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Resumo 
 

O presente documento contém a análise crítica e reflexiva das experiências 

emocionais e profissionais vivenciadas e dos conhecimentos adquiridos 

durante o ano de estágio profissional. O estágio desenvolveu-se na Escola 

Secundária Alexandre Herculano, na cidade do Porto, com uma turma 

pertencente ao 8º ano de escolaridade. O núcleo de estágio era constituído por 

quatro elementos, um professor cooperante (professor da escola) e por uma 

professora orientadora (professora da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto), responsáveis pela orientação e supervisão. O documento 

compreende cinco capítulos. Na “Introdução” enquadra-se o relatório de 

estágio, esclarecendo todas as atividades, finalidades e objetivos do ano do 

estágio profissional. Na “Dimensão Pessoal”, segundo capítulo, expõe-se uma 

reflexão autobiográfica, englobando o confronto das espectativas iniciais com a 

realidade encontrada na escola. O terceiro capítulo, “Enquadramento da 

Prática Profissional”, reporta-se ao meio envolvente, procurando referenciar o 

contexto conceptual, legal, institucional e funcional do estágio. O quarto 

capítulo, “Realização da Prática Profissional”, segue uma organização porque 

está de acordo com três áreas de desempenho: I - Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, II - Participação na escola e relações com a 

comunidade e III - Desenvolvimento Profissional. A “Conclusão e Perspetivas 

para o Futuro” é o último e quinto capítulo, onde se reflete sobre o impacto do 

estágio em termos de mudança e importância para o futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA, REGISTO DE APRENDIZAGENS  



	  

	   XVI	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

	   XVII	  

Abstract 
	  

This document deals with both the critical and reflexive analysis of the 

emotional and professional experiences and acquired knowledge during the 

professional traineeship year, which took place at Alexandre Herculano 

Secondary School in Oporto, with an 8th grade class. The traineeship group of 

teachers was composed of four members, a co-operator teacher (teacher of 

that school) and a teacher from the Sport Faculty of Oporto University, who 

were responsible for guidance and supervision. This report consists of five 

chapters. In its first part, “Introduction”, the traineeship report describes all the 

activities, purposes and goals of the professional traineeship year. The second 

chapter, “Personal Dimension”, contains an autobiographical reflection between 

the first expectations and the reality lived at school. The third chapter, 

“Professional Practice Setting”, is about the whole environment including the 

conceptual, legal, institutional and functional contexts of the traineeship. The 

fourth chapter, "Implementation of Professional Practice”, follows a specific 

sequence according to three performance areas: I – Organisation and 

Management of Teaching and Learning, II – Participation in School and 

Relationship with the Community and III – Professional Development. The fifth 

and last chapter, “Conclusion and Future Perspectives”, refers to the impact of 

the traineeship on significant change and importance for the near future. 
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Capítulo I 

Um passeio pelo passado. 
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Brasil, Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2043 
 
Recebo uma visita inesperada. A minha memória preenche-se de  

recordações. Já se passaram trinta anos. Na escola onde leciono, há 

sensivelmente 15 anos, deparo-me com um caso evidente de falta de respeito 

de um aluno para com o seu professor. Esta situação faz com que me reveja 

no meu colega e recorde as dificuldades que tive, naquele ano, ao nível do 

controlo do comportamento dos meus alunos. Esta não é a primeira vez que 

recordo esses tempos mas, desta vez, apercebo-me simplesmente do quão 

importante foi para mim e para a minha vida aquele ano letivo de 2012-2013. 

Penso: Esta lembrança é uma boa razão para eternizar, sob a forma escrita, os 

tantos pensamentos e emoções que carrego dentro de mim desde tão longa 

data. Decido que o vou fazer e, para me ajudar, revejo todas as anotações que 

tenho daquele tempo e que sempre trago comigo, como se de uma segunda 

roupa se tratasse. É bom sentir que durante todos estes anos fui melhor 

pessoa e melhor professor por ter passado pela experiência do estágio 

profissional (EP). Assim, é dessa memória que falo.  

Assumo esta tarefa com responsabilidade. Comprometo-me a registar, 

neste documento, as experiências que vivi durante o EP, para que, deste 

modo, as gerações de professores de agora possam conhecer e usufruir dos 

pensamentos, sentimentos, emoções, dificuldades e estratégias que naquele 

tempo utilizei, para que contemplem a realidade de então e não cometam os 

erros que eu outrora cometi. Os tempos são outros, dir-me-ão. Sim, é verdade, 

mas os professores e os alunos existem na mesma dimensão, assim como os 

problemas inerentes à sua relação. É exatamente desses problemas que irei 

falar e principalmente do que idealizei e fiz para os ultrapassar, desta forma, 

pretendo deixar o meu legado para esta nova geração de futuros professores. 

E é para eles que passarei a falar a partir de agora. 

Começo a escrever. Recordo que naquela altura o estágio assumia para 

mim uma importância fulcral. Era o ano em que iria associar à minha formação 

teórico-prática um contexto real de aprendizagem. Era uma expectativa 

confirmada por um dos meus documentos de estágio, com o título “Normas 
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Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário 

da FADEUP”, escrito pela Professora Zélia Matos (2012b). Nele estava patente 

que o EP se entendia como um “projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento necessário do professor, numa interpretação da 

relação teoria-prática contextualizada com o conhecimento do contexto 

escolar.” O EP tinha como objetivo “a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, visando 

desenvolver nos futuros docentes, um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências da profissão.” Para mim, que desejava 

passar do papel para o terreno, aquele ano era um sonho prestes a tornar-se 

realidade. 

Sempre fui uma pessoa mais ligada à prática do que à teoria, embora 

sem desvalorizar uma relativamente à outra, pois ambas se fundem. Naquele 

tempo tinha dificuldade em compreender a razão da formação no primeiro ano 

do mestrado ser eminentemente teórica. Era uma questão que me colocava a 

mim mesmo imensas vezes e para a qual não conseguia respostas 

conclusivas. A reforma que nos tinha sido imposta com o tratado de Bolonha, 

havia dividido a antiga licenciatura de cinco anos em três de Licenciatura e dois 

de Mestrado especializado. Esta medida fez com que se perdesse muito tempo 

de prática nas didáticas específicas, que ficaram condicionadas em termos de 

tempo (um semestre) e os estudantes perderam tempo de aprendizagem. 

Foram questões económicas as que então dominaram a formação de 

professores. É importante relembrar esta questão para que se perceba que a 

nossa formação tinha sido descuidada relativamente à anterior e todos 

tínhamos perdido com essa medida. Para que melhor percebam, vocês, os 

estagiários de agora, do meu então futuro, o ano de estágio era visto por mim e 

por muitos colegas como o ano em que finalmente iríamos poder contactar com 

a realidade, uma vez que toda a prática anterior tinha sido simulada (peer 

teaching) ou em pequeno grupo.  

Muita coisa aconteceu desde o fim do meu ano de estágio, mas a que 

mais me marcou foi a necessidade de ter saído do país, não só por uma 
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questão de saber que em Portugal dificilmente teria trabalho como professor, 

mas também, porque sempre tinha tido o desejo de conhecer um pouco mais 

do mundo. Nunca consegui perceber como é que alguns dos meus colegas se 

continham no desejo de viajar, de arriscar, de sair da sua zona de conforto. 

Não compreendia porque alterei completamente a minha perceção relativa à 

mudança depois de ter vivido em Espanha durante seis meses, cumprindo um 

programa Erasmus. Desde essa altura que o meu sangue ficou a fervelhar e 

em pensamento apenas tinha a vontade de querer conhecer mais países e 

assimilar novas culturas, mas irei explicar melhor essa passagem marcante da 

minha vida mais à frente, para que percebam o quanto foi importante para mim.  

A 30 de Abril, por Sousa (2013), Portugal era referido como sendo o 3º 

país da Europa com a maior taxa de desemprego. Já a 5 de Maio, Sousa 

(2013) publicou uma notícia referente aos cortes nas despesas do Ministério da 

Educação e Ciência na ordem dos 756 Milhões de Euros, pretendidos pelo 

Governo até 2015. Estes cortes eram vistos por Mário Nogueira, presidente da 

Federação Nacional de Professores (FENPROF), como sendo não só um crime 

social, mas também um crime educativo, colocando os alunos como principais 

perdedores. Segundo ele, “conjugar o aumento da idade de reforma com o 

aumento das horas de aulas dos professores”, impediria o “rejuvenescimento 

do corpo docente, que é fundamental”. 

Tendo a consciência da grave crise socioeconómica que o país 

atravessava, mudei-me para a Alemanha. A escolha não foi difícil, porque, para 

além de já ter estado no país várias vezes, tinha um irmão que vivia em 

Munique, logo teria alojamento assegurado até encontrar estabilidade. A noção 

da dificuldade inicial relativamente à língua estava bem consciente, pelo que 

resolvi começar a trabalhar numa área que não envolvesse um contacto 

permanente com pessoas. Comecei por trabalhar num bar brasileiro como DJ. 

Sempre fui um amante de música, em especial da música do país tropical, e 

como durante a época em que estudava me dedicava esporadicamente a tocar 

em alguns bares no Porto, tive bastante facilidade em animar as noites daquele 

bar, sempre com a sensação de que não era um trabalho, porque realmente 

fazia uma coisa da qual retirava imenso prazer. O alemão foi fluindo e 
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depressa me fui inteirando de que aprender aquela língua não seria assim tão 

complicado. Como trabalhava durante a noite e em apenas alguns dias durante 

a semana, iniciei um curso de alemão com o intuito de poder realizar o meu 

doutoramento com um projeto de estudo que tinha começado em Portugal, 

com os meus colegas de estágio, e que na altura, apesar de ter sido bem 

recebido pela comunidade de professores, ficou apenas em papel, porque 

envolvia mais trabalho burocrático, os professores já se sentiam 

sobrecarregados na escola, o seu papel social estava altamente desvalorizado 

e estavam desmotivados pelos cortes sequentes que lhes estavam a ser 

impostos devido à crise económica, além de que não havia dinheiro para 

investir na educação. Mais à frente vou explicar detalhadamente em que 

consistia o projeto. 

Fui aceite para realizar o meu doutoramento na Universidade técnica de 

Munique com o projeto que tinha apresentado no meu relatório de estágio 

(RE). Através de contactos que a universidade tinha junto de algumas escolas 

públicas, comecei a sua implementação com professores que se voluntariaram 

para me ajudar. O projeto consistia na criação de uma base de dados onde 

ficava registada toda a informação relativamente aos conteúdos, e respetivas 

componentes críticas, aprendidos pelos alunos nas diferentes modalidades, em 

educação física (EP), bem como informação relativa à idade, escolas que já 

tinham frequentado e quantas vezes já tinham ficado retidos em anos 

anteriores. Este projeto facilitou de tal modo a forma de ensino por parte dos 

professores que quando terminei o doutoramento começou a ser aplicado 

como projeto piloto em inúmeras escolas da Alemanha. Consegui criar uma 

base de dados a nível nacional e este sistema permitiu controlar, de uma forma 

mais rigorosa, a aprendizagem dos alunos, ajudando os professores a ensinar 

com mais eficiência. Tudo isto se traduziu numa maior evolução dos alunos ao 

nível desportivo. 

Passaram sete anos e vivia uma situação estável, mas faltava-me 

qualquer coisa. O desejo de ser professor e de poder lecionar 

consubstanciava-se a cada instante na imensa vontade de lutar por esse 

objetivo. Estar na Alemanha ajudou-me a alterar o meu conceito de EP, o que 
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anteriormente via, unicamente como matéria de ensino, passou a ser visto 

como matéria de ensino com uma potencialidade enorme para induzir 

alterações nos alunos, alterações estas, ao nível cognitivo, social, psicológico e 

motor. Sentia necessidade de colocar em prática o que estava dentro de mim 

com um projeto de raiz. Como sabia que em Portugal a situação continuava 

bastante complicada decidi embarcar numa grande aventura. Essa aventura 

chamou-se Brasil. 

