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Resumo 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular do 

Estágio Profissional do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto.  

Este Relatório de Estágio encontra-se estruturado em seis capítulos. O 

capítulo 1 – “Introdução”, assenta numa exposição mais detalhada do 

documento e de como este se encontra organizado. No capítulo 2 – “Dimensão 

pessoal”, é divulgada uma breve autobiografia acerca do meu período 

académico e desportivo. O capítulo 3 – “Enquadramento da prática 

profissional”, representa o entendimento do EP do ponto de vista legal, 

institucional e funcional e compreende a caracterização do contexto onde este 

foi realizado, como a escola e a turma que me foram atribuídas e o meio 

envolvente. O capítulo 4 – “Realização da prática profissional” é um capítulo 

nuclear deste documento e está orientado de acordo com as áreas de 

desempenho previstas no Regulamento do EP (Matos, 2012): Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem; Áreas 2 e 3 – Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade e Área 4 – Desenvolvimento 

Profissional. Esta última área consiste na apresentação do meu projeto de 

investigação, direcionado para a formação de turmas e o impacto que uma 

organização homogénea pode causar no processo de ensino e no sucesso 

educativo. O capítulo 5 – “Conclusão e perspetivas para o futuro”, resulta num 

balanço e reflexão finais desta experiência singular e contém as perspetivas 

futuras que surgem com o término do EP e deste ciclo de estudos. No capítulo 

6 – “Bibliografia”, encontra-se uma listagem das obras a que recorri para 

fornecer consistência e validade científica a este documento. 

O EP representa uma vivência ímpar de valor incalculável no 

crescimento e construção pessoal e profissional do estudante estagiário, 

através do confronto entre a teoria e a sua aplicação prática.  
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Abstract 

 

The current document is integrated on the curricular unit of the 

practicum, which is part of the 2nd cycle of studies of the Master in Physical 

Education in Elementary and Secondary School, by the Sports Faculty of 

Oporto University. 

This practicum report is divided in six chapters. The 1st chapter – 

“introduction”, consists on a more detailed explanation of the document, 

concerning also its organization. In the 2nd chapter – “Personal dimension”, it is 

presented a small autobiography of my academic and sportive path. The 3rd 

chapter – “Professional Practice Scope”, describes the legal, institutional and 

functional agreement of the practicum, including the characterization of the 

context in which it was developed, as well as the school, the class and 

surrounding environment, that were assigned to me. The 4th chapter – 

“Performing the Professional Practice” is a nuclear chapter of this document 

and is produced according to the areas of performance established on the 

terms and conditions of the practicum (Matos, 2012). Area 1 – Organization and 

Management of the Teaching and Apprenticeship; Area 2 and 3 – Participation 

in School and Relationship whit the Community and Surroundings, and Area 4 – 

Professional Development. This last area consists in the presentation of my 

research project, related to the nature of classes and the impact that an 

homogeneous organization can have in the teaching process, as well as in the 

educational success. The 5th chapter – “Conclusion and perspectives for the 

future”, results in a final reflection of this unique experience, including also the 

future perspectives that come with the ending of the practicum and of this cycle 

of studies. In the 6th chapter – “Bibliography”, we can find a list of the books or 

papers that were used to provide consistency and scientific validity to this 

document. 

The practicum represents an unique experience of unmeasurable value 

in the personal and professional growth of the student and intern, based on the 

comparison between the theory and its practical application. 
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1. Introdução 

 

Este documento foi realizado no âmbito da unidade curricular do Estágio 

Profissional do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto.  

A elaboração do Relatório de Estágio pretende espelhar o caminho 

percorrido pelo estudante estagiário ao longo de todo o seu percurso 

académico, desde a etapa inicial da sua formação até ao culminar da mesma, 

que se reflete na realização do Estágio Profissional. Segundo Matos (2012, p. 

3), o EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, 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. 

Este Relatório de Estágio relata a experiência vivenciada no último ano 

letivo (2012/2013) na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, da Prática de 

Ensino Superivisionada sob a orientação da professora cooperante, Fátima 

Costa, e do professor orientador, José Mário Cachada. O documento está 

organizado em seis capítulos, dos quais irei destacar quatro pela importância 

do conteúdo que contêm. O capítulo 2 – “Dimensão pessoal”, consiste num 

momento instrospetivo que reflete o meu percurso académico e desportivo e de 

que forma estes motivaram o meu interesse pelo Desporto e pelo Ensino. 

Neste capítulo estão descritas as minhas expetativas relativamente ao EP, a 

par de um confronto com a realidade vivenciada. O capítulo 3 – 

“Enquadramento da prática profissional”, representa o entendimento do EP do 

ponto de vista legal, institucional e funcional e compreende a caracterização do 

contexto onde este foi realizado, como a escola e a turma que me foram 

atribuídas e o meio envolvente. O capítulo 4 – “Realização da prática 

profissional” é o elemento central deste RE e está estruturado de acordo com 

as áreas de desempenho previstas no Regulamento do EP. A “Área 1 – 
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Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem” é composta pela Conceção, 

Planeamento, Realização e Avaliação do processo de ensino. As “Áreas 2 e 3 

– Participação na Escola e Relações com a Comunidade” ilustram o 

envolvimento com a comunidade escolar através da participação nas atividades 

propostas, assim como descreve o acompanhamento efetuado à Direção de 

Turma. Na “Área 4 – Desenvolvimento Profissional” está inserido o meu projeto 

de investigação, orientado para a formação de turmas e a sua constituição. 

Além de adquirir competências investigativas, este estudo tinha como objetivo 

elucidar as vantagens e desvantagens que advêm da formação de turmas 

homogéneas. Por último, o capítulo 5 – “Conclusão e perspetivas para o 

futuro”, sustenta uma conclusão do documento e um balanço final desta 

experiência.  
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2. Dimensão pessoal 

 

2. 1. Reflexão autobiográfica  

Iniciei o meu percurso académico na escola primária da minha zona de 

residência e posteriormente  frequentei o Ensino Básico na Escola EB 2,3 Mª 

Manuela de Sá, em São Mamede Infesta, assim como o Ensino Secundário, na 

Escola Secundária Abel Salazar. No ano letivo 2008/2009 ingressei no Ensino 

Superior, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, inscrita na 

licenciatura Ciências do Desporto, concluindo com sucesso no ano letivo 

2010/2011. Esta foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, 

foram três anos em que tive o privilégio de aprender com ótimos profissionais e 

que me aumentaram ainda mais a paixão pelo Desporto. De seguida, 

candidatei-me ao 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, também na FADEUP, e tive a felicidade de entrar. É um ciclo de 

estudos muito mais específico e orientado para o exercício da prática de um 

professor.  

Acerca do meu percurso desportivo, como em muitos casos, o Desporto 

também esteve sempre bastante presente na minha vida. Iniciei a prática de 

Natação em 1994 e durante cinco anos foi a esta modalidade que dediquei as 

minhas atenções. Em 2000, surgiu a minha verdadeira paixão: o Voleibol. 

Pratiquei como atleta federada durante nove anos (2000-2009), na Associação 

Académica de São Mamede (AASM). Em 2009 dei os primeiros passos no 

mundo do treino desportivo e tive uma breve experiência com o escalão de 

Minis da AASM, onde juntei duas coisas que me fascinam bastante, o Voleibol 

e trabalhar com crianças. No ano seguinte (2010), participei como Treinadora 

Adjunta no projeto da Escola de Voleibol do Srª da Hora, onde o principal 

objetivo foi dar algumas bases da modalidade aos praticantes sem grande 

objetivo competitivo mas sim recreativo. Em 2011, através da disciplina de 

Metodologia de Treino Desportivo – Voleibol, desempenhei funções de 

Treinadora Adjunta na equipa de Juniores Femininos da Associação 
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Académica de São Mamede (AASM). Foi uma experiência que me cativou 

bastante, dado o paralelismo muito interessante que existiu entre a faculdade e 

o clube. Na época seguinte, fiquei imensamente feliz por me ter sido dada a 

oportunidade de dar continuidade ao projeto, também como Treinadora 

Adjunta.  

 

2. 2. Expetativas e impacto com o contexto de Estágio 

São várias as incógnitas e as interrogações constantes que fizemos ao 

longo de todo o nosso percurso académico. O Estágio Profissional acaba por 

ser a resposta a muitas dessas questões, ao mesmo tempo que novas 

questões se criam, diariamente. Traçar expetativas ou objetivos é, de uma 

forma bastante simplificada, traçar o(s) ponto(s) de chegada ao nosso ponto de 

partida.  

Para mim, nunca houve dúvida de que queria chegar onde estou 

atualmente, licenciada em Ciências do Desporto e a frequentar o 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. O interesse pelo Desporto e a sua prática 

sempre acompanharam o meu crescimento e desde cedo percebi que era a 

esta área que queria dedicar a maioria das minhas atenções. O sonho era 

“quando for grande quero ser professora de Educação Física”. No entanto, a 

conjuntura atual é, no mínimo, diferente do que há alguns anos e de uma 

perspetiva realista o sonho talvez não passe mesmo de um sonho.   

Sem querer queimar etapas, antes de pensar no futuro vou falar no 

presente. Começo por referir como “cheguei” ao núcleo de estágio da Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco. Esta foi a minha segunda opção da vasta 

lista de escolas possíveis para candidatura, tendo sido a primeira opção a 

Escola Secundária Filpa de Vilhena. Os motivos que justificam esta minha 

preferência são idênticos aos que me levaram a escolher a ESJGZ. Apesar de 

não ter sido aluna na ESJGZ, desde sempre me recordo desta estar associada 

a uma elevada cultura desportiva. Muito desta conceção, deve-se à 
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participação que tive no torneio Inter Conselhios de Voleibol, como aluna. 

Outros dois motivos fundamentais, foram as condições de trabalho que 

esperava encontrar e a proximidade de casa, dado que resido em Matosinhos.  

Os primeiros passos deste Estágio Profissional foram dados no sentido 

de conhecer os meus colegas estagiários, a Daniela Pereira e o Sandro Silva, a 

professora cooperante Fátima Costa, os professores do grupo de Educação 

Física, os professores do Departamento de Expressões, etc. e literalmente, de 

realizar uma visita guiada pela escola. De todos eles, só tenho apenas 

qualidades a enumerar. Relativamente à professora cooperante, Fátima Costa, 

desde muito cedo foram inúmeros os motivos que me levam a reconhecer e 

agradecer o papel basilar que esta teve durante todo este percurso. Sempre se 

mostrou bastante prestável, disponível e preocupada com o nosso trabalho e 

foi uma contribuição essencial para o meu crescimento individual, como pessoa 

e como profissional, que decorreu ao longo do ano letivo. Em relação aos meus 

colegas estagiários, estes foram também uma peça chave em todo este 

processo, que me deram o apoio necessário para ultrapassar obstáculos que, 

por vezes, pareciam intransponíveis, com especial destaque para a Daniela 

Pereira que se mostrou uma companheira incansável. Penso que o núcleo de 

estágio estabeleceu uma dinâmica muito interessante, criando um bom espírito 

de grupo. O trabalho cooperativo esteve bem presente, através de uma boa 

capacidade de comunicação, existindo a colaboração dos três elementos no 

sentido de um crescimento conjunto, apesar de termos maneiras de ser e estar 

na vida muito distintas. 

Voltando às minhas expetativas para este Estágio Profssional, numa 

fase inicial desta etapa os pontos de interrogação eram imensos. Como 

balanço final, esperava poder dizer que esta experiência foi bastante 

enriquecedora no meu percurso académico, o que agora acontece. Tentei 

retirar o máximo desta oportunidade, as vitórias foram várias, novos 

conhecimentos foram adquiridos e provavelmente, muitos mais foram os 

ganhos, que ainda não me consigo aperceber da dimensão mas que serão, 

certamente, úteis no futuro e no longo trajeto que ainda falta percorrer. Ensinei 
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para os meus alunos e aprendi com eles, vivendo o sonho durante nove 

meses, aproximadamente.  
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3. 1. Entendimento do Estágio Profissional 

De acordo com os documentos orientadores do Estágio Profissional 

2012/2013 – Normas Orientadoras e Regulamento do Estágio Profissional –  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 (Matos, 2012, p.3). Este projeto de 

formação tem como objetivo geral a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, de modo a formar um professor profissional, 

capaz de ensinar com qualidade e de refletir sobre essa mesma prática. 

Formar um professor investigador e gestor, competente e comprometido com 

os seus alunos.  

 O Estágio Profissional é o auge do percurso académico, é a aplicação 

prática e em contexto real dos conhecimentos que adquirimos durante estes 

anos. É um processo de crescimento individual, a nível profissional e pessoal. 

A base de conhecimento transmitida pela FADEUP sempre me fez acreditar 

que tinha as competências necessárias para realizar um ótimo trabalho na 

escola em que me encontrava. No entanto, mesmo com todas estas 

ferramentas, no contexto real surgiu o desconhecido e o imprevisto. É um 

panorama inicial assustador mas que apenas é possível de ultrapassar com 

uma superação individual constante, que conduz ao crescimento.  

 

3. 2. Contexto legal, institucional e funcional 

  O Estágio Profissional surge no âmbito da iniciação à Prática 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

integrando duas componentes: a Prática de Ensino Supervisionada e o 
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respetivo Relatório de Estágio. Legalmente, o EP é contextualizado através de 

uma regulamentação que combina as normas orientadoras da instituição 

universitária com a legislação específica acerca da Habilitação Profissional 

para a Docência.  

Os princípios que definem a estrutura e o funcionamento do EP decorrem 

das orientações legais, presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e consideram o Regulamento Geral 

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

segundos ciclos da FADEUP, assim como o Regulamento do Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física.  

A nível da contextualização institucional, o EP é uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto semestres do 

ciclo de estudos. 

Sob o ponto de vista do enquadramento funcional, o EP reúne um conjunto 

de tarefas que o estudante estagiário deverá realizar, no sentido deste 

desenvolver a sua competência profissional ao longo deste projeto de 

formação. Estas são referentes às quatro áreas de desempenho – I. 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; II. Participação na 

Escola; III. Relação com a comunidade e IV. Desenvolvimento profissional, 

referenciadas no Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto, que definem o Perfil 

Geral de Desempenho do Educador e do Professor, privilegiando um ensino de 

qualidade da Educação Física e Desporto. 

A orientação desta prática é da responsabilidade do professor cooperante, 

que realiza um acompanhamento mais ativo da atuação do estudante 

estagiário no contexto e comunidade escolar e do professor orientador, que 

estabelece uma ligação entre a escola e a instituição universitária, 

supervisionando a elaboração do RE. 

 



 

9 
   

3. 3. Caracterização do contexto de realização do Estágio 

Profissional 

De acordo com o Regulamento da Unidade Curricular do Estágio 

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

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, ao estudante 

estagiário compete prestar o serviço docente nas turmas que lhe forem 

designadas realizando as tarefas de planificação, realização e avaliação 

inerentes (Matos, 2012, p.6). Neste sentido, para uma melhor prática 

pedagógica, é fundamental o professor ter um conhecimento aprofundado do 

meio envolvente onde irá atuar e dos alunos para quem irá ensinar, no sentido 

de melhorar a constante interação inerente a todo este processo.  

 

3. 3. 1. Caracterização da Escola Secundária João Gonçalves Zarco 

 A caracterização da escola é essencial neste processo, é fundamental 

conhecermos bem o contexto onde estamos inseridos e os recursos humanos 

e materiais que dispomos para o exercício de uma boa prática. Apenas com um 

conhecimento aprofundado sobre a nossa escola é que podemos saber como 

agir em concordância com as suas potencialidades e lacunas, através do 

conhecimento das normas de funcionamento, regulamentos, projetos, etc. É 

importante perceber que a escola não acaba do portão para fora. Existe uma 

comunidade educativa interna e externa que têm de atuar em conformidade 

para que o seu impacto seja significativo.  

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco foi fundada em 1955, numa 

época em que todo o país atravessava uma fase de disseminação de uma rede 

de escolas técnicas. Funcionou em diferentes espaços da cidade de 

Matosinhos até se instalar, definitivamente, no atual edifício, inaugurado em 

1969. A sua designação foi sendo alterada devido a modificações sociais e 

políticas e em 1995 foi-lhe atribuído, pela autarquia, o nome de Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco. Em 2009, foi concluída a sua 

requalificação, no âmbito do projeto de intervenção da empresa Parque 
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Escolar. Esta intervenção levou a uma melhoria das condições físicas e dos 

equipamentos e conduziu a um aumento do nível de satisfação da comunidade 

escolar, ou seja, consequências bastante positivas para contexto escolar. 

Relativamente ao meio onde a escola se encontra inserida, a cidade de 

Matosinhos oferece uma boa rede de transportes públicos, sendo os alunos 

que frequentam a escola de zonas próximas das cidades do Porto e da Maia. 

Outra particularidade é que a ESJGZ possui Contrato de Autonomia. Além dos 

inúmeros recursos acima descritos, a escola está envolvida em diversos 

projetos – Projeto Comenius; Projeto de formação (Faculdade de Medicina 

Dentária); Projetos de formação em contexto de trabalho (empresas/instituições 

do Grande Porto); Projeto Coopetindo na Zarco; Projeto de Autoavaliação 

QualiZarco. Estas iniciativas são um dos motivos que levam o Diretor José 

Ramos a dizer que estamos perante a “melhor escola do país”. 

 A ESJGZ é atualmente frequentanda por 1760 alunos, sendo que 1135 

pertencem ao Ensino Diurno e 625 à Educação Adultos. Cerca de 27% do 

número total de alunos, são subsidiados pelos serviços de Ação Social Escolar 

(ASE) e 45 alunos beneficiam de bolsa de mérito. A escola tem um número de 

profissionais alargado: 166 professores no corpo docente, 45 elementos no 

corpo não docente, uma psicóloga e três técnicos. O Departamento de 

Expressões, onde se encontra inserida a disciplina de Educação Física alberga 

18 professores. Relativamente aos seus recursos materiais e espaciais, a 

escola possui várias salas de aula, com ótimas condições de trabalho dado que 

cada sala está equipada com quadro, computador e projetor e em certos casos, 

quadro interativo. Além das salas de aula, tém 9 salas de informática, 5 

modernos e bem apetrechados laboratórios de física, química, biologia e 

geologia, um núcleo próprio para o curso de mesa e bar, espaços específicos 

de eletrotécnia, mecânica e gestão, bem como gabinetes diversificados e 

específicos. Contém uma Biblioteca, um Auditório e um Museu. Relativamente 

à Educação Física, contém cinco espaços distintos para a realização das aulas: 

um pavilhão gimnodesportivo, um ginásio, um espaço próprio para lecionar as 

aulas de Dança e dois espaços exteriores. 
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3. 3. 2. Caracterização do meio envolvente 

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco situa-se em Matosinhos, 

concelho com várias infra estruturas naturais e construídas que promovem a 

prática desportiva. De salientar, a importância que o clube local, Leixões S.C., 

tem para todos os habitantes, nomeadamente em modalidades como o Voleibol 

e o Futebol. Com a sua localização próxima do mar, a cidade tem investido na 

promoção de atividades aquáticas, beneficiando ainda com a existência do 

parque da cidade e da marginal que apelam à prática de atividade física. 

 

3. 3. 3. Caracterização da turma 

Esta caracterização permite que haja um conhecimento geral da turma, 

pessoal e sociocultural. Desta forma, recorreu-se à aplicação de um 

questionário geral – Ficha do Aluno, bem como de um questionário específico 

da disciplina de Educação Física, aplicado na aula de apresentação.  

Apesar do tratamento dos dados ter sido efetuado, a sua apresentação 

no RE não se revela muito pertinente, uma vez que ocorreu uma reorganização 

das turmas do 10º ano de escolaridade, de acordo com os resultados obtidos 

nos testes de avaliação diagnóstica às disciplinas de Português e Matemática, 

no âmbito do projeto “Zarcompensa” implementado pela ESJGZ, como medida 

de combate ao insucesso escolar. A aplicação de um projeto com estas 

características, traz inúmeras implicações do ponto de vista pedagógico e 

sendo esta uma realidade que iria acompanhar ao longo de todo o ano letivo, 

decidi definir como tema central do meu projeto de investigação, a formação de 

turmas. 

Inicialmente, a turma do 10º2 era constituída por 28 alunos, com 26 

deles a estarem inscritos na disciplina de Educação Física. Após a 

redistribuição dos alunos pelas novas turmas, o 10º2 passou a conter 26 

alunos, com 25 a frequentarem a disciplina de EF. Esta turma reúne os alunos 
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que obtiveram níveis inferiores, nos testes acima referidos, que foram o critério 

determinante para esta nova organização.  

O preenchimento das fichas sociais tinha como principal objetivo, a 

recolha e análise dos dados que possibilitam um melhor conhecimento da 

realidade da turma, permitindo ao professor, uma melhor adequação do 

processo de ensino aprendizagem, tanto a nível geral (toda a turma), como a 

nível particular (aluno). 
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4. Realização da prática profissional 

 

4. 1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

Esta área de desempenho engloba as diversas etapas do processo de 

ensino, como a sua conceção, planeamento, realização e avaliação. Segundo 

Bento (2003, p. 15), ”o processo de ensino é um sistema, um fenómeno 

unitário. Todos os aspectos deste processo estão em inter-relação, 

influenciam-se reciprocamente. A forma e o tipo desta interacção serão 

importantes para a realização cada vez mais perfeita das funções do ensino – 

ao serviço do desenvolvimento da personalidade”. 

 É neste sentido que o processo de ensino deve ser pensado e 

estruturado, com a consciencialização da complexidade que lhe é inerente. 

 

4. 1. 1. Conceção 

A primeira tarefa deste ponto de partida consistiu em conhecer os 

recursos humanos e materiais que a Escola oferecia, uma vez que são estes 

os meios que usufruiremos para assegurar o melhor exercício da nossa função.  

Este primeiro contacto é essencial para facilitar o processo de integração 

na comunidade escolar e para que o estudante estagiário se comece a 

identificar com o contexto onde irá realizar a sua prática profissional. 

Bento (2003, p. 7) afirma que “todo o projecto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na concepção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino, nomeadamente na concepção de formação 

geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino”. Após a atribuição das 

turmas aos estudantes estagiários, procedeu-se à análise dos diversos 
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documentos orientadores que balizam a atividade docente, ao longo de todo o 

ano letivo. Foram considerados documentos como o Regulamento Interno, o 

Projeto Educativo, assim como os programas de Educação Física, com maior 

incidência no programa referente ao Ensino Secundário. Nesta fase, é 

fundamental estabelecer uma atitude crítica neste primeiro confronto com o 

contexto real, dada a sua especificidade. 

A caracterização da turma e as informações relevantes que dela foi 

possível retirar nunca foi esquecida, dado que é para os alunos que o processo 

de ensino e aprendizagem deve ser orientado. 

O meu objetivo inicial era ensinar para eles e aprender com eles. 

 

4. 1. 2. Planeamento 

Partindo da conceção, é realizado o planeamento, a três níveis: anual, 

unidade didática e aula; no sentido de garantir a aproximação da teoria e da 

prática. Na perspetiva de Bento (2003, p.15), “a planificação é o elo de ligação 

entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respectivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

O planeamento anual foi construído pelo núcleo de estágio, sob a 

orientação da professora cooperante Fátima Costa, com base no documento 

elaborado pelo grupo de Educação Física, referente à distribuição das matérias 

a lecionar no Ensino Secundário, no ano letivo 2012/2013, com o intuito de 

uniformizar o processo de ensino. O roulement das instalações, ou seja, a sua 

rotatividade, também condicionou esta fase do planeamento, sendo que a 

escola oferece espaços com características distintas para a prática desportiva. 

Uma das preocupações didáticas ao longo desta construção, foi o tipo de 

modalidades, coletivas e individuais, intercalando, sempre que possível, a sua 

abordagem. O grau de agrabilidade de cada uma delas também foi tido em 

conta, com o objetivo de maximizar os índices motivacionais dos alunos e 

consequentemente, de otimizar o seu desempenho.  
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A organização da extensão e sequência dos conteúdos assenta no 

Modelo de Estrutura do Conhecimento, proposto por Vickers. Este é um 

modelo baseado no conhecimento, desenvolvido especificamente para o 

ensino e treino desportivo e para as atividades físicas. O domínio da matéria 

habilita o professor, quando se encontra subjacente à capacidade de resolver 

problemas, pensar ou ser criativo, como afirma Vickers (1990). O modelo é 

composto por três fases, uma fase de análise, uma fase de tomada de decisão 

e uma fase de aplicação. A utilização deste modelo mostrou-se bastante 

vantajosa para a aquisição de um conhecimento aprofundado sobre a 

diversidade de matérias a abordar, culminando numa aplicação eficiente do 

mesmo. 

A construção das diversas unidades didáticas resultou de uma 

adaptação da extensão dos conteúdos, definida pelo grupo de Educação 

Física.  

Segundo Bento (2003), são passos importantes do planeamento a 

indicação dos objetivos, a determinação de uma linha didático-metodológica 

dominante e a formulação de pontos fulcrais do conteúdo, para que ocorra uma 

apropriação de habilidades e um desenvolvimento de capacidades. O nível de 

desempenho dos alunos, traduzido na análise dos resultados obtidos nos 

momentos de avaliação diagnóstica, foram a base para a construção das 

unidades didáticas, sendo o princípio orientador para a definição de objetivos 

gerais e específicos para cada uma das modalidades. Contudo, no seu 

decorrer, este planeamento foi sujeito a algumas alterações, quer pela resposta 

apresentada pelos alunos a certos conteúdos, quer por motivos externos, como 

aquando da abordagem do Voleibol, que conduziu a um encurtamento da 

duração da respetiva unidade didática, devido à redistribuição dos alunos pelas 

novas turmas, no âmbito do projeto “Zarcompensa”. 

Na extensão e sequência dos conteúdos foi tida em conta a importância 

dos contéudos, o seu grau de dificuldade e complexidade, para garantir a 

aquisição e aplicação do conhecimento, respeitando as diferentes funções 

didáticas: introdução, exercitação, consolidação e avaliação; ou seja, para que 
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ocorra aprendizagem. Tal como refere Bento (2003, p. 78), “um planeamento 

adequado tem que ser algo mais do que a distribuição da matéria pelas 

diversas aulas, tem que ser a base para uma elevada qualidade e eficácia do 

processo real de ensino”.  

Apesar de estruturarem o planeamento, algumas das matérias e 

conteúdos previstos no programa para este ano de escolaridade não foram 

lecionados, por não se revelar pertinente a sua abordagem. Considerados 

desajustados dado o nível apresentado pela turma, não resultariam numa 

aprendizagem significativa, traduzindo-se no conceito de valência pedagógica, 

defendido por Bento (2003). Este mesmo autor refere que “à eficácia do ensino 

liga-se a questão da relevância pessoal da matéria para o aluno” (Bento, 2003, 

p. 86). 

Por fim, o último nível de planeamento é o plano de aula. Foi construído 

um plano de aula comum a utilizar pelo núcleo de estágio, onde estava descrito 

o objetivo geral da aula, a função didática, um conjunto de informações gerais 

como nome do professor, data, número da aula, entre outros e era constituído 

pelas seguintes categorias: conteúdo, descrição da situação de aprendizagem, 

objetivos específicos de cada uma delas, assim como a sua duração e o 

material necessário para a sua realização. O plano de aula estava dividido em 

três partes (inicial, fundamental e final), com o propósito de facilitar a 

concentração no essencial (Bento, 2003). Esta divisão temporal da aula é um 

elemento facilitador para a distribuição e organização dos conteúdos a abordar, 

que provoca repercussões positivas no momento de atuação do professor. 

Este serve como um guião para a atuação do professor. Quanto mais 

detalhada for esta planificação, mais apto estará o professor para dar resposta 

às situações problema que poderão surgir, ao longo da aula. Segundo Arends 

(1995, p. 59), “compreende-se que se exija aos professores principiantes, a 

princípio, a apresentação de planos detalhados. Basta pensar no plano diário 

da aula como o texto de um discurso a ser proferido perante uma grande 

audiência. Os oradores que discursam pela primeira vez precisam de seguir, 

palavra a palavra, um conjunto de notas detalhadas ou mesmo um texto. À 
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medida que vão ganhando experiência ou que vão memorizando o seu 

discurso através de palavras repetidas, torna-se cada vez menos necessário 

utilizar apontamentos e podem ser cada vez mais espontâneos. Pode também 

imaginar o plano como um mapa de estradas. Quando se vai de um local para 

o outro pela primeira vez é necessário uma atenção cuidada e contínua ao 

mapa. Após algumas viagens, já se pode guardar o mapa no porta-luvas”. 

