constantes trocas de espaço de aula (realizadas no planeamento 

anual) obrigavam a que assim fosse. 

A gestão dos alunos foi efetuada tendo em consideração a modalidade a 

abordar e o nível dos alunos. O ano de estágio permitiu-me experienciar 

diferentes formas de gestão dos alunos, designadamente utilizando grupos 

homogéneos ou heterogéneos, aspeto este que irá ser objeto de 

desenvolvimento num ponto posterior, e gestão dos alunos com dispensa 

médica. A gestão dos alunos dispensados diferiu conforme o tipo de dispensa 
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solicitada. Os alunos com lesões físicas (devido a atividades extra escola) a 

maior parte das vezes ficavam responsáveis por tarefas que envolvessem 

pouca mobilidade, nomeadamente então a estatística e a arbitragem. Alunos 

com dispensa que não envolvessem questões de mobilidade tinham tarefas 

que iam desde a arbitragem à gestão do material.  

O aluno que teve dispensa médica quase a totalidade do ano, à exceção 

de natação e da dança que fez aula normal embora com limitações, foi avaliado 

de acordo com o previsto no projeto curricular de Educação Física para alunos 

com dispensa médica. O facto de ser um aluno bastante reservado e com 

algumas dificuldades de integração na turma tornou a minha tarefa fosse mais 

difícil. De facto, tarefas que envolvessem tomadas de decisão (ex. arbitrar) 

eram de difícil concretização para o aluno, mas, por outro lado, eram 

essenciais para que este acedesse ao conhecimento das modalidades 

abordadas. Em contraponto, as tarefas de gestão do material eram realizadas 

facilmente pelo aluno, pois não tinha de lidar com ninguém. Com o passar do 

ano letivo a sua relação com a turma foi evoluindo ainda que de forma tímida. 

As tarefas que lhe foram sendo atribuídas foram indo ao encontro daquilo em 

que ele se sentia mais confortável e seguro para fazer. 

Por último, a gestão das tarefas reporta-se ao modo como as dinâmicas 

entre os exercícios eram organizados e geridas. 

Dependendo da modalidade a organização da aula alterava-se, embora 

as dinâmicas não tinham necessariamente que ser diferentes. As tarefas foram 

organizadas tanto por estações, como em grupos de trabalho (homogéneos ou 

heterogéneos).  

Nas tarefas realizadas por estações a rotação foi sempre feita no sentido 

dos ponteiros do relógio e a gestão do tempo foi por tempo ou por número de 

repetições, no entanto o fator temporal foi o mais utilizado.  

Nas tarefas realizadas por grupos de trabalho, a gestão foi quase 

sempre efetuada por tempo.   
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4.1.4.1.3. A aula gravada 
 

Outra técnica de intervenção pedagógica que o estudante estagiário tem 

que refinar, aperfeiçoar e superar é a instrução. 

Muitas vezes, por força de hábitos ou por distrações, não nos 

apercebemos daquilo que dizemos.  

No processo de ensino -aprendizagem, a intervenção do professor 

através da instrução está dividida em “três momentos: (1) antes da prática, 

recorrendo-se a preleções, apresentação de tarefas, explicações e 

demonstrações; (2) durante a prática, através da emissão de feedbacks; (3) 

após a prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida (Siedentop, 

1991).  

Foi através da gravação de uma aula que, posteriormente, catalogamos 

a nossa instrução através de diferentes tipos de feedback, nomeadamente 

quanto ao seu objetivo (descritivos, prescritivos, avaliativos e interrogativos). 

O feedback é o comportamento do professor de reação à resposta 

motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & Tobey, 1978) 

Esse processo de catalogação permitiu aferir que tipo de feedbacks é 

que dei mais e menos e perceber o motivo de ter dados mais uns em 

detrimento de outros. Desta forma, é possível perceber várias informações 

sobre a turma, dos alunos e sobre a aula, como por exemplo, se é uma turma 

bem disciplinada ou não, se os exercícios estavam a ser bem compreendidos 

ou não ou se os feedbacks iam ao encontro do exercício ou não. 

No início do ano letivo, a tendência que tinha era dar muita informação 

antes do exercício começar e depois intervir sempre que achasse necessário. 

Com o passar do tempo, percebi que é mais vantajoso dar apenas informação 

essencial numa fase inicial, até porque muitas vezes não estão suficientemente 

concentrados para captar tudo o que lhes é dito, e depois, durante a 

exercitação dos exercícios, ir corrigindo através da emissão de feedbacks. 
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Os Feedbacks em termos da direção podem ser divididos em dois 

grandes tipos: individuais e coletivos.  

Os feedbacks individuais são importantes quando o professor deteta 

erros de execução técnicos ou táticos muito específicos num aluno e que não 

se manifestam na generalidade da turma. Deste modo, ele pode corrigir 

individualmente o aluno e os restantes podem continuar a exercitar sem que 

seja necessário parar a aula. Esse mesmo aluno, dependendo do erro, pode 

receber um feedback individual sem ter que parar o que estava a fazer, todavia 

pode não conseguir absorver de forma eficaz a informação.  

Os feedbacks coletivos são o contrário. Quando muitos alunos 

evidenciam o mesmo erro o professor pode parar a aula e corrigir ou intervir 

sem parar a aula, correndo o risco já mencionado no feedback individual. 

Na catalogação que fiz da minha aula gravada não diferenciei se eram 

feedbacks individuais ou coletivos, contudo importa referir o objetivo de cada 

tipo de feedback, para também perceber-se melhor o tipo de catalogação que 

foi efetuada. 

Assim, o objetivo de um feedback descritivo é como o próprio nome 

indica, descrever uma ação para que um determinado aluno perceba o que 

estava a fazer, pois muitas vezes ele faz um gesto técnico de forma quase 

inconsciente (de forma automática ou mecanizada) e se estiver errado torna-se 

difícil corrigir o movimento. 

O objetivo de um feedback prescritivo é diferente. Aqui o professor 

explica ao aluno o que pretende que ele faça, é quase como um médico que 

prescreve uma receita. 

Os feedbacks avaliativos têm como objetivo fazer o aluno perceber se 

está a executar bem ou mal determinado gesto, avaliando positiva ou 

negativamente a ação. 

Por último, com os feedbacks interrogativos, o professor tem como 

objetivo tentar perceber, por exemplo, se o aluno sabe o porquê de estar a 

fazer bem, ou mal, determinado gesto. Através da resposta do aluno o 

professor pode ajustar o próximo feedback e intervir de forma mais direcionada 

e eficaz sobre o problema. 
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 A análise da aula gravada permitiu-me perceber que durante a aula 

forneci os 4 tipos de feedbacks mencionados anteriormente, uns mais vezes do 

que outros. Os feedbacks que utilizei mais foram os declarativos e os 

prescritivos (estes em maior número), por outro lado os que utilizei menos 

foram os avaliativos e os interrogativos. 

 Considerando que o processo de formação é contínuo, o facto de existir 

um grande número de feedbacks prescritivos demostra que tive a preocupação 

de corrigir os alunos durante a aula. O baixo de número de feedbacks 

interrogativos e avaliativos mostram que tenho de me preocupar mais não só 

em prescrever, mas também avaliar o comportamento dos alunos após o 

feedback. Além disso, o feedback interrogativo pode assumir particular 

importância no processo de ensino – aprendizagem dos alunos, pois pode 

revelar-se mais benéfico questioná-los sobre como chegar a determinado 

gesto, ao invés de lhes facultar uma receita em que não os “obrigue” a pensar. 

 

4.1.4.2. Ensino por níveis 
 

O ano de estágio é também um ano onde podemos experimentar novas 

abordagens de ensino numa mesma modalidade, desde que, obviamente, não 

coloquem em causa a aprendizagem dos alunos. Assim, o professor deve ter 

sensibilidade para perceber até que ponto a abordagem está a resultar ou não, 

tendo também em consideração as características da própria turma, pois são 

elas que vão determinar qual a melhor abordagem. Por outro lado, a 

experiência ao longo dos anos permite que um professor consiga observar as 

caraterísticas de determinada turma e, quase imediatamente, definir que tipo 

de abordagem irá adotar para aquela turma, já nós, “estreantes nestas 

andanças” temos de experimentar para depois retirarmos as ilações, 

nomeadamente as vantagens e as desvantagens de uma ou outra abordagem. 

Foi isso que aconteceu comigo numa das modalidades que abordei, que por 

conseguinte se transferiu para uma outra modalidade fruto da perceção 

recolhida na primeira modalidade. Passo a explicar: Quando comecei a abordar 

o Futebol, inicialmente, optei por dividir a turma em grupo homogéneos, ou 
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seja, os alunos com mais capacidades faziam determinado tipo de exercícios 

com colegas equivalentes e os alunos com menos capacidades faziam outros 

tipo de exercícios, também com colegas equivalentes: 

“De facto, hoje, optei por seguir esta metodologia até para relembrar as 

capacidades que cada um tem, pois a avaliação diagnóstica já foi realizada há 

algum tempo. Além disso, com as várias aulas do primeiro período eles 

também tiveram possibilidade e oportunidade de evoluir, obviamente que as 

suas capacidades estão muito melhores que no início do ano letivo. Na 

planificação da aula pensei que se juntasse alunos com diferentes 

capacidades, os mais fracos, não iriam participar muito no jogo e nos 

exercícios, logo eu não iria conseguir aferir tão bem em que patamar eles se 

encontram. Da forma como planifiquei foi muito mais prático e acessível para 

mim observar, analisar e comparar alunos. Desta forma, para a próxima aula 

poderei fazer os ajustes que entender necessários para a potenciar a 

aprendizagem dos mais fracos e aperfeiçoar a aprendizagem dos mais 

evoluídos, até porque na minha turma tenho bastantes jogadores de futebol. 

Todo este meu pensamento foi justificado na literatura, no que aprendi nas 

aulas de didática de futebol e também na opinião da professora Telma.” 

(Reflexão aula – 9/1/2013) 
  

Esta abordagem tem vantagens e desvantagens como é óbvio, no 

entanto tendo em conta as características de cada turma, cabe ao professor 

decidir que abordagem tem mais vantagens quando comparada com outra 

abordagem. 

 As vantagens desta abordagem são que os exercícios são pensados de 

acordo com as capacidades de um grupo e de outro, logo o nível de exigência 

é igual para todos. O fato de colegas gostarem de ajudar os que tem mais 

dificuldades é também um bom indicador psicossocial, como está patente nos 

excertos a seguir apresentados. 

 

“Relativamente aos exercícios da aula, penso que tiveram uma progressão 

pedagógica correta em ambos os níveis, no entanto os rapazes que escolhi 
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para ficarem do lado das raparigas com o objetivo de as ajudar a jogar e a 

perceber o jogo não tiveram a prestação que eu idealizei, ao contrário do que 

se passou na última de futebol, onde o Neto e o Tiago corresponderam às 

expetativas. O que me surpreendeu mais pela positiva na aula até foi o facto de 

o Neto me ter pedido para ir para o lado das raparigas. Fiquei com a nítida 

sensação que ele gostou de as "ensinar" e ajudar. Como tal, na próxima aula 

vou voltar a pô-lo no nível elementar.” (Reflexão aula – 30/1/2013).  

 

Relativamente às desvantagens, alguns alunos podem sentir-se 

“injustiçados”. 

“O que me marcou mais na aula de hoje foi o que uma aluna disse: “oh 

professor, isso de dividir os melhores para um lado e os piores para outro não 

vai possibilitar que os piores evoluem!”.” (Reflexão aula – 9/1/2013).  

 

Por outro lado, os alunos com mais dificuldades ao não serem sujeitos a 

Outro tipo de complexidade, como enfrentar colegas com mais capacidades, 

quando chegam à situação de jogo competição 5x5 ficam bloqueados. 

 Estas inquietudes levaram-me a ponderar uma outra abordagem e 

pensei “porque não experimentar?!” 

  

“Para a aula de hoje pensei noutra organização que não o trabalho por níveis, 

como tinha feito nas aulas anteriores, com o objetivo de aferir se a turma 

trabalha mais e melhor. Deste modo, dividi a turma em 3 grupos heterogéneos 

e organizei a aula por 3 estações de trabalho, em que o propósito foi relembrar 

alguns conteúdos abordados até à última aula que tínhamos lecionado, já no 2º 

período.” (Reflexão aula – 10/5/2013). 

  

A partir deste momento e até ao final do ano letivo todas as aulas de 

futebol foram planeadas desta forma – grupos heterogéneos e trabalho por 

estações. As vantagens deste tipo de abordagem sobrepuseram-se às 

vantagens da outra abordagem, nomeadamente pelo facto de todos os alunos 

se sentirem integrados e a competição/intensidades/exigência nas estações de 
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trabalho ao ser maior permitiu que nas situações de jogo 5x5 os alunos com 

mais dificuldades não sentissem tanta diferença, logo não bloqueavam e além 

disso os alunos melhores, através da comunicação ou através de uma melhor 

compreensão tático-técnica, criavam situações mais fáceis aos colegas com 

mais dificuldades. O único cuidado que tive foi a introdução de variantes ou 

condicionantes, conformes os exercícios, de forma a permitir que os alunos 

com mais dificuldades tivessem sucesso. Assim, este mantinha-se motivados. 

 A desvantagem principal desta abordagem foi que em determinados 

exercícios, por serem mais exigentes ao nível técnico, por exemplo, é difícil que 

resultem e quando resultam, usualmente, não é com a intensidade pretendida. 

 Todavia, como o mais importante no ensino de modalidades coletivas na 

Escola é que os alunos compreendam e participem no jogo de forma ativa. 

Nesse contexto, coloquei a seguinte questão: “Que interessa ter um aluno que 

saiba fazer bem um passe se a seguir não se desmarca? É preferível ter um 

aluno que consiga fazer um passe mais ou menos direcionado, mas que 

imediatamente a seguir crie uma outra linha de passe.” 

 

No voleibol como também havia um número elevado de alunos com bom 

desempenho motor, já não experimentei a abordagem de grupos homogéneos. 

Aproveitei o transfere do que aprendi com o futebol e abordei o voleibol da 

mesma forma. Esta opção está plasmada no excerto que se segue:  

 

“Posteriormente, elaborei equipas para realizarem exercícios de jogo, nas 

situações 2x2, 3x3 3 4x4. O motivo pelo qual fui eu a elaborar as equipas foi 

pretender que as mesmas fossem heterogéneas, isto é, misturar alunos com 

mais dificuldades com alunos com os que têm mais capacidades, para assim 

além de os jogos serem mais equilibrados, existir a possibilidade de os que têm 

mais capacidades ajudarem os que têm menos.” e “… Assim, com o trabalho 

heterogéneo que vai ser realizado ao longo da unidade didática pretendo que 

os alunos com mais capacidades ajudam os colegas a evoluir,” (Reflexão aula 

3/4/2013). 
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Como já referi anteriormente, o professor deve ter a sensibilidade de 

perceber quando uma estratégia está ou não a funcionar, por isso e 

dependendo dos conteúdos a abordar e pela especificidade da modalidade (a 

bola não poder cair ao chão), decidi realizar pontualmente r exercícios em que 

os alunos estavam divididos por grupos homogéneos, designadamente na 

abordagem do remate: 

 

“O exercício 3, da aula de hoje, foi planeado a pensar nesses pressupostos 

todos: grupos de trabalhos homogéneos - alunos com capacidades diferentes – 

exercícios com diferentes exigências. A introdução de um novo conteúdo na 

próxima aula não pode colocar em causa a necessidade de este conteúdo ser 

novamente exercitado. Apesar de muitos alunos conseguirem fazer o remate 

sem grandes falhas técnicas, outros ainda não o conseguem pela sua 

dificuldade, principalmente em coordenar a chamada com o momento de bater 

a bola no seu ponto mais alto – fase que dei mais importância hoje, 

principalmente nos níveis mais baixos.” (Reflexão aula – 24/4/20113). 

 

Concluindo, apesar de considerar que o ensino por grupos heterogéneos 

aporta mais vantagens para o processo de ensino aprendizagem, cabe ao 

professor decidir quando aplicar uma ou outra abordagem e, se necessário, 

intercalar na mesma unidade didática estratégias distintas, pois o que importa é 

que os alunos aprendam e os professores façam tudo o que estiver ao seu 

alcance para que a aprendizagem se concretize. 

 
 

4.1.4.3. O desafio da segurança 
 

A segurança é essencial no processo de ensino aprendizagem da 

Educação Física. Apesar de ser uma questão que deve ser salvaguardada em 

todos os anos letivos e em todas as modalidades, na minha opinião, é nos 

escalões etários mais baixos, por exemplo 5º e 6º anos, que o professor não 



73 
 

pode facilitar em nada, pois caso aconteça algum acidente, esse episódio pode 

marcar o aluno para o resto da sua vida, física ou psicologicamente, e pode 

mesmo inibi-lo nos anos letivos seguintes na realização de determinados 

exercícios, comprometendo a aprendizagem a nível motor. Se é nestas idades 

que as crianças estão mais recetivas do ponto de vista motor para adquirir 

novas competências, então devemos proteger o seu desenvolvimento, 

salvaguardando as questões de segurança necessárias nas diferentes 

modalidades abordadas ao longo do ano letivo, para que o processo seja 

natural e sem contratempos. Além disto, rotinas e hábitos devem ser ensinados 

e estimulados desde as idades mais jovens. Desta forma, os resultados além 

de serem imediatos podem prolongar-se pelo tempo e a aprendizagem ao 

longo dos anos pode ser mais efetiva, porquanto os professores necessitarão 

de investir menos tempo em questões de (in) disciplina. 