Neste momento vivo no Rio de Janeiro, cidade pela qual me enamorei 

desde muito cedo, logo em 2021, quando me mudei para cá. Quando ainda 

estava na Alemanha contactei vários amigos que conheci durante os anos que 

estudei no Porto e questionei-os relativamente à opção de me mudar para o 

Brasil. Eles contaram-me que, devido ao crescimento do país, o ministério da 

educação estava a apostar numa reformulação do sistema educativo, eu não 

pensei duas vezes e decidi tentar a minha sorte. Como já possuía um grau 

avançado de formação (Doutoramento) foi mais fácil entrar para o sistema e 

tentar implementar um projeto de estudo. O meu projeto educativo relacionava 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos com a prática desportiva. Todos os 

dias os alunos tinham 90 minutos de aula de EF, ou seja, o desporto era a 

base do currículo, complementando o ensino via outras disciplinas. 

Inicialmente, esta perspetiva foi muito controversa, mas apoiado em estudos de 

base científica, como o de Matthew B. P. et al. (2011, p.1340), que comprovava 

a relação direta entre o exercício físico e o desenvolvimento cognitivo das 

crianças consegui que se implementasse este projeto em algumas escolas, 

inclusive na escola onde trabalho. 

Depois de descrever aquilo que foi a minha vida nos últimos trinta anos, 

ou parte dela, pois muito mais haveria para contar, vou dar-vos uma perspetiva 

global daquilo que irá ser a viagem ao passado, ao ano em que mais aprendi 

durante a minha formação de professor. Começarei pelos momentos mais 

importantes, que me levaram a ser quem sou hoje e a sua influência na 

decisão de me tornar professor de EF. Seguidamente, caracterizarei a escola e 

a turma onde realizei o meu estágio, para que percebam o contexto das 

minhas opções perante a realidade que encontrei. Posteriormente explicarei 



	  

	   28 

todo o processo que desenvolvi segundo as diferentes áreas de desempenho 

tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as estratégias, a 

avaliação e controlo do trabalho desenvolvido. Neste ponto focarei parte da 

minha atenção no projeto de estudo que desenvolvi juntamente com os meus 

colegas de estágio, aquele que vos referi anteriormente, mas de uma forma 

aprofundada. Contar-vos-ei a minha experiência na escola, junto da 

comunidade, e como é que essa experiência contribuiu para a minha formação. 

Para concluir irei fazer algumas referências às perspetivas que eu tinha em 

relação ao que iria ser o meu futuro. Este ponto irá ser bastante interessante, 

porque poderei comparar essas perspetivas com o que realmente aconteceu. 
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Capítulo II 

A construção do Eu 
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Não poderia contar a minha história sem que antes falasse de mim e das 

razões que me levaram a ser quem sou. É um bom exercício pensar no que fui 

e o que me influenciou ao longo de todo o meu percurso até chegar aqui. 

Surgem dúvidas, pois relembrar tantos anos não é uma tarefa fácil. Por onde 

devo começar? O melhor é começar pelo inicio do caminho. O meu caminho 

começou em 1986, no Hospital de Vouzela (distrito de Viseu), de onde sou 

natural. Vivi ali toda a minha vida, até entrar para o Ensino Superior, numa 

aldeia pertencente a este concelho, que se chama Cambra de Baixo. Esta 

aldeia está situada numa das encostas da Serra do Caramulo, onde se pode 

encontrar uma paisagem verdejante com rios a serpentear pelas suas 

encostas. Este envolvimento permitiu que eu brincasse e crescesse em 

harmonia com a natureza, e como os meus pais eram agricultores tive a 

oportunidade de vivenciar uma infância plena de descoberta. Sou o número 

nove dos dez filhos que constituem a minha família. Desde cedo tive que 

aprender a partilhar e a ajudar os meus irmãos, assim como eles tanto me 

ajudaram na minha educação. Estes foram os principais pilares que 

sustentaram a minha infância e que estão no fundamento da pessoa que sou 

hoje, defensor de que se deve crescer em liberdade, da entreajuda, da 

cooperação e da união, afinal juntos somos sempre mais fortes. 
Fui uma criança ativa. Como não frequentei o Jardim de Infância, 

acompanhava os meus pais nas saídas para o campo, de modo que a minha 

aprendizagem inicial passou por tudo o que eles me ensinavam e pelo que eu 

aprendia nas minhas experiências, a subir uma árvore ou até mesmo num 

encontro com um animal que nunca tinha visto.  

No 1º ciclo do Ensino Básico descobri que, afinal, as minhas 

brincadeiras eram partilhadas por mais crianças e, posteriormente, começaram 

a surgir os primeiros passos no desporto não institucionalizado, mas com as 

regras que eu e os meus amigos impúnhamos.  

Foi no 2º ciclo do Ensino básico que tive o meu primeiro contacto com a 

EF. Em retrospetiva, concluo que a razão do meu amor pela EF foi ter aulas 

com o meu primeiro professor. O modo apaixonante como ensinava fez com 

que o meu desejo de ser professor tivesse surgido aos dez anos de idade. Foi 
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através dele, mais especificamente através do seu método de ensino, que me 

apaixonei. 

No 3º Ciclo tive contacto com alguns professores (EF) de quem não 

gostei, principalmente pelo modo como lecionavam as aulas. Não gostava do 

estilo “uma bola para os rapazes jogarem futebol e colchões para as raparigas 

praticarem ginástica”, mas agora é que penso que também aprendi com essas 

situações, porque sempre consegui retirar a parte boa desses maus exemplos, 

principalmente decidindo não os querer seguir. 

Já no Ensino Secundário tive contacto com outro professor pelo qual 

sempre tive muita consideração, pois ao saber da minha vontade de seguir 

esta área, investiu em mim e foi-me tentando ensinar, de uma forma mais 

aprofundada, as bases da EF, nomeadamente as características que esta 

possui e que a diferenciam de todas as outras áreas da educação, tal como a 

proximidade que temos com os alunos, pelo simples facto de trabalharmos com 

algo bastante visível, o corpo. A minha caminhada continuou, apesar de me ter 

desencontrado algumas vezes da minha rota durante o período pré 

Universidade, não transitando uma vez de ano e tendo bastantes confrontos 

com a disciplina de Matemática, que sempre foi a que me causou mais 

complicações. Entre quedas e trambolhões, que realmente são as que nos 

fazem aprender e alterar comportamentos, o Desporto foi-me acompanhando, 

desde os 10 anos até aos 19 fui intercalando a minha atividade pelo futebol, 

futsal e andebol.  

Entrei para o Ensino Superior em 2007. Tinha o sonho de entrar na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), mas acabei por 

ficar colocado na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Estudei lá 15 

dias, mas como o meu coração falava mais alto, candidatei-me novamente na 

segunda fase para o Porto. Acabei por entrar na Universidade da Beira Interior, 

segunda tentativa e segunda desilusão. O problema não eram os locais, muito 

menos o ensino, o problema era eu. Não estava satisfeito e sentia-me um 

pouco desiludido, então resolvi tentar uma terceira fase para o Politécnico da 

Guarda, onde tinha um amigo de infância. Como na minha cabeça este seria 

um ano transitório, já que a minha ideia era pedir transferência para o Porto, 
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quis sentir apoio de alguém que me fosse próximo. No início do ano letivo 

senti-me um pouco frustrado e não assistia a grande parte das aulas, mas 

quando me apercebi que aquele comportamento não me levaria a lado algum, 

decidi retirar o máximo da minha experiência naquela instituição. De facto, 

durante a minha estadia na Guarda, apesar de ter encontrado o apoio de que 

precisava para seguir em frente nesse ano e de ter conhecido pessoas que me 

deixaram uma marca profunda através dos seus ensinamentos , apercebi-me 

que queria ainda mais ir para o Porto. A Guarda era pequena de mais para os 

meus sonhos, e os meus sonhos passavam por estar numa das melhores 

faculdades do país e numa cidade maior, que me oferecesse multiculturalidade 

e oportunidades para evoluir cada vez mais. 

Na Universidade do Porto licenciei-me em Ciências do Desporto no 

ramo de Desporto e Populações Especiais e aprendi que o esforço, quando se 

luta por um sonho, compensa, principalmente quando temos algum tipo de 

dificuldade. Estudar na FADEUP deu-me a oportunidade de realizar o 

programa ERASMUS em Madrid. Lá aprendi que realmente a vida é uma 

passagem e que a falta de dinheiro é o menor de todos os males. Absorvi todo 

o conhecimento que me chegava e que procurava. Aprendi uma língua nova, 

contactei com pessoas de todo o mundo, senti-me pequeno, senti-me grande, 

aprendi que tratar um Professor por “tu” não é sinónimo de falta de respeito 

possibilitando uma relação mais estreita entre ambas as partes (a terceira 

pessoa apenas é utilizada com pessoas idosas, e maior parte das vezes nem 

essas gostam de serem tratadas por você), senti saudades de casa e ao 

mesmo tempo de não querer voltar. Só fiz amigos. Ao nível académico tive o 

meu primeiro contato com a lecionação de aulas para pessoas com deficiência, 

tive também a oportunidade de experimentar Unidades Curriculares que não 

fazem parte do currículo habitual na FADEUP, como a de Desporto na 

Natureza, em que o exame final dessa Unidade Curricular foi organizar um 

acampamento nas montanhas perto de Madrid. 

No ano de 2011 continuei os meus estudos e iniciei o Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS). 

Apesar de toda a vontade que tinha de ser Professor de EF, pensava na crise 
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socioeconómica que se vivia e na falta de vagas para os professores nas 

escolas. Com as dúvidas daí decorrentes, decidi integrar aquele mestrado com 

o intuito de aprofundar os meus conhecimentos ao nível da lecionação, 

liderança e instrução pois, de facto, nunca tinha tido contato com a realidade 

escolar a não ser como aluno. Encarei, pois, aquele desafio como um que me 

iria oferecer vivências e conhecimentos capazes me tornar um profissional do 

Desporto mais competente, deixando um pouco de parte a ideia de poder 

lecionar nos tempos vindouros. O primeiro ano do mestrado caracterizou-se por 

ser demasiado teórico. Muitas vezes não compreendi a razão de o ser mas, 

como já vos referi no capítulo anterior, existiu uma série de condicionantes 

relacionadas com o processo de Bolonha. Senti-me desmotivado e, por vezes, 

com vontade de desistir, mas com a chegada da unidade curricular Didática 

Especifica do Desporto (2º semestre), que proporcionou a aproximação ao 

contexto real da aprendizagem nas escolas, o meu encantamento no primeiro 

contacto direto com os alunos voltou a colocar os meus sentimentos no lugar.  

Passado esse ano apenas faltava realizar o EP. Passei os meses das 

férias do verão inquieto com o desejo de querer saber onde, e com quem iria 

realizar o meu estágio. Tinha expectativas de ser professor-estagiário na 

escola Filipa de Vilhena, no Porto, porque era a mais próxima de minha casa e 

tinha condições excelentes (tinha sido totalmente renovada e recuperada). Mas 

o que mais me inquietava era saber quem seriam os meus alunos. Na altura 

recordo-me que gostaria que fossem do 12º ano de escolaridade e que fosse 

uma turma interessada em aprender. Foi bom recordar este aspeto e pensar no 

que realmente aconteceu, irão perceber o porquê mais à frente. Na época, a 

minha visão em relação ao EP era como se de um sonho se tratasse, ia ser 

professor, apesar de saber que seria supervisionado e acompanhado de perto 

por um professor cooperante (PC). O ano de estágio era o momento de colocar 

em prática a aprendizagem efetuada e de articular diretamente o que tinha 

aprendido com o que iria aprender, durante a lecionação. O objetivo do estágio 

era aproximar os estagiários à realidade escolar, para que fosse possível 

experienciar e compreender os desafios da docência, Borssoi (2008). Para 

além disso, de acordo com Schön (1992), “(...) somente o sujeito, pela própria 
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experiência vivida em conhecer, apropriar-se-á verdadeiramente de 

conhecimentos, (...)”. Efetivamente, na vida em geral, as aprendizagens 

acontecem desta forma, experienciando e praticando, e o estágio não foi 

exceção. 

No mês de agosto desse ano saiu a lista de escolas às quais me poderia 

candidatar, mas como me encontrava na Alemanha de férias tive que entregar 

a minha inscrição por email. Não bastando estar impaciente com a ideia de que 

estava a chegar o momento de realizar o estágio, alguma coisa correu mal com 

o email que eu tinha enviado e não saí na lista de nenhuma escola. Como já 

todos os professores-estagiários se encontravam colocados tive de ficar para 

última escolha, então acabei por ficar no Agrupamento de Escolas Alexandre 

Herculano, próximo do campo 24 de Agosto no centro da cidade. A primeira 

vez que me dirigi à escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH) foi no dia 

30 de Agosto, que até então era, para mim, totalmente desconhecida. 