Durante a realização dos vários planos de aula, foi necessário adotar 

uma atitude reflexiva para conferir eficácia à minha atuação. O conhecimento 

científico de que dispunha no início do EP, apesar de bastante satisfatório, não 

se mostrava suficiente para dar resposta às situações problema que surgiram, 

inerentes às particularidades do processo de ensino e de aprendizagem. Como 

diz Arends (1995, p. 18), “o professor eficaz é aquele que aprende a enfrentar 

situações com uma atitude de resolução de problemas, aprendendo a arte de 

ensinar mediante uma reflexão apurada sobre a sua prática”. Neste sentido, a 

realização dos relatórios de aula, conduziram-me a um exercício de reflexão 

efetivo, acerca de questões organizacionais, didáticas, pedagógicas e 

metodológicas, contribuindo para uma melhor planificação e intervenção, quer 

a curto, quer a longo prazo.  Uma das capacidades do professor reflexivo é 

tentar prever as respostas que terão as situações de aprendizagem que este 

propõe, tentando prever o erro antes dele acontecer.  

No entanto, é importante nunca esquecer que o planeamento, a todos os 

níveis, não deve ser entendido como definitivo, pode e deve estar sujeito a 

alterações, sempre que assim se revelar pertinente. Bento (2003, p. 8) refere 

que os “meios programadores do ensino não podem substituir o trabalho 

pedagógico, criativo, do professor; alargam sim o campo de acção da sua 

actividade de direcção”. Com o decorrer das aulas, surgiram momentos em que 

adaptações ao plano de aula incial tiveram de ser efetuadas. Essas opções 

foram devidamente justificadas e fundamentadas nos relatórios de aula 

respetivos, como é visível no seguinte exemplo:  

“Contrariamente ao previsto no plano de aula, os alunos realizaram jogo 2x2, com o 

lançamento que originava o ressalto a ser efetuado pelo capitão-treinador de cada 
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uma das equipas. Esta pequena adaptação foi feita, uma vez que as equipas 

apresentavam apenas quatro elementos a realizar a parte prática da aula” (Relatório 

das aulas nº 99 e 100 – anexo 1). 

Todo este processo de planeamento foi um exercício constante de 

reflexão e tomada de decisão, em permanente atualização, destacando como 

um contributo extramamente valioso as conversas formais e informais com os 

meus colegas de estágio e com a professora cooperante, que se mostrou 

incansável neste sentido, através da promoção da partilha de ideias e opiniões.  

 

4. 1. 3. Realização 

  A etapa da realização culmina na prática de ensino supervisionada e é a 

aplicação prática de todo o processo de conceção e planeamento previamente 

referidos. É dependente de inúmeras variáveis, como o controlo da turma, 

gestão da aula, qualidade da instrução, criação de rotinas e definição de 

estratégias, que de forma unilateral, estão orientadas para a potencialização do 

sucesso educativo dos alunos. Com o decorrer do ano letivo, fui sendo 

confrontada com esta realidade. 

 Quando iniciei a prática pedagógica, senti dificuldade em centrar-me 

numa única variável na realização das aulas. A preocupação para que tudo 

fosse perfeito era iminente. Contudo, o medo de errar foi desaparecendo e 

comecei a encará-lo como um acontecimento natural para que ocorra 

aprendizagem. Só a reflexão sobre o erro me permitiu corrigi-lo e me fez evoluir 

neste árduo processo de construção que é “Ser Professor”. Tal como afirmam 

Rosado e Mesquita (2011, p. 113), “na realidade, todas as aprendizagens 

envolvem erros, nenhuma execução é perfeita e é a errar que se aprende. 

Importa, portanto, olhar para os erros, não como um sinal de fracasso, mas 

como uma condição necessária para se aprender”. Esta foi uma mentalidade 

que tentei transmitir aos meus alunos, na execução das situações de 

aprendizagem que lhes propus. 
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4. 1. 3. 1. Controlo da turma 

Antes de iniciar o Estágio Profissional, o estabelecimento do controlo da 

turma era um dos principais desafios que previa enfrentar. Era um sentimento 

de insegurança face ao desconhecido, que advinha de alguma inexperiência, 

dado que a intervenção mais significativa que tinha vivenciado até aqui foi 

realizada em contexto de microensino, nas didáticas específicas, durante o 1º 

ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, na FADEUP.  

Com a implementação do projeto “Zarcompensa” e consequente 

redistribuição dos alunos e formação de novas turmas, este controlo da turma 

teve de ser efetuado uma segunda vez. Foi um processo que ocorreu de forma 

mais natural, recorrendo à confiança na minha intervenção pedagógica, 

transmitida pela professora cooperante, imprescindível para que este novo 

desafio fosse ultrapassado com sucesso. Tratando-se de alunos que 

apresentavam um rendimento escolar reduzido,  seria expectável que os seus 

índices motivacionais fossem diminutos. Parti do pressuposto que seria uma 

turma díficil de controlar e que os alunos apresentariam comportamentos 

inadequados para a sala de aula. 

Inicialmente, optei por adotar uma postura de liderança, com confiança 

crescente e foi sendo construída, gradualmente, uma relação de proximidade 

com os alunos. 

A realização das primeiras aulas foi orientada para a definição de 

estratégias para facilitar o controlo da turma. O estabelecimento de rotinas foi 

essencial para garantir uma boa organização da aula, sendo facilmente notório 

que diminui consideravelmente os tempos de transição entre as tarefas. 

Comecei por transmitir aos alunos algumas delas, como o sinal específico para 

que se reunissem junto a mim, que seriam “penalizados” se não o fizessem 

rapidamente, sendo que outras foram implementadas de forma insconsciente.  
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Bento (2003, p. 101) afirma que as aulas “devem ser horas felizes para o 

professor, proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas para a 

sua profissão”. Um dos principais objetivos que delineei para a realização da 

prática pedagógica era proporcionar aos alunos que vivenciassem horas felizes 

através da Educação Física, nos 180 minutos semanais destinados à disciplina, 

semana após semana. Este objetivo só poderia ser atingido com a 

implementação de um clima positivo de aprendizagem.  

Um elemento facilitador para assegurar o controlo da turma está 

diretamente relacionado com a criação de condições favoráveis para a prática 

e com a escolha de situações de aprendizagem motivantes para os alunos. De 

acordo com Rosado e Ferreira (2011, p. 187), “a criação de um ambiente 

adequado de aprendizagem envolve a capacidade de ajustar o nível das 

tarefas à experiência anterior e ao nível de prática dos praticantes, de tal modo 

que as tarefas não sejam muito difíceis (o que promove desde modificações às 

tarefas propostas, por parte dos praticantes, até ao seu completo abandono) ou 

muito fáceis (promovendo quer o desinteresse e a socialização, quer alterações 

às tarefas no sentido de as tornar mais desafiantes”.  

Mesmo com um controlo da turma estabelecido, é possível que surjam 

comportamentos fora da tarefa, que podem ser justificados pelas 

características de uma aula de Educação Física, promotora do caos 

organizado. No entanto, se não existir uma atuação imediata sobre estes, os 

danos podem ser permanentes, comprometendo o trabalho realizado 

previamente neste sentido. Segundo Arends (1995, p. 199), “a abordagem 

geral recomendada aos professores principiantes para lidarem com o 

comportamento inadequado não é centrar-se na busca zelosa das causas mas, 

em vez disso, centrar-se no próprio comportamento inadequado e encontrar 

maneiras para o mudar, pelo menos durante o tempo que o aluno está na sala 

de aula. Esta abordagem enfatiza a importância de os professores detectarem 

o comportamento inadequado com precisão e de fazerem intervenções rápidas 

e precisas”. 
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A melhor medida corretiva é a prevenção. Neste seguimento, foram 

delineadas estratégias preventivas, sendo um assunto alvo de uma reflexão 

cuidada:  

“Inicialmente, tentei realizar alguns registos, mas como não havia ordem de saída, os 

tempos de espera aumentaram bastante e consequentemente, surgiram 

comportamentos fora da tarefa. Desta forma, optei por interromper o registo e gerir o 

exercício. (…) Em situações futuras, será pertinente a diminuição do tempo da tarefa 

e/ou a existência de outras situações mais envolventes e motivadoras, para garantir 

que os alunos não se desviam da tarefa mesmo sem a supervisão ativa do professor” 

(Relatório das aulas nº 33 e 34 – anexo 2). 

A capacidade de gerir este tipo de comportamentos foi melhorando com 

o decorrer do ano letivo, com uma intervenção cada vez mais assertiva, através 

de uma descentralização das preocupações que surgiram na fase inicial da 

PES. 

 

4. 1. 3. 2. Gestão da aula 

Para garantir uma gestão eficaz, é necessário atender a três 

componentes nucleares, que se resumem à gestão preventiva da sala de aula, 

à gestão de comportamentos inadequados e perturbadores, e à exibição de 

confiança e exercício de influência, como afirma Arends (1995).  

A implementação de rotinas organizativas é essencial para assegurar 

uma otimização do aproveitamento do tempo de aula. Numa época em que o 

tempo de que dispomos para trabalhar com os nossos alunos corre o risco de 

ser pouco significativo, acresce a importância de refletir sobre questões desta 

natureza. 

Privilegiar transições rápidas e tempos de espera curtos além de 

potencializar o empenhamento motor irá, consequentemente, reduzir a taxa de 

comportamentos inapropriados. Arends (1995, p. 194) refere que “é durante os 

períodos de transições (os movimentos para formar pequenos grupos, a 
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passagem para o trabalho no lugar depois de ouvir a exposição, a obtenção de 

materiais necessários para fazer uma tarefa, a preparação para ir para o 

recreio) que muitas perturbações ocorrem”. A planificação da aula deve ser 

realizada com esta preocupação, atendendo a aspetos como a gestão do 

tempo e espaço de aula e do material necessário para a execução das 

diferentes tarefas.  

Com alguma frequência deparei-me com uma planificação desajustada 

do tempo previsto para a realização das situações de aprendizagem propostas, 

durante a sua aplicação prática. Desta forma, em contexto de aula, foi 

necessário efetuar algumas alterações ao plano de aula original, utilizando 

como princípio orientador e regulador, a resposta apresentada pelos alunos à 

tarefa:  

“O tempo previsto para o jogo revelou-se demasiado, com os alunos a acusarem 

desgaste físico e fadiga muito precocemente” (Relatório das aulas nº 95 e 96 – anexo 

3).  

Relativamente à gestão do material, a principal estratégia utilizada para 

atingir uma gestão eficaz da aula, prende-se com a sua preparação antes do 

início da aula. A presença deste tipo de informações no plano de aula revelou-

se fundamental para uma boa organização desta. Neste sentido, a maior 

dificuldade que encontrei foi durante a unidade didática de Ginástica. Esta é 

uma modalidade com uma dinâmica muito própria e a especificidade na sua 

abordagem, comparativamente aos Jogos Desportivos Coletivos, conduziu-me 

a uma das situações mais desafiantes da minha prática pedagógica. A 

insegurança que sentia para lecionar a modalidade traduziu-se em erros de 

planeamento, gestão da aula e instrução. A desmotivação dos alunos para a 

prática era evidente, proveniente do insucesso obtido na execução das tarefas 

propostas. A ausência de motivação acarretou um aumento de 

comportamentos inapropriados, por vezes desencadeados por um má gestão 

do material:  
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“Relativamente à gestão do material (…). Esta decorreu de uma forma muito 

desorganizada, gerando confusão e alguns comportamentos fora da tarefa. Desta 

forma, uma das estratégias a utilizar para evitar este tipo de ocorrências, seria nomear 

alguns alunos específicos, enquanto os outros aguardariam sentados, em espera” 

(Relatório das aulas nº 83 e 84 – anexo 4). 

Sobre o espaço de aula, foi uma componente que se revelou influente 

para o êxito da mesma. A diversidade de espaços para a realização das aulas 

de Educação Física que a ESJGZ oferece, implica a rotatividade dos espaços, 

imposta pelo roulement das instalações, e confere ao professor uma enorme 

capacidade de adaptação, uma vez que o espaço onde a aula é dada pode 

verificar-se um elemento facilitador ou perturbador para a abordagem da 

modalidade. Um dos maiores desafios com que me deparei foi realizar uma 

aula de Ginástica, num espaço com características muito específicas.  

“O espaço atribuído para a realização da aula foi o ginásio de dança, tendo sido esta a 

principal dificuldade na organização e gestão da mesma, dado que é um espaço com 

dimensões reduzidas para o número elevado de alunos que constituem a turma” 

(Relatório das aulas nº 67 e 68 – anexo 5).  

Como se tratava de uma aula de avaliação diagnóstica da modalidade, 

era essencial que os alunos estivessem dentro da tarefa, para que pudessem 

ser avaliados. Contudo, o espaço (reduzido) disponível para a execução das 

tarefas propostas era um potencial desencadeador de comportamentos 

inapropriados e de maior agitação e desconcentração. Desta forma, a aula 

exigiu um maior esforço no seu planeamento e na sua gestão, que, 

obrigatoriamente, teve de ser constante durante os 90 minutos. 

Só através do refinamento da capacidade de gestão e com um crescente 

desenvolvimento de competências nesta vertente, foi possível ultrapassar os 

obstáculos que foram surgindo neste sentido. 
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4. 1. 3. 3. Qualidade da instrução 

A qualidade do processo de ensino aprendizagem está diretamente 

relacionada com a qualidade da instrução, revelada pelo professor. A instrução 

“é conotada como a “chave” da estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, porquanto da eficácia dos processos que integra dependem, em 

grande medida, os talentos, verbais ou não-verbais (…), que estão intimamente 

ligados aos objectivos da aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 69). 

Para que se verifique uma otimização da aprendizagem, através do processo 

de instrução, o professor tem de estar perfeitamente consciente do impacto que 

a comunicação pode provocar. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 73), “retemos, por exemplo, 

melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda melhor o 

que vemos e ouvimos; (…) Recordamos, ainda, com mais facilidade o que foi 

dito em primeiro lugar (efeito de primazia) ou mais recentemente (efeito de 

recência); retemos melhor as informações (…) apresentadas com maior 

vivacidade ou por fontes mais credíveis”. Neste seguimento, o uso da 

demonstração é um instrumento facilitador para a compreensão e reprodução 

da tarefa. Durante a realização da prática pedagógica, sempre que existiu o 

recurso à imagem motora, pelo uso da demonstração, esta mostrou ser 

bastante estimulante para os alunos. No entanto, é de extrema importância que 

a utilização desta ferramenta seja devidamente pensada, dado que se não 

ocorrer este planeamento prévio, pode comprometer a instrução ou enviar 

sinais confusos, inviabilizando o entendimento da mensagem que tentamos 

transmitir aos alunos.  

O uso da demonstração, combinado com a instrução através da 

comunicação verbal, permite que os alunos rapidamente tenham a perceção do 

que lhes está a ser pedido para executar, essencialmente em tarefas com uma 

dinâmica mais complexa. Assim, evita-se uma exposição oral demasiado 

extensa e prolongada, que poderia resultar em perdas de atenção e numa 

descentralização da tarefa principal. Como acima foi referido, a quantidade de 
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informação e a forma como ela é apresentada, é determinante para o processo 

de aprendizagem. 

Outro cuidado que tive para assegurar o uso adequado da 

demonstração foi, a escolha do sujeito (professor e/ou aluno) que a iria 

desempenhar. Nas situações de aprendizagem em que se pretendia uma 

exercitação mais analítica das habilidades técnicas, entendi ser fundamental 

que a reprodução da imagem motora fosse o mais correta possível. Assim, 

sempre que pedi a um aluno para executar uma demonstração perante a 

turma, optei por selecionar o(a) aluno(a) mais capaz de o fazer. Noutras 

situações, eu própria realizei a demonstração de algumas tarefas, sempre que 

apresentava domínio para tal.  

Frequentemente, recorri à demonstração mas não de forma excessiva 

ou vazia, ou seja, sempre com significado e pertinência pedagógica, variavél 

com a natureza da situação de aprendizagem e as características da 

modalidade a abordar.  

O feedback pedagógico é um instrumento nuclear para potencializar a 

aprendizagem significativa. Para Fishman e Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 

2011, p. 82), “o conceito de feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do professor de reacção à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objectivo modificar essa resposta, no sentido de aquisição ou 

realização de uma habilidade”. 

O seu fornecimento deve ser criterioso, para que através deste o aluno 

possa dar uma resposta positiva à tarefa proposta, refinando o seu 

desempenho. O conteúdo, a direção, a frequência e a pertinência do feedback 

são componentes das quais o professor deve estar consciencializado para a 

sua aplicação eficaz.  

Apesar de ter conhecimento da importância de todas estas variantes, 

como professora iniciante, sentia a necessidade de fornecer imensos 

feedbacks, essencialmente positivos e corretivos, caindo no erro destes serem 



 

26 
   

desprovidos de conteúdo. Devem evitar-se feedbacks vazios, como “isso” ou 

“vai”, dado que não provocam qualquer tipo de alteração no comportamento do 

aluno. A informação contida pelo feedback pode ser orientada para o 

conhecimento da performance (processo) ou para o resultado (produto).  

Relativamente ao feedback pedagógico, um dos principais erros 

cometidos assenta na não verificação do comportamento do aluno após a 

emissão do mesmo. Se não se verificar o efeito (positivo, negativo ou nulo) que 

o feedback provocou no aluno, este perde toda a sua validade pedagógica. 

Este processo deve ser entendido como uma cadeia de ação-reação, orientado 

pela dinâmica que se estabelece entre professor e aluno. 

 

Figura 1. Comportamentos a desenvolver pelo professor na emissão do feedback pedagógico (Piéron & Delmelle, 

1982) 

No entanto, muitos professores revelam carências logo no primeiro 

comportamento. A ação mais difícil de realizar é a identificação do erro, que 

surge previamente à emissão do feedback pedagógico, uma vez que implica 

um conhecimento cognitivo alargado sobre as componentes críticas dos 

conteúdos abordados. Rosado e Mesquita (2011, p. 84) definem que “o 
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diagnóstico consiste na identificação do erro, na reflexão sobre a sua natureza 

e importância na identificação das suas causas”. 

O fornecimento de feedbacks pedagógicos e os momentos de 

observação que o antecedem e precedem, respetivamente, são fundamentais 

para o processo de ensino aprendizagem e potencializam o aumento dos 

índices motivacionais e o grau de envolvimento com a realização da tarefa, 

porque os alunos sentem o seu desempenho monotorizado e valorizado. Se o 

professor adotar uma postura mais passiva, a aprendizagem dos alunos fica 

comprometida e estes adquirem rotinas erradas, exercitando habilidades 

motoras de forma incorreta, danos que podem ser futuramente irreversíveis. 

Durante a realização prática das aulas, esta foi uma preocupação constante. 

 

4. 1. 3. 4. Modelos de Instrução 

 Mesquita e Graça (2011, p. 45) referem que “entre os modelos de 

instrução mais centrados na direcção do professor e modelos que concedem 

mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo 

equilíbrio entre as necessidades de direcção e apoio às necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva”. Foi sob esta orientação, que 

conduzi a realização da minha prática pedagógica relativamente à instrução, 

com o objetivo de alcançar esse mesmo justo equilíbrio, através de um 

conhecimento aprofundado e respetiva aplicação dos princípios que sustentam 

o Modelo de Instrução Direta, o Modelo Desenvolvimental e o Modelo de 

Educação Desportiva. 

Segundo Arends (1995), o MID pode ser dividido em cinco 

componentes: estabelecer  os objetivos e o contexto de aprendizagem; 

demonstrar a competência ou a informação a trabalhar na aula; proporcionar a 

prática guiada; verificar a compreensão e dar feedback e promover a prática 

independente por parte dos alunos. 



 

28 
   

 Um dos conceitos que caracteriza este modelo é o de progressão. Rink 

(1993) afirma que é necessário que o ensino seja estruturado de forma 

progressiva, para facilitar a aprendizagem do aluno. A existência de 

progressões de aprendizagem sempre foi uma preocupação na abordagem das 

diferentes modalidades, evidenciadas nos MEC’s que foram construídos para 

as mesmas. Para Mesquita e Graça (2011, p. 51), “o MD decorre da assunção 

de que a matéria de ensino exige um tratamento didático, materializado na 

manipulação da complexidade das situações de aprendizagem (aumento ou 

diminuição) e na estruturação do desenvolvimento do trabalho de aluno”. As 

progressões deverão obedecer a uma lógica de dificuldade e complexidade 

crescente, com o intuito dos alunos serem capazes de aplicar corretamente as 

habilidades técnicas aprendidas, de acordo com as exigências do jogo. Esta foi 

uma das estratégias adotadas para potencializar o nível de desempenho dos 

alunos.  

 Mesquita e Graça (2011, p. 55) sugerem que “um outro aspecto a 

considerar nas progressões é o de que todas as tarefas propostas podem ser 

moldadas, através da introdução de variantes que as modifiquem, sem, 

contudo, as desvirtuar. Esta plasticidade é essencial, pois é o factor que 

permite a ajustabilidade da tarefa aos constrangimentos relacionados com o 

praticante e/ou envolvimento”. Esta modificação das tarefas, através da 

alteração das condições de realização, modela a complexidade do conteúdo, 

além de prover o professor de uma maior riqueza pedagógica e didática na sua 

intervenção.  

 O Modelo de Educação Desportiva, proposto por Siedentop (1987), pode 

ser definido como “uma forma de educação lúdica e crítica às abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59). 

Pretende-se com a abordagem das modalidades através do MED, reproduzir e 

aproximar a vivência da prática desportiva oficial ao contexto de aula. Na época 

que atualmente atravessamos, os hábitos e estilos de vida são condizentes 
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com o sedentarismo e é fundamental implementar nos nossos alunos o 

desporto como promotor de saúde. Alguns estudos, revelam que 70 a 80% de 

crianças e jovens só têm a oportunidade de ser fisicamente ativas através das 

aulas de Educação Física. Com esta realidade, emerge a importância de 

filiação ao Desporto, por meio da EF. Frequentemente, a escola é vista como 

um elemento desnorteador para o treino e não como um elemento facilitador 

para o mesmo. Torna-se urgente alterar esta mentalidade e o Modelo de 

Educação Desportiva é uma excelente estratégia para o fazer. A aproximação 

dos contextos escola e clube, origina experiências riquíssimas e potencializa o 

gosto dos alunos pela prática desportiva e a motivação para a sua realização. 

A modalidade escolhida para implementar o MED foi o Basquetebol, 

abordado no 3º período do ano letivo. Apesar deste modelo poder ser aplicado, 

sem qualquer tipo de restrições, quer em modalidades individuais, quer em 

modalidades coletivas, esta opção não foi aleatória. O núcleo de estágio 

decidiu aplicá-lo numa modalidade coletiva, por se tratar de uma experiência 

nova, tanto para a professora cooperante como para os estudantes estagiários, 

fazendo com que componentes como a organização e gestão estivessem mais 

facilitadas, sendo mais acessível o entendimento da dinâmica específica do 

mesmo. A seleção da altura do ano letivo em que se iria realizar a 

implementação do MED, recaiu para o último período, uma vez que concluímos 

ser importante que se realizasse após a ação de formação organizada pelo 

núcleo de estágio, sobre a mesma temática. Também na parte final do ano 

letivo, era previsível que o controlo da turma estivesse praticamente 

assegurado, o que se verificou. Para que a aplicação de um modelo com estas 

características seja bem sucedida e se traduza numa aprendizagem positiva, 

este é um fator nuclear, uma vez nesta fase já existe um maior conhecimento 

dos alunos, o que de certa forma, nos permite prever o comportamento destes, 

isto é, se estes irão lidar com a responsabilidade necessária, executando as 

tarefas de forma autónoma. No entanto, não permitiu a repetição noutras 

modalidades, apesar de terem sido mantidas as equipas na unidade didática 

seguinte, de Atletismo, para facilitar aspetos organizativos da aula.  
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 Segundo Siedentop (1994), o MED apresenta seis características 

estruturais, comuns aos desporto institucionalizado: época desportiva; filiação; 

competição formal; registo estatístico; festividade e eventos culminantes. Todas 

estas características foram expressas ao longo da realização prática das aulas.  

A construção da unidade didática de Basquetebol e respetiva extensão e 

sequência de conteúdos, assentou no conceito de época desportiva, com a 

divisão da mesma em dois momentos distintos: pré época e período 

competitivo. Para a pré época, ou período pré competitivo, destinaram-se três 

de oito aulas possíveis, que consistiram na introdução e exercitação das 

habilidades técnicas e intenções táticas mais genéricas da modalidade. O tipo 

de trabalho desenvolvido neste período foi mais orientado para o trabalho 

cooperativo, intraequipa, no sentido de possibilitar aos alunos a criação de uma 

dinâmica de grupo e espírito de trabalho, aumentando o rigor na aproximação 

ao conceito real de época desportiva. Posteriormente, nas cinco aulas 

seguintes, decorreu o período competitivo. Como o próprio nome indica, foi um 

período mais orientado para a vertente competitiva, promovendo nesta fase as 

situações de oposição, entre equipas. Este período foi destinado à exercitação 

e consolidação das matérias abordadas anteriormente, assim como à 

introdução e exercitação de novos conteúdos, com um grau de dificuldade e 

complexidade acrescidos.  

A filiação é fundamentalmente determinada pela formação de equipas e 

pode ser facilmente verificada através da utilização dos respetivos 

equipamentos, bandeiras, mascotes, gritos e hinos de equipa. A formação das 

equipas assenta no pressuposto que as estas devem ser de nível homogéneo, 

constituídas por elementos que apresentam heterogeneidade, entre si. 

Siedentop (cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 62) afirma que os “critérios de 

formação de grupos visam assegurar, não apenas o equilíbrio competitivo das 

equipas, mas também o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem”. Foram formadas quatro equipas (Zarco Giants, 

MTS Turtles, GDBCC e Os Defuntos), compostas por cinco e seis elementos, 

com base nos dados obtidos através da avaliação diagnóstica, que 
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determinaram o nível de jogo dos alunos. Na parte inicial da aula seguinte, a 

constituição das equipas foi revelada à turma. Foram reservados alguns 

minutos para uma breve reunião de cada uma das equipas, para que 

pudessem eleger o seu capitão-treinador, definir o nome da equipa e a cor do 

equipamento. Foi elaborado um conjunto de documentos que foram fornecidos 

a cada uma das equipas, dos quais merecem destaque: o manual de equipa, 

que consistia numa breve apresentação do modelo e continha informações 

importantes sobre a organização da época desportiva (como o calendário dos 

jogos, por exemplo) e nele estavam também inseridos os textos de apoio da 

modalidade, com a descrição das componentes críticas dos conteúdos 

abordados; o contrato de capitão, que descrevia o perfil necessário para 

desempenhar o cargo com responsabilidade, lido e assinado pelos mesmos; os 

cartões de tarefa que apresentavam de forma sintetizada a informação 

essencial para cada uma das aulas; ficha de observação de jogo, com a 

análise estatística dos lançamentos convertidos e não convertidos. A 

construção de todos estes documentos mostrou ser muito pertinente, no 

momento da sua aplicação, correspondendo a uma estrutura de suporte 

essencial para os alunos num modelo com estas características, em que o 

trabalho autónomo é fulcral. 

O conceito de filiação é também visível na diversidade de papéis que os 

alunos podem desempenhar. Na realização prática com a turma do 10º2, cada 

uma das equipas tinha um capitão-treinador, um árbitro e estatísticos. Esta 

última função apenas era desempenhada se os alunos se encontrassem 

dispensados da aula. Como na minha turma, existia uma aluna com atestado 

médico prolongado, que lhe impediu a realização da parte prática da aula, foi-

lhe atribuído o cargo de jornalista. Esta diferenciação de papéis permite ao 

aluno ver o seu desempenho valorizado, aumentando os seus níveis de 

confiança e motivação, que de forma direta se traduzem num aumento do 

gosto pela prática (Mesquita & Graça, 2011).  

Outra característica representativa do MED é a existência de um quadro 

competitivo formal, que esteve presente em toda a época desportiva. Esta 
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componente influencia o processo de planeamento, uma vez que na descrição 

das situações de aprendizagem propostas têm de estar presentes os critérios 

de êxito definidos para cada uma delas. A resposta das equipas ao quadro 

competitivo formal foi extremamente positiva, com os índices motivacionais a 

aumentarem de forma progressiva e exponencial e com os alunos a 

demonstrarem muito interesse em consultá-lo em todas as aulas. Importa 

referir que a atribuição de pontos não era redutora ao ponto de ser definida 

pela vitória, empate ou derrota. Além da valorização do produto, o processo era 

também reconhecido, assim como o fair-play:  

“a equipa que revelar mais fair-play e entreajuda ao longo da aula receberá uma 

pontuação extra” (PA 4 – Basquetebol – anexo 6).  