Existe um ditado popular português que diz: “Prevenir é melhor que 

remediar”. No que concerne à Educação Física, este ditado aplica-se na 

íntegra e na sua plenitude, daí a necessidade e a importância do planear (para 

prevenir!). Todavia, por muito cuidado que tive na preparação das minhas 

aulas, em três delas, aconteceram pequenas lesões. Essas lesões, duas delas 

com o mesmo aluno, foram de facto acidentes que aconteceram durante a 

prática dos exercícios propostos e não situações de brincadeira ou falta de 

atenção da minha parte. Nas minhas reflexões de aula abordei o assunto, 

referindo o seguinte nas três situações: 

“O que me marcou mais na aula de hoje foi uma situação que ainda não me 

tinha acontecido até então: um aluno lesionou-se, entorse no tornozelo. Por 

acaso, aconteceu numa situação de prática e não numa situação em que eles 

estivessem a brincar ou assim, o que agravaria a situação. Por coincidência, eu 

estava ao pé do aluno em questão (Kiko) quando o acidente aconteceu e 

deveu-se a um desmonte mal feito. Imediatamente pedi ao Eduardo que estava 

dispensado da aula prática para ir buscar gelo e o Kiko aplicou na zona 

afetada, no entanto por precaução deslocou-se ao hospital.” (Reflexão aula – 

4/1/2013) 
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“Conclusão de tudo isto, os alunos fizeram o exercício mais motivados do que 

se fosse corrida contínua, fizeram trabalho específico para a modalidade em 

questão e ninguém se lesionou ao nível muscular – roturas e/ou distensões (a 

Anita fez uma ligeira entorse, todavia nada de grave pois continuou a aula 

normalmente!).” (Reflexão aula – 24/4/2013) 

 

“Para o fim, deixo uma situação que aconteceu quase no final da aula – lesão 

de um aluno. As entorses no Voleibol não são raras, principalmente em lances 

junto à rede e foi exatamente isso que aconteceu. Após um bloco, um aluno ao 

cair calcou o pé de um colega e torceu o pé. Fez gelo e esperou pela chegada 

dos bombeiros que o levaram ao hospital para fazer exames complementares. 

São situações de lamentar, mas que fogem ao controlo do professor. Se fosse 

numa situação de brincadeira, os implicados tinham de ser responsabilizados, 

mas não foi o caso. Resta esperar que o aluno recupere bem e que consiga 

fazer as últimas aulas do ano letivo que faltam.” (Reflexão aula – 29/5/2013) 

 

Estes excertos ilustram bem o referido anteriormente, isto é, a existência 

de situações que fogem completamente ao controlo do professor e que quando 

acontecem, o que realmente importa é que ele esteja preparado para intervir 

junto do aluno de forma a minimizar o sucedido. No primeiro acidente, o aluno 

torceu um pé ao fazer um desmonte numa aula de ginástica acrobática apenas 

a 30cm do solo resguardado com colchão, no entanto fez uma entorse. A 

minha preocupação foi o aluno fazer gelo e dirigir-se ao hospital, de forma a 

averiguar a extensão da lesão. No segundo acidente, se é que se pode chamar 

acidente, uma aluna pousou mal o pé ao fazer um salto, no entanto como 

conseguiu fazer o resto da aula normalmente acabei por não dar muita 

importância. O terceiro acidente referiu-se a um aluno a fazer bloco numa aula 

de voleibol que, ao cair, calcou o pé de um colega e fez uma entorse. O 

procedimento foi o mesmo: fazer gelo na zona afetada e chamar os bombeiros 

para levar o aluno ao hospital, com o objetivo de fazer uma avaliação da lesão 

mais criteriosa. 

Felizmente, ao longo do ano letivo foram as únicas situações a lamentar. 
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Como jogo futebol, e já passei por situações semelhantes, a minha 

preocupação, além da lesão, foi sempre dar ânimo e tranquilizar os alunos em 

questão, de forma a eles não ficarem com qualquer sentimento de menor 

“empatia” em relação à disciplina de Educação Física. Penso que consegui que 

assim fosse pois após a recuperação, a motivação para as aulas manteve-se e 

o empenho continuou a ser bom. 

Em algumas das modalidades que foram abordadas, as regras de 

segurança foram bem clarificadas no início das UD, no sentido de os alunos, 

mais tarde, não se desculpabilizarem, dizendo que não sabiam ou que ninguém 

lhes disse, nomeadamente na natação e na ginástica acrobática, que requerem 

regras muito específicas As regras a natação baseavam-se essencialmente 

em: 

 Não empurrar nenhum colega para dentro do tanque; 

 Não saltar nem mergulhar para a piscina sem autorização do professor; 

 Não tentar, nem a brincar, colocar a cabeça de um colega debaixo de 

água e impedi-lo de respirar; 

 Não entrar para o tanque sem passar pelo chuveiro; 

 Não correr no espaço à volta da piscina. 

 

As regras para as aulas de ginástica acrobática eram: 

 Não empurrar nenhum colega no momento do monte ou desmonte e 

durante a execução da figura; 

 Manter os colchões sempre juntos; 

 Fazer as figuras sempre na zona mais central do colchão; 

 Os alunos dispensados devem auxiliar os colegas que fazem a função 

de volante. 
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4.1.4.4. Outros desafios e vivências 
 

Neste ponto, pretendo retratar duas situações que aconteceram durante 

este ano de estágio, em que uma foi uma situação desagradável, mas singular, 

e outra foi desafiante e constante. 

A situação desagradável está diretamente ligada ao Ensino por Níveis. 

Apesar de já ter falado anteriormente sobre o ensino por níveis, pretendo 

abordá-lo neste ponto por esta ter sido uma situação singular, que me marcou, 

pois obrigou-me a ser algo que não gosto de ser: ser implacável, isto é, por 

norma sou uma pessoa bastante compreensiva, que sabe ouvir o outro lado 

para depois confrontar com o que penso. No entanto, um aluno, durante uma 

aula de voleibol, obrigou-me a tomar uma posição de força e que descrevo nas 

seguintes linhas retiradas de uma reflexão de aula: 

“O segundo momento que me marcou foi uma troca de argumentos entre mim 

e um aluno. Aluno esse que, por diversos motivos como atrasos constantes e 

falta de empenho em algumas modalidades, nem devia argumentar, nem 

questionar o que quer que fosse, pois não é um exemplo a seguir, apesar das 

boas capacidades que possui e que demonstra, principalmente nos momentos 

de avaliação. A situação deixou-me deveras espantado porque o aluno em 

questão, quando abordamos futebol no segundo período, gostava de se sentir 

útil no que dizia respeito a ajudar as raparigas a jogarem e a perceberem o 

jogo. Ao ter conhecimento dessa disponibilidade mental, hoje ao contrário de 

outras aulas, optei por inseri-lo num grupo de raparigas com esse mesmo 

objetivo. Para meu espanto, ele mostrou-se muito indignado, demonstrando o 

seu desagrado dizendo que “não tinha assunto nenhum” de uma forma que eu 

não achei adequada. Após a troca de argumentos, terminei a conversa 

dizendo-lhe que no fim da aula queria falar com ele e assim foi. 

No final da aula, disse-lhe o que escrevi anteriormente sobre as aulas de 

futebol, acrescentando que estávamos no final do ano e não queria de forma 

alguma chatear-me ou criar conflitos com ninguém, até porque não há 

necessidade disso visto que é a falar que as pessoas se entendem. Após ele 

perceber a minha intenção de colocá-lo com as raparigas, ficou de certa forma 
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admirado e arrependido, pedindo desculpa pelo sucedido. Assunto encerrado.” 

(Reflexão aula – 8/5/2013) 

Mais importante do que a situação mencionada são as repercussões que 

isso teve no presente. Fazendo um transfere para o final do período, 

relativamente ao aluno em questão, o pensamento que me vem à cabeça no 

final do 3º período é o seguinte: “porque é que isto não aconteceu mais cedo!?” 

De facto, o que aconteceu fez com que eu “ganhasse” a pessoa que existe no 

aluno, isto porque a partir daquele momento o comportamento e as atitudes 

dele mudaram radicalmente para melhor. Se antes chegava atrasado à aula 

porque teve treino no dia anterior e estava cansado, depois do que aconteceu 

passou a pedir desculpa por chegar atrasado. Passou a assumir as suas falhas 

ao invés de as justificar. A Educação Física também é isto! É desenvolver e 

potenciar valores e atitudes que outras disciplinas, pela sua organização, não 

permitem ou não exploram.  

 

A situação desafiante e constante a que me referi foi o facto de ter um 

aluno com dispensa médica durante todo o ano letivo (daí o constante). E foi 

desafiante por dois motivos principais: o primeiro pela personalidade do aluno e 

o segundo por exigir de mim diferentes formas de tentar que ele se integrasse 

nas tarefas da aula. 

Estes dois motivos estão intimamente relacionados e, mais à frente, vai 

ser fácil perceber porquê. De forma a desvendar um pouco o desfecho desta 

situação, afirmo, desde já, que nem sempre fui bem-sucedido nesta tarefa. 

Passando aos factos, o Eduardo é um aluno bastante reservado e 

tímido. Durante o ano letivo anterior, esteve grande parte do tempo internado 

no hospital, como tal não desenvolveu nem fortaleceu grandes laços afetivos 

com a turma.  

O facto de a turma não ser muito unida, dá ideia que existem dois 

grupos – o dos “rebeldes” e dos “betinhos estudiosos”, não ajuda neste 

processo de integração. A sensação que tive é que ele tentava integrar-se no 

grupo dos “betinhos estudiosos”, mas nem sempre foi bem-sucedido, acabando 

por se isolar e andar sozinho. Alguns colegas disseram-me que apesar de o 
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convidarem para ele ir, por exemplo estudar ou almoçar, e não obstante ele 

muitas vezes aceitar, acabava por não comparecer.  

Desde o início do ano me apercebi que não ia ter tarefa fácil, pois 

mesmo solicitando tarefas fáceis como de gestão “No exercício da resistência 

aeróbia por estações, os alunos cumpriram com os tempos cronometrados e 

com as rotações planeadas e coordenadas pelo Eduardo, contudo não fizeram 

os exercícios com intensidade, fizeram por fazer” (Reflexão aula – 3/10/2012), 

ele não conseguia fazer passar a mensagem, porque limitava-se a ficar calado, 

a observar ou então explicava mal aos colegas “O Eduardo esteve a apontar os 

resultados que eu ia medindo e o António esteve a controlar o tempo da corrida 

dos colegas e, no final, pedi que ele exemplificasse que exercícios de 

alongamentos os alunos deviam realizar. Depois dos alongamentos pedi que 

ele dividisse os alunos em grupos de 3, no entanto ele não fez como eu 

pretendia, tendo eu acabado por fazer isso. O objetivo destas tarefas, além do 

que já foi dito antes, foi terminar a realização dos testes e dar tarefas aos 

alunos dispensados, não só de gestão, mas também de organização.” 

(Reflexão aula – 17/4/2013). Mesmo quando lhe pedi que trouxesse apito (e 

trazia de casa) durante os jogos (voleibol, badminton, futebol), nunca ouvi um 

apito vindo dele. As únicas tarefas que ele cumpria sem problemas eram 

tarefas que não envolvessem tomadas de decisão ou demasiado exposição, 

como ir buscar material ou fazer a estatística “Ainda relativamente aos alunos 

dispensados (Eduardo e Anselmo) em vez de arbitrarem (como é solicitado na 

maioria das vezes e no caso do Eduardo ele acaba por não fazer nada!) hoje 

pedi que fizessem estatística. Consultei o manual adotado “Movimento”10 e 

adaptei uma ficha de observação de desportos coletivos de invasão para a 

modalidade de Voleibol. Entreguei uma ficha a cada, dando instrução para 

escolherem um aluno cada para observar, no entanto deviam ter em atenção e 

combinar entre si o seguinte: um aluno tinha ser dos melhores e outro com 

mais dificuldades.” (Reflexão aula – 24/4/2013). Em determinada reflexão, 

referi que “Os alunos dispensados da prática têm que ter tarefas que lhes 

permitam aprender a matéria. Tarefas de gestão do material são importantes e 
                                            
10 Batista, P., Rêgo, Lúcia & Azevedo, Avelino (2012). Movimento. Um estilo de vida. Porto: 

Edições Asa. 
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fazem parte da aula, mas não trazem aprendizagem que é o objetivo máximo. 

No caso da minha turma, o Eduardo, de todo, não é um aluno muito proactivo, 

então dizer-lhe para ele fazer isto ou aquilo não é suficiente. Mesmo 

facultando-lhe material ele mostra-se sempre muito reservado.” (Reflexão aula 

- 10/4/2013) 

 

 Com o passar do tempo, fui-me apercebendo que ia ser difícil mudar o 

comportamento do aluno, isto é, torná-lo mais proactivo, mais dinâmico, mais 

confiante, mais seguro de si mesmo. O desafio de conseguir levá-lo a realizar 

estas atividades autonomamente, fornecendo-lhe material, incentivando-o, 

dando-lhe segurança e conhecimento para intervir não foi alcançado (na sua 

plenitude), essencialmente pela sua personalidade. Contudo, quando as tarefas 

passaram a relacionar-se exclusivamente com ele, a história foi outra, por 

exemplo o fazer estatística como não o obriga a intervir com outras pessoas, 

depende unicamente da sua capacidade de observar e interpretar o que vê, 

torna a tarefa mais fácil de ser realizada com sucesso. 

Mas calma, as tarefas a que me refiro não se ficam por aqui! A Natação 

e a Dança, consegui que ele fizesse aula prática, respeitando sempre as suas 

limitações. O médico, apesar de não permitir que realizasse aulas de Educação 

Física, a nível pessoal tinha-lhe dito que podia fazer natação, então sendo esta 

a modalidade favorita dele, não foi preciso insistir para que isso passasse de 

intenção a realidade (“Relativamente ao Eduardo, no decorrer das férias da 

Páscoa, observei que ele estava a frequentar a piscina municipal e interpelei-o 

no sentido de quando iniciassem as aulas ele começar a fazer aula prática de 

natação, com as condicionantes que tem, mas que fizesse. Hoje, infelizmente, 

ele não trouxe o equipamento para que tal fosse possível, todavia chamei-o à 

razão mais uma mesma e coloquei-o à vontade para essa possibilidade, que 

também é uma necessidade. Penso e espero que na próxima aula ele já vai 

levar equipamento necessário. Além disso tenciono reforçar a ideia, na próxima 

aula na escola, com o objetivo de ele não se esquecer.” (Reflexão aula - 

5/4/2013)) a um ato – “Hoje o Eduardo já fez aula prática. Seguiu os meus 

conselhos e tomou uma boa decisão. Agora resta continuar nesta linha de 
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atuação, pois assim também o posso avaliar ao nível das habilidades motoras 

e não tanto através da cultura desportiva. Coloquei-o à vontade de forma a 

realizar só aquilo que conseguir, demorando o tempo que for necessário. O 

lema “pouco é melhor que nada” aplica-se neste caso.” (Reflexão aula – 

12/4/2013) 

O meu objetivo nunca foi ir contra a decisão do médico, mas sabendo do 

tipo de doença que ele tinha entendi que 60 minutos de aula ao ritmo e 

intensidade dele não lhe iriam fazer mal, Até podia ser benéfico. Nas 

modalidades como o atletismo e o futebol não insisti para que ele fizesse aula, 

mesmo que fosse ao ritmo dele. Por considerar que a integração na turma e o 

sentimento de pertença a um grupo são importantes a nível psicológico., e que 

o problema motor que ele evidenciava também era psicológico; ajudá-lo nesta 

vertente foi uma forma de o fazer sentir-se melhor, sentir-se útil, sentir-se mais 

um aluno daquela turma. 

 

Quanto às aulas de Dança, apesar de não fazer nenhum comentário em 

reflexões, após a professora Telma me ter questionado sobre essa 

possibilidade, falei com o aluno deixando-o tranquilo e à vontade sobre o que 

conseguia e não fazer. Desta forma, a avaliação dele tomou os parâmetros 

normais, tendo em conta as dificuldades que ele apresentava.  

Ao nível das habilidades motoras, pode não ter tido muito ganhos, mas 

ao nível dos conceitos psicossociais: motivação, integração, sentimento de 

pertença a um grupo, satisfação pessoal acredito que os ganhos foram 

imensos. Como referi antes a Educação Física também é isto.  

 

Os desafios e vivências relatados nestas linhas permitiram-me adquirir 

outros conhecimentos, mais relacionados com as relações pessoais e com a 

motivação e não tanto com a matéria de ensino específica da Educação Física, 

especificamente de cada modalidade. Ser professor é muito mais do que 

conhecer as especificações de cada modalidade, é também ser capaz de 

compreender cada aluno, para poder intervir e atuar em conformidade. Isso 

requer experiência e eu, neste ano de estágio, felizmente, fui interpelado com 
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estas situações que também me fizeram aprender e, consequentemente, 

evoluir, porque o processo de construção do “eu – professor” ainda agora 

começou.  

  

 

4.1.4.5. O processo de avaliação vs Classificação 
 

No nosso dia-a-dia, seja no plano pessoal ou profissional, estamos 

sempre a avaliar. Em resultado dessas avaliações tomamos opções, fazemos 

juízos de valor, atuamos sobre diferentes problemas ou situações. Enfim, é 

algo que faz parte da nossa natureza e se perpetua até ao fim dos nossos dias. 

No que concerne à avaliação, ao nível legislativo, o Decreto-Lei 74/04, 

através do artigo 10º, capítulo III, menciona o seguinte:  

“1 – A avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas 

pelos alunos. 

2 – A avaliação tem por objeto a aferição de conhecimentos, 

competência e capacidades dos alunos e a verificação do grau de cumprimento 

dos objetivos globalmente fixados…” 

 

No plano profissional, ou seja, no “eu professor de Educação Física” o 

tema da avaliação é extremamente importante pois é uma função didática 

inerente à sua profissão. Para Carrasco (1989), a avaliação representa a 

emissão de um valor que se obtém a partir de uma medição, ao compará-la 

com uma norma estabelecida. Estas normas que o autor refere dizem respeito 

a parâmetros criados por cada professor, tendo em conta os critérios de êxito 

referentes a cada habilidade de determinada modalidade. 