Juntamente, eu e os meus colegas do núcleo de estágio, dirigimo-nos à 

secretaria para nos apresentarmos e deixarmos os nossos contactos. Fomos 

recebidos com simpatia e com boa disposição por partes dos funcionários, que 

se disponibilizaram, desde logo, a mostrar-nos a escola, uma vez que o PC 

não se encontrava disponível na altura.  

No início do mês de setembro tivemos que nos apresentar na escola 

com o objetivo de reunir com o PC, com o qual tinha contactado apenas uma 

vez na faculdade. Tinha sido um contacto muito superficial e apenas foram 

trocados contactos. Durante a reunião com o PC tivemos a oportunidade de 

nos conhecermos melhor, através da troca de informações e experiências. Os 

colegas da faculdade que foram destinados àquele grupo de estágio já eram 

meus conhecidos da licenciatura e do primeiro ano de mestrado, por isso a 

adaptação foi facilitada. Uns dias depois realizou-se a reunião de início de ano 

letivo com todos os professores da escola. Fiquei perplexo com a quantidade 

de professores bem mais velhos do que eu, pessoas que já não deveriam esta 

a exercer funções devido à sua idade, mas que ainda assim continuavam. Era 

o retrato social da não renovação do corpo docente, um mal que para mim 

estava no epicentro dos problemas relacionados com o desemprego jovem. 
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O primeiro contacto com a Professora Orientadora (PO) aconteceu uns 

dias depois. Neste primeiro contacto, apesar de já conhecer a professora do 

primeiro ano da licenciatura, na unidade curricular de Estudos Práticos I - 

Natação, notei que era uma pessoa extremamente exigente e profissional, e 

que esse aspeto seria vantajoso para a minha formação profissional e pessoal. 

A primeira reunião com todos os professores de EF da escola era um momento 

que temia, principalmente por pensar que poderiam existir colegas que não 

gostassem dos estagiários, ou pelo contrário, que gostassem para lhes 

pedirem favores, era um preconceito que levava comigo. Mas longe disso, as 

pessoas que conheci foram excecionalmente atentas à nossa situação e 

sempre prontos para ajudar com o que necessitássemos. 

E finalmente conheci a minha turma. Tudo aquilo com que tinha sonhado 

esvaiu-se no momento em que entrei na sala de aula destinada à 

apresentação. Foi-me atribuído uma turma do 8º ano composta por 28 alunos 

que, à primeira vista, estariam pouco interessados em aprender e que eram 

sobretudo, muito barulhentos. A situação era adversa mas pensei: Este será 

um bom desafio, principalmente porque se conseguir obter sucesso nesta 

turma, futuramente terei menos dificuldades em lecionar. E foi com este 

pensamento que iniciei o meu ano de EP. 
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Capítulo III 

Uma Escol(h)a acertada 
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Como vos referi, para mim, uma das grandes alterações pejorativas para 

a formação de novos professores, havia sido a adoção do processo de 

Bolonha. Este processo concretizava-se segundo um modelo de organização 

do ensino superior composto por três ciclos de estudos: Licenciatura, com a 

duração de três anos (Ciências do Desporto), Mestrado e Doutoramento 

respetivamente, e incluía um sistema europeu de transferência e acumulação 

de créditos (ECTS) Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2006); 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2008). O modelo anterior, 

cuja licenciatura em Desporto e Educação Física tinha a duração de cinco 

anos, internava o ano de EP no último ano. Com a adoção de Bolonha a 

licenciatura anterior foi repartida em três anos (Ciências do Desporto), que se 

considerava ser uma formação mais geral e que obrigava à realização de mais 

dois anos de mestrado, este sim específico (EF), para obter o mesmo tempo de 

formação que o anterior. Apesar do processo de Bolonha pretender aumentar a 

competitividade e promover a “mobilidade e empregabilidade dos diplomados 

do ensino superior” Direção Geral Ensino Superior [DGES] (2008), pecava em 

aspetos cruciais como a redução do número de horas das didáticas específicas 

relativamente ao modelo anterior, onde as didáticas eram lecionadas durante 2 

dos 5 (3º e 4º ano) anos da licenciatura, não por semestre, mas anualmente. 

O EP era parte integrante do 3º e 4º semestres do 2º ciclo de estudos do 

mestrado EEFEBS e tinha como principal objetivo a habilitação para a 

docência nos ensinos básico e secundário, através da prática supervisionada e 

contextos de educação e ensino nas áreas de desempenho, organização e 

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

comunidade e desenvolvimento profissional (Matos, 2011b). O professor 

estagiário era responsável pelo processo de ensino/aprendizagem de uma 

turma do ensino básico ou secundário, sempre acompanhado por um PC e 

supervisionado por um orientador da FADEUP. 

Quando cheguei à escola pela primeira vez estava compreensivelmente 

preso à imagem que dela tinha criado enquanto estudante mas, no fundo, tudo 

para mim era novo. Apesar de já ter expectativas relativamente ao 

funcionamento do EP e às funções que iria desempenhar, não me sentia 
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preparado para assumir um papel tão importante, o de professor. Digo que a 

primeira vez que entrei na sala dos professores me senti tão nervoso que não 

sabia o que fazer. A excitação era tal que parecia uma criança num ambiente 

onde nunca tinha estado, curiosa e pronta para assumir o papel de 

questionadora profissional. Questionei o PC acerca do funcionamento daquela 

escola porque eu tinha já uma imagem formada relativa à escola em geral, que 

coincidia com o modo como Torres (2008, 59-81) a identificou. Este autor via a 

escola como um espaço de cruzamento de culturas, de transformações diárias 

de poder e de conflito, de relações discriminadas entre atores escolares e 

educativos. A realidade escolar era socialmente construída e encontrava-se em 

permanente estado de reconfiguração cultural. A escola era considerada uma 

organização social, inserida e articulada num contexto singular, com identidade 

e cultura própria, produzindo formas de funcionamento e resultados educativos 

muito distintos. O PC pouco adiantou, preferiu que fosse eu a identificar a 

identidade da escola e a retirar as minhas próprias elações. 

Comecei então por pesquisar mais informação. A ESAH situava-se na 

Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, na cidade do Porto. Esta freguesia era 

das mais recentes da cidade, tendo sido criada a 15 de Dezembro de 1841, por 

Decreto de Costa Cabral, constituída por antigas áreas pertencentes às 

freguesias vizinhas de Santo Ildefonso, Campanhã e Sé. Entre a segunda 

metade do século XIX e XX, surgiram na freguesia inúmeras fábricas, fixando a 

população em bairros operários. Posteriormente as fábricas desapareceram, 

dando lugar a outras atividades económicas como o comércio, instituições 

bancárias, pequenas empresas e serviços. Esta freguesia era a mais central 

das que constituíam a cidade, contando com cerca de 35 mil habitantes e 

possuindo uma área de 292 ha, segundo dados da Câmara Municipal do Porto 

(5º lugar nas freguesias com maior área). Relativamente ao seu património, 

contava com vários edifícios e monumentos, destacando-se a Igreja Paroquial 

do Bonfim, a Fábrica de Manuel Pinto de Azevedo, a Casa do Poço das Patas, 

a Avenida Camilo, as suas árvores centenárias e o Liceu Alexandre Herculano, 

que posteriormente passou a ser chamado de ESAH (Junta de Freguesia do 

Bonfim).   
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Dois anos antes de realizar o meu EP, o Liceu passou a sede do 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. Apesar de durante grande 

período da sua existência, o antigo Liceu ter sido frequentado por um elevado 

número de estudantes, registou-se um decréscimo da população estudantil, 

principalmente na década anterior à realização do meu EP. Esse decréscimo 

deveu-se a fatores como a deslocação demográfica para outras freguesias, 

decréscimo da natalidade e a abertura de novos estabelecimentos de ensino 

similares nos concelhos mais próximos. Em 2003, a ESAH fundiu-se com a 

extinta Escola Secundária Rainha Santa Isabel. Apesar de inicialmente esta 

associação ter sido mal recebida por parte dos alunos, pois não queriam 

separar-se dos seus colegas, acabou por ser bastante rica em termos de troca 

de experiências, pois os alunos provinham de meios completamente distintos.  

Em 2009 foi publicado o relatório da Avaliação Externa, conduzido pela 

Inspeção-geral da Educação. Segundo este relatório a ESAH, “apresentava-se 

socioeconomicamente num contexto em que o nível social, cultural e 

económico das famílias dos alunos que a frequentavam, constituíam um fator 

desfavorável ao seu bom desempenho escolar”. Além disso, nos anos letivos, 

antecedentes ao meu EP e devido ao fenómeno imigratório, a escola tornou-se 

um ponto de acolhimento de estudantes das mais variadas nacionalidades, 

reflexo da heterogeneidade demográfica que se verificava na comunidade 

envolvente. Apresentava-se, também, como uma escola de referência para a 

educação bilingue de alunos surdos, no Ensino Secundário, providenciando 

condições de inclusão e equidade educativa. 

A Escola caracterizava-se por as suas condições estruturais e de 

habitabilidade constituírem um constrangimento ao desenvolvimento de um 

processo ensino / aprendizagem de qualidade. Falta de aquecimento, paredes 

rachadas e falta de material didático, como projetores, eram exemplos do 

estado em que se encontrava a escola. Possuía espaços destinados à 

realização de atividades letivas, como salas de aula, ginásios, piscina e um 

campo exterior. Estes espaços confinados para a EF não se encontravam nas 

melhores condições e não se mostravam suficientes para o número de turmas 

existentes (especialmente quando estavam a lecionar ao mesmo tempo 5 
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Professores). O ginásio grande apenas possuía um campo de basquetebol 

(sem as dimensões oficiais), que também se adaptava para a prática do 

voleibol. Este espaço era o mais deteriorado de todos, apresentava janelas 

com os vidros partidos e um soalho bastante irregular. Para turmas com um 

elevado número de alunos revelava-se um espaço pequeno. Por sua vez, a 

piscina apenas possuía um balneário que era destinado aos rapazes, 

obrigando as alunas a deslocarem-se cobertas por uma toalha do seu 

balneário para a piscina, passando por espaços exteriores a esta instalação. O 

campo exterior possuía dois campos de basquetebol (maiores do que o 

interior), um de andebol / futebol e uma pista de atletismo (com 195 metros na 

pista exterior) a circundá-lo. Este espaço exterior mostrava-se adequado para a 

prática das modalidades coletivas enunciadas, mas pecava por falta de 

espaços dedicados a outras modalidades como o atletismo (lançamentos do 

martelo, disco e dardo).  

A escola também possuía espaços de apoio e serviços onde se 

encontravam a Biblioteca / Centro de Recursos Educativos, Sala de 

Professores, Gabinetes da Direção, Sala de Diretores de Turma, Gabinete de 

Psicologia, entre outros. Para concluir, também era possível encontrar espaços 

de recreio e convívio como a sala de convívio, dos alunos, recreios 

descobertos, jardins, sala de xadrez e sala de fotografia. Era notória a 

degradação da maior parte das áreas das instalações, o que muitas vezes 

interferia na qualidade do processo de ensino/aprendizagem, facto este muitas 

vezes referido, quer por alunos, quer por docentes.  