 A última aula foi reservada para a realização do Evento Culminante, 

repleto de festividade, característica que o define. Foi composto por um torneio, 

onde todas as equipas competiram entre si. Apesar dos jogos serem de 3x3, 

conferiu-se um elevado cariz formal aos momentos de competição e neste 

sentido, foi construído um quadro competitivo específico, para o registo das 

pontuações obtidas nas atividades que se desenrolaram no decorrer do EC. Na 

parte final da aula, foram comunicadas as classificações finais da época 

desportiva e do EC e procedeu-se ao reconhecimento das equipas vencedoras, 

com a entrega de prémios (taças e medalhas). Como se trata de um modelo de 

Educação Desportiva, promotor de fair-play, todas as equipas foram 

presenteadas com uma medalha de participação. A jornalista da turma, efetuou 

o registo fotográfico do EC, que serviu como suporte para a reportagem 

elaborada posteriormente, que se resumiu à elaboração de um artigo. O EC 

tem de ser idealizado com a perfeita consciência, do professor e dos alunos, 

que, apesar de ser uma aula revestida de festividade, não é sinónimo de 

brincadeira. 

 O MED é caracterizado pela autonomia que incute aos alunos e pela 

responsabilização nas tarefas. Contudo, é fulcral que o professor monotorize o 

processo de ensino e que não se limite a ser um mero observador. À aplicação 

deste modelo está associado um certo risco, sob a pena das aulas se 
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transformarem “num recreio supervisionado bem organizado”, como diz Graça 

(cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 63). Para garantir a eficácia deste 

processo, o professor tem de ser muito rigoroso na planificação das aulas, na 

sua organização e gestão. Esta problemática conduziu à definição de 

estratégias, em torno das dificuldades que foram surgindo. É sobre o momento 

de instrução que recai uma das principais dificuldades que senti na 

organização das aulas. Na fase inicial, a existência de dois momentos de 

instrução diferenciados (professora  capitães-treinadores, capitães-

treinadores  equipa) originava tempos de transição muito extensos. Assim, foi 

necessária a implementação de novas rotinas organizativas para evitar o 

prolongamento excessivo das transições entre exercícios. Uma delas, passou 

por definir um local específico para a instrução dos capitães-treinadores. O 

fornecimento dos cartões de tarefa mostrou ser bastante útil, reduzindo a 

quantidade de informação que lhes era transmitida nesse momento de 

instrução inicial. Atribuir um significado específico ao sinal sonoro foi outra das 

estratégias implementadas, a sua distinção e identificação (número de vezes 

que soava o apito, por exemplo) permitia que as equipas realizassem as 

diferentes variantes de uma tarefa, sem a interrupção do exercício. Consegui 

estabelecer uma dinâmica muito interessante com os capitães-treinadores, que 

apenas foi possível com a resposta extretamente positiva que estes alunos 

deram ao desafio que lhes foi proposto, encarando com seriedade e 

responsabilidade o cargo para que foram eleitos.  

 Apesar de já ter tido um contacto prévio com o MED, nas didáticas 

específicas, durante o 1º ano do 2º Ciclo em EEFEBS, a sua implementação 

em contexto real de ensino foi inovadora. O balanço final que faço da aplicação 

deste modelo é extremamente positivo e esta será recordada como uma 

vivência muito enriquecedora. Apesar de não ser fácil visualizar a abordagem 

de todas as matérias através deste modelo, acredito que é possível fazê-lo, 

através de uma planificação cuidada, original e criativa. O seu impacto 

pedagógico é enorme, traduzido na capacidade de promover a inclusão e os 

ganhos que se obtêm são visíveis, principalmente para os alunos que 

habitualmente não atingem a sua realização pessoal, através da EF. Mesquita 



 

34 
   

e Graça (2011, p. 62) referem que “os grupos normalmente marginalizados 

(alunos de baixo nível e raparigas) parecem retirar vantagens significativas do 

MED ao demonstrarem maior gosto pela prática desportiva e pelo desempenho 

das tarefas que apoiam a competição”.  

 

 4. 1. 3. 5. Observação e Reflexão 

 Rink (1993, p. 274) afirma que a melhoria das competências de ensino 

pode ser realizada através da experiência, mas alerta que este processo não é 

assim tão linear, dado que “se fosse esse o caso, todos os professores com 

dez anos de experiência seriam um bom professor, e isso não é obviamente 

assim”. A mesma autora diz que o crescimento de um professor depende 

essencialmente da capacidade de observar, analisar e refletir sobre o processo 

de instrução e da capacidade de utilizar essa informação de forma significativa, 

resultando na melhoria do seu comportamento como agente de ensino (Rink, 

1993). 

A observação foi um instrumento bastante utilizado, em contextos 

diferenciados, no decorrer do processo de realização prática do Estágio 

Profissional. Foram observadas dez aulas de cada colega estagiário e seis 

aulas da professora cooperante, Fátima Costa e foram utilizados dois métodos 

distintos, observação tradicional (semi estruturada) e observação sistemática. 

Quando utilizado o método tradicional, a recolha de dados foi feita através do 

registo de incidentes críticos, relacionados com o controlo da turma, gestão da 

aula e qualidade da instrução. Relativamente à observação sistemática, foram 

elaboradas duas fichas, referentes à análise do tempo de aula e à análise do 

comportamento do professor, respetivamente. Para estes instrumentos de 

observação, foi definido o registo de intervalo de cinco segundos, para 

potenciar a validade da informação, com os comportamentos a serem 

observados de forma sequencial. 
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No entanto, “a observação por si só é insuficiente e pode, na realidade, 

levar a conclusões erróneas” (Arends, 1995, p. 537). Esta afirmação pretende 

alertar para a subjetividade que o observador insere nos seus registos e para a 

complexa dinâmica que se verifica numa sala de aula. Estas foram dificuldades 

sentidas durante as observações que efetuei, essencialmente devido ao 

número elevado de variantes destabilizadoras, presentes numa aula de 

Educação Física. A atuação do professor e todas tarefas que lhe são inerentes, 

foram o principal alvo das observações. Contudo, muitas vezes o 

comportamento dos alunos perante a realização das tarefas propostas tornava-

se o elemento central de observação. À medida que ia sendo repetido, a 

eficácia deste processo foi aumentando, através da sistematização da 

observação e do treino da forma de registo. Todas as competências 

necessitam de ser exercitadas para que se verifique uma melhoria do seu grau 

de eficácia. 

De uma forma evidente, foi através do recurso à observação que foi 

possível partir para a reflexão crítica de muitos aspectos, nas aulas que tive a 

possibilidade de assistir, lecionadas pelos meus colegas estagiários e pela 

professora cooperante. Apesar desta ser uma tarefa proposta para a realização 

do EP, nunca a entendi como uma obrigação mas sim como uma tarefa 

galvanizadora para o meu crescimento profissional. Destas observações 

resultaram reflexões críticas muito interessantes e pertinentes sobre o 

processo de ensino, através da observação e identificação de erros concetuais 

ou de práticas eficazes, sendo um forte contributo para o progresso da minha 

atuação. A partilha de informações e experiências, verificada nos diversos 

momentos de reunião de núcleo de estágio, com o objetivo de refletir sobre as 

aulas observadas, foram fortes promotores para a aquisição de uma atitude 

crítica, essencial para um ensino eficaz.  

Segundo Siedentop e Tannehill (2000, p. 314), “as competências de 

ensino dos professores estagiários melhoram na medida em que, estes, têm a 

oportunidade de praticar habilidades específicas e obter um feedback confiável 

sobre o seu progresso no atingimento dos objetivos”. Estes mesmo autores  
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defendem que para que esta melhoria se verifique, devem ser definidos 

objetivos e fornecidos feedbacks de uma forma sistemática, possibilitando-lhe 

essa oportunidade, justificando assim a necessidade da supervisão das 

experiências de ensino dos professores estagiários (Siedentop & Tannehill, 

2000). 

Acredito ser pertinente voltar a destacar o papel da professora 

cooperante, indispensável na estruturação e concretização da prática 

pedagógica. A prática supervisionada de todas as aulas que lecionei permitiu-

me obter feedbacks direcionados acerca da minha intervação. Estes feedbacks 

foram fornecidos em dois momentos distintos: antes da realização da aula, 

abordando questões de planeamento, como a elaboração do plano de aula ou 

a seleção e organização das situações de aprendizagem; e após a realização 

da aula, com uma reflexão mais orientada para a minha atuação, no âmbito do 

controlo da turma, gestão da aula e qualidade da instrução.  

Sobre as funções que o supervisor desempenha durante a prática 

pedagógica, uma das que seleciono pelo seu elevado grau de importância para 

o meu EP, é o questionamento. Vieira (1993, p. 33) refere que “para além de 

ser capaz de informar, o supervisor deve ser capaz de problematizar o saber e 

a experiência: colocar em questão o que parece óbvio, interrogar-se sobre a 

realidade do que observa, equacionar os problemas da prática, confrontar 

opções alternativas; (…) o supervisor é também um exemplo do prático 

reflexivo, que deve encorajar o professor a assumir com ele uma postura 

reflexiva”. Consequentemente, através de uma fundamentação constante das 

minhas crenças e das minhas tomadas de decisão, consegui atingir um estado 

de maior autonomia.  

Para Dewey (1989), o pensamento reflexivo confere consciência ao que 

fazemos, transformando uma ação que poderia ser apenas baseada no 

impulso, numa ação inteligente.  

 



 

37 
   

4. 1. 4. Avaliação 

 A importância da avaliação no processo de ensino aprendizagem é 

inquestionável, uma vez que a avaliação do desempenho se resume à etapa 

que atribui um significado à concetualização, planeamento e realização que a 

precedem. Tal como diz Bento (2003, p. 175), “a análise e avaliação ligam-se, 

em estreita retroacção, à planificação e realização. Nenhuma destas três 

actividades é dispensável, se o professor pretender assumir correctamente as 

suas funções”.  

A avaliação apresenta três tipologias: diagnóstica, formativa e sumativa. 

A avaliação diagnóstica é realizada antes do momento de instrução e como o 

próprio nome indica, tem a finalidade de auxiliar o professor na definição do 

nível de conhecimento e competência que os seus alunos apresentam. Esta 

diagnose vai permitir um planeamento de conteúdos adequado ao nível dos 

alunos, determinante para que sejam estabelecidos objetivos realistas e metas 

de aprendizagem. A avaliação formativa pode ser traduzida pelo registo 

sistemático que informam o professor da consistência da aprendizagem do 

aluno e pode ser ilustrativa do seu estado de desenvolvimento. A análise deste 

tipo de informações irá facilitar o momento de avaliação final, que requer a 

difícil tarefa da quantificação da evolução e do desempenho do aluno. A 

avaliação sumativa tem como objetivo aferir o desempenho dos alunos e a sua 

análise vai possibilitar verificar se as metas de aprendizagem definidas foram 

atingidas e os objetivos cumpridos.  

Siedentop e Tannehill (2000) estabelecem uma distinção muito clara 

sobre as medidas de avaliação, diferenciando a avaliação formativa, que se 

destina a fornecer feedback para produzir um impacto no processo de instrução 

em curso, da avaliação sumativa, que origina uma apreciação final sobre a 

aprendizagem. Para estes autores, uma demonstra que a aprendizagem está a 

acontecer e a outra determina se ela aconteceu ou não aconteceu (Siedentop 

& Tannehill, 2000). Desta forma, a avaliação pode ser orientada para o 

processo ou para o produto. A avaliação do processo é realizada através da 

avaliação formativa e consiste numa apreciação qualitativa do desempenho. 
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Vieira (1993, p. 167) considera que “é através da avaliação do processo que 

melhor se pode compreender o produto e alterar as formas de o atingir. 

Cumpre ao professor reanalisar constantemente as suas práticas, focalizando a 

sua atenção sobre os processos de transmissão, negociação e aquisição na 

sala de aula”. A avaliação sumativa permite a atribuição de uma medida 

quantitiva, analisando o resultado. Para Siedentop e Tannehill (2000), esta 

ocorre no final de uma sequência de ensino e tende a ser de natureza mais 

formal. Destina-se a “fornecer uma avaliação da aprendizagem dos alunos, 

para a sua classificação ou para fins comparativos”, determinando o sucesso 

perante os resultados de aprendizagem pretendidos (Siedentop & Tannehill, 

2000, p. 182). Para o processo avaliativo pode ser determinado um segundo 

objetivo, que consiste em “proporcionar um feedback correctivo aos alunos da 

maneira como estão a trabalhar” (Arends, 1995, p. 238). Este tipo de 

informações permite aos alunos refinarem a conceção do seu processo 

educativo e promove o estabelecimento de metas e objetivos individuais mais 

realistas.  

Os critérios de avaliação aplicados foram definidos pelo Grupo de 

Educação Física, inserido no Departamento de Expressões, para o ensino da 

disciplina no Ensino Secundário. Estes critérios assentavam em quatro 

categorias: objeto a avaliar, dividido em três “saberes”; critérios de avaliação 

para cada um deles; indicadores e instrumentos através dos quais eram 

observados. De uma forma objetiva, o “saber concetual” corresponde a uma 

percentagem de 15% da nota final que é atribuída ao aluno e sintetiza o 

conhecimento teórico específico da disciplina; o “saber fazer” tem um peso de 

60% e avalia as componentes táticas e técnicas das modalidades abordadas, o 

desenvolvimento das capacidades motoras, o conhecimento de regras e o 

empenho demonstrado pelo aluno na realização das tarefas propostas; o 

“saber relacional” corresponde aos restantes 25% e está fortemente 

relacionado com a aquisição dos valores educativos, como a atitude do aluno e 

a sua participação em atividades escolares. Relativamente aos alunos com 

atestado médico, que pode resultar na dispensa prolongada ou permanente da 

realização da parte prática das aulas de EF, os critérios de avaliação são 
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diferenciados. É valorizado o “saber concetual” com 75% e o “saber relacional” 

constitui 25% da nota final do aluno. 

Bento (2003, p. 174) define o processo de avaliação como um 

“incómodo necessário”. De facto, revelou-se uma tarefa muito ingrata 

quantificar o saber do aluno, através da atribuição de uma classificação final. 

Com alguma frequência, fica a sensação de que é demasiado redutor traduzir 

para uma escala de zero a vinte valores, o empenho, o desenvolvimento de 

competências gerais e específicas e o crescimento individual que os alunos 

demonstram ao longo do ano letivo, apesar das categorias classificativas 

serem construídas com a preocupação de conferir justiça pedagógica ao 

processo de ensino. Com a importância crescente que tem sido conferida à 

comparação normativa no percurso de formação do aluno, Siedentop e 

Tannehill (2000) alertam para a necessidade das avaliações sumativas se 

traduzirem em medidas adequadas dos resultados pretendidos para que eles 

realmente reflitam o aprendizado. 

Outra situação bastante desafiante, devido à sua complexidade, foi a 

elaboração de instrumentos de avaliação, para os momentos de avaliação 

diagnóstica e final. Como refere Arends (1995, p. 227), “um aspecto crítico para 

os professores em início de carreira é a construção de um reportório de 

estratégias eficazes para a realização das funções executivas de avaliação do 

aluno”. Esta dificuldade foi partilhada pelos meus colegas estagiários, sendo 

este um tema central de várias reflexões críticas, efetuadas pelo núcleo de 

estágio. A professora cooperante conferiu-nos bastante autonomia para tratar 

das questões relacionadas com a avaliação, sem nunca permitir que o 

processo de ensino aprendizagem pudesse ser comprometido. Na análise dos 

instrumentos construídos propositadamente para esse fim e das situações de 

aprendizagem, ou seja, o contexto em que esta se iria realizar, muitas vezes a 

professora cooperante alertou para as dificuldades que poderiam surgir no 

momento da aplicação. No entanto, permitiu que a sua experimentação fosse 

executada, promovendo autonomia e responsabilidade. A diversidade dos 

instrumentos utilizados para a recolha de informação foi significativa, com o 
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objetivo de criar um instrumento de observação cada vez mais preciso. A 

partilha de estratégias utilizadas pela professora cooperante, foi fundamental 

para a orientação mais criteriosa e simplificada no momento de observação e 

registo.  

O processo de ensino exige a sua avaliação e análise, sustentada pela 

observação e reflexão sobre o desempenho dos alunos. A realização do EP 

obedeceu a um processo cíclico de definição de estratégias  avaliação e 

análise  redifinição de estratégias, para maximizar o rigor da avaliação. 

Abaixo, transcrevo alguns excertos dos relatórios de aula elaborados no 

decorrer do ano letivo, que incidem na análise crítica desta matéria. 

“Neste seguimento, o processo de avaliação ficou comprometido, dado que necessitei 

de me abstrair da observação e registo para resolver algumas situações problema que 

surgiram ao longo da aula, essencialmente relacionadas com a marcação de faltas” 

(Relatório das aulas nº 33 e 34 – anexo 2); 

“Relativamente ao instrumento de avaliação, senti uma enorme dificuladade em avaliar 

os princípios táticos, uma vez que para que ocorra um registo significativo, a mesma 

ação deve ser observada repetidamente. No entanto, o dispêndio de tempo para que 

tal se verifique é imenso e o número elevado de alunos, também não é facilitador. 

Sendo uma modalidade coletiva e de invasão,  são várias as dinâmicas coletivas 

existentes em jogo, dificultando a observação individual. Desta forma, é essencial 

diminuir o número de conteúdos a avaliar, para facilitar a ação do professor e garantir 

a validade dos registos recolhidos” (Relatório das aulas nº 65 e 66 – anexo 7); 

“Assim, uma das estratégias que poderia ter sido aplicada para facilitar o contexto de 

avaliação, seria colocar menos intervenientes em atividade, optando-se pela 

realização de jogos 3x3, ao invés de jogos 5x5, diminuindo a “confusão” no momento 

de observação” (Relatório das aulas nº 103 e 104 – anexo 8).  

Para que se verifique uma simbiose perfeita entre um ensino eficaz e 

uma aprendizagem significativa, é imprescindível considerar a relação de 

interdependência que se estabelece entre ambos. Segundo Bento (2003, p. 

175), “sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é 

possível a avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor. E 
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sem controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue 

garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal. Sem uma reflexão 

posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio trabalho, 

verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspectos 

do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e 

realização”.  

 

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

Comunidade 

Para Matos (2012, p. 6), estas áreas englobam todas as actividades não 

lectivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua integração 

na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio.  

 

4. 2. 1. Proposta de atividades 

 Um dos principais objetivos, no âmbito da realização do EP, é que o 

estagiário consiga “contribuir para a promoção do sucesso educativo, (…) 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora” (Matos, 2012, p. 6). Neste seguimento, o núcleo de estágio propôs a 

realização de duas atividades. A primeira, consistia na organização do “Dia dos 

Desportos Radicais” no Raf Park, com o objetivo de promover a inter-relação 

professor/aluno, possibilitando a diversidade das atividades desportivas, no 

âmbito curricular. Contudo, esta atividade não foi concretizada, uma vez que o 

local escolhido para a sua realização foi encerrado. Não foi procurada uma 

opção alternativa, pois já existia outra atividade proposta pelo grupo de EF para 

o mesmo dia. A segunda atividade proposta, incidia na organização de uma 
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ação de formação sobre o MED, com a finalidade de promover uma nova 

abordagem das aulas de EF, tornando-as mais autênticas e criar ofertas 

formativas diversificadas. Esta atividade foi realizada com sucesso e teve lugar 

na ESJGZ, no dia 23 de janeiro. A promoção desta ação de formação será alvo 

de uma reflexão crítica nas páginas seguintes. 

 

4. 2. 2. “O Modelo de Educação Desportiva: Conceção, Aplicação e 

Fragilidades” 

Integrado na realização do EP, uma das propostas de atividades a 

desenvolver durante o ano letivo, visava a promoção de uma ação de 

formação. “O Modelo de Educação Desportiva: Conceção, Aplicação e 

Fragilidades” foi o tema da ação de formação, que teve como preletor o 

Professor Rui Araújo da FADEUP. A pertinência da escolha desta temática 

(MED) deveu-se a que este é um modelo ainda pouco divulgado como oferta 

formativa. No contexto da comunidade escolar local, os professores do grupo 

de EF não possuiam um conhecimento satisfatório do modelo, que permitisse a 

sua aplicação prática. Este modelo apresenta uma estrutura muito interessante 

e acreditamos que o conhecimento das suas potencialidades e fragilidades 

pode ser valioso para a qualidade de ensino da EF.  

Inicialmente, pensamos convidar o Professor Ramiro Rolim, docente da 

FADEUP, uma vez foi através dele que tivemos o primeiro contacto com este 

modelo e foi na realização das suas aulas de Didática Específica de Atletismo, 

que vivenciamos a sua aplicação prática. Logo, no nosso entender seria ele a 

pessoa mais indicada para efetuar a apresentação desta ação de formação. 

Porém, quando procedemos ao convite, o professor informou-nos que não teria 

disponibilidade, tendo então sugerido que convidássemos o Professor Rui 

Araújo. Feito e aceite o convite, iniciamos a planificação e organização da 

ação. Foram enviados convites para os professores e respetivos estagiários 

das escolas do Concelho de Matosinhos, que sustentavam núcleos de estágio 

abrangidos pelo protocolo com a FADEUP. Elaboramos um panfleto e um 
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cartaz para a sua divulgação, sendo estes afixados e distribuídos na escola. 

Recorremos ainda à rede social (facebook) para promover a ação, de forma a 

que a informação chegasse a todos os nossos colegas estagiários. Para a 

decoração do auditório da escola, local onde decorreu a preleção da ação, 

contamos também com a preciosa ajuda e participação do professor João 

Lima, docente na ESJGZ.  

No dia precedente à realização da atividade, deparamo-nos com um 

imprevisto. Por falha de comunicação entre os estagiários e o professor 

preletor, a data e hora da ação de formação não foram oficialmente 

confirmadas, o que levou ao cancelamento da presença do professor Rui 

Araújo. Porém, a professora Fátima Costa interveio, conseguiu contactar o 

professor, explicando a situação e desculpando-se pelo comportamento dos 

seus estagiários, e acabou por solucionar o problema. 

Esta ação de formação contou com a presença de professores de outras 

escolas, de alguns colegas estagiários, assim como da maioria dos professores 

do grupo de EF da nossa escola, perfazendo um total de trinta pessoas, 

aproximadamente, a assistir à preleção. Após o término da mesma, foi 

entregue a cada um deles um diploma de participação. 

 

4. 2. 3. Participação nas atividades 

 Além da realização da prática pedagógica, compete ao estagiário 

estabelecer sinergias com a comunidade escolar. Uma das estratégias 

facilitadoras no seu processo de integração na escola e na comunidade, 

consiste na participação e envolvência nas atividades e ações realizadas.  

 O Quadro 1 representa a conceção e o planeamento inicial das 

atividades, realizada no âmbito do Projeto de Formação Individual, integrado 

nas atribuições do estagiário. Tendo em conta o calendário escolar, para cada 

umas das atividades foram descritos os seus objetivos, potenciais dificuldades, 

recursos a utilizar, estratégias a definir e o seu posterior controlo.  
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Quadro 1. Conceção e planeamento das atividades 

 

 Partindo das fases de conceção e planeamento das atividades para o 

contexto de realização do EP, existem algumas divergências. Não foi possível 

organizar a prova de Orientação aberta à escola, dado que a atividade foi 

realizada pelo núcleo de estágio do Instituto Superior da Maia (ISMAI). Sobre a 

proposta de organização de um dia de atividades radicais, já foram referidas 

acima os motivos que conduziram ao seu incumprimento.  

 Uma das estratégias definidas para contrariar a falta de experiência na 

organização de eventos desta natureza, foi o recurso ao diálogo com os 

professores do grupo de EF, que se revelou um excelente promotor de partilha 

de experiências. Como já várias vezes referi, a professora cooperante e os 

meus colegas estagiários foram o melhor dos recursos. No entanto, a 

importância dos professores do grupo de EF no meu EP não pode ser reduzida 

à sua intervenção direcionada para o auxílio na preparação de atividades. 

Todos eles, até mesmo que de forma insconsciente, tiveram um impacto 

positivo neste processo de construção que é o “Ser Professor”. Defino-os como 

pessoas extremamente acessíveis e como profissionais muito competentes, 

que sempre demonstraram uma enorme disponibilidade, o que favoreceu a 

aquisição de conhecimentos, até em conversas informais e que foi 

determinante para a minha integração na comunidade escolar.  
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Durante a realização do EP, foram várias as atividades em que 

participei, desempenhando funções diferenciadas, como é visível no Quadro 2.  

Quadro 2. Atividades realizadas e funções desempenhadas 

Atividade Função 

Corta-mato escolar 
Organização e participação na entrega e 

recolha dos dorsais. 

Torneio de Voleibol 
Organização e acompanhamento dos 

alunos para a visualização dos jogos. 

Ação de Formação: “O Modelo de 

Educação Desportiva: Conceção, 

Aplicação e Fragilidades” 

Planificação e organização. 

Torneios Concelhios: Basquetebol e 

Atletismo 
Presença. 

Ações de formação: Dança, 

Badminton e Hóquei de Sala  
Participação. 

Dia dos Jogos 
Supervisão das estações do “jogo da corda” 

e da “corrida de sacos”. 

Ida ao Parque Aquático de Amarante Acompanhamento e supervisão dos alunos. 

 Desta listagem de atividades irei destacar três delas, pelo que me 

marcaram positivamente. (1) Em primeiro lugar, considero a participação no 

corta-mato escolar uma experiência inesquecível, por múltiplos fatores que irei 

passar a enumerar. Tratou-se da primeira atividade escolar, desenvolvida pelo 

grupo de EF, a ser realizada. A atribuição de uma tarefa de responsabilização 

nesta fase do EP promoveu o sentimento de fidelização e pertença à 

comunidade educativa. O acompanhamento parcial que fiz ao professor Alfredo 

Calheiros nesta atividade, durante a entrega dos dorsais, foi um momento 

bastante enriquecedor. O professor elucidou-me sobre a dinâmica da tarefa e 
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do corta-mato escolar, o que foi tranquilizante para combater o nervosismo 

inicial que senti, face ao primeiro contacto com a comunidade escolar, numa 

escala desta dimensão. (2) Pelo seu elevado grau de importância, destaco as 

ações de formação em que participei, as quais que me permitiram adquirir 

conhecimentos didáticos específicos para o ensino das respetivas 

modalidades. (3) A ida ao Parque Aquático de Amarante, pelo seu elevado 

cariz interpessoal, foi das atividades mais marcantes e é uma das melhores 

recordações que levo deste EP. Por se ter realizado na parte final do 3º 

período, despoletou um forte sentimento de nostalgia e caracterizou-se pelo 

elevado envolvimento dos elementos da comunidade educativa, professores e 

alunos.  

 

4. 2. 4. Direção de Turma 

Uma das tarefas primordiais que realizei para proceder ao entendimento 

do papel do Diretor de Turma na escola, foi o levantamento das suas 

competências. Quando  consultei o Regulamento Interno da ESJGZ, encontrei 

um vasto leque de competências necessárias para o DT, que balizam o 

exercício das suas funções, orientadas para campos de intervenção 

diferenciados. Um DT tem de saber gerir, coordenar e comunicar. Desta forma, 

o perfil do DT apresenta um elevado nível de especificidade. No Artigo 54º do 

mesmo documento visa a sua definição e o critério para a sua designação: O 

DT é um professor, preferencialmente profissionalizado, designado anualmente 

pelo Director, de entre os professores da turma, tendo em conta a sua 

competência pedagógica e assiduidade (Regulamento Interno ESJGZ, p. 25).  

Durante o ano letivo, efetuei o acompanhamento da professora Adelaide 

Ramos, na Direção de Turma do 10º 2. A presença nas reuniões do Conselho 

de Turma, nas reuniões com os Encarregados de Educação e no horário de 

atendimento aos mesmos, foram os meios que me possibilitaram o 

entendimento do papel nuclear que o DT exerce na gestão pedagógica e 

admnistrativa do processo de enquadramento dos alunos.  
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Para a professora Adelaide Ramos, este foi um ano que se distingue dos 

anteriores, no exercício das suas funções como DT. A implementação do 

projeto “Zarcompensa”, exigiu a existência de um canal de comunicação 

permanentemente aberto, entre os Diretores de Turmas e os orgãos diretivos, 

para que o projeto fosse avaliado de forma sistemática e fossem (re)definidas 

estratégias para otimizar a eficácia desta medida de combate ao insucesso 

escolar. 