Aranha (1993), por sua vez, remete-nos para a avaliação enquanto 

processo sistemático com o propósito de verificar até que ponto os objetivos 

educativos foram alcançados pelos/as discentes. Bento (2003) também afirma 

que qualquer disciplina deve possuir expectativas de desempenho claras e 
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mensuráveis, e ter bem definidos os critérios que permitam aferir, mediante 

determinados desempenhos, quais os/as bons e maus/más alunos/as. 

Além de verificar se os objetivos foram alcançados, a avaliação permite 

ao professor perceber se a metodologia de ensino escolhida e as estratégias 

utilizadas estão a ser eficientes e se estão, de facto, a contribuir para que os 

alunos estejam a aprender. Afirmação corroborada por Carrasco (1989), que 

afirma que a Educação Física exige o planeamento e a realização de um 

processo de avaliação para orientar e reorientar o processo de ensino 

aprendizagem. 

Existe ainda a difícil questão de transformar uma avaliação numa 

classificação, todavia é um tema que vai ser abordado no presente documento 

nos pontos subsequentes.   

No imediato vou fazer referência aos três tipos de avaliações que utilizei 

ao longo do ano de estágio, começando pela avaliação diagnóstica, e 

prosseguindo com a formativa e sumativa, respetivamente. 
 

4.1.4.5.1. Diagnóstica 
 

“A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto curricular 

de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 

escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando 

articulada com a avaliação formativa.” (Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por 

Monteiro, 2006, pp. 184-187). 

 

Aquando da abordagem de uma nova modalidade, no caso do professor 

não conhecer essa turma do ano anterior, importa fazer uma avaliação 

diagnóstica de forma a perceber em que nível é que os alunos se encontram. 

Esta tarefa é essencial pois permite ao professor planear uma Unidade Didática 

mais adequada aquela turma, assim como pensar em que tipo de abordagem 

metodológica vai utilizar, por exemplo utilizando grupos homogéneos ou 

heterogéneos. 
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Ao longo de todo o ano letivo, em modalidades como atletismo, ginástica 

acrobática e dança não realizei avaliação diagnóstica pois não senti 

necessidade disso para conseguir elaborar as Unidades Didáticas em 

conformidade, todavia em modalidades como Badminton, Natação, Voleibol e 

Futebol essa carência já surgiu, porque a abordagem metodológica pensada 

exigia o conhecimento do nível em que os alunos se encontravam, de forma a 

poder preparar a organização e gestão das diferentes variáveis da aula. 

Em certa reunião de núcleo de estágio, surgiu na discussão se não se 

devia chamar avaliação prognóstica em vez de diagnóstica e eis o que se 

passou: “Outra discussão interessante surgiu quando a Laura perguntou à 

professora se achava que se deviam fazer correções aquando de uma 

avaliação diagnóstica. A professora, antes de responder, perguntou a nossa 

opinião e nós demos. Na minha opinião, penso que se podem fazer pequenas 

correções, pois não vamos ensinar nada de novo, quanto muito vamos 

relembrar algo que já foi apreendido, mas que por qualquer motivo estava 

esquecido. O facto de estar esquecido não quer dizer que o aluno não saiba 

fazer. Além disso, é possível dar feedbacks a 2 alunos durante uma avaliação 

diagnóstica e um apreender a informação e outro não. Isto demonstra que há 

diferenças entre estes dois alunos, que se vão refletir na avaliação diagnóstica. 

É que não se pode separar o cognitivo do motor. Neste caso, se é correto dar 

feedbacks durante a avaliação diagnóstica, porque não mudar o nome para 

avaliação prognóstica?!” (Reflexão Diário de Bordo – 20/9/2012) 

Reforçando o que foi dito anteriormente, e num tom de síntese, uma aula 

de avaliação diagnóstica é uma aula como qualquer outra, isto é, é uma aula 

em que se pretende que haja aprendizagem por parte dos alunos, logo dar 

feedbacks numa aula de avaliação diagnóstica é perfeitamente válido. 
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4.1.4.5.2. Formativa 
 

De acordo com o Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por Monteiro, 

2006, pp. 184-187), “a avaliação formativa é a principal modalidade de 

avaliação do ensino básico, assume um caráter contínuo e sistemático e visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 

aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Fornece ao 

professor…informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho.”. 

Segundo o artigo 12º do Decreto-Lei acima mencionado “a avaliação formativa 

determina a adoção de medidas de diferenciação pedagógica adequadas às 

caraterísticas dos alunos e às aprendizagens a desenvolver.” 
 

A avaliação formativa é importante por dois motivos principais. Primeiro 

porque permite ao professor verificar se o processo de ensino-aprendizagem 

está a ser eficaz, isto é, se realmente os alunos estão a aprender. Se isso não 

estiver a acontecer é um sinal que o professor deve ter em conta para alterar a 

sua metodologia de ensino e a tipologia de tarefas propostas. O segundo é o 

de permitir ao professor formular uma avaliação sobre as habilidades motoras 

de cada um aluno na respetiva modalidade, ou seja, permitir ao professor aferir 

de que forma o aluno está a evoluir durante as aulas daquela unidade didática. 

Isto é também importante e útil em situações excecionais, como por exemplo 

quando um aluno falta à aula de avaliação sumativa o professor pode socorrer-

se dos apontamentos da avaliação formativa para definir uma avaliação para o 

tal aluno, não necessitando desta forma de fazer uma avaliação extra. 

Apesar destes dois motivos serem válidos, penso que o primeiro motivo 

é realmente o mais importante para o professor, isto porque o seu grande 

objetivo é Ensinar e para isso é essencial aferir se os alunos estão a aprender. 

Só quando existe aprendizagem é que o professor pode afirmar que ensinou. 

 “Sendo a última aula desta modalidade, obrigatoriamente tive que realizar a 

avaliação sumativa. Felizmente (à exceção de uma aluna que está doente) 
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todos os alunos fizeram aula prática. Relativamente à aluna que não fez aula 

prática, vou ter de me socorrer das informações que recolhi ao longo das aulas 

de voleibol (avaliação formativa/contínua), apesar de que essas informações 

não são tão criteriosas como as que hoje recolhi.” (Reflexão aula – 29/5/2013) 

Face ao exposto, depreende-se que a avaliação formativa tem um papel 

decisivo para que o sucesso do processo de ensino aprendizagem seja 

atingido. 

 

 

4.1.4.5.3. Sumativa 
 

Por último, no que concerne à avaliação sumativa, o Despacho 

Normativo nº 1/2005 (cit. por Monteiro, 2006, pp. 184-187), afirma que “a 

avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas 

para cada disciplina e área disciplinar.”. 
Segundo o artigo 11º do Decreto-Lei também acima mencionado a “avaliação 

sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, tem como objetivos 

a classificação e a certificação.” 

 

A Avaliação Sumativa é, assim, o momento em que o aluno é avaliado 

ao nível das habilidades motoras no contexto prático e ao nível da cultura 

desportiva em contexto teórico – teste escrito, portanto é uma avaliação que 

está dividida em duas componentes, uma de cariz prático e outra de cariz 

teórico. É, digamos, a última possibilidade para quem ainda não conseguiu 

atingir os objetivos através da avaliação formativa. 

 

Em certa reflexão referi que “Em momentos de avaliação anteriores, por 

vezes, deixei para a última aula a avaliação sumativa da modalidade em 

questão. Em outras modalidades, como são abordadas na escola, é possível 

fazer a avaliação numa aula posterior, mesmo que seja de outra modalidade, 

reservando um tempo para o efeito. No caso da natação isso não é possível, 
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pois não é viável vir à piscina fazer uma ou outra avaliação que ficou por fazer! 

Assim, aproveitei a aula de hoje para fazer a avaliação sumativa e fiz bem, 

porque faltaram 2 alunos e assim posso avaliá-los na última aula.” (Reflexão 

aula – 26/4/2013), no entanto esta estratégia também teve o seu lado negativo 

“O primeiro facto que quero constatar foi o grande número de alunos 

dispensados da prática. Apontando as mais diversas justificações (lesões, má 

disposição e menstruação) foram 6 os alunos que pediram dispensa da prática. 

Independentemente de ser verdade ou não, importa reter que como a avaliação 

já foi realizada torna-se “dispensável” fazer aula prática, porque (devem pensar 

eles) não têm nada a perder. Se por um lado fazer as avaliações na penúltima 

aula é útil para o caso de faltar alguém, por outro lado é propício a que este 

tipo de dispensas ocorra com maior incidência.” (Reflexão aula – 3/5/2013). 

Relativamente aos testes escritos, umas vezes foram realizados durante 

as aulas finais da própria Unidade Didática e outras vezes foram realizados 

posteriormente. O facto de terem um peso de 10% na nota final de cada 

modalidade, acaba por ser um fator que leva a pouco empenho por parte dos 

alunos, sendo que as notas eram sempre muito díspares, em que realmente 

havia alunos que tiravam muitas boas notas e outros notas muito más. 

Encaro esta situação como normal face às características da minha 

turma e passo a explicar: quer em reuniões de conselho de turma, quer por 

comparação com as turmas de outros colegas estagiários, constatei que os 

meus alunos não eram minimamente aplicados. Sendo uma turma de Ciências 

socioeconómicas e tirar as notas que tiravam a matemática e economia, não é 

de esperar que estudassem para um teste de Educação Física, quando a 

percentagem do teste na avaliação final era mínima. Por outro lado, como 

tinham consciência que tinham bons desempenhos motores descuravam a 

vertente da cultura desportiva, onde se encaixa o teste escrito. 
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4.1.4.5.4. As primeiras avaliações vs Últimas 
avaliações 

 

De todas as tarefas que um professor tem, provavelmente a avaliação é 

a mais difícil, por ser a mais ingrata. Ter que avaliar alguém pressupõe 

responsabilidade, reflexão, critério e justiça em todo o processo, se bem que 

este último aspeto é muito subjetivo no contexto avaliativo e é o que torna a 

missão, como disse antes, ingrata.  

Por ser um tema que tenho alguma dificuldade em expor os significados 

atribuídos, até porque já passou algum tempo, decidi abordar esta temática 

através da análise e comparação entre dois excertos retirados do meu diário de 

bordo. Estes excertos acabam por dar um retrato mais fiel, pois foram 

elaborados no momento em que a ação aconteceu. 

Os sentimentos muitas vezes influenciam a forma como escrevemos e 

transmitimos aquilo que nos vai na cabeça, por isso acredito que os excertos 

apresentados, que são genuínos e sinceros, ilustram bem os pensamentos que 

me invadiam a cabeça nos respetivos momentos em que aconteceram. 

 

 

Primeiras avaliações: 

“No planeamento da aula tive o cuidado de deixar tempo, que eu pensei ser 

suficiente, para conseguir avaliar todos os alunos, pois só na situação de jogo é 

que a turma se dividia. No exercício das sequências não consegui avaliar toda 

a gente em todos os batimentos, mas no exercício de jogo, como só tinha 4 

ações táticas, consegui avaliar todos os alunos. O tempo que sobrou no jogo 

para avaliação, aproveitei para avaliar elementos técnicos de alguns alunos, os 

que não tinha conseguido no exercício das sequências. Aliado a todos estes 

cuidados e preocupações, normais num processo de avaliação que se quer o 

mais justo possível, pedi ao meu colega de estágio Daniel para filmar a aula 

com a sua camera. Deste modo, em casa, caso tenha dúvidas aquando da 

realização da avaliação, posso esclarecê-las e assim tornar a avaliação mais 

justa e ficar de consciência tranquila.” (Reflexão aula – 2/11/2012) 
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Últimas avaliações: 

 Numa das minhas últimas avaliações referi o seguinte: 

 

“Se as primeiras avaliações foram mais difíceis, estas últimas acabam por se 

tornar mais fáceis, porque também arranjamos estratégias para conseguir 

avaliar todos os alunos (no início socorríamo-nos de filmagens de forma a 

salvaguardar a nossa posição, pois podíamos não conseguir avaliar alguém no 

momento da aula, mas depois podíamos ver a ação do aluno, ou, também, tirar 

dúvidas no caso de um ou outro aluno). Prova disso foi que no final da aula 

tinha conseguido preencher a tabela que tinha como apoio à avaliação. Além 

disso, durante a aula, foi dando feedbacks a alguns alunos de forma a eles 

melhorarem e poderem ter melhores notas, sim porque o momento de 

avaliação também é um momento de aprendizagem. Porque não valorizar um 

aluno se ele no momento de avaliação conseguir aprender a fazer um gesto 

técnico, por exemplo, que antes ainda não conseguia?! Isto para opinar que o 

momento de avaliação não tem de ser um mero momento de atribuição de 

notas aos alunos, até porque todas as aulas são poucas e quanto mais 

conseguir ensinar, maior vai ser o meu sentimento de missão cumprida e, 

logicamente de satisfação pessoal e profissional por ter conseguido contribuir 

para o desenvolvimento e crescimento dos alunos.” (Reflexão aula – 

29/5/2013). 

 

 E porque se tratava da última semana de aulas e o processo avaliativo 

não me “saia da cabeça”, voltei a refletir acerca do assunto, escrevendo as 

seguintes palavras: 

 

“Apesar de as avaliações agora serem mais fáceis de realizar do que as 

primeiras, faço sempre por reservar um tempo considerável de forma a não 

correr o risco de não conseguir avaliar algum aluno. O facto de fazer a 

avaliação na penúltima aula é também para precaver algum aluno que falte ou 

assim, todavia hoje não foi o caso. Apenas um aluno não fez aula prática por 
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ter torcido o pé na aula anterior. Estas avaliações finais são mais fáceis que as 

iniciais sobretudo devido à experiência que fomos acumulando ao longo do ano 

letivo. Experiência essa caraterizada por vários fatores, nomeadamente: 

 Segurança; 

 Conhecimento das matérias; 

 Foco no essencial; 

 Tranquilidade; 

 Confiança; 

 Conhecimento dos alunos. 

No início do ano, a experiência era reduzida (se não mesmo nula), então 

a nossa capacidade de avaliar era suportada pelo conhecimento das matérias 

e pelo foco no essencial. Aliado a isto tínhamos um fator negativo – ansiedade, 

que agora não faz sentido, pois apercebemo-nos que a gestão do processo de 

ensino-aprendizagem começa a ser encarada de forma natural: planeamento – 

conceção – realização e avaliação. É, portanto, através de um conjunto de 

fatores que a nossa competência profissional vai evoluindo positivamente ao 

longo da nossa formação. Formação esta que não é finita, pois estamos 

sempre a adquirir novas aprendizagens, ou através de situações 

protagonizadas pelos alunos ou através de experiências/estratégias que vamos 

fazendo ao longo do ano letivo. Se nas primeiras avaliações, tentava observar 

para um aluno determinado tempo e ficar à espera de conseguir ver todos os 

critérios de êxito, agora observo todos e conforme eles vão cumprindo os 

critérios vou anotando. Assim, hoje, fiz a última avaliação desde ano de estágio 

sem grandes problemas. Também é verdade que o facto de ser futebol ajudou 

a que assim fosse, pois o meu nível de conhecimento é maior, mas para a 

avaliação anterior de voleibol o sentimento é recíproco.” (Reflexão aula – 

31/5/2013) 
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4.1.4.5.5. De um número se faz uma classificação 
 

Para a realização de toda e qualquer avaliação diagnóstica ou sumativa 

são elaborados critérios de êxito com uma escala que normalmente usamos de 

1 a 5, em que o 1 significa que não cumpre o critério e o 5 que cumpre sempre. 

No entanto, nem sempre foi assim, porque inicialmente utilizamos escalas de 1 

a 3 ou “realiza, não realiza e realiza às vezes”. Porque o estágio também é o 

momento de experimentarmos, de errarmos e de corrigirmos as nossas opções 

(sem por em causa a avaliação ou aprendizagem dos alunos) foi através desta 

experimentação que cheguei à conclusão que a escala de 1 a 5 acaba por ser 

mais justa, pois permite distinguir melhor os alunos quando comparado com 

uma escala com menos valores. Esta conclusão é válida para todas as 

modalidades da avaliação, isto porque, se se pretender, por exemplo, trabalhar 

determinada modalidade por grupos de nível, quanto maior for a especificidade 

da informação que tiver na nossa posse, melhor será realizada a planificação e 

organização da aula. Obviamente que isto torna o processo de avaliação 

também mais difícil, mas se no início não utilizamos estas escalas e no fim do 

estágio já as utilizamos tem muito a ver com o que foi escrito na temática 

anterior.  

O processo de transformar a soma dos critérios em valores de 0 a 20 

surge com a matemática e com as folhas do Excel. As percentagens que são 

atribuídas previamente às diferentes categorias transdisciplinares e, 

posteriormente, a cada componente das habilidades motoras (parte técnica e 

tática) vão fazer com que um conjunto de somas, multiplicações e divisões 

deem origem a uma nota de 0 a 20. Se é justo ou não é justo, eu penso que é 

justo, pois é um sistema equitativo que coloca todos os alunos em igualdade de 

circunstâncias, pois as contas e as fórmulas são iguais para todos. 

Obviamente que depois existe a ponderação final que permite ao 

professor comparar e diferenciar os alunos com níveis similares, isto tendo em 

conta o seu histórico nas diferentes variáveis. 
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 Na minha turma em particular, tinha um aluno com atestado médico, em 

que as notas dele tinham percentagens diferentes, de acordo com o projeto 

educativo da ESMGA. 