A escola tinha protocolos e parcerias com várias instituições e 

entidades, como por exemplo, a Faculdade de Desporto, a Faculdade de 

Letras a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Instituto Superior 

da Maia (ISMAI), a Fundação de Serralves, o Tribunal de Menores, a PSP e o 

Centro de Saúde do Bonfim. Existia, portanto, uma procura do 

desenvolvimento e dinamismo de toda a escola através daqueles protocolos e 

parcerias. Aquelas parcerias, que promoviam uma renovação do conhecimento 

e dos saberes na escola, mantendo-a sempre em atualização, algo 

imprescindível para o seu desenvolvimento.      
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Quanto ao corpo docente, a escola caracterizava-se por dispor de 

recursos humanos estáveis, já que a maioria dos professores integrava o 

quadro de nomeação definitiva, apresentando uma experiência profissional 

com mais de 20 anos de lecionação. Para terem uma ideia, havia uma 

professora que ainda se encontrava no ativo e que tinha sido professora do 

PC. Não havia renovação do corpo docente e, como já referi, os alunos da 

escola eram problemáticos, como era de esperar todas as semanas haviam 

queixas por parte dos professores relativamente ao comportamento. Quanto ao 

pessoal não docente, apresentava-se como insuficiente para cumprir com 

todas as necessidades de serviços. De facto, na altura, para mim, esta questão 

era um problema evidente do estado do ensino em Portugal. Relembro um 

pequeno texto que li nesse ano do Prof. Manuel Ferreira Patrício (s.d.), em 

entrevista à Porto Editora que expressava e identificava o que havia 

acontecido, “o professor é frágil. O professor tem muitos defeitos e muitas 

deficiências. Com certeza. Mas o professor é, dentro desta família que é o 

mundo da educação, o correspondente ao pai. A imagem do professor foi 

gradual e aceleradamente abandalhada. Ele foi nisso e deixou-se abandalhar e 

até se foi abandalhando a si próprio. Foi proletarizado e deixou-se proletarizar. 

Agora, só com uma revolução para o pôr no seu lugar. Que tem de ser o lugar 

da sua dignidade, de que todos precisamos.” Quando li esse texto rapidamente 

tive a perceção da transformação que havia ocorrido no ensino nestes últimos 

anos. Quando o nome Professor era posto em causa, as instituições seriam 

postas em causa logo de seguida e foi isso aconteceu, na minha opinião, uma 

descredibilização das instituições de ensino. 

A Área Disciplinar de EF era representada por 8 professores e 7 

estagiários (provenientes da FADEUP e ISMAI). O núcleo de estágio da 

FADEUP, no qual me inseria, era constituído por 4 estagiários: eu próprio, um 

colega e duas colegas. Frequentamos todos a FADEUP durante a Licenciatura, 

à exceção da uma que frequentou o ISMAI. Como provínhamos todos de meios 

diferentes e de áreas desportivas diferentes, essa heterogeneidade facilitou-

nos na hora de decidir a melhor forma de ensino de alguma modalidade, pois 

sabíamos que podíamos contar uns com os outros quando alguma dúvida 
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surgisse. O PC era uma pessoa com uma ligação muito forte ao meio escolar. 

Foi aluno naquela escola e era professor há mais de 30 anos, gostava de 

disciplina e a sua visão era sempre no sentido de um melhor funcionamento da 

escola e de uma maior aprendizagem dos alunos. Na escola, o nosso local de 

trabalho encontrava-se afastado da sala dos restantes professores, esse fator 

fazia com que a minha relação com os professores que não lecionavam EF, 

fosse mais distante e isso era bastante visível à chegada à sala de professores 

porque raramente reconhecia alguém. No departamento de EF, contudo, o 

ambiente era bastante bom, todos os professores foram bastante prestáveis e 

atenciosos com a nossa condição de professores estagiários durante o ano 

letivo de EP. 

O primeiro contacto com os alunos foi um momento de tensão e 

nervosismo. Estavam muito irrequietos, devido a ser o início do ano letivo, 

como tal, não mostravam interesse em cumprir as regras básicas de estar em 

aula. Da minha parte, haviam passado alguns anos desde que tinha deixado de 

ser aluno, como tal, não tinha a noção de como se comportavam os jovens 

daquele tempo e principalmente da imagem que lhes deveria passar no 

primeiro contacto. Estes dois fatores aliados ao facto de a figura do PC estar 

sempre presente nas aulas, fizeram com que não conseguisse demonstrar uma 

atitude forte perante a turma nesse dia e durante grande parte do 1º período. 

Nesse mesmo dia pedi-lhes para preencherem uma ficha de aluno que tinha 

elaborado. Com essa ficha pretendia retirar informações mínimas relativamente 

às suas vidas, como por exemplo a idade, se já tinham ficado retidos em algum 

ano de escolaridade, os seus gostos pessoais relativamente à escola e à 

ocupação dos seus tempos livres, composição dos seus agregados familiares e 

as suas práticas desportivas anteriores. Fiquei surpreso de duas formas 

relativamente às respostas obtidas, primeiro pela positiva porque a maioria dos 

alunos enunciaram que a sua disciplina preferida era EF, e em segundo pela 

negativa pois percebi que também a grande parte dos alunos enunciaram que 

tinham pais separados e, em alguns casos, que nem sequer viviam com a sua 

família, mas sim em centros de acolhimento. A idade dos alunos também me 

sugeriu alguma apreensão porque existia um espectro de idades que ia desde 
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os 12 até aos 15 anos. Não raras vezes, fui alertado por professores e 

funcionários para falta de respeito que caracterizava aquela turma. Na 

adolescência, que por si só já se mostra ser uma fase de muitas mudanças, 

quer físicas quer ao nível da construção da identidade, estes 3 anos poderiam 

representar uma diferença enorme ao nível das capacidades físicas dos alunos 

e também ao nível da atitude, postura e comportamento dos mais velhos 

relativamente aos mais novos. De acordo com Ferreira, et al (2003), a 

adolescência é uma fase em que “durante o seu desenvolvimento ocorrem 

mudanças das capacidades intelectuais, de interesses, atitudes e ajustamento. 

De qualquer forma, a realização dessa ficha foi de extrema importância para 

me auxiliar na construção da minha perceção relativamente aos alunos e, de 

certo modo, para que quando fosse planear, já tivesse em conta alguns fatores 

de risco, como por exemplo na hora de formar os grupos de trabalho, mas 

essas são outras histórias que irei contar à medida que vos explico todo o 

processo, desde o planeamento à conceção do processo de 

ensino/aprendizagem. Quero que fiquem com a ideia de que a grande parte 

destes alunos eram crianças e jovens que não tinham uma base familiar forte 

para os sustentar nem grandes perspetivas relativamente ao futuro, prova 

disso eram as respostas obtidas quando perguntava: O que é que querem 

fazer no futuro? Não sabemos professor, apenas não gostamos de andar na 

escola. 

 Um ano depois de sair de Portugal, em conversa com o PC, soube que 

a ESAH havia sofrido uma remodelação profunda na sua estrutura e que as 

suas condições tinham melhorado. Tinha voltado à glória de outros tempos, 

segundo ele. Como decidi escrever este livro referente às minhas experiências 

no ano de EP enquanto professor estagiário, e como já passaram vários anos, 

decidi procurar informações relativas à ESAH junto dos meus amigos que 

ainda se encontram em Portugal. Atualmente, pelo que soube de informações 

dos meus antigos colegas de estágio, toda a zona envolvente à escola está 

renovada. Com o fim da crise socioeconómica que desolou o país, o Porto 

atraiu a atenção dos investidores para se requalificar as zonas da cidade mais 
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carenciadas. Como tal, foi investido bastante dinheiro para que aquela, que 

antes tinha sido um dos centros produtores da cidade o, voltasse a ser. 
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Capítulo IV 

Sonho Vs Realidade 
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Continuo a minha viagem pelos meus apontamentos. Depois de vos ter 

contado como era o contexto onde decorreu o meu EP, é agora a hora de vos 

contar como planeei e desenvolvi o meu trabalho. O EP estava dividido em 3 

grandes áreas de desempenho, a área I referente à Organização e Gestão do 
Ensino e Aprendizagem, a área II respeitante à Participação na Escola e 
Relações com a Comunidade e a área III relacionada com o 

Desenvolvimento Profissional, e foi segundo estas diretrizes apontadas para 

cada área (Matos, 2012a), que desenvolvi o meu trabalho.  

Começo por vos descrever a área de desempenho I. Esta área 

integrava a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. 

Pretendia-se com a conceção uma análise rigorosa das condições gerais e 

específicas da escola. Antes de iniciar o ano de EP já levava comigo uma 

quantidade infindável de ideias e de sonhos que gostaria de concretizar 

quando começasse a desempenhar as minhas funções. Sou uma pessoa 

apaixonada por aquilo que faço, principalmente quando a tarefa em questão 

está inerente ao sentimento. O querer ser professor de educação física era o 

resultado de vários anos de preparação, em que coloquei todo o meu esforço 

para ser uma pessoa digna de merecer essa posição, que considero muito 

nobre. Segundo Bento (2004), o papel do professor de EF, enquanto agente 

ativo do processo, pressupunha a transmissão de princípios e valores inerentes 

ao jogo, bem como, o seu seguimento ao longo da vida dos praticantes, tais 

como: agir, de acordo com as regras do jogo, consideração e respeito pelo 

adversário e pelo árbitro, adquirir o hábito de assumir responsabilidades e 

aceitar críticas segundo o nível de cumprimento das tarefas, entre outros. 

Ao longo desses anos fui construindo a minha ideia relativamente à 

educação física, que se baseava não só na transmissão de conhecimento mas 

também na ajuda e partilha de experiências que pudessem auxiliar os alunos 

na sua vida. Em última instância, queria que os alunos evoluíssem através do 

desporto e pudessem dar o seu contributo à sociedade, assim como me tinha 

acontecido a mim. Tinha, também, uma ideia pré-concebida relativamente à 

organização do currículo nacional, à educação física em geral e mais 

especificamente à organização da escola, que me levava a acreditar que todas 
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as escolas seriam relativamente semelhantes. Essa ideia tinha sido construída 

durante o primeiro ano do mestrado, nas unidades curriculares de 

desenvolvimento curricular e gestão e cultura organizacional da escola. Em 

desenvolvimento curricular compreendi a forma como estavam construídos os 

currículos nacionais de EF e a sua possibilidade de adaptação (currículo local) 

consoante uma realidade escolar em particular, tendo em conta certas 

condicionantes, como o espaço disponível para a realização de algumas 

modalidades desportivas. Em gestão e cultura organizacional da escola 

compreendi a forma de organização da escola, desde os órgãos da direção, 

passando pelos professores até chegar aos alunos. Mas embora tivesse um 

conjunto de ideias que me faziam entender a escola no geral, não sabia nada 

relativamente à ESAH em particular. Depois de conhecer melhor a escola e os 

meus alunos pude pensar nas condicionantes físicas e humanas que iria 

encontrar. 

Mas falando dos sonhos. Nesse tempo estava enamorado de uma linha 

de pensamento do filósofo e pensador português Agostinho da Silva. O 

pensamento crítico relativo à organização do ensino no nosso país, o seu 

conhecimento étimo da palavra e o desejo que a liberdade fosse maior de 

todos os bens, marcavam a sua linha orientadora, como se pode verificar nesta 

frase de sua autoria “ser mestre não é de modo algum um emprego e a sua 

atividade se não pode aferir pelos métodos correntes; ganhar a vida é no 

professor um acréscimo e não o alvo; e o que importa, no seu juízo final, não é 

a ideia que fazem dele os homens do tempo; o que verdadeiramente há de 

pesar na balança é a pedra que lançou para os alicerces do futuro”, Silva 

(citado por Neves, 2011b, p.56). Seguido por esta linha de pensamento queria 

conseguir dar o melhor de mim aos alunos, que era exatamente a sua 

liberdade. Liberdade de ser quem eram e ao mesmo tempo poderem estar 

dentro do espaço de aula para aprender.  

Depois de os conhecer e estar dentro dos principais problemas pelos 

quais eles passavam diariamente (falta de dinheiro para comer, falta de apoio 

familiar, problemas com o consumo de drogas leves), tive de me adaptar, 

desfazer e refazer conceitos. De um modo geral, a nossa formação não nos 
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prepara para este tipo de situações. Durante a formação nas unidades 

curriculares teóricas e práticas dificilmente nos confrontam com este tipo de 

dificuldades, pelo que o ambiente de aprendizagem é bastante controlado, com 

contextos um pouco irreais em comparação com as situações que encontrei na 

minha escola.  

Neste campo, a unidade curricular de Psicologia da Educação, 

pertencente ao 1º ano curricular do MEEFEBS, poderia e deveria ter tido um 

papel mais importante na nossa formação já que aí seria o local ideal para se 

debaterem as questões relacionadas com problemas atuais da nossa 

sociedade que afetam as nossas crianças como o álcool, as drogas ou falta de 

um ambiente familiar estável. Da mesma forma na unidade curricular de 

Tópicos da Educação Física, que funcionava como um seminário semanal 

onde eram apresentados e debatidos temas relacionados com a EF, haveria 

toda a legitimidade para se ter debatido esse tipo de assuntos que interferiam 

diretamente com o ensino da EF e que infelizmente na altura eu tive que lidar. 