A turma do 10º2 apresentava problemas ao nível do comportamento e 

do aproveitamento. Ao longo do ano letivo, o número de incidentes críticos 

relacionados com as questões da atitude e do comportamento perturbador dos 

alunos foi muito elevado, sendo este o alvo de inúmeras participações 

realizadas no livro de ponto eletrónico. 

A turma apresentou uma taxa de reprovações muito elevada, com treze 

alunos a não transitarem para o 11º ano. Infelizmente, estes resultados não 

foram surpreendentes, uma vez que vários alunos foram revelando reduzidos 

índices de aproveitamento ao longo de todo o ano letivo. Desta problemática, 

adveio a necessidade de alguns alunos repensarem a orientação do seu 

percurso escolar. Neste sentido, a DT foi uma participante ativa neste 

processo, reunindo no seu horário de atendimento aos EE’s com a Psicóloga 

Isabel Vilaça, com o objetivo de debater sobre as opções alternativas e mais 

ajustadas para cada caso específico. 

Numa turma com estas características, acresce a importância do papel 

da DT na promoção da relação escola/casa. O objetivo é comum e singular, 

garantir o sucesso educativo dos alunos. Existiu uma forte sensibilização para 

a necessidade de existir um acompanhamento proximal dos EE’s ao processo 

de ensino aprendizagem dos seus educandos. É fundamental que este 

acompanhamento se verifique tanto na escola, pela realização de visitas mais 

regulares, como em casa, através da verificação de resultados e promoção de 

um espírito de trabalho nos seus educandos. O DT representa o elo de ligação 

mais forte que se pode estabelecer entre estes dois contextos, 

desempenhando a função de mediador desta relação interdependente.  
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O acompanhamento da Direcão de Turma permitiu-me um conhecimento 

mais aprofundado dos alunos, facilitando o entendimento de certos 

comportamentos e atitudes através do contacto com os EE’s, que 

frequentemente são o espelho da estrutra familiar. Por outro lado, também foi 

possível adquirir a perceção das questões burocráticas e administrativas que 

estão associadas ao desempenho das funções do DT, como o tratamento de 

faltas, por exemplo. 

Da realização desta tarefa, destaco alguns momentos, pelo significado 

especial que lhes atribuo e pela sua importância. (1) No início do ano letivo, 

acompanhei a professora Adelaide Ramos na receção aos alunos. Nesta 

reunião, procedeu-se à apresentação da professora e dos alunos e foram 

definidas algumas rotinas organizativas para o ano letivo, como a organização 

dos alunos na sala de aula. Os alunos realizaram o preenchimento das fichas 

sociais, fundamentais para a caracterização da turma e por fim, a DT abordou 

alguns pontos cruciais do Regulamento Interno, efetuando a leitura dos direitos 

e deveres dos alunos. Apesar de ter sido apenas uma observadora da reunião, 

este foi um momento memorável porque estabeleci o meu primeiro contacto 

com a turma. (2) Assinalo também a reunião com os EE’s, posterior à 

implementação do projeto “Zarcompensa”. Devido à reorganização das turmas 

do 10º ano de escolaridade, esta acabou por funcionar como uma segunda 

reunião de apresentação. Foi feita uma breve análise do aproveitamento dos 

alunos no 1º período e neste sentido, foram apresentadas algumas medidas de 

apoio que sustentam o Projeto. (3) Defino a presença no primeiro Conselho de 

Turma como uma experiência marcante no EP. Representou o culminar do 1º 

período letivo e contribuiu, de forma insconsciente, para que me sentisse “mais 

professora”.  

Definitivamente, o DT apresenta uma especificidade e complexidade 

substanciais no exercício das suas funções e na aplicação prática das suas 

competências. Como co-responsável pelo sucesso educativo dos alunos, o DT 

tem de demonstrar uma elevada plasticidade na gestão admnistrativa e na 

gestão das relações humanas.  
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4. 3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

4. 3. 1. “Formação de turmas: homogéneas ou heterogéneas?” 

4. 3. 1. 1. Introdução 

 No âmbito da realização do Relatório de Estágio Profissional 2012/2013, 

da FADEUP, uma das tarefas propostas é a elaboração um Projeto de 

Investigação. A temática deste estudo decorre da importância que tem a 

formação de turmas na organização do ano letivo,  por vezes condicionador ou 

determinante do sucesso escolar. A implementação do projeto “Zarcompensa” 

pela ESJGZ, como medida de combate ao insucesso escolar, foi o mote que 

despertou o interesse por esta questão. Este projeto teve início durante o 1º 

período e consistiu numa reorganização das turmas do 10º ano de 

escolaridade por nível de desempenho, de acordo com os resultados obtidos 

nos testes de avaliação diagnóstica às disciplinas de Português e Matemática, 

com a exceção do 10º1, que se encontrava inserido no projeto “Pós-Zarco”. 

São dois os objetivos centrais deste estudo: (1) verificar a eficácia da 

formação de turmas homogéneas (turmas de nível) e (2) identificar as suas 

vantagens e desvantagens. Com a realização deste estudo, pretendo também 

aferir os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas. 

Esta será a base da revisão da literatura, que irá permitir a articulação entre a 

teoria e a prática, ou seja, a turma 10º2. 

A metodologia utilizada para a recolha de dados sobre esta temática é 

de cariz qualitativo, tendo sido a entrevista o instrumento selecionado. O 

princípio orientador para a avaliação do projeto será o aproveitamento escolar 

das turmas do 10º ano de escolaridade, com particular ênfase na turma do 

10º2, por se tratar da turma que me foi atribuída para este ano letivo.  

A entrevista foi aplicada a sete docentes da ESJGZ, com cargos 

distintos nesta organização. A definição da amostra pode ser justificada pela 
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importância da função que cada um dos sujeitos desempenha na ESJGZ, pelo 

vasto conhecimento que têm sobre o processo de ensino e pela participação 

que tiveram no projeto “Zarcompensa”. 

 

4. 3. 1. 2. Revisão da literatura 

5.10 — Na formação das turmas deve ser respeitada a heterogeneidade do 

público escolar, podendo, no entanto, o diretor perante situações pertinentes, e 

após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam 

determinantes para o sucesso escolar. 

(Despacho n.º 5106-A/2012, Diário da República, 2.ª série — N.º 

73 — 12 de abril de 2012, Ministério da Educação e Ciência) 

 

A constituição das turmas é um elemento que determina o sucesso 

educativo e o seu impacto pode ser avaliado pela sua influência em três 

aspetos fundamentais: no rendimento escolar, na atitude dos alunos perante a 

escola e no auto-conceito dos alunos.  

Da investigação de Ireson e Hallam (2001), é possível concluir que o 

agrupamento dos alunos por nível, tem um impacto pouco significativo, ou até 

mesmo nulo, na obtenção de resultados. Uma das vantagens que está 

associada a este tipo de organização, decorre da possibilidade de agrupar os 

alunos, em função das suas potencialidades e necessidades, garantindo um 

ensino mais individualizado. Slavin (1996) argumenta a favor da formação de 

turmas por nível, ao referir que este tipo de organização facilita a ação dos 

professores que podem, desta forma, conferir mais especificidade ao trabalho 

que realizam com os seus alunos, providenciando o apoio necessário aos 

alunos menos dotados e definindo metas e objetivos mais ambiciosos para os 

alunos com mais capacidades. 
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Esta prática parece ser a mais adequada para os alunos que 

apresentam um maior desenvolvimento de competências, maximizando o seu 

rendimento escolar, apesar de não se revelar prejudicial para os restantes 

grupos. Para Kulik e Kulik (1982), com a exceção dos alunos mais dotados, a 

organização de turmas por nível tem um efeito pouco significativo nos 

resultados da aprendizagem e na atitude dos alunos perante a escola e as 

matérias que lhes são lecionadas, assim como não produzem grandes 

alterações no auto-conceito dos mesmos. Apesar das diferenças em turmas 

homogéneas serem ligeiras, são todas positivas, o que sugere que não há 

evidências que a formação de turmas homogéneas seja preducial para os 

alunos. Para estes autores (Kulik & Kulik, 1982), os alunos mais dotados 

tendem a beneficiar com o plano curricular especial que esta organização 

permite criar. Sobre os resultados da aprendizagem, a investigação de Kulik e 

Kulik (1982) conclui que os alunos mais dotados revelam um melhor 

desempenho quando estão inseridos em turmas homogéneas, do que aquele 

que poderiam atingir em turmas heterogéneas. Relativamente aos alunos 

menos capazes academicamente, com uma performance escolar mais fraca e 

um ritmo de aprendizagem mais lento, acaba por ser indiferente se estes são 

incluídos em turmas com o mesmo nível ou com nivéis distintos. 

Oakes (cit. por Taylor, 2007, p. 33-34) referiu que pode existir uma 

relação entre os ganhos que se verificam na aprendizagem de grupos 

homogéneos e os professores que lhe são atribuídos. Frequentemente, os 

melhores professores lecionam as turmas com melhores capacidades e alunos 

com níveis mais baixos recebem um ensino de qualidade inferior. 

A investigação de Ireson e Hallam (2001, p. 62) sugere que “atitudes 

positivas em relação à aprendizagem e auto-conceitos positivos são elementos 

importantes, que promovem a disposição e abertura para aprendizagens 

futuras”. O processo de ensino não pode estar exclusivamente centrado na 

obtenção de resultados, é fundamental que este promova o desenvolvimento 

de outros valores e valências educativas.  
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Ireson e Hallam (2001) afirmam que os alunos em escolas com este tipo 

de organização, de turmas por níveis, têm um sentimento menos positivo em 

relação à escola e aos professores, comparativamente com uma organização 

de turmas mais heterogénea. Apesar das diferenças serem ligeiras, 

apresentam consistência. Da organização de alunos por níveis, um dos fatores 

que influencia negativamente a atitude dos alunos em relação à escola, é a 

estigmatização. Porém, não existe uma opinião concensual sobre a opção que 

mais privilegia esta componente. Kulik e Kulik (1982) afirmam que quando se 

analisa a atitude dos alunos perante a escola, a organização da turma 

(homogénea ou heterogénea) não provoca diferenças significativas. 

A investigação Kulik e Kulik (1982) consistiu numa análise de vários 

estudos que foram realizados sobre esta temática, que lhes permitiu retirar 

algumas conclusões sobre o impacto que a formação de turmas homogéneas 

pode ter no processo de ensino. No entanto, muitos dos estudos não 

consideraram a variável da atitude dos alunos perante a escola e aqueles que 

o fizeram tenderam a enfatizar os efeitos negativos nos alunos de níveis 

inferiores. Contudo, os alunos pareciam gostar mais dos conteúdos letivos 

quando os realizavam com pares do mesmo nível, desenvolvendo atitudes 

mais positivas em relação à escola  e em relação a eles mesmos – auto-

conceito.  

Na sua pesquisa, Ireson e Hallam (2001), tentaram perceber qual a 

perceção que os alunos têm perante a organização de turmas. Os principais 

motivos que sustentam a preferência pela heterogenidade dos grupos, estão 

relacionados com o fator de inclusão social, que assenta na forma como os 

alunos se podem ajudar, inspirar e motivar entre si. Em simultâneo, evitam a 

estigmatização dos alunos inseridos em grupos de nível inferior.  

Santrock (cit. por Taylor, 2007, p. 34) considera que apesar de surgir um 

estigma com a formação de turmas homogéneas, perante os alunos que são 

colocados em grupos de nível inferior, um dos aspetos positivos desta 

segmentação é que diminui o fosso de competências num grupo de alunos, 

tornando-se mais fácil ensiná-los. 
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Geralmente, o ensino em turmas com níveis distintos, ou seja, 

heterogéneas, é considerado mais exigente para os professores, dado que 

requer uma maior diferenciação no trabalho feito na sala de aula. Segundo 

Ireson e Hallam (2001), parece existir uma subestimação das diferenças 

individiduais, por parte dos professores, quando os alunos são agrupados pelo 

mesmo nível. Existe ainda uma diferença na metodologia de ensino a que 

recorrem, em turmas com níveis superiores e inferiores, que se traduzem num 

clima de aprendizagem mais estimulante para alunos com melhores 

classificações (Ireson & Hallam, 2001). 

Kulik e Kulik (1982, p. 619) referem que "os apoiantes da organização de 

turmas por nível alegam que grupos homogéneos de alunos são mais fáceis de 

ensinar. De acordo com os defensores deste método, os professores têm que 

lidar com menos diferenças individuais em turmas homogéneas e os alunos 

aprendem mais quando o ensino está orientado para o nível correto”. No 

entanto, estes autores também relatam a opinião dos que se opõe a este tipo 

de prática, que alegam que a formação de turmas por nível não fomenta uma 

melhor aprendizagem, dado que conduz a uma distinção desnecessária entre 

daqueles que estão num percurso ascendente, estigmatizando os grupos de 

nível inferior. Esta intervenção advém da necessidade humana básica de 

estratificar a sociedade em grupos melhores e piores (Kulik & Kulik, 1982). 

Para Ireson e Hallam (2001) a formação de turmas heterogéneas conduz 

a uma melhor adaptação a nível social de todos os alunos, possibilitando aos 

alunos menos dotados o contacto com modelos positivos de aprendizagem. 

Estes mesmos autores (Ireson & Hallam, 2001) relacionam o aumento da 

indisciplina com uma organização predominantemente homogénea. 

Glass (2002) enumera algumas vantagens que decorrem da formação 

de grupos heterogéneos: (1) para os alunos de nível mais baixo, o risco de 

estigmatização e de exposição a um plano curricular menos estimulante é mais 

reduzido; (2) promove expetativas elevadas dos professores para todos os 

alunos; (3) estabelece um espírito de interajuda na aprendizagem, entre alunos 

mais capazes e menos capazes. 
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Para Slavin (1996), as vantagens de uma organização heterogénea são 

mais especulativas do que conclusivas. No entanto, como não se verificaram 

benefícios na formação de turmas por nível e porque existem métodos 

melhores de organização de turmas, o uso desta estratégia deve ser evitada. 

Noutra perspetiva, Turney (cit. por Slavin, 1996, p. 169), na tentativa de 

sumariar o que foi escrito em 1920, listou as vantagens da formação de turmas 

homogéneas. Este tipo de organização permite aos alunos evoluirem, de 

acordo com as suas capacidades, através de técnicas de ensino mais 

direcionadas e individualizadas. Além de facilitar o ensino, torna possível uma 

maior participação dos alunos menos capazes, dado que deixam de se sentir 

ofuscados pelos alunos mais dotados. Os alunos com mais capacidades 

mantêm-se interessados e motivados, porque não sentem o seu ritmo de 

aprendizagem a ser atrasado pelos alunos que revelam mais dificuldades. No 

entanto, a ausência de bons modelos e o estigma que se estabelece, 

desencorajam os alunos menos dotados. Muitas vezes, os professores não 

apresentam as competências necessárias para adaptar o ensino às 

características que se verificam entre turmas. 

 

4. 3. 1. 3. Metodologia e caracterização da amostra 

Na sua génese, a realização deste Projeto de Investigação teve como 

propósito identificar que tipologia de organização na formação de turmas, 

homogénea ou heterogénea, é mais determinante para o sucesso educativo. 

Para tal, foram definidos dois objetivos para este estudo: (1) verificar a eficácia 

da formação de turmas homogéneas, em contexto real, através do Projeto 

“Zarcompensa”; (2) identificar as suas vantagens e desvantagens. 

 A recolha de dados foi efetuada através de uma metodologia qualitativa, 

que se resumiu à construção e consequente aplicação de uma entrevista. 

Powney e Watts (1987) distinguem duas categorias para a orientação de uma 

entrevista, para a resposta ou para a informação. Powney e Watts (cit. por 
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Lessard-Hébert et al., 1990, p. 162) definem que “a entrevista orientada para a 

resposta caracteriza-se pelo facto de o entrevistador manter o controlo no 

decurso de todo o processo. Ela é, na maioria das vezes, estruturada ou, pelo 

menos, semiestruturada e é referenciada a um quadro preestabelecido (…) A 

entrevista orientada para a informação visa circunscrever a percepção e o 

ponto de vista de uma pessoa ou de um grupo de pessoas numa situação dada 

(…) é o entrevistado que impõe o grau de estruturação”. 

 A entrevista construída era composta por nove questões de resposta 

aberta, orientadas para duas temáticas específicas, a formação de turmas e a 

aplicação prática do projeto “Zarcompensa” (anexo 9). Para a recolha de 

dados, recorri à gravação áudio das entrevistas, através da utilização de um 

gravador digital, integrado num computador portátil e com a devida permissão 

dos sujeitos entrevistados.  

Como amostra inicial foram selecionados nove docentes da ESJGZ, de 

acordo com o cargo de responsabilidade que desempenham e com o papel 

nuclear que têm nesta organização, tendo também em consideração o grau de 

envolvimento com o projeto “Zarcompensa”. No entanto, como se verificou a 

saturação dos dados obtidos, com opiniões muito convergentes entre os 

entrevistados, a amostra foi reduzida para sete elementos. Obedecendo a uma 

lógica hierárquica, foram entrevistados elementos pertencentes à Direção da 

escola, um elemento da equipa de projetos e Diretores de Turma de algumas 

das turmas inseridas no projeto. 

Para o tratamento dos dados e respetiva análise, foi realizada uma 

transcrição integral das sete entrevistas efetuadas (anexo 10). 
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4. 3. 1. 4. Apresentação e discussão dos resultados 

A formação de turmas é um momento de extrema importância para a 

organização do ano letivo e revela-se um fator determinante do sucesso 

escolar.  

Acerca dos critérios a ter em consideração na formação de turmas, 

existe um enquadramento legal que não pode ser excluído e que condiciona 

todo este processo: “os critérios que nos são impostos pelos documentos 

legais aos quais nós não podemos fugir, que é por exemplo o nº de alunos por 

turma. O nº de alunos por turma oscila entre os 26 e os 28 alunos, o que já nos 

condiciona, exceto se houver algum aluno do ensino especial então a turma só 

pode ter 20 alunos (…) fundamentalmente traduzem a lei, neste momento 

estamos preocupados com os resultados e com o reforço de medidas 

compensatórias de acordo com os respetivos resultados do ano anterior” (E5). 

Este deve ser entendido como um fator estruturante do processo de ensino e é 

de extrema importância para que sejam criadas oportunidades para os alunos 

exaltarem o desenvolvimento das suas competências. 

O princípio orientador deve ser o sucesso educativo, devendo também 

ser considerados aspetos que preservem a continuidade dos bons grupos de 

trabalho. Como referem alguns dos entrevistados, é necessário “ter em conta 

não só os níveis dos alunos mas também, digamos se eles já nos anos 

anteriores já se conheciam e já compunham outras turmas” (E2); “respeitar a 

continuidade da turma, portanto no básico aquilo que se tem vindo a fazer é 

respeitar por exemplo a turma do 7º segue para o 8º do 8º para o 9º pronto, 

isso é um principio geral” (E1). 

Contudo, é uma tarefa árdua e a sua dificuldade acresce quando não 

existe um conjunto de informações, como frequentemente acontece no 7º e 10º 

ano de escolaridade, que correspondem a mudanças de ciclos de ensino: “O 

processo de formação de turmas é das coisas mais complicadas e que mais 

efeito tem no futuro dos alunos (…). O importante da elaboração de turmas era 

a possibilidade de nós agruparmos os alunos em função das suas 
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necessidades, de reforços, de apoios, de trabalho, de organização de trabalho 

e isso tem a ver com as características, não as conhecendo é lotaria e isso 

pode calhar bem como pode calhar mal” (E3). 

Sobre a implementação do projeto “Zarcompensa”, os critérios que 

permitiram agrupar os alunos por níveis distintos, foram os resultados que os 

mesmos apresentaram no ano letivo anterior, assim como os resultados 

obtidos em provas específicas: “do ano passado, o exame do 9º ano, e este 

ano penso que foi as auto avaliações de Matemática e de Português” (E2); 

“tendo em linha de conta os resultados nos testes diagnósticos nas disciplinas 

consideradas fundamentais ou pelo menos condicionadoras das 

aprendizagens, que é o caso do Português, que é transversal a todas as 

disciplinas, e o caso da Matemática que é uma disciplina fundamental na área 

das Ciências e Tecnologias. Depois de realizados os testes diagnósticos 

nestas duas disciplinas e, tendo também em consideração os resultados dos 

exames do 9º ano na disciplina de Matemática e na disciplina de Português, 

procedeu-se à reorganização das turmas” (E4). 

Após a análise dos dados recolhidos, não parecem existir dúvidas sobre 

o propósito da implementação de um projeto com estas características. Como 

elementos primordiais, os interesses do aluno e o sucesso educativo: “o 

sucesso e mais uma vez tendo como centro o aluno (…). É que na 

heterogeneidade que inevitavelmente acontece, tínhamos de encontrar a 

homogeneidade do sucesso, portanto tratarmos diferente aquilo que queremos 

que seja tudo igual, ou seja, todos bons alunos” (E4). 

Para a generalidade dos entrevistados, a existência de grupos (turmas) 

com objetivos e necessidades comuns tinha como principal objetivo assegurar 

uma educação em prol da igualdade de oportunidades: “têm que ter igualdade 

de oportunidades e a igualdade de oportunidades não é dar o mesmo a todos, 

porque eles são todos diferentes e portanto se recebem todos o mesmo não é 

igualdade de oportunidades, porque não damos o que cada um precisa” (E3).  
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A opção entre promover a homogeneidade ou preservar a 

heterogeneidade dos grupos “é uma questão de filosofia da educação”, afirma 

o Entrevistado 3. É uma realidade que as competências e os ritmos de 

aprendizagem para adquirirem essas mesmas competências diferem de aluno 

para aluno. A maior aproximação das potencialidades e dificuldades 

semelhantes, pelo agrupamento de alunos em turmas mais homogéneas, 

parece ser uma das vantagens mais significativas deste tipo de organização: 

“quando nós temos um grupo homogéneo, nós conseguimos obter objetivos 

comuns, metas a atingir e metas atingíveis” (E3); “colocar os alunos mais ou 

menos todos no mesmo nível de maneira a que conseguíssemos, digamos 

assim, criar objetivos e não estarem, às vezes, misturados bons alunos com 

maus alunos, os quais muitas vezes perturbam a evolução destes bons alunos” 

(E2). 

Atualmente, um dos maiores constrangimentos no ensino, é a 

sobrelotação das turmas. Neste sentido, a formação de turmas homogéneas 

parece ser a estratégia mais adequada para contrariar esta tendência. Um 

ensino mais individualizado e orientado para as dificuldades do aluno, permite 

criar medidas de apoio e suporte para a superação das mesmas, dado que 

permite “conciliar os recursos humanos, dar o mesmo a muita gente com o 

mesmo custo, portanto isto é uma grande vantagem” (E3); “primeiro não foram 

só criados grupos homogéneos, foram também divididos, isto é, foram criados 

subgrupos por isso o professor em vez de trabalhar com 26 passou a trabalhar 

imagine com 13, e foram feitos grupos mesmo de nível, dentro da própria turma 

em coadjuvação (…) o trabalhar com alunos com as mesmas necessidades, é 

importante e é mais facilitador, não só para o grupo de alunos que tem as 

mesmas dificuldades como para o professor” (E5).  

Acerca da intervenção do professor, parece existir um concenso que 

esta fica facilitada quando lecionam para grupos homogéneos: “os professores 

têm mais facilidade de adequarem a esse tipo de alunos estratégias mais 

dirigidas para determinadas falhas da aprendizagem, acho que é mais fácil do 

que ter grupos demasiado heterogéneos” (E1); “os professores sentiram-se 
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muito mais confortados porque estavam a trabalhar com grupos muito mais 

pequenos e com grupos homogéneos” (E2); “em caso de turmas heterogéneas, 

em alguma situação, alguns alunos vão ficar prejudicados porque o professor 

sozinho não tem a mínima hipótese de trabalhar com todos de forma igual, ou 

se trabalhar de forma igual, para alguns não serve” (E3). 

Entre os entrevistados, existiu uma forte concordância que o impacto 

positivo que ocorre na aprendizagem é independente do nível apresentado 

pelos alunos/grupos e favorável a um melhor rendimento escolar: “a 

homogeneidade para o fim a que se propõe é claramente um instrumento 

favorável aos objetivos a que nos propomos, às metas que pretendemos 

atingir, uma homogeneidade que se partilha através de uma afinidade de 

competências, de conhecimento, e a partir daí há todo um conjunto de 

intervenções didáticas e um plano pedagógico que é sempre mais bem 

sucedido do que se houver uma heterogeneidade” (E4); “o balanço final é 

positivo e volto a referir, especificamente para os alunos que estão 

interessados em trabalhar e aprender, penso que sim, penso que até aí é 

positivo (...) é evidente que o trabalho para alunos com baixo nível em termos 

de pré-requisitos tem que ser um trabalho mais específico, poderá não atingir 

exatamente o mesmo patamar, porque há um trabalho para trás, um trabalho 

que ficou por fazer e que é preciso avançar. Agora eu também penso que é 

uma questão de os alunos quererem porque eu acho que a aprendizagem, 

salvo, casos pontuais, acaba por estar, ou reside, na motivação, na perspetiva 

e na ideia que o aluno tem do que é que está ali a fazer e para que é que 

serve” (E7). Quando confrontados com a possibilidade de poder existir uma 

estigmatização na formação de turmas por nível, quando se consideram os 

grupos de alunos mais fracos, os entrevistados não concordam que esta seja 

uma preocupação real. Porém, reconhecem a importância e a necessidade de 

existir um trabalho neste sentido: “fomentando acima de tudo, antes de 

procedermos e até durante o processo de divisão de grupos, temos a 

preocupação de criar o clima de sucesso, porque na base das nossas 

intenções, das nossas decisões tem que estar a partilha dos objetivos todos a 

que nos propomos, o professor não faz o aluno aprender e o aluno não 
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consegue aprender se não quiser ser ensinado” (E4). No entanto, a opinião do 

Entrevistado 1 permite identificar a consciência que esta apreciação deve ser 

feita de acordo com os objetivos que se pretendem cumprir: “Se o objetivo é 

resultados, então acho que se deve apostar. Se o objetivo é um outro, o 

objetivo de uma escola mais inclusiva, em que se deve ter em conta os grupos 

estarem, portanto, entre si e conviverem e tentar arranjar-se diálogo e 

competências socias de um grupo para outro, então seria uma outra 

perspetiva, agora se for os resultados e se for um objetivo eu acho que o 

trabalho dos professores e dos alunos é mais eficaz assim” (E1). 

Alguns estudos afirmam que pode existir uma relação direta entre o 

aumento da indisciplina e a formação de turmas heterogéneas, quando são 

analisados os grupos mais fracos. Contudo, os entrevistados defendem que a 

existência de comportamentos inapropriados não está relacionada com a turma 

em que os alunos estão inseridos, apesar de ser fundamental a existência de 

um trabalho específico com estes alunos: “Penso que a maior indisciplina 

acontece exatamente nesses grupos intermédios porque é mais difícil 

diagnosticar e de, digamos, os colocar, digamos, em grupos de trabalho mais 

ou menos homogéneos (…) a indisciplina também está associada ao mau 

resultado, eu acho que uma coisa pode levar a outra, agora não 

necessariamente” (E7); “penso que o risco de haver maior indisciplina poderá 

ser mais, portanto, passo a redundância, mais acentuado quando o nível de 

conhecimentos é muito diferente, portanto há uns alunos muito bons e outros 

que são fracos, portanto, não considero que se deva juntar tudo e que isso por 

si só, quase como por osmose, vai resolver o problema (…). Acho que um fator 

gerador da indisciplina ainda é precisamente o aluno estar na sala de aula e 

não perceber nada do que está a fazer, não conseguir acompanhar, sentir que 

não tem sucesso, sentir que não aprende, acho que é quase um massacre” 

(E6); “Portanto, nós podemos por um lado trabalhar objetivamente com aqueles 

alunos, com psicólogo, com diretor de turma, com tutores, etc. e reforçar um 

apoio e uma ajuda a esses alunos que precisam, de facto, de um apoio e de 

uma ajuda, para descobrir o seu caminho, e os outros, que já descobriram o 
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caminho, permitir-lhes que eles tenham um ambiente de trabalho saudável” 

(E3). 

Este tipo de trabalho é essencial para irradicar a má perceção que estes 

alunos têm da escola, porque não conseguem associar o seu percurso 

académico com a sua formação individual e os benefícios que a escola pode 

ter na sua vida ativa: “o reencaminhamento e os cursos de formação e de 

educação e formação se forem bem organizados, podem ter um efeito 

importante porque os alunos se começarem a ter sucesso numa outra área a 

sua auto estima melhora e provavelmente a perceção que têm da escola não é 

aquela perceção tão negativa de uma escola castigadora que está sempre a 

penalizá-los de uma forma ou outra, que é um bocado a ideia que eles têm” 

(E1). 