Assim, ao longo do ano letivo além das tarefas que fui solicitando 

durante as aulas de forma a integrar o aluno o mais possível nas aulas de 

Educação Física, solicitei-lhe a elaboração de trabalhos sobre as modalidades 

que estavam a ser abordadas. Relativamente aos testes escritos, como a 

limitação do aluno não era do ponto de vista cognitivo, ele realizou o mesmo 

teste que os colegas. Esta acabou por ser a forma encontrada para que ele não 

se sentisse diferente mas, pelo contrário, se sentisse mais um elemento 

daquela turma.  
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4.2. O Envolvimento dos Alunos nas Aulas de Educação 
Física 

 

4.2.1. Resumo 
 

O presente estudo nas aulas de Educação Física, mais especificamente 

compreender o porquê da falta de motivação dos alunos e a falta de 

pontualidade. A recolha de dados foi efetuada por recurso a um questionário, 

dividido em três grandes componentes: dados caraterizacionais, questões 

acerca da motivação e questões sobre a pontualidade. Participaram no estudo 

24 alunos do 11º ano. Os dados foram analisados recorrendo a frequências e 

análise de conteúdo das questões abertas. Os principais resultados mostram 

que a motivação para as aulas de Educação Física é maior na dimensão do 

empenho e menor na pontualidade. De facto os alunos gostam da disciplina e 

sentem-se motivados, no entanto o facto se as duas aulas serem às 8.30h e 

alguns deles terem atividades extracurriculares levam a atrasos sistemáticos. 

As causas para a falta de motivação, logo menos empenho, nos casos 

analisados prendem-se essencialmente com gostos pessoais e não como a 

modalidade é lecionada 

 

4.2.2. Introdução 
 

A motivação é um conjunto de fatores que determinam uma atitude ou 

uma conduta11. Fatores esses que podem ser intrínsecos ou extrínsecos.  

A motivação intrínseca pode ser vista como o interesse de um indivíduo, 

neste caso de um aluno, pelos aspetos inerentes à atividade, e a motivação 

extrínseca pode ser vista como o interesse em realizar uma tarefa tendo em 

conta o ressarcimento externo a essa mesma tarefa. 

                                            
11 Segundo o dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora, edição 2009. 
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Marzinek e Neto (2007) corroboram a afirmação anterior, afirmando que 

o conceito de motivação se divide em duas componentes. A motivação 

extrínseca, que compreende fatores externos que levam os jovens à prática da 

atividade física, como, por exemplo, influência de colegas, dos pais e do 

professor. Já a motivação intrínseca inclui fatores internos, como o prazer, 

satisfação, força de vontade em realizar as aulas de Educação Física. 

Outro autor que também atesta a afirmação é Fonseca (1993b), que 

afirma que a motivação se refere a um estado do organismo que resulta da 

interação de fatores internos, como a personalidade, e de fatores externos, 

como os contextos de realização de tarefas, que são determinantes do 

comportamento. 

No contexto do ensino, as duas componentes da motivação são 

bastante importante na persecução do objetivo principal – um processo de 

ensino-aprendizagem eficaz (em que há realmente aprendizagem) e qualidade 

(utilização de metodologias apropriadas a um potenciamento da 

aprendizagem). No mesmo entendimento desta afirmação, Alves (2003) refere 

que a motivação desempenha um papel fulcral na relação de ensino 

aprendizagem, sendo essencial em qualquer ambiente, conteúdo ou momento 

para uma execução bem-sucedida. 

A motivação, face à sua grande influência no sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem, é um tema bastante estudado no âmbito da Educação 

Física. O elevado número de documentos, trabalhos e relatórios sobre esta 

matéria nas bases de pesquisa comprova a importância mencionada 

anteriormente. 

O mote para este estudo surgiu ao longo do primeiro período, mais 

especificamente quando constatei que muitos alunos da minha turma não eram 

pontuais. Dei por mim a pensar que a falta de pontualidade podia estar ligada a 

vários fatores, nomeadamente à falta de motivação, empenho ou simplesmente 

à falta de responsabilidade, em resultado de não acordarem a tempo de fazer 

as suas tarefas matinais e se deslocarem para a Escola. A falta de respostas e 

certezas relativamente aos fatores que provocavam os atrasos levaram-me a 

investigar a questão, para melhor poder intervir, no sentido de alterar a 
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situação. Deste modo, as teriam início com a presença de todos os alunos e, 

assim, não comprometer os objetivos da aula. De referir que as duas aulas 

semanais desta turma tinham início às 8.30h.  

Outro fator que me fez avançar com a exploração desta temática foi a 

necessidade de perceber melhor alunos, pois conforme fui fazendo as 

avaliações, constatei que a turma tinha bastantes capacidades ao nível das 

habilidades motoras (quando comparada com as turmas dos meus colegas 

estagiários), no entanto as suas notas não foram muito elevadas ou não 

corresponderam à avaliação das habilidades motoras, pois a nota dos 

conceitos psicossociais interfere na avaliação final. Este facto deixou-me, de 

certa forma, frustrado, porque o comportamento deles estava a influenciar 

negativamente a sua classificação. Pois, como é sabido as aprendizagens no 

âmbito da Educação Física vão muito além das Habilidades Motoras. Outras 

aprendizagens que trespassam as categorias transdisciplinares, como a 

Fisiologia e Condição Física, Cultura Desportiva e Conceitos Psicossociais são 

também fundamentais e contribuem de forma decisiva para um ensino eficaz e 

de qualidade e, consequentemente, para a avaliação dos alunos. 

Este estudo assume como ponto-chave os conceitos psicossociais, 

porquanto são cruciais na aula de Educação Física e em todo o percurso 

curricular do aluno. Esta noção está plasmada no Projeto Curricular de Escola 

que lhes atribui uma percentagem de 20%. Ao longo das Unidades Didáticas, 

esta categoria esteve sempre presente, tendo havido uma incidência nos 

seguintes conceitos psicossociais: 

 Atletismo - autonomia, fair-play, concentração, cooperação, empenho, 

pontualidade, respeito, assiduidade e hábitos de higiene; 

 Ginástica Acrobática – espírito de equipa, respeito, cooperação, 

concentração, disciplina e empenho. 

 

Deste modo, a procura de estratégias que combatessem a falta de 

pontualidade, bem como de envolvimento dos alunos nas aulas assumiu-se 

como fundamental na procura de melhorar as aprendizagens dos meus alunos. 

Importa ainda atender a que no 11º ano a nota de Educação Física ainda conta 
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para a avaliação, e face ao facto de todos eles terem intenções de seguir para 

o Ensino Superior, esta assume uma importância ainda mais relevante.  

 

4.2.3. Objetivos  
 

Objetivo Geral 

 Caraterizar e compreender o envolvimento dos alunos nas aulas de 

Educação Física pela identificação da conceção que eles possuem da 

disciplina. 

Objetivos Específicos 

 Detetar o nível de motivação dos alunos para as aulas de Educação 

Física, nomeadamente nas dimensões da pontualidade e do empenho; 

 Procurar identificar as causas e as consequências dos níveis de 

motivação e de pontualidade para o processo de ensino-aprendizagem; 

 Refletir e definir estratégias potenciadoras de alteração de 

comportamentos ao nível da pontualidade e empenho doa alunos e 

consequentemente da melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 Analisar os efeitos das estratégias definidas. 
 

4.2.4. Metodologia 
 

No presente estudo procura-se investigar a problemática, da 

pontualidade relacionada motivação para a participação nas aulas de 

Educação Física. Neste enquadramento, este estudo é uma aproximação ao 

método Investigação-Ação, com o objetivo de procurar respostas a uma 

dificuldade percecionada durante o estágio profissional 

Nesse sentido, a realização deste estudo visa auxiliar entende-se como 

a resolução das problemáticas surgidas da prática, de modo a alterar, agir, 

adaptar e aperfeiçoar a nossa ação, enquanto estudantes-estagiários. 
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Na primeira fase procurou-se indagar motivação e pontualidade dos 

alunos, para, a partir da análise, procurar encontrar estratégias para aplicar nos 

segundo e terceiro períodos, capazes de alterar as suas condutas.  

  

4.2.4.1 Participantes 
 

O estudo teve como participantes os alunos de uma turma do 11º ano do 

ensino secundário, da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, num 

total de 24 (17 do sexo masculino e 7 do sexo feminino). As idades estão 

compreendidas entre os 16 e 19 anos e a média é de 16,8 anos. 

 

4.2.4.2 Instrumento 
 

 Para o estudo em questão foi elaborado um questionário (Anexo II), 

composto por três partes:  

 1ª Parte – Dados Caraterizacionais; 

 2ª Parte – Motivação; 

 3ª Parte – Pontualidade.     

 A primeira parte contém questões caraterizacionais, nomeadamente 

identificação do aluno e algumas questões do seu quotidiano matinal, como 

questões alimentares e de transporte casa-escola. 

 A segunda parte do questionário incorpora questões relacionadas com a 

motivação nas aulas de Educação Física, as preferências por determinadas 

modalidades e o horário das aulas. 

 A terceira, e última parte do questionário, engloba dados relativos à 

pontualidade dos alunos. As questões vão ao encontro de tentar perceber o 

porquê de tantos atrasos, as consequências disso e o que se pode fazer para 

alterar essa conduta. 

 O processo de construção do questionário resultou de uma consulta à 

literatura, nomeadamente nas conceções enunciadas por Crum, B. (1993) e 
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outras relativas aos elementos que importava analisar nos meus alunos e que 

não faziam parte das conceções de Crum, B., tendo resultada uma primeira 

versão. Posteriormente foi objeto de análise por uma doutorada em Ciências do 

Desporto (orientadora), dando lugar á versão final. 

 

4.2.4.3 Procedimento de recolha e de análise 
 

Os questionários foram entregues aos alunos, precedidos de uma breve 

explicação e apresentação do propósito do estudo. Foi distribuído e preenchido 

durante uma aula de Educação Física, na presença do professor que 

esclareceu as dúvidas que surgiram.  

Face ao facto de o que se pretendia era procurar compreender o 

envolvimento dos alunos nas aulas de EF, na análise dos dados procurou-se 

identificar a conceção dos alunos acerca da EF. Deste modo, o quadro 

categorial foi definido a priori tendo por base as conceções enunciadas por 

Crum, B. (1993): 

 Condição Física – o objetivo é contribuir para “A competência dos 

alunos no desempenho das capacidades tecno motoras 

(aprendizagem tecno motora) ”  

 Recreação/Lazer – nesta conceção a Educação Física e o Desporto 

Escolar são entendidos como elementos contributivos para “Um 

enriquecimento da vida escolar aqui e agora pelo oferecimento de 

oportunidades para a alegria lúdica e para o esforço e a excitação 

desportivos.”  

 Aprendizagem - A Educação Física e o Desporto Escolar contribuem 

também para “O aumento do conhecimento e capacidade de 

reflexão dos alunos necessários para dominar os problemas 

surgidos em contextos desportivos, que são governados por regras, 

alteráveis e em alteração (aprendizagem cognitiva e reflexiva).”  

 Conceitos Psicossociais -- Relativamente a este ponto, o autor 

afirma que “A competência dos alunos no tratamento de problemas 
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socio motores e no desempenho de capacidades socio motoras 

(aprendizagem socio motora” e “O desenvolvimento de laços 

afetivos positivos com o exercício, o jogo, o desporto e a dança 

(aprendizagem afetiva) ” são exponenciados pela Educação Física e 

pelo Desporto Escolar.  

 

Além destas categorias foram definidas outras a posteriori na medida em 

que parte do conteúdo informativo não se enquadrava no quadro categorial 

previamente definido. Além da análise de conteúdo, recorreu-se ao cálculo das 

frequências. 

4.2.4.4 Resultados  
 

As aulas de Educação Física da turma em questão eram às quartas e 

sextas-feiras, das 8.30h às 10h. Ao longo do ano letivo, em todas aulas houve 

alunos que chegaram atrasados, uns excecionalmente e outros de forma 
“crónica”. 

1. Dados Caraterizacionais 
 
  Rotinas diárias 

Os alunos, na generalidade, levantam-se entre as 7.30h e as 7.59h 

(figura 10) e, felizmente, praticamente todos tomam pequeno-almoço (21 em 

24). É um ponto relevante, pois além de ser a refeição mais importante do dia, 

as duas aulas de Educação Física são às 8.30h, então se já é mau passar 

muitas horas sem comer, mais grave se torna quando se junta fazer exercício 

físico em jejum. Como é expectável, quase todos tomam o pequeno-almoço em 

casa (22 em 24). Como a maioria mora perto da Escola, grande parte da turma 

sai de casa entre as 8.15h e as 8.29h (figura 11). 
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Figura 11 - intervalos de tempo que os alunos saem de casa. 

 

 Meio de Deslocação 
A forma como os alunos se deslocam para a Escola varia em igual 

número entre quem vem de carro e a pé (figura 12). Uma pequena parte dos 

alunos desloca-se de transportes públicos e apenas uma aluna, por vezes, se 

desloca de comboio (figura 12). Como a maior parte mora perto, demoram 

entre 6 a 10 minutos a fazer o percurso e outros ainda menos tempo. Os que 

demoram mais tempo são os que moram longe e vêm de transportes públicos 

(figura 13). No entanto, a maioria dos alunos que habitualmente chegam 

atrasados são os que se deslocam de carro. 
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Figura 10 - intervalos de tempo em que os alunos de levantam da cama. 
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Figura 12 - meio de transporte utilizado para fazer o trajeto casa-escola. 

 

  
Figura 13 - intervalos de tempo que os alunos demoram a fazer o percurso casa-escola. 

 

 Motivação 
Relativamente ao gosto pela Educação Física, a esmagadora maioria 

refere que sim (23 em 24). As respostas que tiveram mais votos têm a ver com 

o gostar de desporto e de trabalhar a condição física. As questões da 

recreação/lazer e aprendizagem de novas modalidades também merecem 

particular destaque (figura 14). Nas modalidades, as que os alunos gostam 

mais são as de caráter coletivo (figura 15), enquanto que o que gostam menos 

são as modalidades de caráter individual (figura 16). No entanto verifica-se 

uma contradição, pois se por um lado gostam de Educação Física porque 

“ajuda a manter a forma”, por outro lado gostam menos condição física. Isto 
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leva a pensar que gostam de manter a forma, mas não gostam de exercícios 

que cansem muito ou que exijam mais para manter a forma.  

 As diferentes modalidades abordadas interferem na motivação dos 

alunos (21 respostas afirmativas em 24). Por exemplo, é diferente o número de 

alunos que gostam de modalidades coletivas (futebol e voleibol) em detrimento 

das individuais (dança, ginástica acrobática), logo quando são abordadas umas 

ou outras a motivação tende a ser diferente. 

 Um outro dado interessante é que para mais de metade da turma (14 

alunos em 24) o tempo horário da aula influencia a sua motivação para a aula. 

Se o “despertar para o dia” recolhe a maior parte das respostas, outras como 

“ainda ter sono” ou “se fosse às 10.20h não chegava tanta gente atrasada” 

também recolheram votos e aparecem para justificar a motivação (figura 18). 

 A palavra-chave deste estudo de investigação-ação é a motivação, 

importa-me também saber o que os alunos têm gostado mais nas aulas e 

menos. Relativamente ao que têm gostado mais, a escolha de diferentes 

modalidades, a metodologia/diferentes exercícios e o professor estagiário 

foram as respostas que obtiveram maior número de respostas. Quanto ao que 

têm gostado menos, as modalidades individuais e as instalações acolhem o 

maior número de respostas (figura 19). Importa esclarecer que a questão das 

instalações remete-se para o problema que existiu com a água quente. Quando 

os alunos preencheram o questionário este problema existia e estava bem 

presente na sua memória, daí um elevado número de alunos ter aproveitado o 

questionário para demonstrar a sua insatisfação face ao problema. 
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Figura 14 - justificação dos alunos à pergunta: gostas de EF 

 

 

Figura 15 - o que os alunos gostam mais e menos de fazer nas aulas de EF. 
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Figura 16 - justificações para o “sim”. 

 

 
Figura 17 - diferenças entre o que faz estar empenhado ou não. 
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Figura 18 - Justificação para a resposta à questão anterior. 
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 Pontualidade 
  Na minha opinião, quando uma pessoa está motivada para determinado 

compromisso, faz por cumprir na íntegra, nomeadamente ser pontual e 

assíduo. Desta forma, a motivação e pontualidade para mim estão 

interrelacionados. Com esta parte do questionário tentei perceber que 

importância os alunos dão a este conceito psicossocial presente em todas as 

modalidades ao longo do ano. O facto de muitos alunos chegarem também 

atrasados levou-me a tentar perceber o motivo desses atrasos. 

 Surpreendentemente, a maioria dos alunos considera-se pontual (16 

respostas afirmativas em 24), no entanto a pontualidade altera-se conforme as 

atividades (9 alunos em 24), por exemplo escola e treinos. Aliás, na pergunta 

em que a questão é “em que és menos pontual?” a resposta que obteve mais 

votos foi “Escola” (com 3 respostas em 6), todavia todas as atividades matinais, 
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Figura 19 - o que têm gostado mais e menos nas aulas de EF. 
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independentemente da sua tipologia, também surgem nas respostas (figura 

12). A maior parte dos alunos (15 em 19) considera que os atrasos não são 

habituais e apenas 4 confirmam que são. 

 Desta forma, importa-me perceber os motivos desses atrasos. As 

respostas que surgiram mais vezes são o “adormecer/cansaço” com 9 

respostas e o trânsito/vir a pé com 4 respostas e transportes públicos com 3 

respostas (figura 21). 

Visto que estamos a falar de alunos do ensino secundário e já é suposto terem 

um nível de responsabilidade adequado à sua idade. Como tal pretendi aferir 

que implicações é que eles acham que existem quando se atrasam e quais as 

consequências que devem recair sobre esses atrasos. 

 Quanto às implicações, 4 alunos em 10 afirmou que prejudicava o 

planeamento do professor e outros 4 que interrompiam a aula. Acabaram por 

não dar tanta importância ao fato de não fazerem os exercícios todos (figura 

22). Especificamente para as aulas de Educação Física, o “atrasar a aula” e 

“prejudicar o planeamento” obtiveram um total de 9 respostas em 21 (figura 

23). Marcar faltas ou castigar fisicamente são as respostas que mais surgem 

como medidas que o professor deve tomar na opinião dos alunos (figura 24). 