Seguidamente surgiu a necessidade de planeamento das minhas aulas, 

de forma a ter em conta esses aspectos. De acordo com Bento (2003), o 

planeamento era o elo de ligação entre o sistema de ensino, através dos seus 

programas, e a sua realização prática. Do ponto de vista académico possuía os 

diferentes tipos de conhecimentos, tais como o conhecimento pedagógico, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do contexto, mas na 

hora de planear era difícil adaptar estes conhecimentos à realidade com que 

me deparava. Faltava a prática, faltava o EP que, como parte integrante da 

minha formação, iria permitir descobrir o contexto real de ensino. O EP surge 

como a última etapa da formação no sentido de auxiliar a passagem do aluno 

da sua formação para a realidade pós formação. 

Antes de se iniciar o ano letivo tive a reunião do grupo disciplinar de EF, 

na qual se pretendia debater o planeamento anual de atividades (PAA) da 

disciplina, ou seja, todas as atividades que se iriam ser realizadas pelo 

departamento de EF. Nessa reunião estiveram presentes todos os professores 

de EF. Tanto eu como os meus colegas não tivemos voz nos assuntos 

debatidos, já que ainda não tínhamos a noção de como era organizado esse 
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calendário, como tal, fiquei atento a tudo o que se debatia para poder tirar as 

minhas conclusões. Como esse planeamento era passível de análise e 

aprovação, por parte da direção da escola, o PAA apenas me foi apresentado 

quando já me encontrava a leccionar. No entanto, ficou definido logo nessa 

reunião que o grupo de estágio da FADEUP ficaria encarregue de organizar e 

desenvolver uma atividade, a qual vos irei falar mais à frente, na área II, 

relativa à participação na escola e relação com a comunidade.  

O passo seguinte foi a elaboração dos diferentes tipos de planeamento, 

eram eles o planeamento anual (PA), o modelo de estrutura do conhecimento 

(MEC) das diferentes modalidades que iria ensinar, a unidade temática (UT) e 

o plano de aula (PA). Mas para que esse planeamento fosse possível era 

necessário construir o roulement dos espaços a serem utilizados pelos 

diferentes professores, tarefa que ficou a cargo do responsável do grupo de 

EF, bem como dos restantes professores. Já com esse documento pude 

preparar o PA. A elaboração desse documento surgia da necessidade de uma 

melhor organização dos conteúdos a serem ensinados durante o ano letivo.  

Na sua base estavam presentes as indicações do programa nacional de 

educação física, as decisões tomadas pelo grupo curricular de EF, em relação 

aos conteúdos a ensinar para esse ano letivo, e os recursos físicos (espaciais 

e materiais) da ESAH. Segundo o roulement, no 1º Período para a minha 

turma, os espaços disponíveis seriam o ginásio grande e a piscina, no 2º 

Período o ginásio pequeno e o campo exterior e no 3º Período o campo 

exterior. Juntamente com o PC analisei a turma e escolhi as modalidades 

desportivas a ensinar, consoante os espaços de que dispunha. Desta forma, 

optei por no 1º Período ensinar o Voleibol e a Natação, no 2º Período a 

Ginástica, o Badminton e o Basquetebol, no 3º Período o Atletismo. Para Bento 

(1987), uma planificação do ensino realizada de forma superficial promovia 

decisões espontâneas que normalmente se revelam falsas e comprometiam o 

alcançar dos objetivos do ensino, como tal eu não queria cometer erros neste 

capítulo, uma vez que poria todo o processo de ensino/aprendizagem em 

causa. 
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  Foi decidido entre o núcleo de estágio e o PC que a avaliação 

diagnóstica do nível de competência dos alunos nas distintas modalidades seria 

realizada no início do ano letivo, para que nos seguintes períodos se poupasse 

tempo, uma vez , que o 2º e o 3º períodos seriam mais curtos de duração. 

Inicialmente pensava realizar as avaliações diagnósticas no inicio de cada UT 

mas depois de ter concordado com esta medida e de a ter aplicado, achei que 

fazia todo o sentido, já que a avaliação diagnóstica pretendia demonstrar em 

que nível os alunos se encontravam às diferentes modalidades desportivas, 

nesse caso, era indiferente realizar todas naquele momento ou a posteriori 

porque por um aluno não iria aumentar o seu nível numa modalidade por já ter 

exercitado outra, já que possibilidade de transferência de aprendizagem motora 

entre modalidades distintas seria muito remota.  

A bateria de testes Fitnessgram não constou do planeamento devido ao 

escasso número de horas de aula por semana (2 h e 15 min), que associado ao 

elevado número de alunos da turma, faria com que pelo menos 2 aulas de 90 

min fossem despendidas para a realização dos mesmos. O ideal teria sido a 

aplicação da bateria de testes nos 3 períodos para, efetivamente, saber se 

existiria uma melhoria ao nível das capacidades coordenativas e condicionais 

dos alunos. Mas essa aplicação deixaria menos tempo de aprendizagem para 

as modalidades, que eu considerei mais importantes e que logicamente trariam 

ganhos a nível físico através da sua exercitação. A minha conceção da 

legitimação da EF na escola ia de encontro ao pensamento transmitido por 

Soares (2013), que sugeria que de facto a EF teria um papel fundamental na 

escola, não tanto como combate à obesidade, mas como meio estimulante à 

prática de exercício físico e adopção de estilos de vida saudáveis. Como não 

iria aplicar o Fitnessgram, à parte foi construído um plano de condição física 

que seria aplicado durante o 2º e 3º períodos, no qual impunha, um aumento 

significativo da carga, através do aumento de 2 repetições em cada exercício 

(aulas de 90 min). Devido às características da turma, com o decorrer do ano 

letivo, acabei por abandonar o controlo e avaliação da condição física, porque 

percebi que nas aulas em que o aplicava, a desmotivação dos alunos era geral, 

acabando por criar e mais problemas que soluções, como por exemplo um 
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clima instável entre alunos que propiciou a existirem desavenças entre eles. 

Tive que adequar esta prática ao contexto dos meus alunos e para tal introduzi 

exercícios de condição física intercalados com os exercícios referentes à 

aprendizagem do conteúdo para que não fosse tão perceptível, como por 

exemplo, na realização de jogos entre equipas em que ambas a que perdia 

realizava uma série de exercícios de condição física. Como não tive forma de 

avaliar esse aspecto considerei as percentagens referentes à avaliação da 

condição física nos outros parâmetros de avaliação, nomeadamente nas 

habilidades motoras e nos conceitos psicossociais. Esta medida poderia ter sido 

criticável, mas para o contexto em que viviam muitos dos alunos, foi mais 

proveitoso para a aprendizagem e para a sua vida, evidenciar aqueles 

parâmetros e tentar capacita-los com rotinas de aula. 

As principais dificuldades na organização do PA surgiram com a 

distribuição das horas a dedicar a cada modalidade, e neste campo, optei por 

realizar modificações no planeamento à medida que a unidade temática ia 

sendo cumprida e ia verificando modificações positivas  na aprendizagem dos 

alunos. No primeiro período consegui cumprir o que tinha planeado, mas no 2º 

e 3º abdiquei de algumas modalidades em detrimento de outras, por sentir que 

os alunos tinham bastantes dificuldades nessas mesmas modalidades e que 

poderiam evoluir. Hoje penso se terá sido uma boa opção e continuo com o 

mesmo sentimento. Preferi que os meus alunos compreendessem e evoluíssem 

mais em algumas modalidades em detrimento de ter ensinado muitas 

modalidades com pouco tempo de prática e aprendizagem. 

 A segunda fase do planeamento assentou na estruturação das 

modalidades que iria ensinar segundo o modelo de estrutura do conhecimento 

(MEC). Segundo Vickers (1990) o MEC era um modelo desenvolvido 

especificamente para ensinar vários desportos e várias atividades físicas. Este 

modelo pretendia simplificar a informação, permitindo uma mais fácil 

manipulação de um conjunto de conhecimentos. A partir desse modelo a 

matéria era estruturada, servindo assim como uma espécie de guião para o 

ensino de uma modalidade ou de uma atividade física. O modelo estruturava-

se segundo 8 módulos nas quais a estrutura do conhecimento (conhecimento 
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declarativo), a análise das condições de aprendizagem/envolvimento e a 

análise dos alunos pertenciam à fase de análise; a determinação da extensão e 

sequência dos conteúdos, a definição dos objetivos, a configuração da 

avaliação e o desenho das atividades de aprendizagem/progressões 

pertenciam à fase de decisão; a aplicação prática de todos os conhecimentos 

pertencia à fase da aplicação (conhecimento processual). O MEC era 

importante porque servia para organizar o conhecimento obtido através do 

desporto, do envolvimento e dos alunos. Ajudou-me a selecionar os objetivos 

apropriados, a selecionar as melhores atividades de aprendizagem para atingir 

os objetivos estabelecidos e a decidir o tipo de avaliação que deveria ser 

utilizada. O modelo surgiu pela necessidade de explicar o que é que se ensina 

nas aulas de EF e como pode ser descrito o nosso programa às pessoas que 

estejam interessadas, nomeadamente aos pais dos alunos ou ao diretor. 

Assentava numa perspetiva baseada no conhecimento, como forma de 

simplificar a informação e aumentar a possibilidade de manipulação de um 

conjunto de conhecimentos. A partir das habilidades, das estratégias e alguns 

conceitos, a matéria era estruturada hierarquicamente, permitindo ao professor 

servir-se dela como um guião para ensinar. No 1º ano de mestrado, na unidade 

curricular de didática geral do desporto, foi-me ensinada a forma de construir 

um MEC. Por isso, quando iniciei a sua construção no ano de EP tal não 

evidenciou ser uma grande preocupação. Por outro lado, já a construção das 

unidades temáticas (UT) suscitou mais dúvidas e inquietudes, porque na 

prática a alteração das UT foram uma constante, principalmente no primeiro 

período. Esta situação deveu-se ao facto de ter sido muito complicado 

conhecer os meus alunos e adequar o seu nível às estratégias de ensino que 

conhecia. 

   O nível de desenvolvimento dos alunos nas distintas habilidades motoras 

que compunham as diversas modalidades a ensinar, era sempre baixo, em 

relação ao expectável. Encontrei sempre dois grupos distintos, o dos alunos 

razoavelmente bons e dos que revelavam muitas dificuldades aquando das 

avaliações diagnósticas. Inicialmente, apesar de ter desenvolvido grelhas de 

avaliação que contemplavam apenas 3 níveis de avaliação expressos no nível 
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de concretização, e de diferentes componentes críticas da habilidade (realiza; 

não realiza; realiza com dificuldade), tinha bastantes dificuldades na 

observação do desempenho dos alunos, pois não me era fácil em tão pouco 

tempo avalia-los a todos. Essa condicionante foi a que mais pesou na hora da 

idealização e elaboração das primeiras UT, a par da duração da aula e do 

espaço disponível. Na natação, que foi a minha primeira UT, procedi a cerca 4 

atualizações ao longo da sua lecionação, com vista a ajustar o ensino às reais 

necessidades dos alunos. Juntamente com o PC, chegámos à conclusão que 

as aulas de natação apenas poderiam ser realizadas nos tempos de 90 min, já 

que para o 8º ano de escolaridade estão determinados um bloco de 90 min e 

um bloco de 45 min semanais. O bloco de 45 min, tornava-se inviável para a 

realização das aulas porque tinha que se conceder aos alunos tempo para se 

equiparem e tomarem banho e isso faria com que pouco tempo restasse para a 

prática. Com o passar do tempo, a realização das UT passou a ser cada vez 

mais fácil, principalmente porque passei a conhecer melhor os meus alunos e a 

ter uma maior capacidade de observação e registo aquando da realização das 

avaliações diagnósticas. A última UT que realizei foi a que me deu mais prazer. 