Foi pedido aos entrevistados que realizassem um pequeno balanço final 

sobre a implementação do projeto “Zarcompensa”. Estes avalariam-no como 

bastante positivo: “foi um investimento que deu resultados positivos porque os 

alunos passaram a ter notas positivas e passaram” (E5); “Acho que é mais fácil 

também para nós trabalhar com um grupo que seja mais ou menos todo do 

mesmo nível, independentemente de muitas vezes, pode haver mais 

dificuldade de um ou outro aluno, mas mais facilmente conseguimos atuar, do 

que quando às vezes é um quarto da turma que tem problemas e perdemos às 

vezes mais tempo com esses do que com propriamente aqueles que estão lá e 

que querem aprender e que querem melhorar mais aquilo que sabem fazer” 

(E2). A implementação deste projeto teve um ponto menos positivo, que incidiu 

no momento temporal em que decorreu a sua aplicação prática, ou seja, cerca 

de um mês após o início do ano letivo, o que gerou algumas reações adversas, 

essencialmente nos alunos: “as turmas já tinham tido um grande momento 

temporal juntos, já se tinham habituado, já tinham feito um espírito de grupo, 

um espírito de turma e a partir de Janeiro elas foram novamente reorientadas” 

(E5); “no início digo-lhe mesmo que não acreditei, não vi muito empenho por 

parte dos alunos, estavam bastante desmotivados porque perderam as 

amizades que tinham, as turmas estavam todas desmembradas, e aquilo que 
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acabei por ver é que eles acho que ainda têm um poder de adaptação muito 

superior às vezes ao nosso” (E2). 

 Uma das vantagens do trabalho com turmas homogéneas, é que existe 

maior facilidade em detetar casos específicos, identificando alunos com opções 

erradas no seu plano de estudos e permite uma reorientação do percurso 

escolar: “Acho que as turmas sendo homogéneas e havendo vontade e 

capacidade da escola de arranjar estratégias para esses alunos e estabelecer 

protocolos e parcerias com outras instituições que estejam também 

vocacionadas (…) podem-se obter resultados muito positivos” (E1). 

 O balanço extremamente positivo que foi feito ao projeto “Zarcompensa” 

irá ter repercurssões no futuro e traduzir-se-á na implementação de projetos 

com uma estrutura semelhante, sendo alargado para o 8º e 9º ano de 

escolaridade. Uma das estratégias que pode ser utilizada para promover uma 

escola inclusiva, que muitas vezes não é associada ao agrupamento de alunos 

por nível de desempenho, passa por criar uma estrutura sustentável para os 

grupos constituídos por alunos que revelam mais dificuldades e carências de 

conhecimentos base: “às vezes é difícil retirar esse estigma aos alunos, os 

próprios pais dos alunos mais fracos nunca ficam agradados com esse tipo de 

situação (…) criar ofertas de escola em que esses alunos pudessem 

desempenhar um papel preponderante e que fosse visto pela comunidade 

como um papel muito importante, talvez aí esse estigma deixasse de existir” 

(E1). 

 

4. 3. 1. 5. Conclusões 

 Após a realização deste estudo, adquiri as competências genéricas 

necessárias para produzir um projeto de investigação. Tenho agora uma 

melhor perceção sobre a importância deste tipo de tarefas na formação 

profissionalizante que se pretende atingir com a concretização do EP. É-me 

também possível dar resposta aos dois os objetivos centrais que estabeleci 
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para a sua realização: (1) verificar a eficácia da formação de turmas 

homogéneas (turmas de nível) e (2) identificar as suas vantagens e 

desvantagens.  

 Sobre a eficácia da formação de turmas homogéneas, a implementação 

do projeto “Zarcompensa” teve um balanço bastante positivo, que enquanto 

medida de combate ao insucesso escolar, cumpriu o objetivo a que se 

propunha – o sucesso educativo. Os resultados obtidos foram muito 

satisfatórios, o que é uma meta difícil de atingir no 10º ano de escolaridade. 

Nas três das quatro turmas que foram envolvidas no projeto, o seu 

aproveitamento escolar foi significativo e a qualidade da aprendizagem 

traduziu-se nas suas classificações. A turma 10º2 foi o grupo mais exigente, 

tanto para os alunos que a constituiam, como para os professores 

responsáveis. Neste grupo, com a exceção de alguns casos específicos que se 

encontravam com um plano de estudos desajustado e que condicionaram, de 

certa forma, o rendimento dos outros alunos, o saldo é também positivo, sendo 

notória a evolução demonstrada, através da aquisição de competências 

básicas nas disciplinas nucleares, como o Português e a Matemática. É 

fundamental destacar o papel de elevada importância que tiveram as medidas 

pedagógicas criadas, como os diversos apoios que surgiram, quase à 

totalidade das disciplinas, que lhes permitiu colmatar dificuldades que se 

revelavam impeditivas para que ocorresse o progresso destes alunos, rumo ao 

sucesso educativo. Este reforço, possibilitou gerar melhores condições de 

ensino, através do trabalho com grupos mais reduzidos, além de fornecer aos 

alunos uma estrutura de suporte mais consolidada. 

 A implementação deste tipo de projetos irá ser repetida no próximo ano 

letivo (2013/2014) na ESJGZ, extendendo-se ao 8º e 9º ano de escolaridade e 

parece-me não existir melhor indicador da eficácia do “Zarcompensa” do que 

este.  

Relativamente ao levantamento que efetuei, através da realização das 

entrevistas, acerca das vantagens e desvantagens que podem surgir da 

formação de turmas homogéneas e do agrupamento de alunos por nível, 
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acabam por espelhar a experiência positiva que foi vivenciada com o 

“Zarcompensa”. De certa forma, as opiniões dos entrevistados revelaram-se 

muito convergentes com o que surge na literatura sobre os benefícios deste 

tipo de organização. Para a formação de turmas com um nível homogéneo, as 

principais vantagens que foram apresentas são: 

 Promove o sucesso educativo, tendo em consideração os 

interesses do aluno; 

 Permite que sejam estabelecidos objetivos mais rigorosos, 

através da definição de metas atingíveis; 

 Promove a igualdade de oportunidades no processo de ensino, 

atendendo às diferenças individuais dos alunos; 

 Assume a especificidade do processo de ensino aprendizagem, 

através de uma prática mais direcionada; 

 Facilita a intervenção do professor; 

 Respeita os diferentes ritmos de aprendizagem que existem no 

processo de ensino; 

 Permite a aquisição de competências básicas, nas disciplinas 

nucleares e transversais, aos alunos menos dotados. 

 

Sobre os aspetos menos positivos que advêm deste tipo de organização, 

não foram referidas muitas desvantagens. As opiniões recolhidas assumem 

que o impacto que resulta desta prática tende a ser positivo, 

independentemente do nível que os grupos apresentam. Pode existir um risco 

associado à formação de turmas por nível, quando consideramos o grupo de 

alunos de nível inferior, podendo ser interpretado como um fator de 

estigmatização na escola. Contudo, se for realizado um trabalho significativo 

com estes alunos e com a comunidade escolar, a inclusão está assegurada e o 

fator social deixa de ser uma possível desvantagem. Os alunos, os EE’s, os 

professores e toda a comunidade educativa são intervenientes que têm de 

estabelecer uma correlação no processo de ensino, para que este seja o mais 

proveitoso possível. Só assim será possível atingir as metas e os objetivos 
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definidos e consequentemente, o sucesso educativo. Desta forma, há uma 

tendência para gerar índices de motivação mais elevados e melhorar a atitude 

dos alunos perante a escola. 

 Genericamente, a realização deste estudo foi uma experiência muito 

enriquecedora na minha vivência do EP. A escolha da entrevista revelou ser o 

instrumento mais apropriado para a recolha dos resultados que foram obtidos. 

A partilha de informações com profissionais da Educação, com inúmeros anos 

de experiência, foi algo muito valioso para o meu crescimento, a nível pessoal 

e profissional. Além de ter um efeito muito positivo na minha relação com a 

comunidade educativa, consciencializou-me para as questões que envolvem a 

formação de turmas e para o efeito determinante que decorre deste fator, na 

formação dos nossos alunos. A definição da amostra e a sua diversidade foi 

um dos aspetos que mais contribuiu para o enriquecimento do trabalho que foi 

efetuado. Revelou-se muito interessante ouvir as opiniões dos vários orgãos de 

responsabilidade da escola, que apesar da sua individualidade partilham um 

interesse comum, a paixão pelo ensino. A oportunidade que tive de recolher 

diferentes perspetivas dos DT’s de algumas das turmas inseridas no projeto 

“Zarcompensa”,  foi algo muito envolvente e relevante para a realização do 

estudo, que me possibilitou analisar a vivência de cada um deles no ano letivo 

transato, conferindo um caráter mais substancial à informação recolhida. Não 

posso deixar de assinalar a enorme disponibilidade demonstrada por todos os 

intervenientes, que sem nenhuma oposição participaram neste projeto de 

investigação.  
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5. Conclusão e perspetivas para o futuro 

 

Segundo Matos (2012, p. 2), os determinantes do exercício da 

competência, tais como os valores, a motivação e a atitude positiva face à 

profissão percorrem todas as áreas de desempenho e em todas têm de ser 

trabalhados de forma sistemática. Esta é a mentalidade que tem de prevalecer 

no futuro, pois apesar do paranoma assustador que enfrentamos, a paixão pelo 

Ensino e pelo Desporto devem ser o mote para que haja vontade de enfrentar 

os novos desafios que surgem com o final deste ciclo académico. Quantidade 

não é sinónimo de qualidade e apenas através da busca pela competência nos 

tornamos capazes de dar resposta a esta realidade.  

 

Matos (2012, p. 3) afirma que a pluralidade e a natureza das funções 

docentes remetem para a noção de polivalência e alternância que permita um 

vaivém epistémico entre a teoria e a prática. Esta compreensão servirá de linha 

orientadora para a elaboração do Relatório de Estágio em que a 

investigação/reflexão/ação se assume como um caminho adequado. Este 

vaivém epistémico é uma vivência muito enriquecedora e que contribuiu 

fortemente para o meu crescimento individual, a diversos níveis. Defino-o como 

um meio fundamental para dar significado à aprendizagem que ocorreu e que 

me permitiu um entendimento contextualizado de todo o conhecimento 

empírico que foi adquirido ao longo do ciclo de estudos. 

O EP exige um trabalho diário e consistente ao longo de todo o ano 

letivo, mas é compensatório quando se olha para trás no final do percurso. 

Termino esta etapa com o sentimento de dever cumprido, acompanhado de 

imensa nostalgia por ter chegado ao final desta viagem. As recordações que 

levo são inigualáveis e a aprendizagem é o melhor que retiro desta experiência. 

Destaco como uma tarefa extremamente gratificante a realização do 

Projeto de Investigação, com a temática “Formação de turmas: homogéneas ou 

heterogéneas”, que me possibilitou um envolvimento muito específico com a 
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comunidade escolar. A dinâmica que se estabeleceu entre mim, os 

entrevistados e a professora cooperante, de evidenciar que me orientou 

bastante em todo este processo, foi muito interessante e é um dos aspetos que 

me faz orgulhar do desfecho deste projeto.  

Como desafios superados considero as dificuldades iniciais que senti na 

exposição a um grupo e as lacunas que apresentava na minha capacidade de 

comunicação. Foram obstáculos vencidos, com um trabalho sistemático neste 

sentido e facilitado através de um planeamento rigoroso, efetuado ao longo de 

todo o ano letivo, que me permitiu transformar estas dificuldades em 

potencialidades. 

É inevitável voltar a referir a importância do trabalho realizado com os 

meus colegas estagiários, Daniela Pereira e Sandro Silva, com o 

acompanhamento incessante da professora cooperante, Fátima Costa. Foi 

estabelecido um clima de partilha de ideias e experiências com um objetivo 

comum, a otimização da prática pedagógica em prol do sucesso educativo. 

 Por fim, interpreto este EP como o ponto de partida para uma longa 

viagem que é “Ser Professor”. Estou confiante que no futuro as oportunidades 

irão surgir e sinto-me agora mais capaz para lhes dar uma resposta positiva, 

com a consciência que o importante é retirar o máximo de cada experiência e 

aprender com ela. Esta fase de mudança é assustadora mas a paixão pela 

minha profissão e pelo Desporto não param de aumentar e irei lutar para fazer 

o que gosto, dia após dia. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Relatório das aulas nº 99 e 100 

 

Relatório das aulas nº 99 e 100 

O atual relatório resulta das aulas nº 9 e 10 de 16 da unidade didática de 

Basquetebol, lecionadas no dia 19 de Abril de 2013. A aula tinha como objetivos: 

introduzir e exercitar as habilidades técnicas – ressalto ofensivo e defensivo, fintas, 

posição de tripla ameaça e enquadramento defensivo; consolidar as intenção táticas 

de ocupação racional do espaço, assim como a forma de jogo 3x3.  

Relativamente à gestão do tempo de aula, no exercício 2 verificou-se uma certa 

demora para dar início à parte prática da aula, propriamente dita, devido aos dois 

momentos de instrução necessários (professora  capitães-treinadores, capitães-

treinadores  equipa) incidirem em conteúdos que requeriram uma explicação 

detalhada das respetivas componentes críticas. No entanto, foi uma situação de 

aprendizagem com uma dinâmica interessante.  

No âmbito de promover a autonomia e responsabilidade dos alunos, 

característica própria do Modelo de Educação Desportiva, os capitães-treinadores 

realizaram a gestão do material necessário para o exercício 3. Esta situação de 

aprendizagem pretendia avaliar a eficácia/qualidade do enquadramento defensivo, 

num contexto de superioridade numérica (2x1), sendo pedido aos alunos que 

contabilizassem o número de cestos convertidos por equipa, ao que um número 

reduzido de cestos convertidos correspondia a um bom enquadramento defensivo. 

 De seguida, contrariamente ao previsto no plano de aula, os alunos realizaram 

jogo 2x2, com o lançamento que originava o ressalto a ser efetuado pelo capitão-

treinador de cada uma das equipas. Esta pequena adaptação foi feita, uma vez que as 

equipas apresentavam apenas quatro elementos a realizar a parte prática da aula. No 

primeiro momento de instrução (professora  capitães-treinadores) foram fornecidos 

cartões de tarefas, para auxiliar os mesmos quer no segundo momento de instrução 
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(capitães-treinadores  equipa), quer na transmissão de feedbacks corretivos, no 

decorrer da tarefa. 

 Para terminar, foram cumpridos os seis jogos previstos, de modo a assinalar 

bem o Período Competitivo da época desportiva, com uma ligeira redução da duração 

dos jogos, de dois minutos (8 min. cada jogo).  

Neste momento, o balanço da aplicação do Modelo de Educação Desportiva é 

bastante positivo, com destaque para a equipa “ZARCO Giants” que revela uma boa 

organização, e particularmente para o seu capitão-treinador – Jorge Remelgado – que 

tem tido um excelente desempenho nos momentos de instrução à sua equipa.  

Os jogos reduzidos de 3x3 têm-se mostrado muito competitivos, tendo a arbitragem 

um peso signficativo para o bom desenvolvimento dos mesmos. Os alunos têm 

manifestado muito interesse em ter conhecimento do ranking/quadro competitivo na 

parte inicial e final da aula. Tem sido notório, que a equipa “MTS Turtles” demonstra 

pouco sucesso nos jogos 3x3, sendo que algumas estratégias para tentar perceber o 

que despoleta esta situação, poderão passar por um acompanhamento mais próximo 

da minha parte a esta equipa na aula seguinte ou pela introdução de exercícios com 

critérios de êxito, para que os alunos possam somar pontos, fora do contexto de jogo.  
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Anexo 2 – Relatório das aulas nº 33 e 34 

 

Relatório das aulas nº 33 e 34 

O presente relatório resulta das aulas nº 15 e 16 de 16, da unidade didática de 

Andebol, lecionadas no dia 16 de Novembro de 2012. A aula tinha dois objetivos 

fundamentais: o aumento da capacidade de resistência aeróbia e a avaliação sumativa 

dos os conteúdos abordados durante as aulas anteriores, visando sempre a 

cooperação entre eles e o respeito pelas regras do jogo. 

Para iniciar a aula relembrei alguns conceitos teóricos sobre a resistência 

aeróbia (o que é, os seus benefícios, como se trabalha, …). De seguida, os alunos 

deram início à corrida contínua durante dez minutos, num percurso pré-estabelecido. 

Após a sua finalização, ocorreu a medição da frequência cardíaca durante um intervalo 

de quinze segundos. 

Depois, deslocaram-se para o espaço exterior (campo de Andebol). O exercício 

3x2, em vaga, tinha um cariz avaliativo que na prática não foi viável. Inicialmente, 

tentei realizar alguns registos, mas como não havia ordem de saída, os tempos de 

espera aumentaram bastante e consequentemente, surgiram comportamentos fora da 

tarefa. Desta forma, optei por interromper o registo e gerir o exercício. No entanto, 

este estava previsto para vinte minutos, o que se verificou ser demasiado tempo para 

uma tarefa já repetida em aulas anteriores. Em situações futuras, será pertinente a 

diminuição do tempo da tarefa e/ou a existência de outras situações mais envolventes 

e motivadoras, para garantir que os alunos não se desviam da tarefa mesmo sem a 

supervisão ativa do professor. Uma outra estratégia, teria sido a execução do mesmo 

exercício mas nas duas metades do campo. Assim, com um menor número de alunos 

na fila, ou seja, tempos de espera menores, os alunos seriam “obrigados” a estar mais 

envolvidos.  

Posteriormente, selecionei quatro alunos para a escolha das equipas, enquanto 

efetuei a marcação das balizas para jogo reduzido (5x5) e respetivas áreas restritivas. A 

ausência da minha supervisão da tarefa fez com que se gerasse, novamente, uma 

exaltação dos alunos. Decidi então, delegar aos alunos que não estavam a realizar a 
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aula (Miguel Quintas – falta de material e Tânia Magalhães – atestado médico 

prolongado) que dessem continuidade à marcação dos campos. Após a seleção das 

equipas, organizei os alunos pelo espaço, realizando jogo 5x5 em dois campos. Foi 

facilmente observável que a transição do jogo formal 7x7 para o jogo reduzido 5x5 

suscitou alguma insatisfação nos alunos. Neste seguimento, o processo de avaliação 

ficou comprometido, dado que necessitei de me abstrair da observação e registo para 

resolver algumas situações problema que surgiram ao longo da aula, essencialmente 

relacionadas com a marcação de faltas.     

Nesta aula, os alunos mostraram-se muito agitados e extremamente 

competitivos, o que prejudicou o decorrer da aula e da própria avaliação, em certas 

situações. Este comportamento tem sido frequente nas aulas de sexta-feira, às 11h45, 

os alunos apresentam-se mais exaltados e desconcentrados. No entanto, caso não se 

tivesse verificado esta situação, penso que o instrumento para avaliação estaria 

bastante adequado.  
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Anexo 3 – Relatório das aulas nº 95 e 96 

 

Relatório das aulas nº 95 e 96 

O presente relatório resulta das aulas nº 5 e 6 de 16 da unidade didática de 

Basquetebol, lecionadas no dia 12 de Abril de 2013. Relativamente às habilidades 

táticas, a aula tinha como objetivos introduzir e exercitar o lançamento na passada e o 

passe picado, assim como introduzir e exercitar a intenção tática de descentralização. 

No final da aula foi feita uma breve reflexão sobre a mesma, juntamente com a 

professora cooperante, Fátima Costa. Um dos principais aspetos a refletir incide na 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva, sendo necessário que se reserve algum 

tempo na parte inicial da aula para motivar os alunos para a realização da mesma, 

sendo-lhes transmitido os objetivos que se pretendem atingir e os conteúdos que 

serão trabalhados. É também necessário que, rapidamente, se forneça aos alunos 

(capitães-treinadores) a autonomia e responsabilidade que caracteriza este Modelo, 

permitindo que estes realizem a instrução dos exercícios nas respetivas equipas. Para 

aumentar o sentido de cooperação e inter ajuda é fulcral que a carga de tarefas 

intraequipa seja aumentada. Sobre as questões de arbitragem, é fundamental apressar 

a definição dos cargos/funções entre os membros da própria equipa para que os 

alunos comecem a adquirir as principais regras da modalidade, como a falta pessoal, 

por exemplo.  

Acerca das situações de aprendizagem propostas, no exercício 2 os alunos 

estiveram demasiado tempo nesta tarefa, tratando-se de uma situação mais analítica 

de exercitação da técnica de drible e passe e consequentemente pouco motivadora. 

No entanto, a resposta de algumas equipas foi bastante positiva, permanecendo 

sempre em atividade até ao final da tarefa. 

No exercício 3, estava inserida uma componente competitiva através de estafeta. 

Contudo, revelou-se difícil controlar as condições de realização da mesma, com as 

equipas a estarem constituídas com um número de elementos distinto (três, cinco ou 

seis). Desta forma, a competição não resultou muito bem, apesar de ter sido referido 

no início do exercício o número de lançamentos obrigatório para concluirem a tarefa. 
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Contrariamente à situação de aprendizagem anterior, estiveram pouco tempo na 

exercitação da técnica do lançamento na passada. É necessário na próxima aula 

continuar a exercitar este conteúdo em contexto diferenciado, no seguimento da 

receção de bola para que consigam encadear esta ação com o lançamento em si. 

 Sobre a situação de jogo 3x3, esta estava prevista para se realizar em meio 

campo e erradamente, foi alterada para campo inteiro. Esta decisão foi tomada com o 

intuito de aumentar a motivação e dinâmica do exercício, mas o que sucedeu foi que 

os alunos passarão a jogar apenas em contra-ataque, não realizando a aplicação dos 

conceitos abordados anteriormente – ocupação racional do espaço, etc. Assim, o 

tempo previsto para o jogo revelou-se demasiado, com os alunos a acusarem desgaste 

físico e fadiga muito precocemente. 

  Para finalizar, importa referir que a parte final da aula ficou assinalada por um 

incidente que envolveu os alunos Dário Peixoto e Pedro Vitorino num confronto físico. 

Os alunos foram repreendidos e a situação foi devidamente participada à Diretora de 

Turma. A professora cooperante Fátima Costa, sugeriu a realização de um relatório do 

sucedido a cada um dos alunos e que os Encarregados de Educação de ambos, tenham 

conhecimento do sucedido. O aluno Dário Peixoto terá uma sanção disciplinar mais 

agravada, tendo-lhe sido atribuída falta disciplinar por desrespeito à professora, uma 

vez que abandonou o local da aula sem autorização. 
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Anexo 4 – Relatório das aulas nº 83 e 84 

 

Relatório das aulas nº 83 e 84 

Este relatório decorre das aulas nº 16 e 17 de 19 da unidade didática de 

Ginástica, lecionadas no dia 6 de Março de 2013. A aula foi observada pelos colegas 

estagiários da FADEUP, Daniela Pereira e Sandro Silva e pela professora cooperante, 

Fátima Costa. Trata-se de um momento da unidade didática de exercitação e 

consolidação dos conteúdos abordados anteriormente e como tal, a aula tinha como 

objetivos principais exercitar a sequência gímnica de ginástica de solo, a apresentar no 

momento de avaliação sumativa, e refinar a técnica dos saltos no minitrampolim. 

A ativação geral foi realizada com uma dinâmica distinta da que se tem 

verificado em aulas anteriores, com os alunos a cumprirem as diferentes variantes da 

tarefa, em vaga. Esta foi uma opção interessante e que resultou numa boa resposta 

dos alunos, bastante empenhados na execução da tarefa. Foi efetuada uma ligeira 

alteração relativamente ao descrito no plano, com a execução de saltos de gato e de 

tesoura (previsto para o exercício 3) já nesta situação. Tomei esta decisão, para que 

ocorresse uma maior exercitação destes elementos, através da realização de mais 

repetições, assim como uma otimização do tempo de aula. 

Após a ativação específica, os alunos organizaram-se em grupos e iniciaram a 

exercitação da sequência gímnica. Ao longo desta situação de aprendizagem, foi 

possível observar que os alunos, por si só, não realizam a exercitação necessária que a 

tarefa exige, sendo necessário que ocorra um estímulo frequente do professor. Para 

que a tarefa seja cumprida com sucesso é fundamental que haja autonomia e trabalho 

disciplinado, o que ainda não se verifica em alguns alunos. Este comportamento foi 

mais evidente num dos grupos que, muitas das vezes, não esteve em atividade, 

forçando a que ocorresse uma supervisão mais próxima da prática destes alunos. No 

entanto, isto levou a que os alunos que revelam mais dificuldades não tivessem o 

apoio necessário da minha parte.  

Relativamente à gestão do material, a transição para o exercício 5 foi algo 

demorada, uma vez que foi necessário arrumar os colchões utilizados na tarefa 
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anterior e proceder-se à montagem do minitrampolim e dos colchões de queda. Esta 

decorreu de uma forma muito desorganizada, gerando confusão e alguns 

comportamentos fora da tarefa. Desta forma, uma das estratégias a utilizar para evitar 

este tipo de ocorrências, seria nomear alguns alunos específicos, enquanto os outros 

aguardariam sentados, em espera.  

 Acerca da instrução nos saltos do minitrampolim, foi reforçada uma das 

componentes críticas para a execução de cada salto: salto de vela – forte impulsão na 

tela; salto engrupado – definir a posição engrupada no ponto mais alto da trajetória 

aérea; salto de carpa (pernas afastadas) – ligeira inclinação do tronco à frente; pirueta 

vertical – manter os braços em cima, em extensão e no prolongamento do tronco. Os 

erros mais frequentes observados foram a inclinação do tronco à frente, promovendo 

o desequilíbrio do corpo; a orientação da corrida preparatória e a pouca evidência do 

momento da fase receção. 

 A execução da aptidão física em simultâneo com os saltos no minitrampolim, 

parece ser a melhor estratégia para reduzir os tempos de espera na tarefa. No 

entanto, não ocorreu um controlo imediato da execução dos exercícios de força, o que 

retirou alguma seriedade no cumprimento da atividade. Optei por não propor o 

exercício de força abdominal, com o intuito de dar mais volume ao trabalho de força 

do trém inferior. Em diálogo com a professora cooperante, Fátima Costa, ela 

aconselhou que a mudança de exercício de aptidão física deverá ser feita aquando da 

mudança do tipo salto no minitrampolim, facilitando a organização da aula.  

 A parte final da aula ficou assinalada pela repetição da grande agitação no 

momento de arrumo do material. Como referido mais acima, uma das estratégias a 

utilizar para evitar este tipo de comportamento, será nomear alguns alunos 

específicos, criando rotinas no momento do arrumo do material. 
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Anexo 5 – Relatório das aulas nº 67 e 68 

 

Relatório das aulas nº 67 e 68 

O presente relatório resulta das aulas nº 1 e 2 de 17 da unidade didática de 

Ginástica, lecionadas no dia 1 de Fevereiro de 2013. A aula tinha objetivo principal 

definir o nível de execução técnica dos alunos através da avaliação diagnóstica dos 

conteúdos específicos da modalidade: rolamento à frente engrupado, rolamento à 

retaguarda engrupado, apoio facial invertido e roda. 

 A aula ficou assinalada pela fraca assiduidade dos alunos, dado que seis alunos 

pediram dispensa da prática, não apresentando justificação do Encarregado de 

Educação. Esta situação foi reportada no livro de ponto, sendo em alguns casos 

específicos assinalada falta de presença, aos alunos reincidentes. Aos alunos 

dispensados foi atribuída uma tarefa alternativa, que consistia na resolução de uma 

ficha de trabalho sobre a Ginástica Artística, corrigida oralmente na parte final da aula.  

 O espaço atribuído para a realização da aula foi o ginásio de dança, tendo sido 

esta a principal dificuldade na organização e gestão da mesma, dado que é um espaço 

com dimensões reduzidas para o número elevado de alunos que constituem a turma. 

Desta forma, a ativação geral ficou comprometida, uma vez que neste espaço, a 

corrida contínua é uma má opção para garantir a predisposição para a parte prática da 

aula, sendo difícil atingir uma ativação muscular e articular progressiva.  

 Relativamente à ativação específica, foi centrada na mobilização das 

articulações específicas e alongamento dos principais grupos musculares requisitados 

nos elementos gímnicos a avaliar.  

 Contrariamente ao previsto no plano de aula, para a situação de avaliação 

diagnóstica, os alunos executaram os quatro elementos gímnicos seguidos, sendo 

realizada apenas uma rotação completa. Esta opção foi feita, no sentido de rentabilizar 

o tempo de aula.  