69% dos alunos afirmam que se saírem mais cedo de casa conseguem evitar 

chegar atrasados (figura 25). As respostas dos alunos levam a pensar que a 

mudança é uma questão de força de vontade; de facto, só eles conseguem 

mudar a sua atitude para melhor se realmente quiserem que assim seja, pois 

estes têm consciência do que os leva a não cumprirem com os horários. Se 

fosse o contrário, possivelmente precisariam da ajuda de alguém para 

chegarem à fonte do problema, mas não é o caso para a maioria dos alunos 

atrasados. 
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Figura 20 - comparação entre o que os alunos são mais pontuais e não são. 

 

 
Figura 21 - justificações para os atrasos. 
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Figura 22 - implicações dos atrasos segundo os alunos. 

 
Figura 23 - implicações específicas para as aulas de Educação Física. 
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dos atrasos
Reduz o tempo útil da aula

Atrasa a aula
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Figura 24 - medidas que o professor pode aplicar face aos atrasos. 

 

 
Figura 25 - alterações aos ritmos diários que promovam mudanças de comportamento. 
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No caso de habitualmente chegares atraso 
às aulas, o que é que consideras que podes 
alterar nos teus ritmos diários de modo a 

chegar pontualmente às aulas?

Acordar mais cedo

Deitar mais cedo

Vir para a Escola de carro

Parar de esperar pelo irmão

Sair mais cedo de casa
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 Estratégias vs Resultados alcançados 
 

 As estratégias utilizadas foram sendo distintas ao longo do ano letivo, 
pois nenhuma se revelou suficientemente eficaz. 

 No primeiro período, quando detetei o problema, a estratégia adotada 

passou por começar a marcar falta no livro de ponto após três faltas de atraso. 

Esta estratégia perdeu viabilidade, pois os alunos que chegavam atrasados 

tinham muita facilidade em arranjar justificações, inclusive dos próprios pais. 

Contudo, também reconheço que era uma estratégia pouco pedagógica, com 
que não me satisfazia.  

 Deste modo, no segundo período decidi adotar outra estratégia que 

envolvesse propostas que eles não gostassem de fazer.  Assim, quando 

chegavam atrasados tinham que elaborar um relatório escrito da aula. O 

relatório tinha de ser entregue num intervalo de 48h após a aula. Caso não 

fosse entregue teriam uma penalização na componente avaliativa referente aos 

conceitos psicossociais, nomeadamente no item da responsabilidade. Nalguns 

alunos a estratégia funcionou, mas nos casos “crónicos” não teve os resultados 

visados. Estes alunos mostraram-se pouco preocupados com a realização da 
tarefa e se os faziam era com um investimento mínimo.  

 No que concerne ao terceiro período, e face aos parcos resultados que 

obtidos, decidi ser mais radical. A minha atitude não passou por pedir 

trabalhos, mas sim por penalizar mais firmemente a pontuação dos conceitos 

psicossociais. Como? No final de cada aula, ao longo de todo o ano letivo, os 

alunos tinham de fazer a autoavaliação, isto tendo em conta vários itens que se 

alteravam de modalidade para modalidade, como a pontualidade, empenho, 
responsabilidade, etc. A avaliação era feita numa escala de 1 a 5. 

 Os alunos reincidentes, mesmo avaliando-se com uma nota superior, 

aquando da minha ponderação, esta tinha sempre em conta se tinham 

chegado atrasados, isto independentemente do comportamento ao longo da 
aula. 
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4.2.4.5 Discussão 
 

Na tentativa de dar resposta aos pressupostos de uma discussão, que 

requerem uma literatura e a minha interpretação do autor, procurarei discorrer 

acerca dos principais resultados, contextualizados à realidade daquela escola e 

daquela turma especificamente. Assim, tendo em conta o que os resultados 

evidenciam como principais motivos para os atrasos e para a falta de 

motivação para as aulas são os gostos pessoais, a condição física e a falta de 

responsabilidade na hora de sair de casa, parece ficar evidente que são os 

fatores intrínsecos que assumem maior relevância na falta de motivação. De 

facto, os gostos pessoais e o não gostar de condição física pode ser explicado 

por motivos intrínsecos. Pois, a motivação intrínseca tem que ver com a 

“personalidade” e com a “força de vontade” como afirmam os autores Fonseca 

(1993b) e Marzinek e Neto (2007). Já a falta de responsabilidade na hora de 

sair de casa, além do motivo intrínseco, é também justificada por fatores 
extrínsecos, pois alguns vêm de carro para a escola com os pais.  

Qual a minha interpretação pessoal? Penso que são “sinais dos tempos 

atuais”. Antigamente para se conseguir algo era necessário trabalhar e batalhar 

muito. Para se ter acesso ao quer que fosse era necessário ir aqui, acolá, 

procurar, pesquisar. Havia respeito pelas instituições e, mais importante, pelas 
pessoas. 

Hoje em dia, está tudo à distância de um clique, é tudo muito fácil e 

acessível. O “relaxismo” e a mentalidade fácil são uma tendência dos nossos 

dias. Dando um exemplo concreto: pouco importa a um aluno tirar 17 em vez 

de 19 a Educação Física, porque apesar de contar para a média de acesso ao 

ensino superior (pelo menos nos 11º e 12º anos), se não entrar numa 

faculdade pública entra numa privada. E, se entrar numa privada, mais tarde 

pode pedir transferência para uma pública. 

Pelas conversas com os alunos, pelo que vi e sabia do estatuto 

socioeconómico da maioria dos alunos da turma, esta interpretação parece 
encaixar no perfil apresentado anteriormente.  



112 
 

Em suma, apesar de os pais terem alguma responsabilidade nos atrasos 

dos seus educandos, pois além de permitem esse facilitismo, pouco ou nada 

fazem para o combater, os motivos intrínsecos parecem explicar a 
generalidade dos resultados obtidos. 

 

4.2.4.6 Conclusão 
 

Agora que análise dos dados está concluída, importa conceber um 

quadro conclusivo, tendo em conta os objetivos específicos delineados para o 
presente estudo. 

Assim, é possível concluir que o nível de motivação para as aulas de 

Educação Física é maior na dimensão do empenho e não tanto na 

pontualidade. De facto os alunos gostam da disciplina e sentem-se motivados 

de forma geral, no entanto o facto de as duas aulas serem às 8.30h e alguns 
deles terem atividades extracurriculares conduzem a atrasos sistemáticos.  

As causas desses atrasos são o facto de chegarem a casa tarde dos 

treinos e, ao longo de um ano letivo, o cansaço é cada vez maior, pelo que 

tendem a dormir até ao limite máximo que conseguem. Depois, ou porque 

apanham trânsito ou porque os transportes públicos se atrasam, ou porque 

simplesmente vêm a pé e demoram mais a chegar, mesmo morando perto da 
escola. 

As causas para a falta de motivação, logo menos empenho, nos casos 

analisados prendem-se essencialmente com gostos pessoais e não como a 

modalidade é lecionada. Modalidades individuais e a condição física são os 

motivos principais para uma menor motivação e consequente menor empenho 

por parte de alguns alunos. Provavelmente nessas modalidades chegar mais 
atrasado acaba por não ser um problema. 

As consequências dos atrasos que os alunos demonstram saber que 

existem para ambas as situações são obrigar o professor a ter que repetir 
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explicações, quebrar a dinâmica da aula e prejudicar o planeamento prévio 

realizado pelo professor. 

As consequências da falta de motivação são não executar determinados 

exercícios com a alegria, intensidade e rigor pretendidos, fazendo-os apenas 
por fazer. 

Os alunos que chegam atrasados quase sempre resolviam facilmente o 

problema se acordassem 15 minutos mais cedo. Esta conclusão surge pela 

análise do tempo que demoram a fazer o percurso casa-escola e a forma como 

o fazem. Pedir aos alunos para fazerem a experiência durante determinado 

número de aulas e depois aferir se realmente fez assim tanta diferença não 

dormir mais 15 minutos. Por vezes, a preguiça instala-se e não fazemos para 

mudar, mas quando isso acontece apercebemo-nos que o erro persistiu 

durante demasiado tempo, e sem necessidade. 

Relativamente ao empenho, a estratégia principal é chamar a atenção 

dos alunos que há matérias que são obrigatórias e que outras foram escolhidas 

por eles, de forma democrática no início do ano letivo. Dessa forma, já que têm 

que fazer e têm, porque não aproveitar o tempo da aula para aprenderem mais 

qualquer coisa sobre determinada modalidade que até nem gostam muito?! O 

conhecimento não ocupa lugar e se hoje determinada modalidade não nos diz 

tanto, no futuro não sabemos se vamos precisar dela. Se agora não gostam de 

determinada modalidade e estão a prejudicar outros colegas que até gostam, o 
mesmo pode suceder em sentido inverso. 

Alguns alunos, pelo menos no que concerne à pontualidade, mudaram a 

sua atitude para melhor ao longo do ano letivo. 

Relativamente ao empenho, no término do ano letivo, em que abordamos 

duas modalidades coletivas que a maioria escolheu, futebol e voleibol, este foi 

muito superior ao restante ano. Contudo, para alguns alunos o facto de 

gostarem das modalidades não foi um fator suficientemente automotivador para 

alterarem a sua atitude. 
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 Infelizmente, os alunos só perceberam a importância dos conceitos 

psicossociais na avaliação do terceiro período, onde muitos pediram notas 

elevadas, como 19 e 20 valores, mas no fim só conseguiram atingir notas na 
casa dos 17 e 18 valores. 

 Às vezes aprende-se da pior forma ou quando já é tarde de mais. Para o 

ano letivo em questão tornou-se tarde de mais, no entanto para o próximo ano 

letivo podem ter isso em consideração e alterar o seu comportamento e atitude. 

 

4.2.5 O Lúdico nas aulas de Educação Física 
 

Ao longo do ano letivo, sempre que possível, adotei a estratégia de 

realizar jogos lúdicos na parte inicial da aula contextualizados com o tipo de 

modalidade que estava a abordar, por exemplo: se o voleibol era a modalidade 

abordada procurava realizar um jogo que envolvesse mais a utilização de 

braços e de “bolas”.  

 Esta necessidade surgiu principalmente em dois momentos: um, quando 

os alunos não gostavam muito da modalidade, como dança ou ginástica 

acrobática, e dois, quando no decorrer de uma qualquer unidade didática mais 

longa senti necessidade de fazer algo diferente. O objetivo em ambos os 

momentos foi, essencialmente, elevar os níveis motivacionais e, de uma forma 

não tão direta, predispor os alunos, física e psicologicamente, para a aula. 

Alguns jogos vão encontro desses mesmos objetivos, então a opção por 

realizar jogos como o “Mata”, “A Cobra”, “Rouba coletes” proporciona aos 

alunos que relembrem alguns jogos que faziam quando eram mais novos e, por 

isso, é que eles têm tanto sucesso e resultam muito bem. 

 Sempre que realizei este tipo de jogos fiz referência a eles e passo a 

descrevê-los nas próximas linhas: 

“Optei por realizar para a parte inicial da aula um hoje lúdico só para os alunos 

ficarem predispostos para o teste. O jogo em si tinha a ver com a modalidade 

que estamos a abordar, no entanto os alunos não cumpriram as regras como 

era esperado.” (Reflexão aula – 29/5/2013) 
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“Para o contexto da minha turma já me apercebi que uma estratégia adequada 

para a parte inicial é a utilização de Jogos Lúdicos, apesar de serem do 11º 

ano, o que pode levar algumas pessoas a achar, no mínimo, estranho! 

Como diz o ditado “A dose faz o veneno!” e é importante sabermos encontrar 

um ponto equilíbrio entre o número de vezes que se utiliza determinadas 

estratégias e não se usa. Também é importante o professor perceber quando 

deve utilizar essas estratégias, por exemplo, se a turma está desmotivada 

provavelmente é útil e interessante usar este tipo de jogos numa fase inicial da 

aula. 

Por tudo isto, nesta aula voltei a utilizar um jogo lúdico na fase inicial com o 

objetivo de motivar os alunos e predispô-los física e psicologicamente para o 

teste vaivém, que era o exercício imediatamente a seguir (e que eles não 

gostam muito porque cansa – costuma dizer-lhes: “vocês já nasceram 

cansados!”). 

Por questões materiais não realizei o jogo que tinha planeado, todavia o que 

fiz, “Jogo do Mata” foi concretizado com intensidade quanto baste, alegria e 

dinâmica – não interessava que eles se cansassem muito pois o vaivém é 

muito exigente, apesar de ser feito de forma progressiva!” (Reflexão - 

22/5/2013) 

“O jogo lúdico correu bem (como nas experiências anteriores). Eles mostraram-

se motivados e a predisposição mental e física para a prática foi elevada, pois 

consegue-se perceber na cara dos alunos que estão contentes com a atividade 

que estão a realizar.” (Reflexão aula – 15/5/2013) 

“O aquecimento foi em forma de jogo lúdico, visto que na semana passada 

tinha resultado. Penso que hoje também funcionou, apesar de alguns alunos 

“mais espertos” tentarem constantemente fazer batota.” (Reflexão aula – 

25/1/2013) 

“Então, o aquecimento hoje foi um jogo lúdico – jogo da cobra. Começaram 2 

pares de rapazes a apanhar até toda a gente estar apanhada, depois foram 2 

pares de raparigas e, por fim, 2 pares mistos. 
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A satisfação espelhada na cara deles durante a realização do jogo e a 

respiração ofegante ao fim de 10 minutos de jogo foram um bom indicador para 

o resto da aula.” (Reflexão aula – 18/1/2013) 

  

 O revisitar destes excertos coloca em evidência que, na maior parte das 

vezes, esta estratégia foi boa e acabou por resultar, pois foi ao encontro dos 

objetivos pretendidos. Em algumas situações, quando os alunos tentaram fazer 

“batota” durante a realização de alguns jogos o mesmo não se pode dizer, pois 

os objetivos não eram alcançados, mas são situações que também servem 

para aprender. Ao refletir sobre elas fui encontrando estratégias que me 

permitiram utilizar os mesmos jogos, mas com regras diferentes de forma a 

contornar a “esperteza” de alguns alunos. 

 Em suma, foi uma aposta ganha, pois tive a adesão pretendida dos 

alunos e atingi os objetivos a que me propus com a realização dos jogos. 
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4.3. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 
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4.3.1. A Direção de Turma 

4.3.1.1. Dos requisitos legais ao Regulamento da 
ESMGA 

 
Nas próximas linhas pretendo expor os requisitos de duas instâncias 

distintas acerca de um mesmo assunto – direção de turma. É essencial para 

quem se interessa e para quem se encontra envolvido nesta tarefa, ser capaz 

de ler e interpretar a imensa quantidade de informação acerca desta função, 

isto no sentido de poder agir, ou seja, de forma a poder cumprir com as suas 

obrigações de forma profissional, no cumprimento da lei. Para quem pretende 

investigar um pouco mais profundamente a questão, importa comparar o que 

dizem as duas instâncias, a legislação e as normas internas da escola, e 

verificar o que é realizado no contexto real, bem como se existem condições 

para a sua concretização  

Inicialmente, é apresentado o decreto-lei presente na Constituição 

portuguesa que regulamenta a função, para de seguida colocar em realce o 

enunciado no Regulamento Interno da ESMGA. 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 55.º do regime de autonomia, administração 

e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico 

e secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, e nos 

termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 
Artigo 7.º 

Diretor de turma 
1 – A coordenação das atividades do conselho de turma é realizada pelo 

diretor de turma, o qual é designado pela direção executiva de entre os 

professores da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente 

profissionalizado. 

2 – Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no regulamento 

interno, ao diretor de turma compete: 
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a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, 

pais e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; 

c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de 

educação promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

f) Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

 

 

 Por outro lado, o Regulamento Interno da ESMGA além das 

competências já mencionadas anteriormente, acrescenta outras de forma a 

especificar o que pretende em concreto para a Escola. 

 Assim, na subsecção VIII é possível constatar os seguintes artigos: 

 

Artigo 73º 
Diretor de Turma 

 

O Diretor de Turma é designado pelo Diretor Executivo de entre os 

professores da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente que 

lecione a turma na sua totalidade e tendo em conta a sua competência 

pedagógica e capacidade de relacionamento. 

Artigo 74º 
Mandato do Diretor de Turma 
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O mandato do Diretor de Turma é de um ano letivo, podendo, todavia, 
cessar a todo o tempo, por decisão fundamentada do Diretor Executivo, 
ouvido pelo Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 75º 

Competências do Diretor de Turma 
 

1- O Diretor de Turma enquanto coordenador do Projeto Curricular de 
Turma, é, particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes 
à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom 
ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos 
professores da turma e dos Pais e Encarregados de Educação e colaborar 
com estes no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais 
ou de aprendizagem. 