Decidi que no 3º período, em atletismo, iria realizar uma UT que iria ser uma 

espécie de campeonato. Propus aos alunos uma distribuição aleatória 

(controlada por mim para que as equipas fossem equilibradas) pelas equipas 

que iriam competir segundo uma época desportiva, essa época era composta 

por 5 aulas de 90 min, referentes à aprendizagem dos conceitos e habilidades 

motoras das principais modalidades do atletismo (resistência aeróbia, 

velocidade, estafetas, lançamento do peso e salto em comprimento), e 

competição intra turma nas restantes 5 aulas de 45 min. A última aula ficou 

reservada para a competição organizada pelas equipas, os “Jogos Olímpicos”. 

Os alunos eram avaliados pela sua prestação individual e da sua equipa, mas 

também pela sua vontade de aprender e ajudar os colegas a aprender. 

 Ao nível do planeamento resta-me apenas falar-vos da construção do 

plano de aula (PA). Esse documento foi o que suscitou mais dúvidas na sua 

construção, tanto para mim como para os meus colegas. Para além de não 

dominarmos os conceitos referentes à sua construção, estávamos indecisos, 
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uma vez que durante o 1º ano de mestrado tínhamos construído esse 

documento de diferentes formas, (cada professor de cada unidade curricular 

didática específica tinha a sua forma de elaboração). Abordámos a sua 

construção na unidade curricular de didática geral do desporto, ainda assim, 

nenhum elemento do grupo tinha a plena certeza do modo de construção. 

Sabíamos que deveria conter, no cabeçalho, informações relativas à UT que 

estava a ser aplicada e respetiva aula dessa UT, bem como informações 

relativamente ao material e espaço a serem utilizados naquela aula específica. 

Ao nível da parte funcional do plano sabíamos que deveria ter a função 

didática, o objetivo da aula, o conteúdo a ensinar, a situação de exercitação e a 

forma como os alunos deveriam realizar o exercício para que deste retirassem 

aprendizagem. Decidimos, entre o grupo de estágio, tentar uniformizar o modo 

de elaboração, para ser mais fácil a sua leitura, mas só posteriormente, quando 

abordamos esse tema juntamente com a professora orientadora (PO), 

conseguimos perceber realmente e finalmente, o modo de organização do PA. 

Para mim este foi, sem dúvida, um momento crucial, porque me sentia perdido, 

sabia a qualidade do movimento que os alunos teriam que realizar para que 

uma habilidade motora estivesse a ser bem executada, mas não conseguia 

passar isso para o papel. Na primeira aula assistida pela PO houve um 

momento que ela se dirigiu aos alunos e perguntou o que é que eles tinham 

aprendido durante a aula. Poucos responderam. Depois dirigiu-se a mim e 

perguntou o que é que eu tinha ensinado. Eu falei das habilidades motoras. 

Mas para a aprendizagem das habilidades motoras é essencial conhecer as 

componentes criticas que as compõem, contestou ela. Só aí consegui perceber 

em que é que tinha que focar o meu ensino para os alunos melhorarem. Com a 

sua ajuda e persistência finalmente fiquei a perceber que o PA tinha de ser de 

fácil leitura, eliminando informações como o número de alunos (dado 

constante), e retirando componentes críticas da ativação geral Na realidade, 

nunca havia pensado que na ativação geral não seriam necessárias, pelo 

simples facto de os exercícios aí realizados não serem matéria de ensino. 

Como tal, podia constar apenas a sua descrição e forma de exercitação. 
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Chegamos à parte pela qual vocês devem ter ansiado, e eu também, a 

parte em que vos passo a explicar o modo como conduzi as aulas com vista a 

obter uma melhoria no desemprenho dos alunos, quer a nível da realização 

das habilidades motoras das diferentes modalidades que ensinei, quer a nível 

do comportamento. Como já vos referi, a turma era composta por 28 alunos, a 

maioria dos quais vindo de um meio socioeconómico desfavorecido, como tal, 

com muitas dificuldades de concentração, de saber estar na aula, e de encarar 

a escola como um meio onde se poderiam formar e tornar-se pessoas mais 

produtivas para a sociedade.  

A ficha informativa que pedi aos alunos para preencherem, no início do 

ano letivo, não foi suficiente para os conhecer. Apenas com o contacto com 

eles durante as aulas pude compreender o que os fazia estar na escola e, 

particularmente, na aula de educação física. No início do ano estava 

estupefacto com a falta de respeito que os alunos demonstravam na aula, não 

ouviam nada do que eu tentava ensinar e muito menos queriam saber das 

regras que teriam que cumprir. Durante as aulas comecei por tentar identificar 

quais seriam os alunos líderes mais problemáticos e quais aqueles que os 

seguiam para se sentirem superiorizados. Encontrei 3 subgrupos de alunos 

claramente distintos: os que me faziam frente, contestando as minhas ordens e 

nunca cumprindo as regras; os que seguiam os primeiros, mas que quando 

chamados à atenção melhoravam o seu comportamento e os que tinham 

consciência de qual deveria ser o seu comportamento na aula, mas que, por 

sentirem que deveriam ser iguais aos outros, copiavam o seu modo de estar. O 

ambiente era anárquico e como eu não me sentia preparado para lidar com 

esta situação encontrei no PC um alicerce para o meu desempenho. Segundo 

a experiência que tinha com estes alunos, o PC aconselhou-me a ter uma 

postura mais autoritária e a acreditar que quem ditava as regras na aula era eu, 

mas nunca me deu respostas óbvias. Essa era a sua forma de estar, a qual em 

muito me ajudou, porque me obrigou a pensar e a refletir sobre os problemas. 

Assim fiz, mostrei-me rígido e obriguei-me a não ceder na hora de os fazer 

cumprir as regras básicas da aula. Colidi de frente com os meus alunos, esse 

choque teve um preço e foi pago em prazo estendido. 
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Dos 3 períodos escolares que compunham o ano de EP, o 1º 

caracterizou-se pela fase da descoberta e do ajustamento. Pretendia adquirir 

o controlo da turma e capacitar os alunos do sentido de responsabilidade, mas 

não consegui concretizar esse desejo. As tarefas burocráticas, características 

do início do ano de EP, colocou-me numa posição ingrata. O planeamento 

antecedente às aulas, a preocupação em absorver todas as informações 

relativamente ao funcionamento da escola e o desejo de proporcionar um 

ensino baseado no maior número de experiências para os alunos, consumiram 

o tempo e não consegui dar a devida importância à necessidade de controlar a 

turma e de compreender a essência dos meus alunos. Recordo uma frase da 

PC na primeira aula assistida, “Sabes que vais ter muitas dificuldades e vais ter 

que construir UT apropriadas ao contexto em que eles se encontram”. Dos 

desportos a ensinar nesse período, que foram a natação e o voleibol, aquele 

em que senti menos dificuldades ao nível do controlo da turma foi natação. As 

características fechadas do ensino deste desporto permitiam que os alunos 

não se pudessem descolar para longe de mim, como faziam no pavilhão. O 

facto de estar numa posição superior relativamente a eles e de me poder 

deslocar à volta da piscina, interpelando facilmente alguém, era uma mais-valia 

para assegurar o bom funcionamento da aula. Nos dias em que tinha que 

ensinar a modalidade de voleibol começavam as minhas preocupações. Além 

de chegarem à aula completamente enérgicos, queriam saber de tudo menos 

de voleibol. Corriam, saltavam, lutavam, de pouco a minha voz servia para 

impor qualquer tipo de respeito. Comecei por separar os alunos em grupos de 

trabalho. Aqueles que achava que poderiam levar outros a cometerem 

infrações estavam num ambiente mais controlado, não deixaram de se 

portarem mal, mas não interferiam diretamente com a aprendizagem dos 

colegas. Comecei também por lhes dar os 5 min iniciais da aula para fazerem o 

que quisessem e só a partir daí é que começava a aula. Apesar de não 

estarem legisladas, as faltas por atraso passaram a ser um bom controlo para 

lhes impor alguma responsabilidade. Ainda assim este sistema apenas serviu 

nas primeiras semanas, porque, para a maioria, era um ponto pouco 

importante. Os meus alunos viam a aula de educação física como sinónimo de 
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recreio e isso foi algo que perdurou por bastante tempo. Estava emaranhado 

no meio de tantas situações complicadas que não sabia como haveria de as 

conseguir ultrapassar. Esta foi, sem dúvida, a fase mais difícil do ano letivo, 

porque entre problemas e dificuldades não estava a conseguir obter respostas 

positivas com a minha atuação. Estive o primeiro período todo em contradição 

comigo e aqueles sonhos e desejos que tinha antes de iniciar o ano esvaíam-

se, cheguei inclusive a pensar, todos os dias em que tinha que dar aula, que 

estava farto do EP e que aquele não era o meu lugar, sentia apenas ingratidão 

por parte dos alunos em relação ao esforço que estava a tentar fazer e tudo 

aquilo era para eles, para melhorarem, mas eles não o entendiam dessa forma. 

A gestão do tempo de aula era muito complicada porque a aula iniciava-

se sempre 5 min depois da hora prevista e inicialmente eu passava muito 

tempo na explicação e exposição dos exercícios. Os motivos eram simples, 

tinha sempre de mandar calar alguém e não sabia bem que tipo de linguagem 

utilizar para que eles percebessem facilmente, não queria deixar de empregar 

os termos técnicos dos distintos desportos, porque era importante para eles 

aprenderam e também não queria cair na linguagem vulgar do quotidiano.  

Comecei a verificar que o tempo potencial de aprendizagem nas aulas 

de voleibol era relativamente baixo. Após passar as primeiras aulas a tentar 

corrigir os erros técnicos mais frequentes, no passe, deslocamentos e serviço, 

decidi dividir a turma por níveis e nas aulas de 45 min realizar apenas jogo 2x2 

para o nível mais avançado e jogo 1x1 para o nível menos avançado. No final 

da UT fiz equipas de 2 e misturei os alunos dos dois grupos para que 

pudessem competir uns contra os outros. O resultado foi claro, quem estava no 

nível mais avançado não se mostrou interessado em competir com quem tinha 

um nível menos avançado, mas ainda assim os resultados no final da UT foram 

positivos . Quem se encontrava no nível menos avançado resolveu as suas 

principais dificuldades ao nível do passe, do serviço por baixo e dos 

deslocamentos. Os que se encontravam num nível mais avançado resolveram 

as principais dificuldades ao nível da diferenciação de funções, do serviço por 

cima e da manchete. 
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Durante este período pude também verificar uma melhoria na minha 

capacidade de instrução. Inicialmente tinha muitas dificuldades em expressar-

me de modo a que todos me percebessem. A linguagem que utilizava na altura 

de os instruir, relativamente a um exercício, ou na altura de emitir um feedback, 

não era adequada nem que os alunos me percebessem à primeira. Demorava 

muito tempo a explicar um exercício e os feedbacks que emitia não eram 

centrados nas componentes críticas das habilidades motoras e o seu ciclo não 

era completo porque estava sempre a emitir feedbacks sem depois observar o 

seu efeito, quebrando o ciclo de feedbacks. Acabavam por ser mensagens com 

pouco significado para eles e a maior parte das vezes só constituíam ruído. 

Tive a perceção desses erros já na fase final do 1º período e foi nas aulas de 

natação que compreendi melhor a forma de contornar essas falhas. A natação 

possui características muito próprias, típicas dos desportos fechados. 

Dependendo da técnica de nado que se está a ensinar, o movimento é sempre 

o mesmo para se conseguir nadar com eficácia, o que diferencia são as 

componentes críticas como, por exemplo, o modo como é colocado o cotovelo 

antes da mão entrar na água na técnica de crol. Desta forma, os feedbacks que 

emitia tinham de ser bastante precisos e adaptados ao contexto em que me 

encontrava. Resolvi, em vez de estar sempre a explicar os exercícios, dar 

apenas pequenas indicações do que teriam que fazer e, logo de seguida, 

quando eles estavam a realizar o exercício, cheios de dúvidas, como seria de 

esperar, parava-o e refletia com eles o que estava a correr mal e o que teriam 

que fazer para conseguirem atingir o objetivo. Transportei esta forma de 

atuação para os restantes desportos e os resultados foram visíveis na 

avaliação final das duas modalidades que ensinei. 