 No trabalho de aptidão física, o desempenho e rendimento dos alunos ficou 

prejudicado, pela ausência de material específico (colchões), que lhes possibilitasse 
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executar o trabalho de força em condições apropriadas. Desta forma, muitos alunos 

não realizaram a tarefa na íntegra, acusando desconforto físico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 +  faz com execução técnica correta 

 + / ─  faz com execução técnica incorreta 

 ─  não faz 

 

Após a análise dos registos efetuados, é possível concluir que a turma 

apresenta um domínio na execução do rolamento à frente engrupado, necessitando de 

tarefas de refinamento para atingirem uma execução técnica perfeita. A roda será o 

conteúdo que irá necessitar de uma progressão de aprendizagem mais lenta, dado que 

muitos alunos não conseguem atingir as componentes críticas da sua correta 

                      
 Conteúdo 

 
 
Nº e Nome 

 
SOLO 

 

Rolamento à 
Frente 

Engrupado 

Rolamento à 
Retaguarda 
Engrupado 

Apoio Facial 
Invertido 
(c/ ajuda) 

Roda 

1 Ana Silva + ─ ─ ─ 

2 Ana Rocha + ─ + ─ 

3 Ana Gomes DISPENSADA 

4 Carolina DISPENSADA 

5 Dário + + + + / ─ 

6 Diogo DISPENSADO 

8 Hugo DISPENSADO 

9 João + + + + / ─ 

10 Jorge + + + + 

11 Mª Granja + ─ ─ ─ 

14 Patrícia R. DISPENSADA 

15 Patrícia P. + + + ─ 

16 Pedro R. + + ─ + / ─ 

17 Pedro V. + + + + 

18 Rafael + + / ─ ─ ─ 

19 Ricardo + + / ─ + Lesionado 

20 Rúben + + / ─ + / ─ + / ─ 

21 Sara Americano + ─ ─ ─ 

22 Sara Antunes + + + ─ 

24 Tiago M. + + / ─ + ─ 

25 Tiago V. + + / ─ + / ─ + / ─ 

26 Vanessa + / ─ ─ ─ ─ 

27 Vânia + ─ + ─ 

28 Tânia Garrido DISPENSADA 
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execução, com ausência da noção do movimento completo. Relativamente ao apoio 

facial invertido, a instrução e exercitação será direcionada no sentido da execução do 

movimento completo de forma autónoma, ou seja, sem ajuda.  
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 Anexo 6 – Plano de aula nº 4, da unidade didática de Basquetebol 
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Anexo 7 – Relatório das aulas nº 65 e 66 

Relatório das aulas nº 65 e 66 

O atual relatório decorre das aulas nº 15 e 16 de 16 da unidade didática de Futebol, lecionadas no dia 30 de Janeiro de 2013. A 

aula tinha objetivo principal realizar a avaliação sumativa dos conteúdos específicos da modalidade, abordados nas aulas anteriores.  

A reflexão desta aula incide, essencialmente, em dois aspetos fundamentais: na escolha do instrumento utilizado para avaliar os 

conteúdos a que se propunha e no balanço final da unidade didática.  

Relativamente ao instrumento de avaliação, senti uma enorme dificuladade em avaliar os princípios táticos, uma vez que para que 

ocorra um registo significativo, a mesma ação deve ser observada repetidamente. No entanto, o dispêndio de tempo para que tal se 

verifique é imenso e o número elevado de alunos, também não é facilitador. Sendo uma modalidade coletiva e de invasão,  são várias as 

dinâmicas coletivas existentes em jogo, dificultando a observação individual. Desta forma, é essencial diminuir o número de conteúdos a 

avaliar, para facilitar a ação do professor e garantir a validade dos registos recolhidos. 

Para a parte final da aula, estava previsto o trabalho de força, orientado para a promoção da importância da aptidão física. 

Contudo, devido à dificuldade sentida na observação e recolha de registos para avaliação, foi necessário aumentar a duração das 

situações de aprendizagem, impedindo a realização deste tipo de trabalho. 

*(VER TABELA 1 – Avaliação sumativa) 

Em relação à unidade didática, o balanço final é positivo. Após a interpretação dos dados recolhidos, é visível que ocorreu uma 

evolução significativa, com a exceção de algumas alunas com capacidades técnicas muito reduzidas e com noções táticas praticamente 
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ausentes. Desta forma, se houvesse uma continuidade da unidade didática, faria sentido agrupar os alunos em três grupos de nível 

distintos: básico, intermédio e avançado. 
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* TABELA 1 – Avaliação sumativa  

 

Acerca da organização da turma em grupos de nível, foi uma experiência muito enriquecedora para a minha vivência como 

professora. Comparativamente a unidades didáticas anteriores, foi muito desafiante planear e lecionar conteúdos desta forma. Quanto 

mais adequadas forem as situações de aprendizagem propostas e quanto mais direcionada for a instrução, mais motivante e significativa 

se torna a aprendizagem de cada aluno.  
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Anexo 8 – Relatório das aulas nº 103 e 104 

 

Relatório das aulas nº 103 e 104 

Este relatório resulta das aulas nº 13 e 14 de 16 da unidade didática de 

Basquetebol, lecionadas no dia 26 de Abril de 2013. Tratando-se da penúltima aula, 

que antecede o Evento Culminante, esta foi uma aula que incidiu na avaliação 

sumativa dos seguintes conteúdos: passe de peito/picado, receção parado/em 

movimento, drible de proteção/progressão e lançamento na passada/em apoio 

(habilidades técnicas); ataque 5 abertos, passe corte e repõe e defesa individual 

(intenções táticas).  

 Sobre as questões de assiduidade, que se têm agravado nas últimas aulas, três 

alunos não compareceram na aula e um aluno não se fez acompanhar do equipamento 

específico para realizar a parte prática, sendo-lhe marcada falta de material. Esta 

particularidade acabou por condicionar algumas situações de avaliação, originalmente 

previstas.  

 A avaliação sumativa será o principal ponto de reflexão desta aula, uma vez que 

os instrumentos utilizados se revelaram ligeiramente desajustados. Desta forma, na 

situação de aprendizagem onde se pretendia avaliar as habilidades técnicas (3x3), os 

alunos acabaram por indicar alguma fadiga na parte final do exercício, tratando-se de 

uma tarefa muita intensa, onde o nível de empenho dos alunos é, frequentemente, 

elevado. Em algumas equipas, como apenas apresentavam quatro elementos, foram 

realizados jogos 2x2, o que potencializou o desgaste físico precoce de certos alunos. O 

cansaço e a fadiga acabaram por condicionar o rendimento nos jogos 5x5. 

 Relativamente à avaliação das intenções táticas, apesar da atribuição de uma 

nota por equipa ser o procedimento mais lógico, tendo em conta a aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva e a organização da unidade didática, senti imensas 

dificuldades em efetuar registos significativos. Assim, uma das estratégias que poderia 

ter sido aplicada para facilitar o contexto de avaliação, seria colocar menos 

intervenientes em atividade, optando-se pela realização de jogos 3x3, ao invés de 

jogos 5x5, diminuindo a “confusão” no momento de observação. Para que seja 
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possível atribuir um nível aos diferentes conteúdos, é necessário que um 

comportamento seja observado repetidamente. No entanto, mostrou-se bastante 

demorada a recolha deste tipo de registo, o que reforça a realização de jogos 3x3 

como estratégia facilitadora. Sendo o número de intervenientes em prática menor, 

existe maior probabilidade dos comportamentos serem observados com mais 

frequência. 

 Uma vez que esta problemática foi sentida pelos três estagiários, foi necessário 

reformular os parâmetros de avaliação sumativa propostos para esta unidade. 

Juntamente com a professora cooperante, Fátima Costa, o núcleo de estágio definiu 

que a nota a atribuir a cada uma das equipas pelas intenções táticas estará 

diretamente relacionada com os resultados obtidos nos vários jogos realizados ao 

longo da unidade didática. Esta decisão assenta no pressuposto que a equipa que 

reuniu melhores resultados apresenta uma melhor organização tática que as restantes. 
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Anexo 9 – Guião de perguntas para a realização das entrevistas 

 

GUIÃO PARA ENTREVISTA 

1. A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo e por 

vezes muito condicionador ou determinante do sucesso escolar. De uma maneira 

geral, quais acha que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de 

formação de turmas? 

2. Normalmente quais são os critérios que vigoram? 

3. Este ano letivo, um mês após o seu início, a escola procedeu a nova formação de 

turmas. Quais foram os critérios que estiveram na base desta decisão? 

4. Qual foi o obetivo desta ação? 

5. Se o objetivo foi a formação de turmas com as mesmas necessidades, mais 

homogéneas, quais as vantagens e quais as desvantagens? 

6. Na sua opinião qual foi a reação dos alunos, dos professores e dos EE? 

7. Por fim, qual o balanço que faz aos resultados alcançados até ao momento?  

8. Quais foram as medidas/procedimentos para por o projeto em curso e quais as 

dificuldades? 

9. Qual o balanço que faz da aplicação deste projeto? 
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Anexo 10 – Transcrição integral das entrevistas realizadas 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 1: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo, e por 

vezes muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais 

acha que devem ser os critérios a ter em consideração para essa formação de turmas?  

E1: Eu acho que aquilo que se tem tentado fazer, na escola, é muitas das vezes é respeitar a 

continuidade da turma, portanto no básico aquilo que se tem vindo a fazer é respeitar por 

exemplo a turma do 7º segue para o 8º, do 8º para o 9º pronto, isso é um princípio geral. No 

entanto, já houve aqui várias vezes em que, após análise dos resultados dos alunos e tendo em 

conta turmas demasiadamente, ou com sucesso muito baixo, muito desequilibradas em 

termos de constituição, alunos muito maus por um lado e alunos muito bons por outro, o que 

dificulta muito o trabalho dos professores e sobretudo, não tanto os alunos mais fracos, mas 

sobretudo os alunos melhores que não conseguem desenvolver as suas capacidades, e ter uma 

rentabilidade maior, acontece que se tem feito, já se fez uma experiência que foi o InZarco e 

depois fez-se outra experiência, o ano passado, de perante os resultados agrupar os alunos em 

função dos resultados. Claro que esta prática tem sempre pessoas que não concordam porque 

acham que o facto de alunos muito fracos estarem ao lado de alunos muito bons que isto vai, 

iria melhorar a performance dos mais fracos. A minha experiência diz que isto não é verdade, 

ou seja, que já tive turmas com alunos muito bons e que ao seu lado estão alunos muito 

fracos, e quando se fala de alunos muito fracos é mesmos alunos muito fracos, com 

deficiências muito graves nas disciplinas nucleares, Português e Matemática, com uma 

dificuldade imensa de compreensão e com falta também de conhecimentos base, para trás, e 

portante esses miúdos tendem a desmotivar-se e nem esses, muitas vezes, ou aqueles que 

estão medianos, conseguem superar. Portanto eu acho que das experiências que foram feitas 

aqui na escola, de agrupar os alunos por resultados, acho que tem sido, quer dizer, tem sido 

boa, porque as turmas boas os alunos ficam os alunos ficam de facto bons e conseguem até 

atingir níveis de excelência, os médios também muitas vezes conseguem subir, os mais fracos é 

que é o problema.  

CC: Então acredita que esse tipo de organização, ou seja, de formação de turmas por nível 

pode ter um impacto positivo, independentemente do nível que os grupos apresentam, ou 

seja, esse nível mais alto? 

E1: Sim, eu acho que do ponto de vista, tendo em conta os resultados acho que sim, do ponto 

de vista social e daquilo que as pessoas pensam, acredito que alguns argumentos que as 

pessoas dizem que é um bocado estigmatizar os alunos, não ponho de lado que isso seja um 

argumento válido, agora é uma questão de pesar e sobretudo para o objetivo que quer. Se o 

objetivo é resultados, então acho que se deve apostar, se o objetivo é um outro, outro 

objetivo de uma escola mais inclusiva em que se deve ter em conta os grupos estarem, 

portanto, entre si e conviverem e tentar arranjar-se diálogo e competência socias, que podem, 



 

XXXIX 
  

de um grupo para outro, então seria uma outra perspetiva agora se for os resultados e for um 

objetivo eu acho que o trabalho dos professores e dos alunos é mais eficaz assim.  

CC: E sobre a intervenção dos professores com este tipo de organização, ou seja, com turmas 

homogéneas, acredita que este trabalho fica facilitado? 

E1: Sim, acho que sim. Acho que há uma coisa que é os professores têm mais facilidade de 

adequarem, e sobretudo, de adequarem a esse tipo de alunos estratégias mais dirigidas para 

determinadas falhas da aprendizagem, acho que é mais fácil do que ter grupos 

demasiadamente heterogéneos. Uma coisa que me parece que aí, é uma luta inglória, porque 

são números do Ministério, eu acho que essas turmas de alunos com dificuldade e essas 

turmas de alunos mais fracos, deviam ser turmas com números reduzidos. Já fizemos aqui um 

projeto em que eu fiquei com uma turma de alunos muito fracos e eram só tinham 11, 

portanto à partida esses alunos estiveram grande parte do tempo a adquirir competências 

socias de convivência de, e portanto, ter 22/23 alunos com problemas gravíssimos é muito 

difícil, portanto eu acho que essas turmas, uma das características que deveriam ter era, 

exatamente, ter um número reduzido para se poder trabalhar. 

CC: Sobre essas turmas, há alguns estudos que defendem que os alunos com um nível de 

rendimento escolar mais baixo, quando são agrupados, tendem a gerar mais indisciplina, ou 

seja, tendem a tornar-se mais indisciplinados estando todos em convivência. Acha que pode 

haver uma ligação direta? 

E1: Eu acho que sim. Acho, por isso é que eu digo que eles devem ser de número reduzido. 

Agora também não acho que estarem seis, sete ou oito alunos, quer dizer turmas em que os 

objetivos dos alunos são tão diferentes, não acho que a turma seja muito disciplinada, não, 

tem problemas de indisciplina porque à partida estão ali alunos, é como se eles estejam numa 

sala e o professor não está a falar para eles, não percebem, porque estão completamente 

desfasados portanto os professores não estão a falar para eles, não é? 

CC: Consegue-me enumerar, eu sei que já referiu algumas, mas consegue enumerar algumas 

vantagens de uma turma homogénea e algumas desvantagens? 

E1: A vantagem é em termos de resultados escolares dos bons alunos. Outra vantagem é 

também os alunos intermédios poderem de facto diminuir as suas dificuldades noutro aspeto, 

até porque geralmente quando se fazem estas turmas, a nivelar, agrupam-se os alunos 

também se arranjam estratégias para combater as dificuldades na disciplina A, nas nucleares 

Português e Matemática e, por exemplo, ano passado tendo em conta a avaliação que foi 

sendo feita, os resultados nas turmas do 8º ano, de facto, os alunos das turmas más mas os 

alunos melhores dessas turmas más e que foram agrupados melhoraram os seus resultados. A 

desvantagem é a questão social e que é um bocado estigmatizante, e que às vezes é difícil 

retirar esse estigma aos alunos, os próprios pais dos alunos mais fracos nunca ficam muito 

agradados com esse tipo de situação, porque acham… agora talvez se se pudesse criar nessas 

turmas, mas isso já teria que ser uma coisa mais profunda, criar atividades ou criar um 

currículo, quando havia facilidade em gerir o currículo, ou criar ofertas de escola em que esses 
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alunos pudessem desempenhar um papel preponderante, não é, e que fosse visto pela 

comunidade como um papel muito importante talvez aí esse aspeto, esse estigma deixasse de 

existir. 

CC: Também há autores que defendem que essa questão social pode conduzir os alunos com 

um nível mais inferior a facilmente ficarem desmotivados e que pode contribuir a um aumento 

do abandono escolar e piorar a perceção que têm pela escola. Acha que é um risco? 

E1: Não sei, pode ser um risco. Eu acho que esses alunos, os alunos muito fracos têm, 

geralmente têm uma perceção da escola muito negativa e têm, sobretudo uma perceção dá-

me a ideia que eles e as famílias, têm uma perceção que a escola não é muito importante em 

termos de formação, e até pessoais, não conseguem ligar muito o sucesso da vida ativa com a 

sua formação escolar. E portanto não me parece que seja por estarem numa turma de alunos… 

que isso melhore. Acho que se esses alunos pudessem ter, é por isso que eu às vezes acho que 

o reencaminhamento e os cursos de formação e de educação e formação se forem bem 

organizados podem ter um efeito importante porque os alunos se começarem a ter sucesso 

numa outra área a sua autoestima melhora e provavelmente a perceção que têm da escola 

também não é aquela perceção tão negativa de uma escola castigadora que está sempre a 

penalizá-los de uma forma ou outra, que é um bocado a ideia que eles têm. 

CC: Sobre o projeto InZarco, que foi a experiência prática que teve, nesse ano o balanço que 

fez da aplicação desse projeto foi positivo? 

E1: Sim eu acho que foi positivo. Nós conseguimos, as turmas de 7º eram muito equilibradas e 

nós conseguimos do 7º para o 8º formar grupos e, sobretudo os grupos melhores, estão hoje 

no 12º ano e têm sido alunos que têm tido sempre prémios de excelência. Eu era diretora de 

turma do grupo pior e claro, aquilo que a escola tentou fazer foi reencaminhar, aqueles alunos 

que à partida nunca tinham hipótese de continuar num procedimento de estudo ou num tipo 

de ensino regular tinham de… e foi a tentativa que fizemos e conseguimos, todos eles foram 

para cursos de educação e formação. Fiquei com o feedback de alguns, de outros não, mas 

grande parte acho que conseguiram em cursos muito específicos, uns ligados à restauração, 

outros ligados a… e acho que sendo assim e com esse trabalho, por exemplo, nesse grupo 

lembro-me que nessa altura nós tínhamos uma parceria, a escola estava integrada numa 

parceria com a Câmara que era a EPIS (Empresários Para a Inclusão Social) e tínhamos aqui 

uma psicóloga da EPIS que trabalhava, porque isso também, não pode ser só, quando há essas 

turmas, e agora aqui um parêntesis, não pode ser só quase um trabalho da escola tem que ser 

um trabalho multidisciplinar em que outras instituições, neste caso por exemplo era a Câmara, 

possam ajudar. Porquê? Porque tem que ser também um trabalho com as famílias, porque 

aquilo que nós percebíamos, desses 11 ou 12 alunos, que eram de facto, além de problemas 

sociais graves não é, eram alunos com problemas graves de integração e esse trabalho que foi 

feito de acordos com as famílias e de acompanhamento de estudo que era feito pela psicóloga 

da EPIS e que ia estabelecendo acordos com as famílias e de planos de estudo e de 

acompanhamento, tiveram resultado, e por exemplo, um desses, eram onze, um ficou aqui na 

escola e hoje em dia é um aluno que fez o 12º ano num curso profissional de informática e 

teve sucesso e nem sei se agora tirou depois uma especialidade, se quis ir para outra coisa 



 

XLI 
  

relacionada com informática e mecânica de automóveis, porque foi sempre um miúdo que 

quis um curso, uma coisa prática.  

CC: E, só para terminar, acha que com a organização e a formação de turmas homogéneas que 

se torna mais fácil de identificar esses casos? 

E1: Acho, isso acho. Acho que as turmas sendo homogéneas e havendo vontade e capacidade 

da escola de arranjar estratégias para esses alunos e estabelecer protocolos e parcerias com 

outras instituições que estejam também vocacionadas, por exemplo a Câmara de Matosinhos, 

o que tem sido feito a esse nível, ao nível da educação, tem… e portanto acho que arranjando 

estratégias muito direcionadas para esses alunos podem-se obter resultados muito positivos. 

CC: Ok. Está tudo. Muito obrigada 

E1: De nada. 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 2: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo por vezes 

muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais acham 

que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas? 

E2: É assim em termos de formação e no critério, na minha perspetiva, acho que devem muitas 

vezes ter em conta não só os níveis dos alunos mas também, digamos se eles já nos anos 

anteriores já se conheciam e se já compunham, às vezes, outras turmas. É claro que muitas 

vezes aqueles professores que já conhecem os alunos de anos anteriores poderão dar 

indicações, nomeadamente, se houver determinados grupos que é necessário serem desfeitos 

ou dar continuidade, tendo em conta o bom trabalho e o bom desempenho deles. 

CC: Ok. Este ano letivo, um mês após o seu início a escola procedeu a uma nova formação de 

turmas. Indique dois critérios que estiveram, ou que acha que estiveram na base desta 

decisão. 

E2: Segundo aquilo que falamos com o diretor da escola e com o qual reunimos antes, eles 

tiveram em conta a prova do 9º ano, portanto do ano passado, o exame do 9º ano, do ano 

passado, e este ano, penso que foi, as auto avaliações de Matemática e de Português, tendo 

em conta esses dois parâmetros. Suponho que no 9º ano foi uma prova nacional de Português 

com esses resultados. 

CC: Ok. E qual acha que foi o objetivo desta ação? 

E2: O objetivo acima de tudo foi tentar colocar os alunos mais ou menos todos no mesmo nível 

de maneira a que se conseguissem, digamos assim, criar objetivos e não estarem, às vezes, 

muitas vezes misturados bons alunos com maus alunos, os quais muitas vezes perturbam a 

evolução destes bons alunos. E ao mesmo tempo criar grupos de trabalho específicos 
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nomeadamente também a nível de professores, juntamente com aulas de apoio com o reforço 

curricular que houve a nível da Matemática e do Português. 

CC: Ok. Portanto o objetivo foi então a formação de turmas mais homogéneas, com as mesmas 

necessidades. Quais as vantagens deste tipo de ações e quais as suas desvantagens? 

E2: Na minha perspetiva em termos de vantagens foi poder estar a trabalhar, digamos com um 

grupo de alunos no mesmo nível e mais ou menos, digamos, com as mesmas dificuldades mas 

também ao mesmo tempo poder evoluir mais, ou seja, porque muitas vezes perde-se tempo 

um bocado a tentar não digo mesmo recuperar os alunos que têm mais dificuldades, mas 

perde-se bastante tempo e muitas vezes, como não temos muitas aulas, não é, semanalmente 

a carga é dois blocos de 90, e existe bastante matéria para dar, e é mais fácil trabalhar com 

alunos que estejam todos no mesmo patamar porque os objetivos serão traçados de maneira 

diferente e suponho que o sucesso, por acaso na minha turma houve muito mais sucesso do 

que inicialmente estava previsto. 

CC: Ok. E acredita que esse impacto positivo pode ocorrer independentemente do nível que os 

grupos apresentem, ou seja, alto médio ou baixo rendimento escolar? 

E2: Sim. Eu acho que, por acaso fiquei com uma turma de nível médio, mas se tivesse também 

com uma turma de nível baixo, nomeadamente na minha disciplina, suponho que facilmente 

também conseguiriam talvez motiva-los mais e conseguir um sucesso maior, do que muitas 

vezes este tipo de alunos quando estão dispersos noutras turmas e noutros níveis, o que 

acontece muitas vezes é isso, é que eles ou destabilizam, ou criam problemas e acaba por se 

perder muito tempo com essas situações, ou seja, se nós desde logo se atuarmos e eles como 

estão mais ou menos ao mesmo nível todos, se conseguirmos logo identificar dois, três, quatro 

alunos que estão lá mesmo para destabilizar se conseguirmos mesmo pegar neles e motiva-los 

facilmente acho que eles conseguem entrar ali bem na turma, e estando todos ao mesmo nível 

eles vão participar e estar mais motivados. 

CC: OK. Nesse seguimento, quando esses alunos são todos agrupados numa só turma, acredita 

que pode piorar a sua atitude perante a escola e diminuir os índices de motivação que têm 

para aprender, ou seja, quando agrupados todos numa turma com um rendimento que 

supostamente será mais baixo? 

E2: Nestes caso, é assim, para mim foi uma situação completamente mal, e no início digo-lhe 

mesmo que não acreditei, não vi muito empenho por parte dos alunos, estavam bastante 

desmotivados porque perderam as amizades que tinham, as turmas estavam todas 

desmembradas. Aquilo que acabei por ver é que eles acho que ainda têm um poder de 

adaptação muito superior às vezes ao nosso, porque eles adaptaram-se com muita facilidade, 

continuaram a ter os mesmo amigos que tinham, encontravam-se nos intervalos e assim, por 

isso penso que não foi nada nada nada difícil estarem motivados, digamos assim. No caso da 

nossa disciplina de Educação Física acho que para eles é um bocadinho indiferente ser o 

professor A ou B porque eles já por natureza estão motivados para a nossa disciplina com o 

senão de agora ela não contar a partir do 10º ano para a nota, ou seja, para a média, o que 
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também se denotou uma quebra de empenho e que foi necessário muitas vezes estarmos a 

parar a aula e tentar falar com eles em termos de motivação e muitas vezes vinham com 

algumas desculpas em termos de não trouxe o equipamento, hoje estou doente, ou assim, e 

tivemos mesmo de parar um bocado e de fazer ver que, independentemente de contar para a 

média ou não, o empenho e o interesse deles tem uma classificação e tem que ser o mesmo. 

CC: Como Diretor de Turma tem de tratar dos assuntos do comportamento e desses tipo de 

incidentes críticos. Acredita que nesses grupos com um nível de rendimento mais baixo, pode 

conduzir a um aumento da indisciplina? 

E2: Eu acho que não. Eu tive um grupo mais ou menos de 6 alunos que causaram-me alguns 

problemas durante o ano, algumas faltas disciplinares e alguns comportamentos inadequados 

nas aulas, não na minha mas nas disciplinas dos outros colegas. Conseguimos traçar algumas 

estratégias nomeadamente mudança de lugares, tentar falar com eles individualmente, 

relacionamento com os pais, chamar cá os pais, tentar intervir de maneira a que as coisas se 

solucionassem, tivemos algum sucesso, tivemos, mas, nomeadamente dois alunos não tivemos 

grande hipótese de conseguir contrariar. Atuou-se disciplinarmente e tudo mas também eles 

depois queriam anular disciplinas e não podiam porque estavam dentro da escolaridade 

obrigatória o que isso também tornou, digamos, e causou um bocado de distúrbio um bocado 

porque eles acabam por estar lá presentes e não estão lá a fazer nada e muitas vezes 

destabilizam aqueles que querem estar. Mas por outro lado eles não atingiram os objetivos no 

final do ano e ficaram retidos, ou seja, suponho que a turma no próximo ano, que até será 

muito melhor do que é agora, porque esse grupo que era um grupo de seis ou sete elementos 

ficou desmembrado, praticamente só passaram dois. 

CC: Ok. Acho que está tudo…ah!!! Só para acabar, qual é o balanço que faz então da 

implementação deste projeto e dos resultados que foram obtidos? 

E2: O meu balanço é positivo. Eu acho que consegui trabalhar bem, consegui em termos de 

traçar objetivos, consegui-os cumprir, consegui-os motivar. Acho que é mais fácil também para 

nós trabalhar com um grupo que seja mais ou menos todo ao mesmo nível, 

independentemente de muitas vezes mesmo, pode haver mais dificuldade de um ou outro 

aluno, mas mais facilmente conseguimos atuar, do que quando às vezes é um quarto da turma 

que tem problemas e perdemos às vezes mais tempo às vezes com esses do que com 

propriamente aqueles que estão lá e que querem aprender e que querem cada vez melhorar 

mais aquilo que sabem fazer. Da minha parte penso que o balanço foi positivo talvez também 

por ter sido uma coisa nova e ter sido o arranque logo após o início do ano surpreendeu-nos a 

todos um bocadinho, acho que futuramente irá arrancar de uma maneira completamente 

diferente, já sabemos para aquilo que vamos, mas de qualquer das maneiras acho que é de 

louvar também, acima de tudo, a parte do diretor que explicou tanto aos pais como aos 

próprios alunos qual seria, digamos, o objetivo, e por outro lado, teve a preocupação de nos 

consultar a nós como diretores de turma e reunimos várias vezes com ele antes de formar 

essas turmas, para ver alunos que já conhecíamos para tentarmos ver se se enquadravam 

todos mais ao menos ao mesmo nível. 
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CC: OK. Está tudo, muito obrigada pela colaboração. 

E2: De nada. 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 3: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo, e por 

vezes muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais 

acha que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas?  

E3: O processo de formação de turmas é das coisas mais complicadas e que mais efeito tem no 

futuro dos alunos. O mal de se constituir turmas, principalmente falando do 7º ano a 10º ano, 

onde predominantemente são os que vem de novo para escola e portanto nós não os 

conhecemos é organizar turmas em função do conjunto de alunos e do conjunto de 

professores que fica a trabalhar com eles, ou seja, nos não os conhecendo agrupamos porque 

calhou, pronto não há nada que nos leve, não é uma decisão fundamentada em coisa 

nenhuma, portanto é o que calha o que acontece. O importante da elaboração de turmas era a 

possibilidade de nós agruparmos os alunos em função das suas necessidades, de reforços, de 

apoios, de trabalho, de organização de trabalho e isso tem a ver com as características, não as 

conhecendo é lotaria e isso pode calhar bem como pode calhar mal. 