 
2- Compete ao Diretor de Turma: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os 
alunos, pais e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e a cooperação entre professores e 
alunos; 

c) Informar e esclarecer os alunos sobre as características e o 
funcionamento dos cursos; 

d) Privilegiar na sua atuação a vertente da comunicação pessoal com 
o aluno visando conhecer os seus problemas e projetos, incentivá-
lo à participação na vida da Escola e encaminhá-lo para 
gabinetes/espaço de apoio/ serviços da Escola ou exteriores a ela 
onde possa obter ajuda ou informações; 

e) Presidir, com exceção dos Conselhos de Turma Disciplinares, às 
reuniões do Conselho de Turma e coordenar os trabalhos do 
mesmo; 

f) Presidir, rotativamente com outros diretores de turma, às reuniões 
de equipas pedagógicas, no caso de opção por estas, e coordenar 
os trabalhos dessas reuniões, por forma a favorecer a 
implementação e prática de flexibilização dos horários de docentes 
e turmas; 



122 
 

g) Coordenar, os trabalhos de elaboração do Projeto Curricular de 
Turma, e promover o seu acompanhamento, avaliação e 
reformulação ao longo do ano letivo; 

h) Colaborar com os Diretores de Curso, no caso de a turma 
frequentar um Curso de Educação e Formação ou um Curso 
Profissional; 

i) Promover ações e práticas de partilha de experiências dos 
professores de turma, e de cooperação nos domínios inter e 
transdisciplinar; 

j) Divulgar e explicar detalhadamente os critérios gerais de avaliação 
aprovados para cada ano letivo pelo Conselho Pedagógico, 
conforme capítulo VI do presente Regulamento; 

k) Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e 
sumativa dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e 
integrador e solicitando a participação dos outros intervenientes na 
avaliação; 

l) Apreciar e ponderar ocorrências de indisciplina e decidir da 
aplicação de medidas educativas disciplinares da sua competência;   

m) Entregar do Diretor Executivo todas as participações disciplinares 
de outros professores da turma e comunicar, por escrito, os factos 
que ele próprio entender deve ser do conhecimento do mesmo; 

n) Acompanhar o aluno na execução da medida de atividade de 
integração na comunidade educativa na sequência da aplicação de 
medida educativa disciplinar, bem como no regresso à escola, após 
o cumprimento de medida educativa disciplinar que implique o seu 
afastamento do estabelecimento de ensino ou o seu ingresso 
noutro estabelecimento; 

o) Promover, no Ensino Diurno, contactos frequentes com os pais e 
encarregados de educação no sentido de os manter informados 
relativamente ao percurso do aluno na escola, assegurando, 
nomeadamente, que os mesmos tomem conhecimento dos 
resultados da avaliação sumativa dos três períodos letivos; 

p) Informar e divulgar aos alunos e encarregados de educação 
direitos no âmbito do apoio de Ação Social Escolar (SASE); 

q) Desenvolver um trabalho específico em colaboração com o 
Conselho de Turma que incentive e promova a participação dos 
alunos na vida da escola; 
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r) Convidar e incentivar os pais e encarregados de educação ao 
envolvimento na concretização dos projetos de turma e em eventos 
de carácter cultural dinamizados pela escola; 

s) Implementar, em colaboração com o Conselho de Turma, práticas 
favorecedoras de aproximação entre a Escola e as famílias, 
visando a participação ativa dos encarregados de educação na 
caracterização dos projetos da turma e a articulação e coerência 
entre as competências desenvolvidas na Escola e a vivência no 
seio da família.  

 
Face ao exposto, facilmente se percebe que ser DT é uma função 

exigente, que acarreta muitas responsabilidades e muita burocracia. Esta 
constatação despoletou em mim curiosidade no sentido de procurar perceber 
como os professores no contexto real de Escola percecionam o que está 
prescrito para a função e como ela é realmente operacionalizada.  
 

4.3.1.2. O Confronto entre a realidade e a legalidade 

4.3.1.2.1. Justificação 
 Além da minha participação ativa no Desporto Escolar, intrinsecamente 

ligado à EF, propus-me, através de um questionário, obter níveis de 

entendimento superiores sobre o papel do Diretor de Turma (DT) na Escola, 

isto é, quais as suas funções, inquietações, benefícios, direitos e deveres. As 

questões do questionário foram pensadas de forma a serem claras e que 

conduzissem a respostas diretas, evitando assim desvios do essencial, isto é, 

respostas que não fossem ao encontro do pretendido. 

Importa referir que o anonimato e a confidencialidade dos questionários 

foram salvaguardados, sendo que este ponto foi determinante para os 

professores responderem sem constrangimentos. 

4.3.1.2.2. Objetivos 
Objetivo Geral 

 Captar o entendimento que os professores possuem da função de 

Diretor de Turma e as condições que tem para exercer o cargo. 
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Objetivos Específicos 

 Comparar o que diz a Lei e o que diz o Regulamento Interno da ESMGA; 

 Perceber como é que os DT do 3º Ciclo e do Ensino Secundário vêm a 

sua função, bem como a importância que lhe atribuem; 

 Indagar quais são benefícios que os DT reconhecem no exercício do 

cargo de DT para o seu desenvolvimento profissional e pessoal; 

 Aferir que condições existem para o exercício da função de DT, segundo 

a lei e especificamente na ESMGA. 

 

4.3.1.2.3. Metodologia 
 

4.3.1.2.3.1. Participantes 
 

O questionário foi aplicado a 3 Diretores de Turma (1 do 3º Ciclo e 2 do 

Ensino Secundário), com mais de 3 anos de experiência no cargo (dois do sexo 

feminino e um do sexo masculino). A idade dos participantes está 

compreendida entre os 46 e os 60 anos, o tempo de serviço entre 18 e os 28 

anos e o tempo de serviço na ESMGA entre os 8 e os 22 anos. Dois 

professores eram de Educação Física e um de Economia, todos com 

licenciatura.  
 

4.3.1.2.3.2. Instrumento 
 

 Para a recolha de dados foi elaborado um questionário (Anexo III), 

composto por duas partes: a primeira parte de caráter biográfico, tem como 

objetivo perceber essencialmente a experiência no ensino e da disciplina da 

qual leciona e a segunda parte tem a ver com o cargo de Direção de Turma. 

Após aferir se era diretor (a) turma do 3º ciclo ou Ensino Secundário, pretende-

se perceber a experiência que acumula na função. As restantes questões têm a 

ver com os objetivos específicos mencionados anteriormente. 
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4.3.1.2.3.3. Procedimentos de Recolha 
 

Os questionários foram entregues a alguns professores após questionar 

se eram diretores de turma de alguma turma do 3º ciclo ou ensino secundário 

no presente. A minha presença não foi necessária, pois as perguntas são de 

entendimento fácil. Os questionários, apesar de terem uma parte biográfica, 

foram preenchidos de forma anónima, salvaguardando a confidencialidade das 

respostas. Os professores ficaram com os questionários, com o compromisso 

de o entregarem quando o tivessem preenchido. 

 

4.3.1.2.3.4. Análise e discussão dos Resultados 
 

Dados Biográficos 

Os diretores de turma que responderam ao questionário têm idades 

compreendidas entre os 46 e os 60 anos. As habilitações literárias são a 

licenciatura, duas em Educação Física e uma em Economia e lecionam essas 
mesmas disciplinas. 

O seu tempo de serviço varia entre 18 e os 28 anos, logo é possível 

afirmar que têm vasta experiência no ensino. Deste tempo de serviço, uma boa 

parte foi passada na ESMGA, entre 8 e 22. 

Direção de Turma 

Aquando do preenchimento do questionário, dois professores 

desempenhavam a função de diretor de turma em turmas do ensino secundário 
e outro numa turma do terceiro ciclo. 

Os anos de experiência na função de diretor de turma varia entre os 8 e 

os 20 anos, logo percebe-se que têm um passado que lhes permite responder 

ao questionário com conhecimento e, por isso, as suas respostas são 
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relevantes. Um professor só exerceu função de diretor de turma em turmas do 

ensino básico e os outros já exerceram em ambos os ciclos de ensino. 

Relativamente ao que pensar sobre o que é ser DT, duas respostas 

foram mencionadas por todos os participantes, nomeadamente a ligação 
Escola – Família e o Acompanhamento Pedagógico (Figura 26).  

 

Figura 26 - o que significa ser DT. 

 

Relativamente às dificuldades/constrangimentos que se enfrentam no 

exercício da função, as respostas foram diversificadas, sendo que nenhum 

participante repetiu o que um colega já tinha referido. Assim, relativamente a 
esta matéria, as respostas foram: 

 Diferença entre a cultura da escola e o meio social dos alunos; 

 Dificuldades de comunicação com os Encarregados de Educação; 

 Tentativas de interferência dos Encarregados de Educação na 

avaliação dos professores; 

 Dificuldades em defender outros professores da turma; 

 Haver muita burocracia. 

Quando se questionou os participantes acerca dos benefícios da função, 
também existem respostas diversificadas, sem repetição de opiniões: 

 Desenvolvimento da capacidade de liderança e argumentação; 

1
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 Melhor conhecimento do enquadramento legal da situação 

escolar; 

 Conhecimento profundo das dificuldades dos alunos; 

 Acesso a mais informação; 

 Proximidade com os alunos 

Uma outra questão prende-se com a importância que os professores 

atribuem à função de diretor de turma. Das respostas recolhidas, uma 

apareceu repetida que é a “articulação Escola-Família” (Figura 27). De facto o 

diretor de turma é um elo fundamental nesta articulação, pois é ele que está 

nas reuniões com os pais e é ele que faz o atendimento aos encarregados de 
educação. 

 

Figura 27 - Que importância os professores atribuem à função de DT. 

 

Por fim, a última questão prendia-se com as condições para o exercício 

da função. Dois professores responderam que as condições na ESMGA eram 

boas e apenas um afirmou que a carga horária determinada para a função era 

reduzida. São duas respostas distintas, mas que provavelmente se 

complementam na seguinte ideia: existem boas condições para os 

encarregados de educação serem recebidos e atendidos, no entanto os 

professores dispõem de pouco tempo para tratar de assuntos relacionados com 
a direção de turma, que não só o atendimento aos encarregados de educação. 
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4.3.1.2.3.5. Conclusão 
 

A primeira conclusão possível de ser retirada é que as competências do 

DT ao nível da ESMGA são mais específicas quando comparadas com o que 

diz a lei. Esta situação demonstra a autonomia da Escolas relativamente a esta 

matéria, assim como demarca a necessidade por parte das Escolas em serem 

mais específicas para que nada falhe, isto é, para que os DT saibam na íntegra 
quais são as suas competências. 

A segunda conclusão é que as respostas dos professores entrevistados 

não foram muito distintas entre si pois todos salientaram a importância da 

função do DT na ligação Escola – Família, assim como o acompanhamento 

pedagógico dos alunos. Numa sociedade cada vez mais desprovida de valores 

e em que os pais também têm cada vez menos tempo para os filhos, a 

tendência é aumentar a distância entre a Escola e a família, todavia os DT, 
procuram manter essa ligação, que é tão importante para o sucesso do aluno.  

A terceira conclusão é que apesar das condições espaciais na ESMGA 

para o exercício da função serem boas, o horário previsto na lei para os 
professores a exercerem a função é muito reduzido. 

As últimas conclusões prendem-se com os benefícios e 

constrangimentos da função. Cada pessoa pensa por si e sente a função de 

forma diferente, logo neste item as respostas foram mais abrangentes. A 

questão da avaliação, quer dos professores, quer dos alunos, foram fortemente 

focadas pelos DT, pois afirmam que os pais tentam interferir nela. 

Relativamente aos benefícios, a proximidade com os alunos e o 

desenvolvimento profissional foram os aspetos mais salientados. 

Concluindo, a função do DT possibilita uma maior proximidade entre 

professor – aluno e professor – família, sendo um cargo rodeado de muita 
carga burocrática e com pouco tempo para o desempenhar. 
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4.3.2. O Desporto Escolar na ESMGA 
 

O Desporto Escolar (DE) tem como objetivos “Contribuir para o combate 

ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de 

hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, 

através da prática de atividades físicas e desportivas. 

 

Proporcionar a todos os alunos acesso à prática de atividade física e desportiva 

como contributo essencial para a formação integral dos jovens e para o 

desenvolvimento desportivo Nacional.”12 

No caso específico da ESMGA, o DE está mais direcionado ao segundo 

objetivo, isto é, o de proporcionar a todos os alunos acesso à prática de 

atividade física e desportiva, pois, felizmente, na Escola não existem grandes 

problemas de insucesso e de abandono escolar ou de inclusão. 

Na ESMGA, existem 5 grupos de DE, nomeadamente o de natação, 

desporto e aventura, badminton, futsal e dança.  

Na ESMGA, a quarta-feira à tarde está reservada para o Desporto 

Escolar (pois não há aulas para ninguém), mas também existem reuniões de 

Diretores de Turma, Departamentos ou de Grupos Disciplinares. Os 

professores responsáveis por cada modalidade, ao não poderem estar em dois 

lados ao mesmo tempo, têm de faltar a uma dessas obrigações e, 

normalmente, faltam ao DE, a menos que seja dia de competição. 

Felizmente para os alunos que se inscrevem do DE, na ESMGA existem 

professores estagiários que, muitas vezes, assumem o treino e eles acabam, 

assim, por fazer mais treinos quando comparado com uma situação em que 

não houvesse professores estagiários. 

Apesar disto, e porque os professores estagiários também têm a 

obrigação de ir às reuniões referidas anteriormente, por vezes é de todo 

impossível haver treinos e quem sai prejudicado são os alunos. Apesar de a 

Escola ter conhecimento desta sobreposição nos horários, ainda não fez nada 

                                            
12Desporto Escolar in “Missão”, consultado em 14/6/2013, no endereço eletrónico - 

http://www.desportoescolar.min-edu.pt/Default.aspx 
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(pelo menos que eu tenha conhecimento) para alterar a situação, o que me 

leva a concluir que das duas uma: ou não há horários para marcar reuniões 

nos outros dias ou não há interesse pelo DE! 

Se o problema for os horários, estes no início do ano têm de ser 

elaborados tendo em atenção que é necessário haver horas disponíveis para 

reuniões, se o problema for a falta de interesse pelo DE, aí cabe aos 

professores de Educação Física tomarem uma posição de força perante quem 

de direito, se é que eles têm interesse nessa componente. Durante o estágio, 

por vezes, pareceu-me que havia pouca vontade de ir aos treinos ou existiam 

sempre coisas a fazer, pela facilidade com que se pede aos estagiários para 

irem dar o treino. 

 

4.3.2.1. O Grupo de Desporto e Aventura 
 

No início do ano letivo, e seguindo as normas orientadoras do EP, foi-

nos proposto escolher um grupo do DE para acompanhar ao longo do ano 

letivo. A minha intenção inicial era escolher natação, mas como foi uma 

modalidade em que os treinos começaram mais tarde, entretanto fui para o 

grupo de desporto e aventura, que tinha como responsável o professor 

António13. Inicialmente, como havia poucos alunos a participar, não me senti 

suficientemente motivado e tinha intenção de mudar para a natação quando 

esta começasse. Quando começou a natação, o Daniel também se mostrou 

interessado em ir e eu acabei por ceder, deixando-me ficar pelo grupo de 

desporto e aventura. 

Conforme fui conhecendo os alunos e comecei a perceber o entusiasmo 

deles nas diferentes tarefas que se iam realizando, acabei por motivar-me e, 

por fim, envolvi-me de forma enérgica com o grupo. 

As tarefas que fomos realizando ao longo do ano foram variando entre 

atividades com corda (como slide, rapel e paralelas), escalada na parede da 

escola e na Nave de Espinho, Orientação, Passeio de Bicicleta, alguns 

                                            
13 Nome fictício  
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encontros com outras Escolas e saídas. Assim, no final do 1º Período, o grupo 

de desporto aventura, juntamente com os alunos do curso profissional de 

desporto, e uma turma da Escola de Esmoriz, foram à Serra da Freita fazer 

uma caminhada com lanche. 

Já no 2º Período também organizamos um encontro na ESMGA que 

envolveu uma Escola de Castelo de Paiva e outra de Vale de Cambra, com o 

objetivo de os alunos fazerem atividades em conjunto, mas em forma de 

competição. Estes encontros ganham importância pelo facto de não haver 

competições oficiais para este tipo de modalidades, cabendo então aos 

professores responsáveis, por vontade própria, organizar estas atividades 

combinando encontros entre si. Por fim, no 3º Período, foi a nossa vez de ir a 

Castelo de Paiva a um encontro, onde os alunos puderam andar de barco à 

vela, moto 4, entre outras atividades. 

A nível pessoal, encaro a minha participação de forma muito positiva, 

pois permitiu-me relembrar e exercitar alguns conhecimentos adquiridos na 

didática de Desportos de Natureza, pois são aprendizagens que se não forem 

treinadas, rapidamente se esquecem. Além disso, revelou-se uma forma de 

trabalhar com alunos de escalões etários mais baixos, nomeadamente do 5º 

ano. A diversidade na relação professor – aluno é bastante rica, pois permite 

perceber que existem necessidades e cuidados diferentes na abordagem em 

diferentes faixas etárias. Este ano de estágio foi bastante rico neste aspeto, 

pois fui professor de alunos de todos os ciclos de ensino, à exceção do 3º ciclo. 

Permitiu-me igualmente perceber de que forma se encontra organizado 

o DE a nível regional, principalmente neste tipo de modalidades em que não 

existem provas oficiais, apenas convívios realizados entre professores, que se 

conhecem, de diferentes escolas e de diferentes zonas da região de Aveiro. 

Por fim, uma palavra de apreço para o professor António, o responsável 

pelo grupo. Sem dúvida, de todos os professores que estão ligados ao DE da 

ESMGA, pelas conversas que tive com os meus colegas de estágio, é aquele 

que maior importância lhe dá, pois leva-o de forma responsável, empenhada, 

preocupada e motivante. Preocupa-se em fazer atividades diferentes com os 

alunos todas as semanas, tem o cuidado de arranjar ou preparar saídas com o 
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grupo e é um impulsionador de atividades deste tipo, mostrando-se dinâmico 

quando os outros não mostram interesse ou vontade em.  

Foi um prazer e um privilégio ter podido acompanhá-lo ao longo do ano 

letivo, pois partilha de muitos valores que eu também defendo: 

responsabilidade, assiduidade, empenho, compreensão, motivação e espírito 

de grupo. 

 

4.3.3. Uma Aventura na Escola Primária nº 2 
 

No âmbito de uma parceria entre a Escola Secundária Dr. Manuel 

Gomes de Almeida e a Escola EB 1 nº 2 de Espinho, os professores de 

Educação Física passaram a deslocar-se à EB 1 uma vez por semana com o 

objetivo de proporcionar aos alunos quer do primeiro ciclo quer da pré-primária 

um conjunto de aulas de Educação Física com a duração de 45 minutos, de 

forma enriquecer o currículo dos alunos. 