Optei por não efetuar uma avaliação formativa a meio das UT que 

ensinei, preferi em alternativa ir tirando apontamentos durante as aulas 

nomeadamente registando os principais problemas que iam surgindo, se 

estava a haver evolução nos alunos consoante os exercícios que aplicava e se 

os níveis de aprendizagem estavam adaptados a todos. Nas avaliações 

diagnósticas optei por avaliar os alunos em contexto de jogo, no caso de 

voleibol, e nas técnicas de nado crol e costas. Como já referi, apenas coloquei 
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3 níveis de execução para as habilidades motoras. Da mesma forma, na 

avaliação sumativa procurei que as condições da avaliação sumativa fossem 

ou idênticas às que tinha utilizado na avaliação diagnostica para que eles se 

sentissem familiarizados. Em voleibol avaliei os alunos em situação de jogo 

2x2 e em natação, como tinha dividido a turma em 3 níveis, (crol – nível inicial; 

crol – nível avançado; costas – nível avançado) realizei a avaliação com um 

nível de cada vez. Apesar de parecer um pouco ambígua esta divisão da 

avaliação das habilidades motoras em 3 níveis (executa; não executa; executa 

com dificuldades), na altura de avaliar demonstrou ser uma estratégia de fácil 

utilização. Mesmo pensando que na altura da atribuição de um nível aos alunos 

poderia ser confuso, o nível atribuído foi de encontro ao que eu intuía para eles 

e ao nível em que eu intuía que eles se encontravam. 

Inicialmente, a reflexão sobre a minha atuação foi posta de parte. 

Assumia as correções do PC relativamente à forma como conduzia a 

aprendizagem, mas estava tão desiludido com a situação que as minhas 

reflexões começaram por ser meras folhas de papel com desabafos escritos. 

Tudo aquilo que não podia dizer aos meus alunos era escrito na reflexão após 

aula, a frustração de não estar a conseguir conduzir o processo como tinha 

idealizado era tão grande, que não raras vezes encarei a hora de refletir com a 

hora de despejar sentimentos. 

 

Sinto-me sem força para refletir. Hoje quando terminou a aula senti 

muitas dúvidas em relação ao meu papel como professor, ainda agora 

começou o ano letivo e já tenho vontade que termine o mais rapidamente 

possível. Não estou a sentir prazer naquilo que faço. (aula nº 11 - voleibol) 

 

 Não descorando que a reflexão deveria ser um ato de total consciência, 

existiram semanas em que não consegui refletir com a capacidade e objetivo 

de melhorar a minha atuação. Posteriormente, quando se estabilizou a minha 

forma de atuação e o ambiente na aula passou a ser mais controlado, comecei 

a refletir segundo as 3 dimensões da intervenção pedagógica propostas por 

Siedentop (1983, p.29 ) , a instrução, a gestão, e o clima/disciplina. Durante 
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esse 1º período, retirei um grande ensinamento através do ato de refletir, 

percebi o que durante muito tempo esteve à frente dos meus olhos e não quis 

ver. O facto de que com estas crianças e jovens, não poderia lecionar as aulas 

num regime ditatorial. Em vez disso, ser rigoroso e tentar cumprir com os 

objetivos pretendidos mas negociando com eles, e essa negociação passava 

por entender que as suas vidas não eram iguais às vidas de outras crianças 

ditas normais, porque passavam diariamente por situações que não lhes 

permitiam estar na escola de vontade presente. Agostinho da Silva (1990a) 

afirmou que o que era necessário num país era a política dos três S: o S 

número um que era a saúde, o S número dois que era o sustento e o S número 

três que era o saber. Apenas a seguir ao sustento é que vinha o saber. Na 

realidade, verifiquei isso mesmo. Como poderiam ir aquelas crianças para a 

escola com vontade de aprender o que quer que fosse se não tinham um 

sustento que os ajudasse a suportar as suas necessidades mais básicas? 

Iniciei o 2º período com a sensação de que tinha de fazer mais e melhor, 

por mim e pelos alunos, esta foi a etapa da consciencialização do ensino.  A 

interrupção das atividades letivas, por altura do natal, serviu para refletir e 

pensar em estratégias a implementar. A primeira estratégia em que pensei e 

desenvolvi estruturei foi uma forma de cessar com os atrasos no início da aula 

e com as faltas de material, já que essa foi uma prática corrente, 

principalmente das alunas quando se encontravam menstruadas, durante o 

primeiro período. Decidi que apenas poderiam ser dispensados os alunos que 

levassem uma justificação válida, dos pais ou médica, e com esse 

pensamento, introduzi essa medida, que se veio a demonstrar muito 

proveitosa. No início de todas as aulas os alunos teriam que vir ter comigo e 

assinar o seu nome numa folha de presenças e indicar se fariam aula ou não. 

Teriam, para se prepararem, de acordo com as normas da escola, o tempo de 

5 min, nas aulas de 45 min, e de 10 min, nas aulas de 90 min. Terminado esse 

tempo, traçava um risco abaixo do último nome escrito, quem escrevesse 

abaixo desse traço seria penalizado. Comecei a contabilizar os atrasos para 

efeitos de avaliação e esse aspeto foi-lhes transmitido. Observei uma melhoria 
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significativa na presença dos alunos à aula e na antecedência com que 

chegavam à mesma, durante o 2º e o 3º períodos. 

Seguindo o PA, tinha como modalidades a lecionar no 2º período, a 

ginástica (artística), o basquetebol e o badminton. Foi nessa altura que 

surgiram as primeiras alterações ao PA. Após as primeiras aulas de ginástica 

observei que, apesar de essa modalidade constar no currículo nacional da 

disciplina desde o 2º ciclo, os alunos tinham imensas dificuldades na realização 

de habilidades motoras básicas, como era o caso do rolamento à frente. Este 

facto, aliado à situação que vos descrevi anteriormente do aluno que integrou a 

turma a duas semanas da avaliação sumativa do 1º período, deu origem ao 

estudo que realizei com os meus colegas de e estágio que se intitulava 

“Registo Durável da Avaliação – Análise Crítica de uma Ficha de Registo” que 

vos irei descrever mais à frente, na área III  intitulada de Desenvolvimento 
Profissional. 

Outra das iniciativas que tinha em mente era poder fazer com que os 

alunos se envolvessem mais no ensino e de uma forma mais entusiasta do que 

aquela que se tinha verificado até então. Com a aprovação do PC decidi incluir 

a modalidade de ginástica acrobática na UT de ginástica e essa decisão partiu 

da experiência que eu tive enquanto aluno. Normalmente quando o professor 

de EF pedia para construirmos um esquema de acrobática com música e, 

posteriormente, procedermos à sua apresentação, sentia que a confiança e 

amizade entre mim e os meus colegas se tornava mais forte, porque todos 

trabalhávamos para um objetivo comum. Decidi  que apenas 5 aulas seriam 

utilizadas para a aprendizagem das figuras e para a construção do esquema. 

Essas 5 aulas mostraram-se insuficientes, porque os alunos demoraram a 

aprender as principais figuras, para muitos aquela foi a primeira vez que 

haviam contactado com a modalidade de ginástica acrobática.  Decidi que para 

os ajudar talvez fosse melhor mostrar-lhes um esquema já finalizado, que 

servisse de modelo. Então numa aula levei um esquema elaborado por um 

grupo de alunos como eles que descarreguei da internet e fiz com que eles 

percebessem que elaborar um esquema não era assim tão complicado, 

bastava que se concentrassem e treinassem para conseguir atingir o objetivo. 
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Provavelmente foi a melhor ideia que me surgiu até à altura, porque a partir 

desse momento eles empenharam-se e foi notória a afluência às aulas com o 

intuito de conseguir um bom desempenho. Deixei bem claro que a classificação 

atribuída ao grupo seria a classificação de todos os elementos para que eles se 

ajudassem uns aos outros, já que as características da ginástica acrobática 

obrigam a um permanente trabalho em equipa. 

Apercebi-me que a definição de um objetivo concreto que antecedesse a 

prática poderia ser uma boa forma de os motivar. Desse modo, procedi da 

mesma forma para a avaliação de ginástica de solo, mas desta vez com uma 

avaliação de carácter individual. Durante as aulas levei folhas de papel com 

figuras, quer de ginástica de solo, quer de ginástica acrobática e dessa forma 

foi para eles mais fácil visualizar o que era pretendido. O período já ia a meio e 

ainda faltava exercitar algumas habilidades motoras, mas o empenho dos 

alunos tinha melhorado. Decidi continuar com a ginástica até ao final do 

período. Aquela foi uma decisão que, na altura, poderia ter sido criticável. 

Enquanto aluno, eu nunca tinha passado por uma situação desse género, de 

apenas aprender uma modalidade desportiva durante um período. Mas ao 

tomar aquela decisão estava a pensar nas características dos alunos da minha 

turma e no desenvolvimento positivo que observei. A modalidade de badminton 

já tinha sido anulada porque a rotação dos espaços não permitia que eu 

utilizasse o único espaço que tinha disponível para o efeito e o número de 

aulas para ensinar basquetebol iria ser demasiado curto (4 aulas) para que os 

alunos pudessem evoluir. Decidi, aconselhado pelo PC, seguir face aos bons 

resultados que estava a ter.  

Por altura da avaliação intercalar entreguei à diretora de turma o 

seguinte texto: Ao nível da avaliação, foi notória nos alunos uma evolução, da 

grande maioria, na responsabilização individual perante as atividades 

propostas ao longo deste segundo período. Foi adoptada a estratégia de 

realização de tarefas em grupo tendo em vista a avaliação final, esta estratégia 

tem demonstrado resultados melhores que no período anterior. 

Ao nível da frequência às aulas, a grande maioria tem comparecido e 

tem realizado as aulas. 
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Foi adoptada a responsabilização dos alunos relativamente à 

comparência pontual ao inicio das aulas. Esta medida prevê que os alunos 

assinem o seu nome quando chegam à aula, a partir do momento que finda o 

limite estabelecido para se equiparem estes serão penalizados relativamente a 

este aspeto na avaliação final. Esta medida tem-se demonstrado muito 

positiva, pois a maioria dos alunos chega antes do findar do tempo estipulado. 

A apresentação do esquema de grupo de ginástica acrobática coincidiu 

com a observação da PO. Estava nervoso, porque queria demonstrar que 

alguns fatores que perturbavam a aula, como o comportamento, haviam sido 

alterados desde a última observação de aula. Na realidade essa avaliação foi 

muito importante para o meu ego, porque foi visível a melhoria dos alunos e 

essa situação impressionou-me, à PO e ao PC. Fez-me sentir bem comigo e 

afastar alguns sentimentos menos bons que ainda me acompanhavam desde o 

1º período. De igual modo, a avaliação de ginástica de solo foi importante 

porque consegui perceber que tinha atingido o principal objetivo da avaliação 

que, segundo Matos (2011a) era o de servir como um elemento regulador e 

promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem, e obter uma noção da 

adequação e qualidade das estratégias e metodologias utilizadas no ensino. 

Consegui com que diversos alunos que no início da UT não sabiam realizar 

habilidades motoras básicas apresentassem o seu esquema individual perante 

a turma e conseguissem obter melhores resultados do que alunos que 

considerei estarem num nível intermédio. Nunca me irei esquecer desse dia 

porque foi dos dias mais felizes que vivi no ano de EP. No final do 2º período 

senti que estava no auge da minha formação como professor estagiário. 

Consegui conquistar a turma (uma forma não autoritária), resolvi os problemas 

ao nível da gestão do tempo de aula, com a introdução das regras de 

responsabilização individual, melhorei a minha capacidade de instrução, 

adaptando a minha linguagem ao contexto, e aumentei o tempo de 

empenhamento motor na tarefa e o tempo potencial de aprendizagem. Os 

alunos, ao estarem entusiasmados com os exercícios que realizavam, tinham 

uma frequência de repetição elevada. Esse fator aliado à melhoria da 
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qualidade do feedback da minha parte (mais curto, objetivo e adequado à 

linguagem percebida pelos alunos) possibilitou desses aumentos. 

Fui para o 3º período com a sensação de dever cumprido, embora mais 

houvesse para fazer. Faltava continuar com o mesmo método de atuação, 

principalmente para que os alunos não pensassem que o que tinha acontecido 

no período anterior tinha sido uma situação pontual. Este foi o período que 

denominei de consagração do ato de ensinar. Agostinho da Silva (1990b) 

disse que “o poeta é todo aquele que cria” e que provavelmente todas as 

pessoas nasciam com a igual possibilidade de criar mas que, muitas vezes, 

não acertavam na área em que poderiam triunfar, ou a vida lhes impunha 

condições que não permitiam que a sua poesia se afirmasse no mundo. Essa 

afirmação estava presente no meu espírito sempre que pensava nos meus 

alunos, principalmente naqueles que não tinham perspetiva de vida futura. 