CC: Nesse sentido um mês após o início deste ano letivo, o ano letivo que acabou, a escola 

procedeu a uma nova formação de turmas …  

E3: Agora é assim nós com essa consciência, tentamos não nos acomodarmos, ou seja, 

estamos numa escola pública, ninguém nos ia pedir que nós fizéssemos mais do que fazemos 

que é distribuir os alunos como calha, nós sentimos que podíamos fazer mais. Mesmo tendo os 

alunos de novo nós precisávamos de um tempo para os conhecer um bocadinho, mesmo que 

não os conseguíssemos conhecer em tudo, pelo menos um bocadinho que nos permitisse 

compará-los uns com os outros. Pronto isso de facto teria de ser, mas durante cerca de 15 dias 

nós lançamos testes de diagnóstico aos alunos, na área, do 10ºano, de Matemática e de 

Português por serem disciplinas transversais e serem essenciais também a outras disciplinas. 

Nós em função disso, aí já em posse de mais informação, ou seja, já tínhamos mais alguma 

informação, associamos o teste de diagnóstico de Português e Matemática mais os resultados 

dos exames de Português e Matemática do 9º ano e com isso já tínhamos alguma informação, 

não era a melhor informação mas era alguma informação, era melhor que nada era mais do 

que tínhamos 15 dias antes. Portanto, aí sim, aí nós aí reagrupamos, portanto, desfizemos as 

turmas que tínhamos no início, não todas mas algumas delas, e reagrupamos os alunos de 

forma que pudéssemos identificar os alunos que tinham dificuldades a Português e 

Matemática, portanto nós tínhamos que dar reforço ao grupo deles em Português e 

Matemática, identificar os alunos que tinham só dificuldades a Português e dar reforço a 

Português e menos a Matemática, e os alunos ao contrário, e então nós conseguimos agrupá-

los de acordo com as suas características. 
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CC: Portanto essa formação de turmas com as mesmas necessidades e mais homogéneas 

resultou nessa implementação do projeto Zarcompensa, que teve como objetivo central qual? 

E3: Melhorar as probabilidades de sucesso dos alunos, ou seja, tudo aqui quando nós falamos 

em educação nós dizemos assim, entre aspas, os alunos, usando aqui um chavão bonito, mas 

que nós sabemos que não é verdade, todas as pessoas têm acesso à educação, agora parece 

aquele reclame do BES, mas é boa educação ou é só educação? Para eles terem acesso a uma 

coisa boa, eles têm que estar na educação e têm que ter igualdade de oportunidades e a 

igualdade de oportunidades não é dar o mesmo a todos, porque eles são todos diferentes e 

portanto se recebem todos o mesmo não é igualdade de oportunidades, porque não damos o 

que cada um precisa. Igualdade de oportunidades é eu preciso de apoio a Português e ter 

apoio a Português e sou igual ao meu colega que não precisa de apoio a Português mas precisa 

de apoio a Matemática e tem apoio a Matemática, e sou igual ao meu colega que não precisa 

de apoio nem a uma nem a outra, porque já adquiriu as competências, e não tem apoio nem a 

uma nem a outra e assim somos todos iguais. Para uma pessoa ligada ao desporto, é um 

bocado aquela lógica que nós colocarmos numa corrida de 400 metros um juvenil, um júnior e 

um sénior e colocá-los todos a partir da linha igual, pronto nos 400 metros nunca partem da 

mesma linha, mas o que é que nós temos que fazer, nós temos que, o juvenil ou o iniciado tem 

que partir um bocado mais a frente, para quê, porque tem que ter mais apoio para puder 

chegar ao fim ao mesmo tempo que os outro porque senão mais-valia nem ser competitivo, e 

o júnior tem que ficar um bocadinho a frente do sénior para no final chegarem ao mesmo sítio 

com os mesmo objetivos, o objetivo é chegar ao final a meta mais ou menos em competição 

não é eu chegar a ritmos depois que não têm… esse não é o interesse. É exatamente isso que 

fazemos, pronto, quando nós dizemos nós vamos dar apoio a Português ou Matemática a um 

aluno que precisa de mais apoio a Português ou Matemática nós estamos a colocá-lo mais à 

frente na linha de partida, para quê? Sabemos que ele vai ter mais esforço, vai-se esforçar 

mais mas no final vai ter as mesmas oportunidades porque vai ter um suplemento de apoio 

onde tem mais dificuldade. 

CC: Portanto, com a formação de turmas mais homogéneas surgem as suas vantagens mas 

também as suas desvantagens. Gostava que me enumerasse duas vantagens e duas 

desvantagens deste tipo de organização de turmas.  

E3: É assim eu tenho algumas dificuldades, é assim isto é uma questão de filosofia da 

educação. Há pessoas que defendem a heterogeneidade, é bom é quando as pessoas estão 

todas misturadas, porque umas puxam as outras, pronto é um conceito. Eu penso o contrário, 

eu penso que de facto as pessoas estarem separadas, pronto serem mais homogéneas, tem 

vantagens, encontro poucas desvantagens na homogeneidade, portanto eu consigo encontrar 

algumas vantagens, muitas, para a homogeneidade e poucas desvantagens, mas eu vou tentar. 

Vantagens, quando nós temos um grupo homogéneo, nós conseguimos obter objetivos 

comuns, metas a atingir e metas atingíveis, que é definir trabalhos mais rápidos ou mais lentos 

em função da homogeneidade, portanto temos a homogeneidade de um grupo bom em que 

eles vão se poder desenvolver mais, vão poder trabalhar mais arduamente e vão atingir 

objetivos mais ambiciosos. Se é um grupo mais fraco, precisa de mais apoio, eu vou-lhes dar 
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esse apoio, neste caso não vão ter os mesmos resultados que o grupo anterior, são diferentes, 

mas vão atingir os seus objetivos que é melhorar e terem hipóteses de sucesso no futuro. 

Portanto isso é uma grande vantagem, eu poder dar apoio a algumas disciplinas onde eles têm 

necessidades mas dar a um conjunto alargado porque se eu tiver numa turma em que só dois 

ou três alunos é que têm dificuldade a Português, não consigo por um professor de Português 

a trabalhar só para dois alunos porque estamos numa instituição pública onde não há dinheiro, 

hoje em dia de facto isso não é possível, agora se for para dar a 28 secalhar já consigo, ou a 25 

ou 26, secalhar já consigo ter um professor a mais. Portanto a vantagem é nós podermos 

conciliar os recursos humanos, dar o mesmo a muita gente com o mesmo custo, portanto isto 

é uma grande vantagem. Agora, outra grande vantagem tem a ver com, quando há 

heterogeneidade e os objetivos são diferentes é muito normal que, num grupo que até quer 

trabalhar, haja ali dois ou três que têm maus resultados e perante o sucesso dos colegas até se 

sentem mal e é uma frustração e quando as pessoas estão frustradas o que é que vão fazer? 

Vão estorvar, vão prejudicar, vão brincar, vão estar ou vão se sentir muito pouco motivados e 

uma pessoa muito pouco motivada não quer trabalhar, não quer pronto, quer brincar, quer no 

fundo destabilizar um bocado. E isso nós o que é que conseguimos com isso, conseguimos que 

um aluno que está a destabilizar que é normal porque ele está desenquadrado com o processo 

de ensino, com aquele grupo, mas vai prejudicar os restantes, ou seja, mesmo quem queira 

trabalhar não tem um ambiente de trabalho que lhe permita ter sucesso nas aprendizagens, 

portanto isso são duas vantagens que é, nós tentamos encontrar e colocar jovens com 

vontades idênticas de forma que eles não se prejudiquem uns aos outros. Ou então 

explicarmos assim, se formos extremistas, e então pode ser considerado uma coisa negativa, 

nós juntamos os maus todos e eles prejudicam-se todos uns aos outros e entramos numa 

cadeia negativa, eles já são maus, vão ficar muito piores porque são todos maus a puxar para o 

mesmo sentido. Esta é uma teoria que existe de facto, portanto nós efetivamente temos a 

realidade oposta, o que aconteceu cá na escola foi exatamente o contrário, a não ser, 

tínhamos um conjunto de alunos, que eles próprios assumiram e os pais assumiram que 

estavam no 10º ano erradamente, que estavam no curso errado, há hora errada, na escola 

errada, portanto não queriam nada disto mas tinham-se matriculado portanto estavam 

matriculados e têm uma escolaridade obrigatória, não se podiam ir embora. Portanto, eles 

tinham que estar cá um ano, até serem reorientados e é evidente que esses alunos não 

tiveram sucesso, é óbvio, mas mesmo assim no grupo que nós fizemos dos alunos com mais 

dificuldades onde estavam incluídos os que estavam absolutamente desinteressados e mal 

colocados e não deviam estar aqui de forma alguma, a verdade é que mesmo aí, houve um 

conjunto grande de alunos que conseguiu concluir o 10º ano com sucesso e com muito mais 

hipóteses de sucesso que teria se não estivesse num grupo destes. Tiveram par pedagógico a 

Português, Matemática, Físico-Química, Biologia, ou seja, eles tiveram o apoio a uma 

quantidade de disciplinas que lhes permitiu, é assim, os que não quiseram mesmo não fizeram 

nada, os que ainda tinham alguma vontade mas tinham algumas dificuldades superaram as 

dificuldades. E pronto, isso é mais uma vantagem dentro da potencial desvantagem. 

CC: Portanto, sobre esse assunto, neste caso específico da turma do 10.2, que era a turma que 

apresentava um rendimento escolar mais baixo, acredita que pode haver relação entre esses 
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grupos e o aumento de comportamentos inadequados e da indisciplina? O facto de esses 

alunos estarem todos agrupados, pode potencializar… 

E3: Pode. Claro que pode, se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que os jovens são 

naturalmente maus, se nós juntarmos o que é naturalmente mau claro que a probabilidade da 

maldade aumentar é grande. Mas vamos ver por outra perspectiva, nós não podemos pensar 

só nos maus, temos que pensar, é assim, se um aluno que é mau porque está desenquadrado, 

porque está na escola porque não quer, porque está a estudar uma coisa que não gosta, não 

lhe diz nada, portanto ele não tem prazer nenhum em estar na escola a ter aulas, pronto, até 

pode ter prazer de estar na escola a brincar com os colegas, mas não a ter aulas. Portanto, 

essa pessoa vai estar mal, esteja num grupo semelhante ao dele seja num grupo diferente do 

dele. O que vai acontecer é que se nós estivermos dispersos, por quatro ou cinco turmas, 

quatro ou cinco alunos nessas condições, nós vamos conseguir, e esses alunos têm essa 

capacidade, portanto acho que aqui é, conseguir mesmo destabilizar uma turma inteira e não 

dar cabo da cabeça a um professor ou a vários professores. O que é que nós iriamos ter? 

Iriamos ter cinco turmas, em que em nenhuma delas havia ambiente de trabalho. Nós 

juntamos, é verdade, muitos deles vão continuar a brincar, muitos deles vão continuar a 

portar-se mal, não vão aumentar a indisciplina porque eles já são alunos indisciplinados 

portanto é, agora, há é uma maior facilidade de controlo, nós secalhar também escolhemos os 

professores, nós secalhar temos um controlo mais apertado com aquele grupo do que temos 

com os outros onde já adquiriram as competências, portanto, de se portarem 

convenientemente. Portanto, nós podemos por um lado trabalhar objetivamente com aqueles 

alunos, com psicólogo, com diretor de turma, com tutores, etc. e reforçar um apoio e uma 

ajuda a esses alunos que precisam, de facto, de um apoio e de uma ajuda, para descobrir o seu 

caminho, e os outros, que já descobriram o caminho, permitir-lhes que eles tenham um 

ambiente de trabalho saudável. E portanto, isso aconteceu, as restantes turmas tiveram 

excelentes resultados no 10º ano, que é um ano de grande insucesso a nível nacional e nós 

efetivamente conseguimos este ano que os nossos resultados do 10º ano foram muito 

melhores do que nos anos anteriores e os alunos não são melhores do que os dos anos 

anteriores, mas o ambiente que nós criamos para que eles possam trabalhar, de facto foi 

muito mais favorável à aprendizagem. 

CC: Há pouco falou sobre os professores serem mais exigentes neste tipo de turmas, há alguns 

estudos que referem que essas turmas mais fracas em comparação com as turmas que têm os 

melhores alunos, entre aspas, que lhes são atribuídos os professores mais inexperientes e que 

não querem, não têm essa capacidade de lidar, secalhar, com as situações que podem surgir 

neste tipo de turmas. Acha que é uma realidade? 

E3: Não sei se há uma ligação direta entre a experiência do professor, a caloirice, entre aspas, 

do professor, ou a relação com os alunos e a capacidade de exigência. Eu acho que são 

questões pessoais. Há pessoas jovens que têm uma extraordinária capacidade de se ligar ao 

alunos, mesmo aos mais indisciplinados e de os conseguir levar a ter algum prazer em alguma 

coisa, pronto, e são pessoas fantásticas, os alunos reconhecem-nos e têm um comportamento 

muito bom, e há outros professores, com muita experiência, que não conseguem lidar com 
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uma turma mais difícil, portanto, não acho, não há uma relação direta, tem a ver com as 

características pessoais de cada um. Há experiências, que há alunos que se portam muito mal, 

os mesmos alunos, no mesmo conselho de turma, que se portam muito mal com um professor 

e que se portam muito bem com outros, pronto, e isso deita por terra as teorias que tentam 

generalizar, pronto, de facto estamos a falar de uma profissão de relações humanas, em 

relação professor–aluno, é muito subjetivo porque há alunos com que o professor se dá muito 

bem, pronto e há ali uma afetividade grande, há alunos em que não dá mesmo, pronto e não 

consegue, e há professores que conseguem superar isso e outros professores não conseguem 

acho que… Agora é lógico há alguma experiência e algumas experiências passadas em áreas 

semelhantes, podem indicar que se pode escolher aquele professor porque em situações 

semelhantes as coisas correram bem, portanto, aí a probabilidade pode aumentar de as coisas 

correrem bem. Agora, penso que é difícil fazer uma relação direta entre uma coisa e outra.  

CC: Ainda sobre a ação dos professores, essa ação fica facilitada quando, ou concorda que essa 

ação fica facilitada quando a formação de turmas é homogénea? Relativamente à formação de 

turmas heterogénea… 

E3: Pois, é assim, é óbvio que fica facilitada para quem fica com os melhores alunos, secalhar 

fica dificultada para quem fica com os piores alunos porque, de facto vai depender muito mais, 

quer dizer, nós temos dois casos extremos, uma turma muito boa…No nosso projeto PósZarco 

são alunos, neste momento, exigentes, são alunos que estão a lutar para médias de 18, 19 e 

20, quer dizer, para um professor dessa turma ele tem que estar absolutamente 

preparadíssimo para dar resposta às questões que os alunos, que são inteligentíssimos e vão 

colocar, isso é também uma angústia muito grande o professor sentir-se: mas eu estou à altura 

de um ritmo de trabalho a este nível? Ou seja, estamos a falar de alunos com uma capacidade 

de trabalho fabulosa. Portanto, é exatamente o mesmo dos alunos com mais baixo 

rendimento é, do ponto de vista da expectativa em termos científicos do que vai ser 

perguntado ou do que vai ser solicitado pelos alunos a esse nível, será mais reduzido, mas 

secalhar em termos da relação pessoal, da exigência, do estar permanentemente atento para 

dar uma resposta eficaz numa situação indisciplina, numa situação de algum jogo que os 

alunos fazem com os professores, secalhar é muito mais exigente a segunda turma. Portanto 

agora, quer uma quer outra, à sua forma vai exigir imenso dos professores.  

CC: E acha que exige mais ou menos no caso de serem, das turmas serem heterogéneas, ou 

seja, de não estarem agrupadas por níveis, ou seja, dentro de uma turma existirem alunos com 

níveis diferenciados.  

E3: Pois é evidente que se nós tivermos uma turma com grupos diferenciados e o professor 

quiser ajudar todos os alunos, está feito… porque ele não consegue estar a… ter um trabalho 

com um grupo de alunos igual a um grupo que precisa de um trabalho diferente. Pronto, aí o 

professor não consegue mesmo, aí tem que dar um bocadinho a um, tentar apagar o fogo do 

outro lado, e isso aí de facto é assim… aí o professor ou tem uma opção, pronto eu desisto de 

uns e trabalho só com outros, pronto, independentemente de escolho os melhores ou escolho 

os piores para trabalhar mais, seja o que for, em caso de turmas heterogéneas, em alguma 

situação, alguns alunos vão ficar prejudicados porque o professor sozinho não tem a mínima 
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hipótese de trabalhar com todos de forma igual, ou se trabalhar de forma igual, para alguns 

não serve. 

CC: Só para finalizar, o balanço que faz da implementação do projeto Zarcompensa é positivo 

ou negativo? 

E3: Não, é.. Tanto é positivo que o vamos implementar já no novo ano e vamos alargar ao 7º 

ano, portanto, nós no 7º ano temos exatamente a mesma situação, portanto, os alunos vêm 

de novo para a escola, não os conhecemos, às vezes até ainda mais do que no 10º, às vezes no 

10º alguns que vêm do 9º e nós já os conhecíamos. No 7º ano vêm todos de novo, nós não 

temos 6º, portanto, os alunos novos, e portanto aí também vamos fazer os testes de 

diagnóstico e vamos tentar reagrupá-los logo a partir do 7º ano. Portanto, é daquelas coisas, 

pronto, foi um projeto que funcionou bem este ano, no próximo ano pode ser um fiasco, 

portanto pode de facto não resultar, o que aconteceu com alguns alunos que ficaram no grupo 

pior ou com necessidade de mais apoio não conseguirem mesmo aproveitar o apoio que se 

deu, mais trabalho dos professores, mais trabalho dos alunos e não conseguimos levar a água 

a bom porto ou o barco a bom porto mas estou esperançado que… se nós tivermos 

professores a trabalhar mais, alunos a trabalhar mais, os resultados aparecem portanto acho 

que… nós até falamos pela experiência das explicações e portanto, uma explicação é isso, nós 

pagamos mais a um professor, o aluno trabalha mais também e a expetativa é de que os 

resultados melhorem, portanto nós não inventamos nada, só usamos o que já foi inventado há 

muito tempo para a escola, trazemos para cá, e de facto, ainda por cima se ele tem explicação, 

eu até posso ter um grupinho de alunos a ter a mesma explicação com o mesmo explicador, 

pronto juntamos, mas o explicador vai dar o mesmo aqueles três ou quatro alunos. Nós 

fazemos o mesmo, este grupo de alunos precisam de explicações, nós não podemos dar 

explicações na escola, mas podemos dar reforços, pronto, então damos os reforços mas 

juntámos-los a todos para dar a todos ao mesmo tempo, portanto este ano funcionou 

portanto estou esperançado que vai continuar a funcionar.  

CC: A melhor das sortes então… está tudo, obrigada. 

E3: Tá, obrigada. Bom trabalho.  

CC: Obrigada. 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 4: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo, e por 

vezes muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais 

acha que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas?  

E4: A minha experiência, a minha convicção e cada vez estou mais certa de que o critério de 

natureza pedagógica é claramente um critério a ter em conta, e quando eu falo critério de 

natureza pedagógica é um sentido um bocadinho globalizante e muito lato quero 
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fundamentalmente precisar que o interesse do aluno prevalece sobre todos os demais. Nem 

sempre, e adianto já, nem sempre esse critério é bem percecionado, bem entendido, pelas 

famílias e por vezes até pelos próprios professores, mas penso que esse critério sentido numa 

recolha de informação dos vários intervenientes, dos vários atores, deixam sublinhar 

claramente que o interesse do aluno é claramente a base da decisão de estar nesta ou naquela 

turma, eu falaria mais grupo, porque cada vez mais a turma é grupo. 

CC: E acredita que são esses os critérios que normalmente vigoram? 

E4: A pergunta do acredita leva-me a supor que todos fazemos um esforço para acreditarmos 

que sim. Às vezes há variadíssimos motivos, olhe vou-lhe dar um caso muito concreto, por 

vezes o constrangimento da sequencialidade da língua estrangeira, obrigatória, naturalmente 

que se frequentou antes uma língua tem que ter a continuidade respetiva, pode limitar 

exatamente esse grupo, as condições em que vão trabalhar nesse grupo futuro, portanto pode 

ser um constrangimento. Agora de uma forma geral, acredito que se tem sempre em conta os 

critérios pedagógicos. 

CC: OK. Este ano letivo, um mês após o seu início, a escola procedeu a nova formação de 

turmas. Indique dois critérios que estiveram na base desta decisão. 

E4: Olhe dois critérios que me parece que se podem converter num só. Em primeiro lugar um 

critério que estabelece um bocadinho a definição de uma meta que é alcançar o sucesso, é 

mais um critério via finalidade. O critério foi exatamente utilizar recursos ao nosso dispor para 

atingir essa meta, portanto há aqui uma articulação de dois critérios, não falaria tanto em 

critérios, falaria claramente em dois objetivos, duas finalidades, dois meios para atingir um 

fim. 

CC: A pergunta que tinha seguinte era, lá está, qual era o objetivo desta ação? 

E4: Pronto, o objetivo é claramente, e tão somente, o sucesso e mais uma vez tendo como 

centro o aluno. Havia que realmente definir com o maior rigor possível, com maior 

aproximação possível, a maior exequibilidade possível uma estratégia que nos levasse 

realmente a cumprir ou a atingir essa meta, essa finalidade. É que na heterogeneidade que 

inevitavelmente acontece, tínhamos de encontrar a homogeneidade do sucesso, portanto 

tratarmos diferente aquilo que queremos que seja tudo igual, ou seja, todos bons alunos.  

CC: O objetivo foi então a formação de grupos mais homogéneos, com as mesmas 

necessidades. Quais acha que são as vantagens e desvantagens deste tipo de organização? 

E4: Olhe a primeira e única desvantagem que possa à partida ver que é, no meu 

entendimento, parece-me ser apenas a única desvantagem, é que os alunos chegam ao ensino 

secundário, portanto ao 10º ano, claramente com expetativas, a maior parte das vezes a 

acreditar que vêm com competências que em nada correspondem ao desejável daquilo que é 

necessário adquirir ou provar em termos de ensino secundário. Há claramente lacunas, a nível 

de conhecimentos, muitas vezes opções de cursos que são opções erradas e, só muito 

tardiamente, ou seja, ao haver uma inscrição de matrícula não há as mínimas condições em se 
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verificar o nível competencial para que se possa desde logo atribuir um grupo de turma 

homogéneo com trabalho e com plano de intervenção que possa minimizar os efeitos desse 

insucesso. Portanto, isso é um constrangimento. As vantagens, é como tudo na vida, mais vale 

tarde do que nunca, e portanto é preferível desmontar tudo isto, este ano já vamos corrigir 

efetivamente esse grupo, ou seja, vamos iniciar o ano com a indicação de grupos através de 

uma distribuição como se de exames se tratasse, de forma portanto de seriação alfabética, 

neste caso para o 10º ano, e a partir de uma diagnose no início da ano letivo, através de uma 

verificação competencial, através do recurso de vários instrumentos cruzando com resultados 

do 3º ciclo. É óbvio que vamos redefinir os grupos e aí sim vamos recompor o grupo turma, 

portanto vamos fazer uma turma com base numa distribuição aleatória por ordem alfabética, 

o que significa que é qualquer coisa que se sente que se tem que vir a fazer qualquer coisa 

mais a seguir. 

CC: Na sua opinião qual foi a reação dos alunos, dos professores e dos encarregados de 

educação à implementação do projeto Zarcompensa? 

E4: Não posso dizer que tenha sido unanimemente bem aceite, mas também não posso dizer 

que tenha sido mal aceite. Penso que todos compreenderam, claro que também tivemos 

algumas reuniões preparatórias e rigorosamente planeadas, no sentido de transmitirmos o 

nosso objetivo, de um modo geral eu acho que foi muito bom. De um modo geral acabou por 

se concretizar aquilo que era expectável, todos estavam interessados e fundamentalmente, se 

realmente estavam algo desconfiados, acabaram por confiar plenamente na estratégia da 

escola.  

CC: Portanto o balanço é? 

E4: O balanço é favorável, não houve propriamente rejeição. Podia haver duvidas, 

perfeitamente legítimas, compreensíveis até, porque é algo um pouco inédito, mas não houve 

rejeição. 

CC: E acha que esse impacto positivo pode ocorrer nos grupos independentemente do seu 

nível, ou seja, grupos que apresentem um nível mais elevado e grupos que apresentem um 

nível mais inferior, como foi o caso por exemplo do 10.2? Acha que é transversal o sucesso? 

Pode ser atingido em qualquer um dos grupos? 

E4: Por isso é que eu acredito no projeto. Um projeto só tem validade e sucesso porque se 

acredita nele e se faz, provavelmente não teríamos o sucesso que tivemos se não tivéssemos 

essa intervenção, esse projeto. 

CC: Agora uma pergunta mais orientada para a intervenção dos professores. Acredita que essa 

ação fica mais facilitada quando lidam com grupos homogéneos? 

E4: Sabe que a homogeneidade tem várias facetas, a homogeneidade é um pouco relativa, 

também temos que saber um pouco de que é que estamos a falar e eu penso que estamos 

aqui a falar de resultados claros. Portanto há claramente a identificação, isso é a identidade 

humana, o gene humano, cada indíviduo é irrepetível e não pode ser semelhante a nada. 
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Portanto voltando à questão, a homogeneidade para o fim a que se propõe é claramente um 

instrumento favorável aos objetivos a que nos propomos, às metas que pretendemos atingir, 

uma homogeneidade que se partilha através de uma afinidade competências, de 

conhecimento, e a partir daí há todo um conjunto de intervenções didáticas e um plano 

pedagógico que é sempre mais bem sucedido do que se houver uma heterogeneidade. 

CC: No entanto, há alguns estudos que afirmam que quando os alunos são reagrupados por 

níveis, os grupos com um rendimento inferior, com um rendimento escolar inferior, que pode 

ser potencializado uma desmotivação e criar um espírito de abandono escolar. Acha que existe 

essa possibilidade? 

E4: Olhe eu quanto a isso também tenho feito realmente algumas leituras, e cada vez estou 

mais convencida que há um aspeto essencial. E os dados, por vezes até mesmo empíricos, 

falam sobre essa possível certeza, e eu não estou minimamente de acordo, porque 

fundamentalmente é preciso criar um clima de sucesso e eu penso que todos nós, profissionais 

de educação, somos responsáveis por definir, com o nosso público alvo, os objetivos a que nos 

propomos, em conjunto, em espírito de equipa. E, por conseguinte, não podemos criar, 

alimentar e fomentar e deixar correr a noção de que há uns menos menos menos e outros 

mais mais mais, pelo contrário. Como alguém na sabedoria da antiguidade, só sei que nada sei, 

ninguém sabe nada, todos queremos saber muito. E por conseguinte eu não acredito nessa 

tese, nesses estudos, acredito como válidos cientificamente, naturalmente, mas não os aceito 

como tão válidos assim num contexto concreto e, num contexto que eu domino que é este, e 

não outro, fomentando acima de tudo, antes de procedermos e até durante o processo de 

divisão de grupos, temos a preocupação de criar o clima de sucesso, porque na base das 

nossas intenções, das nossas decisões tem que estar a partilha dos objetivos todos a que nos 

propomos, o professor não faz o aluno aprender e o aluno não consegue aprender se não 

quiser ser ensinado. 

CC: Penso que é uma ótima frase para terminar. Muito obrigada. 

E4: Obrigada eu. 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 5: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo e por vezes 

muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais acham 

que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas? 