Apesar de estar consagrado nos currículos e programas do primeiro 

ciclo a lecionação de atividades físico-motoras, por falta de formação específica 

dos professores do primeiro ciclo, estas atividades são muitas vezes 

descuradas, em troca de mais horas de lecionação teórica. 

Esta situação assume particular gravidade para quem tem conhecimento 

que o desenvolvimento das crianças na área motora é muito mais propício 

nestas idades e que se vai refletir no seu futuro.  

Por haver consciência dessa lacuna, levou-se adiante a referida 

parceria. No entanto, e porque é uma situação nova, o mecanismo ainda não 

está bem “lubrificado” o que provoca ainda algumas falhas, nomeadamente: 

 Nem todas as turmas usufruem destas aulas; 

 Umas turmas usufruem mais que outras; 

 Por falta de comunicação/organização da EB1, por vezes, não 

comparece nenhuma turma à aula; 

No que se refere à minha participação e contributo, normalmente fui 

lecionar 2 blocos de 45 minutos com a minha colega estagiária Vânia. Foi 
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hábito primeiro lecionarmos 45 minutos a uma turma da pré-primária e depois a 

uma turma do primeiro ciclo, que pode ser do 1º, 2º, 3º ou 4º anos. 

Foi uma experiência muito enriquecedora, pois não tem nada a ver com 

a lecionação das aulas do estágio e a participação no grupo de DE. Os 

exercícios, a organização e a comunicação têm de ser completamente 

distintos. A título exemplificativo, um mesmo jogo para crianças do 4º ano 

aplicado a crianças do 1º ano tem que ser diferente ao nível da 

instrução/comunicação (curta e concisa), das regras (têm de ser poucas e 

claras), ao nível dos materiais a utilizar (leves e que não magoem), ao nível do 

espaço (para determinado jogo) e ao nível do tempo de duração. Tudo isto 

obriga a uma adaptação da nossa parte às diferentes realidades.  

Por outro lado, devido à situação atual do país, o mais provável é não 

encontrar emprego num futuro próximo. O facto de estar a ter esta experiência 

com alunos mais novos vai contribuir para que possa concorrer a concursos 

para lecionação de Atividades Extra Curriculares (AEC'S) com mais confiança e 

segurança, graças a esta parceria, pois, caso contrário, ia ser uma novidade 

para mim. Na reflexão do Diário de Bordo (do dia 11/10/2012) faço referência a 

isso mesmo “… tivemos a nossa primeira aventura com alunos do 1º ciclo e 

pré-primária. A primeira impressão que dão é que são uns santinhos, depois 

passam a diabinhos e após umas reprimendas (sem ser exageradas) voltam a 

santinhos. Como não vamos estar semanalmente com eles, vai ser difícil criar 

hábitos e rotinas, no entanto se formos disciplinados, rigorosos e organizados, 

consegue-se trabalhar com eles. Claro que tem de ser com uma turma de cada 

vez e não como se sucedeu hoje, em que tivemos 2 turmas ao mesmo tempo a 

fazer joguinhos improvisados, porque o que tínhamos planeado era para uma 

turma de cada vez. Penso que não nos saímos mal com a improvisação que 

tivemos de fazer e mesmo não ensinando nada em específico, os alunos 

correram, saltaram e jogaram, o que fez com que pelo menos “transpirassem” 

um pouco. Fiquei com a ideia de que ficaram motivados para a próxima vez 

que estivermos com eles, o que também é reconfortante e motivador. 

Apesar de ter saído da aula transpirado e “meio rouco”, achei a experiência 

interessante (até porque o nosso futuro profissional pode passar pelas AEC’S) 
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e fiquei motivado para a próxima aula. Aula essa em que conto fazer um papel 

já de professor e não de “enterteiner”.” 

Em suma, sinto-me um privilegiado por ter tido a oportunidade de no 

meu estágio profissional ter trabalhado com esta população. O meu 

crescimento como professor, quando comparado com outros colegas que não 

tiverem a mesma oportunidade, foi, sem dúvida, mais abrangente. 

 

4.3.4. Participação em Atividades 
 

A realização de atividades ligadas à Educação Física e ao Desporto 

assumem uma relevante importância, na medida em que incrementam e 

solidificam a posição da Educação Física na Escola e na Comunidade Escolar, 

tantas vezes menorizada pela restante comunidade educativa com o passar 

dos anos. É, por isso, importante fazer, mas fazer só não chega, é preciso 

fazer bem, com o objetivo de credibilizar a disciplina e os seus profissionais. 

Assim, é possível despertar consciências, mudar opiniões e preconceitos. 

Desta forma, a nossa disciplina irá sair reforçada e todos iremos ganhar com 

isso. 

 Eu e todos os meus colegas estagiários, sendo jovens, 

empreendedores, dinâmicos e interessados em ter um futuro ligado à 

Educação, temos de ser os primeiros a procurar valorizar e levar a cabo estas 

atividades, de forma a ir ao encontro dos objetivos e necessidades acima 

transcritos. 

 Nas linhas que se seguem, vou falar sobre as quatro atividades em que 

participei de forma direta, umas com mais trabalho, outras com menos como 

vai ser possível perceber, neste ano de estágio. Desta forma, penso que 

contribuí para o que disse anteriormente e, como tal, mesmo havendo sempre 

coisas a melhorar, sinto-me com o sentimento de dever cumprido e com a 

certeza que se hoje tivesse que realizar uma atividade similar, sem dúvida que 

estava melhor preparado comparativamente ao início do estágio. 

 
 



135 
 

4.3.4.1. Jogos para Todos 
 

No âmbito do Estágio Profissional, o núcleo de estágio teve que se 

debruçar sobre a realização de uma atividade de e para a comunidade escolar.  

Como qualquer projeto que se pretende elaborar e levar a cabo é 

essencial que quem o organiza, neste caso o núcleo de estágio, defina a 

metodologia de trabalho assente em quatro itens: 

 Conceção da atividade; 

 Planeamento da atividade; 

 Realização da atividade; 

 Avaliação da atividade. 

Assim, e para que as ideias e pensamentos não se diluam pelo texto de 

forma desorganizada, vou estruturar esta reflexão respeitando a ordem de 

acontecimentos percetível nos 4 itens mencionados anteriormente. 

Logo no início do ano letivo, a professora Telma chamou-nos à atenção 

para a necessidade de começarmos a pensar na atividade que iriamos realizar, 

pois tínhamos que a apresentar ao departamento aquando da elaboração do 

plano anual de atividades do mesmo. Apesar de não frequentarmos a escola 

há muito tempo, foi possível observar que existiam alunos com necessidades 

educativas especiais e logo o nosso pensamento começou a focar-se numa 

atividade para sensibilizar e mostrar que quem tem limitações motoras e 

cognitivas também pode praticar desporto, muitas vezes ao mais alto nível - a 

conceção da atividade começava a nascer e o nome logo apareceu: “Jogos 

para Todos”. 

  Após uma sondagem sobre o que se tinha feito nos anos anteriores, 

chegamos à conclusão que já tinha sido realizado algo do género, mas apenas 

para o ensino secundário. Inicialmente, estávamos indecisos sobre duas 

atividades: a realização de um torneio de Boccia ou a realização de um torneio 

que englobasse vários desportos adaptados. Depois de avaliarmos os prós e 

contras de uma e outra atividade, chegamos rapidamente a um consenso: 

boccia, voleibol sentado, futebol para cegos e basquetebol em cadeira de 

rodas. 
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Na reunião de departamento, divulgamos o que pretendíamos realizar, 

nomeadamente o nome da atividade, mas deixamos em aberto o formato de 

como se ia realizar, pois à data ainda não tínhamos isso decidido. 

A seguir à conceção surge o planeamento. 

As várias e distintas tarefas que os estudantes-estagiários têm ao longo 

do ano letivo foram atrasando o início do planeamento até 3 semanas antes no 

dia da atividade. Como sentimos que o tempo começava a escassear, optamos 

por dividir tarefas pelos 4 com a marcação de datas para voltar a reunir e 

mostrar o trabalho feito. Penso que se assim não fosse, isto é, com a definição 

de metas para determinados prazos, esta parte do planeamento tinha sido 

menos conseguida. 

Até aqui o trabalho realizado pelo núcleo de estágio foi praticamente 

idêntico. 

A realização da atividade no dia 15 de Março não começou muito bem. 

Particularmente de manhã cedo fiquei logo aborrecido pelo facto de termos 

combinado uma hora para estar na escola para começar a tratar da montagem 

dos campos, pois era necessário arrumar muitas coisas, visto que na véspera 

houve aulas até tarde. À hora combinada só me encontrava eu e o Daniel. 

Quando os meus alunos começaram a chegar pedi-lhes que ajudassem. 

Entretanto toda a gente começou a chegar e a divisão do trabalho acabou por 

ser rápida e eficaz, pois todos sabiam de antemão o que fazer. 

O início da atividade começou à hora planeada, ou seja, 9.30h.  

Infelizmente, não consegui ver como decorreram as restantes 

modalidades, pois cada um de nós ficou responsável por uma modalidade. Eu 

fiquei com o futebol para cegos. Relativamente à forma como decorreu esta 

atividade quero referir o seguinte: 

 Houve bastante motivação para a prática, pois muitas vezes os 

elementos das equipas discutiam quem ia jogar, pois não podiam 

participar todos; 

 Houve participação de rapazes e raparigas na maior parte dos 

jogos; 
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 A bola adaptada como teve de ser furada para se introduzir um 

guizo teve que ser envolvida em fita-cola. Com o passar dos jogos 

a bola foi-se deteriorando. Nos intervalos dos últimos jogos teve 

sempre que ser remendada. 

 Os alunos da minha turma, do Daniel e da Laura tiveram como 

missão apertar os lenços e proteger os alunos da baliza e dos 

bancos que evitavam que a bola saísse. Todos cumpriram bem a 

sua função. 

 

Relativamente à avaliação da atividade, na minha opinião, acho que 

decorreu muito bem, no entanto com percalços inerentes ao facto de ser a 

primeira vez que se realizou algo do género, quer por nós, quer na escola. 

Os pontos positivos da atividade são mais que os negativos e, para mim, 

são os seguintes: 

 Grande afluência – 16 equipas de 10 elementos, ou seja, 

inscrições esgotadas; 

 Os alunos perceberam que pessoas com mobilidade reduzida ou 

com outro tipo de dificuldades podem e devem praticar desporto, 

sendo que em Portugal existem muitos campeões; 

 Os alunos dentro de cada equipa puderam participar nas diferentes 

modalidades, pois o formato da competição permitia e 

providenciava isso mesmo; 

 Houve motivação para a prática e não aquele sentimento de quase 

como que ir fazer um favor. Para mim este ponto é um dos mais 

importantes a reter da atividade. 

 A sondagem que fiz a alguns alunos mostrou que tinham gostado 

de praticar estas modalidades adaptadas, porque tirando boccia, a 

maior parte deles nunca tinha experimentado, mais, nem sabiam 

que algumas existiam. 

Quanto ao que correu menos bem, tenho a apontar o seguinte: 

 Os lenços a fazer de vendas para os olhos não funcionaram; 
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 No final algumas equipas não tinham feito os jogos todos. Umas 

vezes ganharam por falta de comparência, outras vezes perderam 

por chegar atrasadas ou simplesmente porque não cumpriram a 

ordem do quadro competitivo, logo não estavam no local certo à 

hora certa. 

 Não houve tempo para realizar as meias-finais e as finais, mas 

rapidamente arranjamos uma solução, nomeadamente a soma dos 

pontos que as equipas fizeram ao longo dos jogos. Resultado, as 

equipas do 5º ano que competiam com as do 7º ano não ganharam 

nenhum prémio. Esta situação deixou-me um pouco triste, porque 

a participação deles foi a mais leal e, no momento dos prémios, 

simplesmente ficaram com uma salva de palmas. Aqui a professora 

Telma interveio, mas se não o tivesse feito eu tinha intenção de o 

fazer, pois ver a expressão de alguma tristeza na cara dos alunos 

mexeu comigo. 

 

4.3.4.2. Compal Air 
  
 De todas as atividades realizadas na ESMGA durante o ano letivo, esta 

foi a atividade em que provavelmente me envolvi menos, principalmente nas 

componentes da conceção e planeamento. Estas duas componentes ficaram a 

cargo de uma professora da Escola que apenas solicitou a nossa ajuda para a 

realização da atividade, fazendo a gestão dos jogos e arbitrando.  

 Numa das minhas reflexões referi o seguinte sobre a atividade “Da parte 

da tarde tivemos a atividade “Compal Air”. A mim coube fazer de árbitro. A 

minha participação foi bastante proveitosa, pois “obrigou-me” a rever as regras 

de basquetebol. Se assim não fosse, como não vou lecionar basquetebol este 

ano, o mais certo era esquecer-me. Além da arbitragem, tivemos de improvisar 

uma competição porque das equipas que estavam inscritas, mais de 50% 

faltaram. Não sei bem qual o motivo da falta, no entanto penso que os alunos 

deviam ser responsabilizados, uma vez que organizar os jogos dá trabalho e 

chegar ao dia e não aparecer é brincar com o trabalho dos professores. Se 



139 
 

assim fosse, certamente o número de faltas era menor, apesar de a atividade 

não ser de caráter obrigatório. Quando se assume um compromisso é 

importante que esse seja levado até ao fim.” (Reflexão Diário de Bordo - 

27/2/2013) 

Facilmente se percebe que a atividade não decorreu como era 

expetável. Face ao elevado número de faltas de comparência, as equipas que 

participaram quase não precisavam de jogar para se qualificarem para a fase 

regional que decorreu em São João da madeira. No entanto, como referi em 

cima, organizamos/improvisamos uma competição no momento, em que 

jogaram todos contra todos. As diferenças de sexo e de idades proporcionaram 

jogos desequilibrados e resultados desnivelados, contudo salientamos e 

chamamos sempre a atenção para a importância da participação, convívio, fair-

play e desportivismo. A ideia que tentamos passar foi a seguinte: já que 

estavam lá, aproveitavam para treinar, jogar e divertirem-se. 

É difícil fazer uma avaliação de como correu a atividade no geral, mas se 

dividirmos a avaliação por partes, acaba por ser mais fácil e mais justo. 

 Assim, relativamente aos alunos que vieram à atividade a sua atitude foi 

exemplar. Aceitaram os moldes do torneio improvisado, jogaram e não criaram 

problemas. Os que faltaram deviam ser responsabilizados, o que me parece 

que não aconteceu. Relativamente à organização da professora da Escola, 

estava bem-feita, no entanto como os alunos faltaram, acabou por ser trabalho 

que não teve utilidade.  

 Quanto à minha participação, como estive a rever as regras de 

basquetebol, acabou por correr bem, pois arbitrei os vários jogos sem 

problemas e sem discussões. A capacidade de improvisação que fomos 

adquirindo ao longo do ano, foi essencial naquele momento para rapidamente 

reorganizarmos o torneio e dar início ao mesmo. 

 

4.3.4.3. Corta-Mato 
 
 Tendo eu já participado em muitos corta-matos como aluno, desta vez 

estive do outro lado da questão, pela primeira vez. 
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 Assim como no “Compal Air”, todas as questões relativas ao 

planeamento (e logística) não foram da nossa responsabilidade. A minha 

participação efetiva passou por, antecipadamente, inscrever os alunos da 

minha turma (poucos quiseram participar) e, no dia da atividade, distribuir os 

alunos dispensados pelas diferentes partes do percurso, bem como ficar na 

zona da meta a controlar as chegadas dos alunos. 

Claro que esta atividade ficou registada por mim com as seguintes 

palavras:  

“Hoje foi dia de corta-mato. 

Depois do adiamento provocado pela falta de água nos balneários, hoje foi o 

“dia D” para o corta-mato na ESMGA. 

Como calhou num dia em que eu dava aula, não houve aula de Educação 

Física, mas nem por isso os alunos ficaram dispensados. De toda a turma, só 

três é que participaram efetivamente no corta-mato, apesar de ter havido mais 

alguns interessados (devido ao esquecimento das autorizações não puderam 

participar). 

Assim, durante as 8.30h e as 10h, os meus alunos ficaram responsáveis por 

vigiar todo o percurso, ficando colocados em pontos específicos do mesmo, 

com o objetivo de controlar e auxiliar os atletas que participaram. A partir das 

10h, iriam ser rendidos pelos alunos do Daniel, porque era a hora da aula dele. 

Devo dizer que os meus alunos cumpriram com o que lhes foi solicitado, de 

forma organizada e responsável, o que contribuiu para que, pelo menos 

durante as 8.30h e as 10h, tudo corresse pelo melhor. 

A partir das 10h tive a surpresa do dia, o que me marcou mais por assim dizer. 

Como a professora faltou, a minha turma, no geral, voluntariou-se para 

continuar a ajudar no que fosse preciso. Fiquei de facto surpreendido pela 

positiva com a atitude deles e vou fazer questão de lhes dizer isso mesmo na 

próxima aula, porque não se deve só criticar, também se deve elogiar sempre 

que há motivos para tal.  

Relativamente à minha intervenção no corta-mato, inicialmente tive que colocar 

grupos de alunos da minha turma em pontos específicos, como já referi 

anteriormente, e posteriormente fiquei com o Daniel na meta com o objetivo de 



141 
 

aferir se o número de voltas estava correto e controlar as chegadas de forma a 

ninguém ultrapassar ninguém. O objetivo era que os alunos, após cortarem a 

meta, seguissem em fila até à mesa de registos de classificações e logo a 

seguir pegassem num lanche. O Daniel esteve comigo nesta função do início 

ao fim do corta-mato e penso que correu bem, pois não houve problemas 

classificativos. 