E5: É assim, em primeiro lugar, nós temos os critérios que nos são impostos pelos documentos 

legais e aos quais nós não podemos fugir, que é por exemplo o nº de alunos por turma. O nº 

de alunos por turma oscila entre 26 e 28 alunos, o que já nos condiciona, exceto se houver 

algum aluno do ensino especial então a turma só pode ter 20 alunos. De alguns anos para cá 

nós elaboramos as turmas, e este ano em particular as turmas do 8º ano e do 9º ano vão ser 

elaboradas por níveis, isto é, por agrupamentos homogéneos de alunos de acordo com as suas 
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classificações, para que a cada uma das respetivas turmas possa depois ser atribuído um plano 

de formação, um plano de recuperação, adequado às necessidades dos respetivos alunos. Daí 

que nós neste momento, por exemplo, vamos ter para o próximo ano vamos ter uma turma do 

8º ano com bons alunos, são alunos de quatros e cincos, e a partir daí são, há planos de 

recuperação para as outras turmas. Alunos com negativas a Português e a Matemática que vão 

ter reforço e assim sucessivamente. Nós já tínhamos feito uma experiência semelhante com o 

projeto In Zarco e que tinha dado alguns bons resultados, pelo menos as turmas com alunos 

homogéneos eles tinham progredido e achamos que foi uma aposta que podia ser recuperada 

e nesse sentido os diretores de turma reuniram, reorganizaram as turmas em função dos 

dados finais de 7º ano e produziram já as turmas de 8º ano com os perfis de nível no fundo dos 

respetivos alunos, e as turmas estão a ser criadas assim. Nós temos critérios, digamos assim, 

pedagógicos que obedecem e tudo, mas que fundamentalmente traduzem a lei, neste 

momento estamos preocupados com os resultados e com o reforço de medidas 

compensatórias de acordo com os respetivos resultados do ano anterior. 

CC: Ok. Isso tem um bocado a ver com o que se passou no ano passado…. 

E5: … com as turmas de 10º ano que foram reformuladas mas muito mais tarde, isto é, eles já 

tinham um percurso de formação, já tinham um período de avaliação e a partir de Janeiro tudo 

foi reformulado o que se traduziu…teve pontos de vista positivos e pontos de vista negativos, 

por um lado as turmas já tinham tido um grande momento temporal juntos, já se tinham 

habituado, já tinham feito um espírito de grupo, um espírito de turma e a partir de Janeiro elas 

são novamente reorientadas, isto só aconteceu em Ciências e Tecnologias, mas mesmo assim 

uns aderiram muito bem outros não gostaram e as coisas não … agora já fazemos desde o 

início com base nos resultados do ano anterior. 

CC: No entanto, o que esteve na base da implementação desse projeto acaba por ser mais ou 

menos… 

E5: O mesmo, os maus resultados, os resultados digamos assim, ali eram resultados negativos 

já do primeiro período, nas disciplinas base para Ciências e Tecnologias, o Português, como 

transversal que é, a Matemática e a Físico-Química. 

CC: Ok. Portanto tendo em conta o exemplo do 10º ano, do ano passado, o objetivo foi então a 

formação de turmas com as mesmas necessidades, ou seja mais homogéneas. E quais acredita 

que foram as principais vantagens e desvantagens, que “saltaram” assim mais facilmente? 

E5: Vantagens é porque, primeiro é que não foram só criados grupos homogéneos, foram 

também divididos, isto é, foram criados subgrupos por isso o professor em vez de trabalhar 

com 26 passou a trabalhar imagine com 13, e foram feitos grupos de nível mesmo dentro da 

própria turma em coadjuvação, não é, com professores, quer dizer coadjuvantes, o que 

também facilitou, porque havia um grupo que trabalhava com o professor base que tinha e um 

outro grupo que foi criado e foi adjudicado a um outro professor, isso facilitou também, isto é 

o trabalhar com alunos com as mesmas necessidades, é importante e é mais facilitador, não só 

para o grupo de alunos que tem as mesmas dificuldades como para o professor. Com grupos 
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mais pequenos é ainda melhor e nós podemos fazer isso porque concorremos à medida 6.11, e 

a medida 6.11 é uma medida construída para o sucesso educativo e para o sucesso escolar, ora 

isso pôde, isso deu-nos dinheiro para podermos fazer contratação de professores e, pronto, 

podermos criar grupos mais pequenos. 

CC: Ok. E na sua opinião qual foi a reação dos alunos, dos professores e dos encarregados de 

educação a esta implementação? 

E5: Os professores sentiram-se muito mais confortados porque estavam a trabalhar com 

grupos muito mais pequenos e com grupos homogéneos. Os encarregados de educação foram 

antecipadamente, isto é, eles participaram no projeto porque foram informados e deram a sua 

concordância ao projeto, esta informação foi feita pela direção da escola, liderada pelo próprio 

diretor, isto não foi de… Os alunos primeiro não reagiram de uma forma muito agradável, 

como eu disse porque no 10º ano perderam no fundo os companheiros de um período, mas 

depois ao ver os resultados finais já aderiram, exceto a turma 10.2 e porquê o 10.2? Porque o 

10.2 continuou com resultados muito negativos, enquanto os outros progrediram e viram o 

resultado do seu progresso, o resultado das medidas que lhes foram implementadas, gostaram 

e acharam que sim senhor, que devem continuar assim. O 10.2 era o grupo mais difícil de 

trabalhar e por isso não foi só, não foram só as disciplinas base que foram atacadas, mas foi 

também o Inglês e a Filosofia, o leque, quer dizer, é maior e os resultados continuaram a ser 

negativos, estavam ali também alunos que não queriam Ciências e Tecnologias que depois no 

final de um período começaram a ver que secalhar queriam reorientar o seu percurso. Nós já 

não podíamos reorientar porque para passar para o Ensino Profissional, as turmas estavam 

cheias, sair da escola eles não queriam sair por isso eles mantiveram-se, mas mantiveram-se 

para, um pouco mais do mesmo, compreende? Já não queriam aquilo, e complicaram… e 

depois o horário foi muito sobrecarregado porque como haviam estes grupos todos, houve 

grupos que não conseguiam trabalhar ao mesmo tempo do grupo base e então foi criado um 

horário nos tempos livres deles, ora eles tiveram que vir mais tempo à escola, ora para quem 

já não gosta da escola vir mais tempo à escola, digo-lhe que foi complicado trabalhar com o 

10.2. 

CC: Por fim qual é o balanço que faz dos resultados, de uma forma geral. 

E5: De uma forma geral são positivos. Foi, digamos assim, foi um investimento que deu 

resultados positivos porque os alunos passaram a ter notas positivas e passaram. Alguns, como 

eu disse, o 10.2 não é… mas as outras turmas eu estou-lhe a falar de quatro turmas que foram 

envolvidas e nessas quatro turmas, nas outras três os resultados são francamente positivos, 

por isso é que nós achamos que devemos investir e como lhe disse no 8º ano e no 9º ano já 

vamos fazer de uma forma, também, semelhante ao Zarcompensa que começou no 10º ano. 

CC: Só para terminar, esse reagrupamento depois será continuado no 11º ano? 

E5: Sim, isto é, no fundo a turma que avança é a turma reconstruida a partir de Janeiro e não a 

inicial, esses são os grupos que avançam. 

CC: Obrigada. 
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E5: De nada. 

 

Entrevista realizada ao Entrevistado 6: 

CC: A formação de turmas é um momento importante na organização do ano letivo, e por 

vezes muito condicionador ou determinante no sucesso escolar. De uma maneira geral quais 

acha que devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas?  

E6: Bom, os critérios são definidos pela escola e nós professores não temos muito a dizer sobre 

isso. Creio que até aqui não havia nenhum critério específico para a constituição das turmas, a 

não ser a preferência por determinada área, portanto, há os alunos que vão para a área de 

Cientifico Naturais e há os alunos que vão para a área das Ciências Sociais e Humanas e 

portanto, até agora o critério foi esse. 

CC: Este ano letivo, um mês após o seu início, a escola procedeu a nova formação de turmas. 

Indique dois critérios que estiveram na base desta decisão. 

E6: O processo da reorganização das turmas foram quatro turmas envolvidas, foi sobretudo 

tendo em linha de conta os resultados nos testes diagnósticos nas disciplinas consideradas 

fundamentais ou pelo menos condicionadoras das aprendizagens, que é o caso do Português, 

que é transversal a todas as disciplinas, e o caso da Matemática que é uma disciplina 

fundamental na área das Ciências e Tecnologias. Depois de realizados os testes diagnósticos 

nestas duas disciplinas e, tendo também em consideração os resultados dos exames do 9º ano 

na disciplina de Matemática e na disciplina de Português, procedeu-se à reorganização das 

turmas.  

CC: E qual acha que foi o objetivo desta ação? 

E6: O objetivo da ação foi procurar que os alunos tivessem, o maior número possível de 

alunos, tivesse sucesso no final do ano escolar. Portanto, considerando que muitos deles, 

nestas disciplinas que eu referi, estavam a um nível muitíssimo baixo, a escola entendeu que 

seria bom reorganizar as turmas, organizá-las segundo os níveis, os níveis de aprendizagem, 

para no tempo devido fazer chegar a esses alunos os apoios que se entendeu de que eles 

careciam para continuarem o seu percurso, poderem ter sucesso no final do ano letivo. 

CC: Portanto o objetivo foi então a formação de turmas com as mesmas necessidades, ou 

seja…(interrupção) 

E6: Sim, sim basicamente foi isso, portanto, foi sempre, foi a constituição obedeceu a esse 

critério portanto, ou a esses critérios, principalmente, ou principalmente não, os critérios 

foram estes é procurar que os alunos que tinham faltas de pré-requisitos, limitações em 

muitas competências que consideramos que são essenciais para o prosseguimento das 

aprendizagens tentar que, formar as turmas, e dar-lhes os apoios, passou por o apoio, digamos 

aqui nestas turmas passou, e basicamente pela turma 2 que era a turma com piores 
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resultados, por apoio em várias disciplinas e num regime de co-docência por exemplo na 

disciplina de Matemática.  

CC: Portanto, nesse sentido será uma das vantagens deste tipo de implementação e, mas, 

acredita que há mais e, por outro lado, quais podem ser as principais desvantagens. 

E6: Desvantagens? 

CC: Sim… 

E6: Contrariamente à opinião que é mais ao menos da maioria, que considera que as turmas 

devem ser constituídas de forma heterogénea e que, digamos, os alunos mais, num patamar 

mais desenvolvido e outros que estarão mais a baixo poderão, portanto, poderá ser positivo. 

Eu, pela experiência que tenho, não considero que isso seja muito positivo. Porque, quando 

estamos a falar de pequenas diferenças isso é positivo, quando estamos a falar de grandes 

diferenças do ponto de partida, quanto ao ponto de partida, eu acho muito difícil que um 

aluno como nós tivemos nesta turma 2, com as lacunas que traziam, com a falta de 

conhecimentos base, com uma postura de muito desleixo e, de facto, a considerarem que não 

precisavam de se esforçar muito nem de trabalhar muito para os resultados aparecerem, eu 

acho que isso era um constrangimento muito acentuado e que muito dificilmente poderia 

fazer com que estes alunos tivessem algum sucesso na aprendizagem. Portanto, mas isto é o 

meu ponto de vista, considero que quando as diferenças entre os alunos não são de grande 

monta, poderá ser positiva… 

CC: Mas isso entre os grupos? A diferença entre as turmas por exemplo? 

E6: Sim, sim. Agora, turmas com um nível como os alunos da turma 2, e estou a falar da turma 

2 porque é aquela com que estive mais diretamente envolvida, não acho que tivesse sido 

vantajoso continuar tudo na mesma. 

CC: E acha que, por exemplo, um agrupamento de alunos com um rendimento escolar 

reduzido, como era o caso do 10.2, pode conduzir a um aumento da indisciplina? 

E6: Bom, se a turma for muito numerosa, e esse era um dos constrangimentos da turma, 

secalhar não deveria ter tantos alunos, isso pode acontecer. Mas penso que o risco de haver 

maior indisciplina poderá ser mais, portanto, passo a redundância, mais acentuado quando o 

nível de conhecimentos é muito diferente, portanto há uns alunos muito bons e outros que 

são fracos, portanto, não considero que se deva juntar tudo e que isso por si só, quase como 

por osmose, vai resolver o problema. 

CC: Exato, portanto… 

E6: Desculpe, só uma coisa... Acho que um fator gerador da indisciplina ainda é precisamente o 

aluno estar na sala de aula e não perceber nada do que está a fazer, não conseguir 

acompanhar, sentir que não tem sucesso, sentir que não aprende, acho que é quase um 

massacre de estar continuamente exposto a ele próprio, exposto à própria, enfim, não direi 

ignorância, mas às próprias dificuldades em não ser capaz de prosseguir quanto não tem 
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estratégias, metodologias e um acompanhamento mais personalizado que o possa ajudar a 

resolver os problemas.  

CC: Mas secalhar nessa perspetiva então a formação de turmas homogéneas acaba por 

beneficiar, não? 

E6: Beneficiar? Os alunos? 

CC: Sim… 

E6: Eu penso que sim. É isso que está por trás desta minha argumentação, não precisam de ser 

todos exatamente ao mesmo nível, alunos de 17, alunos de 16, todos a esse nível, mas que 

haja alguma possibilidade de os conhecimentos e das aprendizagens e dos resultados não se 

situarem assim em extremos como poderia acontecer mas isso… por exemplo, em relação aos 

alunos que sempre tiveram negativa a Inglês, chegaram aqui ao 10º ano, naturalmente que a 

perspectiva já era essa, era ter negativa, portanto numa turma de muito bons alunos com 

certeza que não teriam os resultados que alguns tiveram. Nós não somos líricos, eu não sou 

lírica pelo menos, e acho que não aconteceu aqui nenhum milagre, aconteceu foi… estratégias 

mais adequadas e os alunos, claro naturalmente, ainda têm muitíssimas dificuldades e 

continuarão a ter e terão que continuar a trabalhar muitíssimo. 

CC: Portanto, no final qual é o balanço que faz dos resultados que se obteve da implementação 

deste projeto? 

E6: Pode parecer contraditório, face aos resultados finais, mas se compararmos, por exemplo, 

com o nível de reprovações que acontece no 10º ano, acho que esta turma não está, até talvez 

esteja com uma média, em termos de resultados positivos, superior à média nacional. Acho 

que foi vantajoso, e acho que há uma grande vantagem em tudo isto, ou melhor, uma das 

vantagens foi permitir que alunos que estariam mal colocados nesta área, que estariam mais, 

que terão um perfil mais adequado ao ensino profissional, ou então a outra área que não a 

área a de Cientifico Natural, poderão, ou foram encaminhados nomeadamente com o 

acompanhamento da psicóloga, de modo a que a chegar a este final do ano a saber e a sentir 

que já não é por aqui que devem continuar, o caminho deve ser outro. Agora também tenho 

que … tens mais alguma pergunta? 

CC: Só mais uma.  

E6: Diz… 

CC: Era sobre a reação dos alunos à implementação do projeto, a reação dos alunos, dos 

professores e dos encarregados de educação. 

E6: Entretanto, gostaria de dizer que há aqui, na minha ótica, há aqui um constrangimento 

institucional, administrativo, se quiser, que resulta do facto de as turmas estarem superlotadas 

deste o início do ano, o facto de não ser possível a partir de determinada altura encaminhar os 

alunos para o ensino profissional, o que de certeza traria ou soldar-se-ia por resultados muito 

mais positivos porque no início do 2º período já tínhamos um quadro muito definido daquilo 
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que era preciso fazer em termos de alterações quanto ao encaminhamento pedagógico dos 

alunos. E portanto esse é um constrangimento em relação ao qual a escola não pode fazer 

muito, quase não pode fazer nada, porque, pelas razões que eu já apontei. Constrangimentos 

relacionados com a lotação das turmas e com a impossibilidade, porque também obedece a 

normas do efeito do PROVEP, relativamente aos cursos profissionais que inviabiliza um 

encaminhamento mais… feito mais cedo, relativamente a estes percursos que os alunos terão 

de percorrer.  

CC: E só para finalizar, sobre, lá está, a reação dos alunos, dos encarregados de educação e dos 

professores à implementação deste projeto? 

E6: Creio que a reação talvez mais adversa partiu dos encarregados de educação, e também 

dos alunos, mas mais dos encarregados de educação. Mas depois de lhes ter explicado o que é 

que se pretendia com esta organização das turmas, creio que aceitaram, acho que aceitaram, 

aceitaram bem, e da parte dos encarregados de educação foi, aliás um acompanhamento, e 

eles também perceberam que, de facto, o caminho que os filhos tinham escolhido não era o 

caminho pedagógico, portanto o, como direi, o trajeto pedagógico que eles escolheram, a 

área, o que eles escolheram não seria a mais adequado ao seu perfil, e portanto perceberam 

que o trabalho feito que era o adequado. Agora, penso que a reação adversa dos alunos e dos 

pais, inicial, a reação adversa inicialmente, tem que ver um pouco com a falta de comunicação 

ou a deturpação daquilo que realmente se passa e depois tem que ver também com as 

representações que todos nós temos, inclusivamente nós professores, que é esta ideia de que, 

de acharmos que, é bom que eles estejam todos juntos e que os alunos puxam uns pelos 

outros e que, enfim que, é positivo haver alunos mais fracos e alunos melhores e como eu 

disse inicialmente, eu não estou muito de acordo com isso até porque, eu tenho uma 

experiência de 6 anos de ensino primário e aí vê-se muito bem, vê-se muito melhor que 

quando um aluno não tem bases para caminhar, o insucesso, a autoestima bloqueia uma 

possibilidade de ver as coisas de uma forma mais positiva, e lidar com esse insucesso 

continuamente, sentir que não é capaz sentir que, eu falando a nível da primária, não 

consegue ler, os outros conseguem, e andam ali no grupo sem conseguir, sem que haja um 

ensino muito dirigido aos casos mais particulares não leva a sucesso. E portanto, é também 

com base nesta minha experiência que eu considero que esta organização das turmas é 

positiva, naturalmente que não é para continuar até porque muitos, como eu disse, já foram 

encaminhados e agora os outros, os que passaram para o 11º ano, vão ser infiltrados noutras 

turmas, agora já com outras bases e acho que poderão ter sucesso.  

CC: Só neste seguimento então, acredita que a ausência dos bons exemplos nas turmas com 

alunos que revelem um nível inferior… 

E6: Pode voltar a repetir a pergunta por favor? 

CC: Nas turmas que são agrupadas pelo seu nível, e que apresentam um nível inferior, não é? 

Não é então determinante que não existam os chamados bons exemplos que são os alunos 

que… 
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E6: Não neste caso também houve bons exemplos, e eu recordo-me de uma menina que 

chegou aqui com uma escrita, e eu também fiz teste de diagnóstico de Filosofia, com uma 

escrita, enfim, não parecia português, frases mal estruturadas, escritas de qualquer maneira, 

pontuação que não existia, muita dificuldade em desenvolver qualquer ideia, tudo muito, 

parecia tudo muito bloqueado, tudo muito entupido e que chegou a ter resultados de, nos 

testes, de 14 e 15 valores. Portanto há também bons exemplos e, portanto, que são 

salientados e, tenho a certeza que todos os mesmo colegas foram, enfim, fazendo a larda das 

vitórias, das pequenas vitórias de cada um e acho que isso é positivo. Agora o que eu acho, 

aliás, não acho, isso tenho a certeza, é que se o aluno não estiver motivado, se o aluno não 

quiser, nós até podemos ter muitos mais apoios, e se não houver uma co-responsabilização 

dos pais que peçam contas, que acompanhem, podemos ter muitos mais apoios mas os 

resultados serão maus de certeza.  

CC: Ok, está tudo, muito obrigada. Espetacular. 
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Entrevista realizada ao Entrevistado 7: 

CC: (…) Portanto, experienciou a implementação do projeto Zarcompensa. A formação de 

turmas é um momento muito importante na organização do ano letivo, e por vezes muito 

condicionador ou determinante do sucesso escolar. De uma maneira geral quais acha que 

devem ser os critérios a ter em consideração no processo de formação de turmas?  

E7: Em relação aos critérios eu já tenho, tenho tido a experiência de critérios desde, desde as 

turmas diversificadas, portanto, normalmente acabam por colocar os alunos, muitas vezes, em 

bloco e transitam as turmas como vêm do 9º ano. Portanto, são alunos que já se conhece já há 

uma dinâmica de grupo, acaba por, digamos, para os alunos, acaba por ser a continuação em 

termos de trabalho, para os professores, que os vão ter de novo, é gerir o grupo. Pronto, 

quando isso não é possível, também já tive turmas em que havia pequenos grupos de alunos 

que transitaram, portanto, que foram integrados na mesma turma, ou seja, em vez de ser a 

turma em bloco seriam três quatro cinco alunos que se conheciam dos anos anteriores e eles 

entretanto foram sendo colocados nas turmas sem, penso que o critério é simplesmente, 

pronto, fazer o número para a turma. E depois há um outro critério que, na questão da 

Zarcompensa, portanto na questão deste projeto, foi feito, ou foram restruturadas, portanto, 

inicialmente elas foram feitas, penso eu, com os critérios normais que é encontrar os grupos 

ou colocar os grupos tal como vinham das escolas, portanto turmas já meias feitas, portanto 

alunos já com conhecimentos entre eles ou então colocar alunos da mesma turma porque 

sendo cá da escola, nós sabemos, colocá-los na mesma turma, salvo indicações em contrário. 

Ou então foram feitas, portanto os grupos, não sei se posso aplicar, grupos de nível , pronto, 

mas isso foi feito só depois numa segunda fase quando se analisou a questão do Português e 

da Matemática, os resultados a nível dessas duas disciplinas.  

CC:  E qual pensa ter sido o objetivo principal dessa ação? 

E7: Aquilo que me informaram é que o objetivo seria colocar os alunos por dificuldade, 

portanto, o grau de dificuldade nas turmas relativamente às suas disciplinas estruturantes que 

é o Português e a Matemática e conseguir chegar a um número maior de alunos com o mesmo 

apoio. Ou seja, é por um lado, rentabilizar as horas de apoio que a escola tinha disponíveis e 

por outro tentar, de algum modo, que esse apoio fosse aproveitado por um maior número de 

alunos. Ou seja, depois dos horários estarem feitos, encontrar um horário que se encaixe nas 

cinco turmas é mais difícil do que encontrar um horário em que, encaixa numa turma, e que 

nós sabemos que naquela turma os alunos têm, em princípio, têm níveis de dificuldade 

semelhantes nomeadamente ao nível do Português e da Matemática. 

CC: Portanto, essa poderia ser uma das vantagens da implementação deste projeto. Por outro 

lado, quais acha que podem ser as principais desvantagens na formação de turmas por nível? 

E7: A questão aqui é que por um lado torna-se mais homogénea, e eu penso que os bons 

alunos beneficiam, porque acabam por ter, normalmente quando digo bons alunos são 

aqueles alunos que têm um objetivo de trabalhar, de se empenhar e tirar boas notas. E 

quando isto acontece numa turma, ou seja, a maioria deles são alunos com bom rendimento 
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acabam por conseguir acompanhar melhor as matérias e consegue-se trabalhar, digamos, com 

um ritmo mais acelerado. Isto, se pensarmos em termos de conteúdos e de concretização em 

termos de resultados. Quando eu digo uma turma de bons alunos, não me posso esquecer 

daquilo que fica. O que acontece é que as turmas quando têm, portanto, quando os alunos já o 

rendimento já não é tao bom, e começo a ter alunos com piores rendimentos em que também 

não têm grandes objetivos. Porque eu penso que depois isto está aliado, porque o baixo 

rendimento não e só falta de capacidade ou, um dos fatores pode ser esse, o outro pode ser 

falta de trabalho e o outro, penso que é o mais importante, é a valorização que se dá à escola. 

E quando se coloca alunos em que a valorização da escola não é, digamos, não é grande e eles 

estão cá porque têm que estar, torna-se depois muito difícil de gerir em sala de aula este tipo 

de situação. Ou seja, enquanto que os bons alunos são alunos de bom rendimento e 

respondem sempre que se lhes faz uma solicitação e trabalham e querem saber mais, e para o 

professor também é gratificante porque eles aprendem e fazem perguntas dentro do contexto 

e querem saber mais, e estão sempre aptos a trabalhar e a responder, os outros não, têm uma 

ideia da escola e uma ideia da vida com perspetivas completamente diferentes. E torna-se 

muito difícil de gerir e eu estou a extremar os grupos. Depois temos o grupo do meio, aquele 

em que tenho alunos esforçados com vontade de aprender mas que lhes falta bases, falta-lhe 

os pré-requisitos porque, pronto, por várias razoes acabam por ir passando mas sempre com 

lacunas, esses querem aprender e esses sim precisam de ajuda. E depois tenho os outros em 

que são aqueles alunos que são alunos medianos, mas porque, não por falta de capacidade 

mas por falta de trabalho. E isso é terrível de gerir, porque acabamos por ter uns que querem e 

outros que não querem dentro da mesma turma. Portanto, no fundo, a questão dos extremos 

poderá ser fácil, poderá ser mais fácil de gerir, porque aqueles que não querem estar na escola 

podemos encaminha-los para um curso profissional, podemos encaminhá-los de uma outra 

forma, que também não é fácil. Agora os do meio é que ficam, fica difícil porque não há, 

digamos, não há perspectiva, ou melhor, os que querem aprender como têm muitas 

dificuldades também vêm o esforço um bocadinho inglório e outros se puderem também 

ajudam a que as coisas não funcionam, portanto, aqui a questão eu penso que as turmas de 

nível são boas para os bons alunos. 

interrupção 

CC: Nesse sentido acha que pode haver alguma estigmatização quando se fala de grupos de 

nível? 

E7: Eu penso que há e mais da parte até dos alunos, porque eles são os primeiros a interiorizar 

de que eles estão no grupo dos bons ou dos maus. Eu penso que da parte dos professores e da 

formação que nos foi dada em termos de conselho de turma e aquilo que, a mensagem que 

podemos traduzir, é que a questão dos bons e dos maus não se coloca enquanto pessoas, mas 

enquanto desempenho a nível escolar e que eles, e para ser bom a escola só têm de trabalhar 

e têm de responder em termos de concretização das tarefas aquilo que os professores pedem. 

E que não interessa se está no grupo dos bons ou dos maus, interessa é o que vai acontecer 

daqui para a frente, ou seja, qual é o desempenho que eles vão ter e qual o êxito que eles têm 

na escola. Portanto eles podem estar no grupo de maus, maus, com menor desempenho, 
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porque eu não gosto de utilizar a palavra maus, podem estar, digamos, no grupo onde têm 

piores resultados escolares mas que é lhes dada a oportunidade se eles quiserem de melhorar 

essa situação. Tem é que partir deles e eles têm que trabalhar mais, porque a escola está 

disponível para lhes dar os apoios necessários para isso. Portanto, penso que a ideia do projeto 

foi exatamente essa, ou pelo menos nós encaramos assim. 

CC: Nesses grupos que, lá está, com um rendimento escolar inferior relativamente aos outros, 

acha que pode gerar mais indisciplina? Os alunos podem-se tornar mais indisciplinados ao 

estarem todos agrupados? 

E7: É porque normalmente a indisciplina também está associada ao mau resultado, eu acho 

que uma coisa pode levar a outra, agora não necessariamente. Porque como lhe disse ainda há 

pouco naqueles grupos intermédios secalhar é onde há mais indisciplina, porque é onde os 

alunos sabem as capacidades que têm se quiserem conseguem ter bons resultados, basta 

trabalhar um bocadinho, mas por outro lado também têm melhor noção de que se não 

quiserem, acabam por destabilizar a turma. Penso que a maior indisciplina acontece 

exatamente nesses grupos intermédios porque é mais difícil diagnosticar e de, digamos, os 

colocar, digamos, em grupos de trabalho mais ou menos homogéneos. 

CC: Portanto é uma heterogeneidade dentro da homogeneidade. 

E7: Exatamente. 

CC: No entanto, acha que o balanço final é positivo ou negativo na implementação deste 

projeto? 

E7: O balanço final é positivo e volto a referir, especificamente para os alunos que estão 

interessados em trabalhar e aprender, penso que sim, penso que até aí é positivo. Agora quem 

não está também já não estava, portanto acaba por, ou muda a sua forma de estar e de 

encarar a escola, ou então simplesmente são encaminhados para outra situação e pronto, e 

daí, secalhar torna-se mais simples para a escola também gerir esse encaminhamento.  

CC: Acredita então que se houver essa vontade de trabalhar dos alunos, que os resultado 

podem ser bons, independentemente do nível em que os alunos estão inseridos? 

E7: Eu penso que sim, é evidente que o trabalho para alunos com baixo nível em termos de 

pré-requisitos tem que ser um trabalho mais específico, poderá não atingir exatamente o 

mesmo patamar, porque há um trabalho para trás, um trabalho que ficou por fazer e que é 

preciso avançar. Agora eu também penso que é uma questão de os alunos quererem porque 

eu acho que a aprendizagem, salvo, casos pontuais, acaba por estar, ou reside, na motivação, 

na perspectiva e na ideia que o aluno tem do que é que está ali a fazer e para que é que serve. 

Porque eu acho que tirando isso qualquer um consegue lá chegar.  

CC: Ok. Está tudo. Muito obrigada.  

E7: Está? Olhe não sei se era exatamente isto, mas olhe. 
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CC: Era sim. Obrigada. 

 