Concluindo, o corta-mato em si também correu bem, pois a polícia cumpriu 

com a sua função, a câmara também ao disponibilizar as barreiras de proteção 

e os bombeiros também, apesar de terem chegado um pouco atrasados, mas a 

tempo de intervir numa ou outra situação que surgiu. Os alunos aplicaram-se e 

não foram para lá brincar e os professores de Educação Física cumpriram na 

íntegra o planeado, ajudando-se uns aos outros. (Reflexão Diário de Bordo – 

11/1/2013) 

 

4.3.4.4. Mexe-te 
 

 No âmbito do Projeto Educativo do Grupo Disciplinar de Educação 

Física, o “Mexe-te” é uma atividade que já tem alguma tradição na Comunidade 

Escolar. 

Ao contrário da atividade “Jogos para Todos”, a metodologia de trabalho 

para levar a cabo esta atividade, no geral, não dependia do núcleo de estágio. 

A nós foi-nos solicitado que pensássemos e preparássemos atividades ligadas 

aos Jogos Tradicionais para as crianças do 1º ciclo que vinham à ESMGA. E 

assim foi, dentro do “Mexe-te” ia haver atividades direcionadas exclusivamente 

para o 1º ciclo em que os responsáveis eramos nós. 

Como na atividade que já tínhamos realizado, foi novamente essencial 

definir a metodologia de trabalho de forma a nos guiarmos no processo: 

 Conceção da atividade – o que fazer? 

 Planeamento da atividade – como fazer? 

 Realização da atividade – momento da verdade. 

 Avaliação da atividade. 
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A resposta ao “que fazer?” foi-nos dada em jeito de sugestão pelo 

professor Leonardo Moreira14, que sugeriu que realizássemos jogos 

tradicionais para as crianças do 1º ciclo. A partir deste momento, começamos a 

pensar e a discutir que jogos podíamos fazer com as crianças. Posteriormente, 

surgiu a ideia de que os jogos deviam requerer o menor material possível, 

delimitando já aí o nosso raio de escolha. 

Mais tarde, fizemos uma pesquisa pelas arrecadações da Escola, de 

forma a verificar que material existia e em que quantidades. 

Em vésperas da atividade, teve lugar uma reunião de grupo disciplinar 

onde divulgamos o que pretendíamos realizar.  

A seguir à conceção surge o planeamento. 

A partir deste momento, eu e o Daniel tivemos um papel mais ativo, pois 

o sistema de rotação, as regras, as normas orientadoras para as professoras 

da escola primária e os preparativos necessários para o dia da atividade 

realizados de véspera, coube-nos a nós organizar.  

Após isto, centrei-me na inscrição dos elementos da minha turma nas 

diferentes atividades e na aferição dos que não queriam participar, pois esses 

teriam de ficar em tarefas de organização pensadas por nós. 

Depois de recolhermos as informações dos restantes professores sobre 

os alunos dispensados, organizamos a sua distribuição pelos diferentes jogos, 

de forma a eles contribuírem ativamente para a fluidez e dinâmica dos 

mesmos. 

O início da atividade não começou à hora planeada, ou seja, em vez de 

começar às 10h, começou às 10.25h. A partir deste momento, a situação podia 

ter fugido ao nosso controlo, pois o guião das professoras passou a estar 

desatualizado, mas felizmente o trabalho autónomo de cada um nas suas 

estações e o meu trabalho de coordenação entre as estações dos jogos 

permitiu que a atividade decorresse sem problemas. 

Os alunos responsáveis pelas tarefas de organização também estiveram 

muito bem, porque imprimiram dinâmica aos jogos. Os meus colegas 

                                            
14 Nome fictício 
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estagiários, dentro de cada uma das 3 estações, também fizeram um bom 

trabalho, pois foram dando orientações às professoras da primária e aos alunos 

de forma aos jogos serem corridos. 

A minha função passou por estar na zona de convergências dos 3 jogos 

e orientar as professoras com os alunos para onde deviam de ir, pois o guião 

que lhes tínhamos facultado já era difícil de ser utilizado.  

 

Relativamente aos jogos escolhidos, foram diversificados, tradicionais, 

dinâmicos, engraçados e apelaram a várias capacidades (coordenativas, óculo-

manuais, força, destreza, velocidade reação) o que é importante nestas tenras 

idades, pois as crianças têm maior capacidade para as desenvolver. O 

envolvimento por parte de todos os intervenientes foi fantástico, o que mostra 

que estavam a gostar de participar. 

Relativamente à avaliação da atividade, na minha opinião, acho que 

decorreu muito bem, principalmente as atividades do primeiro ciclo quando 

comparado com as outras atividades programadas. Assim, os pontos positivos 

da atividade são mais que os negativos e, para mim, são os seguintes: 

 Grande afluência – 350 alunos do primeiro ciclo aproximadamente; 

 Os alunos ficaram a conhecer alguns jogos tradicionais, muitos 

deles uma novidades para eles; 

 Os alunos dentro de cada equipa puderam participar nas diferentes 

modalidades, pois o formato da competição permitia e 

providenciava isso mesmo; 

 Houve motivação para a prática e não aquele sentimento de “ir 

fazer um favor”. Para mim este ponto é um dos mais importantes a 

reter da atividade. 

 Os alunos que ficaram a ajudar nos jogos portaram-se 

exemplarmente, mesmo sem nos conhecerem, muitos deles. 

Quanto ao que correu menos bem, tenho a apontar o seguinte: 

 Não ter começado a horas; 



144 
 

 As professoras não terem cumprido o guião no que respeita à hora 

reservada para o lanche, o que provocou atrasos ou ajuntamentos 

pontuais em algumas estações; 

 Pedimos antecipadamente às professoras que escolhessem os 

alunos para participar nas diferentes atividades e nem todas 

fizeram isso; 

 O facto de todos os alunos terem participado em todas as 

atividades é negativo porque não era o que estava planeado, uns 

participavam numas e outros noutras. Esta situação podia ter 

provocado grandes congestionamentos, mas isso não aconteceu e 

mesmo assim todos os alunos participaram em todas as atividades, 

o que me satisfez. 

 

Concluindo, face ao elevado número de participantes e intervenientes, e 

o pouco tempo que tivemos para conceber e planear, considero que a atividade 

para o 1º ciclo foi um sucesso. Os alunos, sem dúvida, gostaram e as 

professoras também fizeram comentários satisfatórios. 

 

Agora que a descrição das diferentes atividades está concluída, existem 

duas conclusões principais que pretendo salientar: 

 A primeira conclusão é que a posição da Educação Física na 

ESMGA está sem dúvida reforçada e vem sendo reforçada ao 

longo dos anos, quer pelos professores da Escola que já fazem 

determinadas atividades há muitos anos, quer pelos estagiários 

que têm passado por lá e que com diferentes atividades, todos os 

anos, proporcionam um conjunto de experiências e vivências que 

valorizam a disciplina; 

 A segunda é que, por norma, existiu sempre uma grande adesão 

por parte dos alunos às atividades realizadas, sendo que a única 

que não envolveu tantos alunos foi o “Compal Air”. 
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4.4. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 
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Nesta área, pretendo retratar como o professor deve tomar consciência 

da necessidade de refletir acerca do exercício da sua atividade. Essa reflexão 

pode ser realizada apoiando-se na experiência que vai adquirindo, na 

investigação e em outros recursos promotores do desenvolvimento profissional, 

como ações de formação e workshops, pois a sua formação ou o seu 

desenvolvimento profissional dá-se ao longo de toda uma carreira profissional. 

Deste modo, é possível afirmar que é uma profissão que exige uma constante 

construção ou reconstrução, pois podemos estar a falar de aprendizagens 

novas ou modificação de conhecimentos adquiridos anteriormente 

Ao longo do meu ano de estágio profissional tive a possibilidade de 

vivenciar, em três momentos distintos, o que referi anteriormente, verdadeiro 

complemento às minhas vivências e aprendizagens conseguidas no contexto 

de Escola. E porque ser professor é muito mais do que lecionar aulas e dar 

cumprimento a todas as questões burocráticas inerentes à profissão, ele deve 

manter-se disponível e recetivo a participar em iniciativas como as que eu vou 

retratar de seguida. Através destas iniciativas, neste ano de estágio, 

acrescentei mais alguma informação à minha bagagem de conhecimentos, 

sejam estes profissionais ou pessoais. 

 

4.4.1. Ação de In (Formação) do sindicato ASPL 
 

A ASPL – Associação Sindicatos Professores Licenciados, em parceria 

com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, organizou no auditório 

dessa mesma faculdade uma ação que foi mais de informação do que 

formação, sobre o processo de candidaturas à Escola Pública. Após uma breve 

apresentação da Associação e das suas inquietudes, uma colega passou a 

apresentar de forma muito sucinta como e quando se devem ou podem fazer 

as candidaturas no website da Direção Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Educação. A ASPL informou, posteriormente, que tem gabinetes 

espalhados pelo país que ajudam professores que se encontrem nesta 

situação. Chamou também a atenção para a legislação, que está sempre a ser 

alterada, e para o facto de que quem for sócio da associação pode inscrever-se 
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para receber uma newsletter com as principais novidades relativas à profissão 

docente.  

Isto tudo, durante sensivelmente 1h, para dizer que é importante ser 

sindicalizado, na medida em que ajuda os sindicatos a terem mais poder 

quando confrontados com processos de negociação com o Ministério da 

Educação. Para mim, esta ação de In (Formação) como lhe chamaram, de 

formação teve pouco e de informação teve alguma para quem aproveitou para 

tirar dúvidas. Foi, para mim, no fundo uma forma de tentar captar jovens 

licenciados para o sindicato. 

Como era expetável, o público presente no auditório era essencialmente 

jovem, sendo que uma boa parte era colegas da Faculdade de Desporto, o que 

mostra que, pelo menos alguns, estão preocupados com o seu futuro no ramo 

do ensino.  

Um aspeto importante a reter da formação é o seguinte: Não sendo uma 

apresentação muito esclarecedora, deu para perceber que de facto são 

necessários muitos critérios e informações para fazer uma candidatura em 

consonância com as exigências, pois as candidaturas com erros são 

automaticamente eliminadas, como tal é importante pedirmos ajuda de forma a 

não cometermos erros que coloquem em causa um futuro emprego. Outra 

conclusão que retirei, foi que existe muita burocracia nestes procedimentos, 

assim no seguimento do que disse anteriormente é importante pedir ajuda a 

professores mais experientes. 

 

4.4.2. “A praia vai à Escola” – Ação de Sensibilização 
 

Porque Ser Professor é também ser solidário com os pares, num sábado 

de manhã fui até Grijó, à Escola Básica Júlio Dinis, onde um núcleo de Estágio 

organizou a atividade “A praia vai à Escola”, no âmbito das normas 

orientadoras do Estágio Profissional. Como era uma ação de sensibilização 

aberta à comunidade, apareceram cerca de 60 a 80 pessoas, sendo que eu era 

o único estagiário de fora presente. A ação de formação em si consistiu em 

transmitir às pessoas algumas informações relativas ao que se passa na praia, 
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desde a Bandeira Azul, à reciclagem, passando pela tarefa dos Nadadores 

Salvadores. Quanto à importância da Bandeira Azul para o Município de Vila 

Nova de Gaia, essa distinção é essencial para cativar as pessoas a usufruírem 

das praias do concelho (questões económicas, etc.), logo a câmara faz por dar 

e manter as condições necessárias para que essa distinção esteja presente 

ano após ano, cumprindo com as indicações que lhe são exigidas. 

Um outro ponto abordado foram as questões da reciclagem. Apesar de 

não ser um assunto tão específico para a praia, é importante relembrar onde se 

deve por o quê. 

Posteriormente, e através de uma parceria que o núcleo de estágio fez 

com os bombeiros de Espinho, estiveram presentes 2 veículos normalmente 

utilizados pelos bombeiros ou nadadores salvadores para missões de 

socorrismo na praia. 

As principais aprendizagens desta ação de sensibilização foram relativas 

à reciclagem (aqui mais relembrar que propriamente aprender), às questões à 

volta dos Nadadores Salvadores, como por exemplo, o que as pessoas podem 

ou não fazer quando está uma bandeira de determinada cor, o que é que 

contém um posto de praia de um nadador salvador e o que é preciso fazer para 

tirar o curso de nadador salvador. Por fim, mas não menos importante, uma 

estação onde se abordou o Suporte Básico de Vida. Na minha opinião, a 

estação mais interessante e onde as aprendizagens podem fazer a diferença 

entre o viver e o morrer. 

Esta ação de sensibilização teve particular importância para mim pois 

tencionava tirar o curso uns meses depois, logo se já estava com aquele 

“bichinho”, ele no momento ficou muito maior. Além disso, como futuro 

professor, importa ter alguns conhecimentos na área do socorrismo, porque 

nunca sabemos o que nos pode esperar ao lecionar uma aula de Educação 

Física. Durante a nossa formação superior não temos nenhuma disciplina 

vocacionada para a vertente do socorrismo, o que na minha opinião pode ser 

uma matéria a rever, nem que seja como disciplina optativa. 
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4.4.3. Ação de materiais autoconstruídos   
 

Esta ação de formação sobre como construir materiais didáticos foi 

pensada e levada a cabo pela faculdade.  

Após reunirmos algum material que é possível encontrar no nosso dia-a-dia, 

pois o objetivo é gastar o menor dinheiro possível, fomos para a faculdade 

onde nos reunimos por núcleos de estágio no pavilhão de ginástica rítmica. 

Após as explicações do professor Telmo15 e da professora Maria16, tivemos a 

possibilidade de construir umas raquetes, volante e um taco de basebol com 

materiais simples e baratos, de forma mais ou menos rápida. 

Este tipo de aprendizagens torna-se importante pois um dia podemos ter 

que lecionar Educação Física numa Escola onde não existam muitos recursos 

materiais e, através de uma parceria entre a professora de artes ou outra, é 

possível construir determinados acessórios que vão permitir aos alunos 

experienciar outro tipo de jogos, que não só os tradicionais e modalidades 

coletivas mais comuns. Esta possibilidade, a cada dia que passa, é cada vez 

mais provável, pois as condições socioeconómicas do país não dão mostra de 

começarem a melhorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Nome fictício. 
16 Nome fictício. 
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5. Conclusão e perspetivas futuras 
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Por agora, o meu percurso académico encontra-se perto do fim. Por 

isso, importa fazer uma retrospetiva daquilo que foi o meu último ano como 

estudante, o ano do meu estágio profissional, objeto de apresentação neste 

documento. 

O estágio profissional é o culminar de um processo académico, mas está 

longe de ser o culminar de um processo formativo. Pois, apesar de ser durante 

o estágio profissional que se adquire um leque muito alargado de 

conhecimentos e competências, ainda há muito para aprender e conquistar. 

Neste espaço tanto as vivências más como as boas, todas servem para 

aprender, para evoluir, isto é, contribuem de forma decisiva para se ser um 

professor mais competente, mais efetivo. 

Essa contribuição foi realmente efetiva por dois motivos principais. 

Primeiro, porque tomei consciência da importância de refletir e da necessidade 

de organizar e planear. Segundo, porque, com o passar do tempo, percebi 

realmente que sem isso não ia conseguir atingir aquilo a que me propôs nas 

expetativas iniciais “espero ser capaz de organizar, planear e conduzir as aulas 

da minha turma do 11º ano de forma produtiva e dinâmica, potenciando, desde 

cedo, uma relação de respeito e de cooperação mútua. Espero também 

conseguir motivar aqueles que não gostam tanto da disciplina de Educação 

Física, para que mudem a sua maneira de pensar e ver a disciplina.” (PFI, p. 6) 

Tenho consciência que através da reflexão melhorei o meu 

planeamento, a organização e a minha intervenção na aula. O confronto entre 

o conhecimento teórico e as situações práticas geraram novos conhecimentos 

e competências. E foi desta forma, que percecionei que evoluí ao longo do ano 

letivo. 

A experiência adquirida ao longo das aulas permitiu-me igualmente 

melhorar a minha atuação noutras vertentes relacionadas com a profissão 

docente, como a relação com os alunos, a minha intervenção (à distância e 

individual) e a colocação no espaço, tendo em conta as especificidades de 

cada modalidade abordada. Felizmente, tive a possibilidade de lecionar muitas 

modalidades, o que contribuiu para um leque muito alargado de vivências. 
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Mas, ser professor é muito mais que lecionar uma disciplina, neste caso 

de Educação Física. Ser professor é também relacionar-se com a comunidade 

educativa, é participar ativamente nas atividades que a escola organiza, é 

acompanhar alunos em visitas de estudo. A relação saudável que se 

desenvolveu entre mim e outros professores da escola, assim como com os 

auxiliares permitiu-me ganhar confiança para pedir ajuda e conselhos. Por 

outras palavras, pedir “que me ajudassem a evoluir”.  

No que concerne ao núcleo de estágio, a união reinou! Foi uma 

experiência transformada numa amizade para vida, que se revelou essencial 

nos momentos mais difíceis, porque foi nesses momentos que tudo foi posto à 

prova.  

Gostei! Gostei do que vivenciei, gostei do que experienciei, gostei da 

sensação do primeiro dia que dei uma aula, e mais importante de tudo, gostei 

de sentir que, de facto, era aquilo que eu queria ser no futuro! 

Espero, por isso, num futuro próximo poder voltar a sentir as mesmas 

sensações Não obstante ter plena consciência que não será fácil, também 

tenho a certeza que se o conseguir, tudo vou fazer para honrar a profissão de 

professor e a instituição que me formou, a FADEUP! 
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Anexo I – Ficha Biográfica 
 

 



CLXIV 
 

 

 

 

 



CLXV 
 

Anexo II – Inquérito aplicado aos alunos: estudo Investigação-
Ação 
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Anexo III – Inquérito aplicado aos professores 
 