Numa aula confrontei um dos alunos, que por várias vezes tinha tido faltas 

disciplinares nas outras disciplinas: O que é que pretendes da tua vida para 

além da escola? Ele respondeu: Não sei, eu venho à escola para me divertir 

porque já trabalhei e não é tão bom como andar aqui. A realidade desse e de 

outros alunos era dura. Essa realidade fez-me pensar no conceito de escola 

que estávamos a formar, “ Todas as nossas escolas são escolas de guerra, 

pelo recrutamento, porque só queremos os mais aptos ou aqueles que 

julgamos mais aptos, pela disciplina do curso e do comportamento, e pelo 

nosso objetivo de, no final dos estudos, os repartirmos por armas.” Silva, (s.d.).  

Numa das primeiras reuniões do núcleo de estágio com a PO, fomos 

questionados relativamente à possibilidade da aplicação o Modelo de 

Educação Desportiva (MED) durante o EP. A resposta foi unânime, nenhum de 

nós queria aplicar esse modelo durante as aulas. Vários motivos foram 

apontados, da minha parte existia o receio de que, devido às características 

dos meus alunos, desinteressados e com pouca vontade de aprender, a 

aplicação do MED se tornasse rapidamente num recreio e não numa aula de 

EF. Mas após a experiência positiva do trabalho em equipa, na modalidade de 

ginástica acrobática, fui movido pelo desejo de proporcionar aos alunos um 
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ensino que pudesse ao mesmo tempo ser interessante, aliciante e que lhes 

captasse a atenção para o lugar importante que é a escola.  

Decidi que a modalidade de atletismo seria ensinada através do MED, 

mas que iria proceder a algumas alterações estruturais relativamente ao modo 

como iria encaminhar o processo, de modo a que este fosse adaptado ao 

contexto vivenciado. O MED pretendia tornar os alunos mais competentes, 

cultos e entusiastas, impulsionadores e responsáveis pelas suas próprias 

experiências desportivas e aprendizagens (Siedentop, 1998). Na modalidade 

de atletismo, que nem sempre é vista como uma modalidade interessante 

pelos alunos, dividi os alunos por 4 equipas de forma aleatória, mas tive a 

preocupação de que ficassem equilibradas, para os alunos não se 

desmotivarem. Decidi que não os poria na situação direta de serem os 

impulsionadores das suas aprendizagens e terem que ter um papel 

responsável na sua modelação. Optei por ser eu a ter esse papel e 

proporcionar-lhes a aprendizagem necessária, desse modo, durante as aulas 

de 90 min ensinei os conteúdos, das diferentes modalidades do atletismo, e 

nas aulas de 45 min realizou-se o campeonato em que a cada aula 

correspondia a competição formal entre equipas numa modalidade do 

atletismo. Nesse ponto encontrei um grande auxílio no livro “Atletismo, 

arquipélago de técnicas cores e sabores - Atletismo em idades Púberes e Pós-

Púberes” construído pelo Professor Doutor Ramiro Rolim, responsável pela 

unidade curricular de didática específica de atletismo, e pelo Professor Doutor 

Rui Garcia, responsável pela unidade curricular de Antropologia do Desporto, 

que através de formas jogadas conseguiram embelezar o método de ensino 

deste desporto tão exigente. Recordo que no início do ano letivo, quando pedia 

aos alunos para realizarem corrida de resistência aeróbia, poucos se 

empenhavam no sentido de melhorar esta capacidade condicional. Quando 

administrei o mesmo tipo de ensino, mas de uma forma competitiva, entre 

equipas, notei um envolvimento completamente diferente. 

Na a UT de atletismo ensinei a corrida de resistência aeróbia, a corrida 

de velocidade, a corrida de estafetas, o lançamento do peso e o salto em 

comprimento. Durante as aulas de 90 min procurei realizar todos os exercícios 



	  

	   69 

sob formas jogadas, para que fosse mais interessante a aprendizagem e, nas 

aulas em que se realizou a competição, os mesmos exercícios ensinados 

anteriormente para que estivessem familiarizados. A cada exercício 

correspondia uma pontuação que, juntamente com a pontuação dos “Quiz” 

(fichas de perguntas relativas a cada modalidade), determinavam a equipa 

vencedora para uma determinada competição. Defini penalizações para as 

faltas injustificadas, faltas de material e conduta imprópria no decorrer da aula. 

Com essa medida pretendi que os alunos mais indisciplinados ganhassem 

responsabilidade e não prejudicassem a sua equipa. Foi uma medida tão eficaz 

que no dia da competição os alunos se esforçaram para estar na aula com 

bastante antecedência. O balanço deste tipo de estratégia de ensino foi muito 

positivo já que assisti, à medida que se desenrolava o campeonato, a uma 

melhoria dos alunos quer na componente prática, quer na nomenclatura 

utilizada relativamente aos engenhos como, por exemplo, na corrida de 

estafetas em que inicialmente os alunos definiam o testemunho com sendo um 

“pau”, ou no lançamento do peso,  que primeiro foi uma “bola”. 

Na área de desempenho II, relativa à Participação na Escola e 
Relação com a Comunidade, pretendia-se que eu acompanhasse as práticas 

relativas à direção de turma, o que revelou ser fundamental para o meu 

desenvolvimento enquanto professor. Para isso contei com o auxílio do PC, 

que desde cedo demonstrou total disposição para me inteirar no processo.  

O primeiro documento que tive que elaborar estava relacionado com o 

levantamento dos deficits dos alunos relativamente à disciplina de EF. 

Recordo-me de que quando elaborei este documento sinalizei todos os alunos 

no parâmetro da falta de hábitos de trabalho e perseverança, e alguns como 

tendo deficits na atenção, na organização e na concentração. Foi curioso 

aperceber-me que na 1ª reunião intercalar que, apesar de não conhecer os 

alunos, como então os conhecia no final do ano, tudo o que tinha escrito era 

corroborado pelos restantes professores. Até essa data nada sabia 

relativamente ao modo como eles se comportavam nas restantes disciplinas. 

Essa reunião foi uma tremenda confusão porque todos os professores faziam 

queixa da turma à diretora e eu, que era novo ali, não sabia o que dizer. O PC 
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deixou-me à vontade para intervir quando fosse a minha vez de falar, deixou 

que fosse eu a assumir esse protagonismo, porque afinal, dizia ele: Agora és tu 

o professor. E quando chegou a minha vez lá falei, timidamente. Senti todos os 

olhares a voltarem-se na minha direção, mas não deixei de falar pois tinha 

consciência da minha posição. Estar naquela primeira reunião foi um momento 

incrível porque quando era estudante imaginava como este tipo de reuniões 

seria, os assuntos que se debatiam e o modo como se falava dos alunos. Ali 

fiquei a conhecer os principais problemas dos alunos, os casos complicados, 

os que não tinham pais e viviam em instituições, os que tinham pais separados 

e os que tinham pais mas que pouco ligavam à situação escolar  e à vida em 

geral dos filhos. Na verdade fiquei perplexo com a quantidade de problemas 

daquelas crianças. Eu que quando era estudante frequentei uma escola 

pequena, nem sonhava encontrar a realidade que encontrei na ESAH. 

Quando nos reunimos novamente para decidir sobre a atribuição de 

classificações, no final do 1º período, eu já estava mais ciente da realidade e 

não foi tão difícil encarar o momento. A parte mais difícil foi mesmo estarmos 

quase 3 horas a falar de problemas dos alunos, a maior parte do tempo na 

forma de desabafo por parte dos professores, e de possíveis soluções para os 

ajudar a não se perderem pelo caminho. Desde logo assumi a posição de 

ajudar no que fosse necessário, desde ajudá-los a estudar ou até mesmo a ter 

uma conversa privada com alguém que tivesse problemas, mas a diretora de 

turma nunca quis que eu tomasse essa posição, não sei bem porquê, mas 

talvez me estivesse a proteger de algum modo. Esporadicamente tive 

conversas com alunos durante as minhas aulas, mas não era um ambiente 

propício a perceber o que quer que fosse pois, com 28 alunos numa aula, nem 

sempre é fácil dar atenção a todos. De qualquer forma, durante o resto do ano 

fiquei com a sensação de que poderia ter feito um pouco mais para o bem 

escolar deles.  

No 1º período atribuí uma classificação negativa a dois alunos. De certo 

modo estava apreensivo relativamente ao que os outros professores me 

pudessem perguntar, porque tinha esse preconceito de que quando um aluno 

tinha uma classificação negativa a uma disciplina como EF logo se definia um 
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tribunal de inquisição para que explicasse o que tinha acontecido, mas nada 

disso aconteceu e os professores tiveram em conta a minha relativamente aos 

problemas apresentados. 

Na reunião intercalar do 2º período, como já conhecia os professores, 

encontrava-me mais à vontade para expor as minhas ideias e para me 

manifestar perante os presentes na reunião. Voltaram a ser debatidos 

problemas dos alunos, mas desta vez relacionados especificamente com dois 

que tinham sido chamados à direção da escola porque a diretora de turma teve 

conhecimento de que consumiam drogas leves. Para mim aquele não era um 

problema novo, pois estava bem presente na memória a minha altura de 

estudante em que o mesmo tinha acontecido com amigos meus. Esse caso foi 

bastante debatido na reunião e eu decidi tomar uma posição, interrompi os 

restantes professores para expor a minha posição. Expliquei que considerava a 

atitude deles normal para jovens como eles porque não tinham uma base 

familiar para os suportar e fazia com que mais facilmente fossem influenciados 

por outros. Para além desse fator, estavam a passar pela fase da adolescência 

e que era possível que para pertencerem a um grupo tomassem aquela atitude 

para serem aceites. Todos ficaram espantados, o que seria de esperar, já que 

de todos os professores que ali se encontravam eu era o mais novo, portanto 

era normal que compreendesse melhor o que se passava. Na minha 

adolescência era normal todos querermos “estar na moda” e como éramos 

inconscientes não ligávamos a meios para atingir os fins. Revi-me naquelas 

crianças, então tomei a posição de ter uma conversa com eles. Recordo uma 

aula, no 3º período, em que chegaram atrasados e visivelmente alterados. 

Chamei-os à parte e disse que sabia do que se tratava, que já tinha passado 

pelo mesmo e que a posição deles não os tornava melhores pessoas nem ia 

fazer com que outros colegas os considerassem melhores por eles se 

afirmarem naquele sentido. Eles ficaram envergonhados com a situação e 

pediram desculpa pelo sucedido. Pedi-lhes para tomarem banho e que não se 

voltasse a repetir aquela situação porque eu iria ficar desiludido. Tomei essa 

posição relativamente ao sucedido no sentido de não os martirizar já que, era o 

que todos os professores tinham feito. Não considerei que naquele momento 
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precisassem de alguém para os culpar, mas sim de alguém que lhes falasse 

olhos nos olhos e se mostrasse disponível. Não sei se ajudou muito, mas tentei 

a minha sorte. 

A participação nas atividades desenvolvidas pelo grupo disciplinar de EF 

eram também parte integrante da área II. Quero deixar claro que desde o início 

do ano letivo e até ao fim, me senti como um professor e não como um 

professor estagiário, visto que os restantes professores me olhavam nos olhos 

e me encaravam como tal. Para mim isso foi muito importante, porque desde 

cedo senti que poderia ser eu e que poderia contar com eles para o que fosse 

necessário, fosse para ter uma segunda opinião ou até mesmo para me 

auxiliarem no estudo que desenvolvi. Por outro lado, no momento de organizar 

as atividades, a ajuda esperada não correu tão bem como o esperado.  

Apesar de no início do ano letivo o PC nos ter informado de que 

estaríamos responsáveis pela organização de um evento dos constantes no 

PAA, apenas tivemos conhecimento da organização dos jogos tradicionais, que 

faziam parte do magusto escolar, poucos dias antes da data do evento. Como 

nos encontrávamos numa fase de adequação do processo de 

ensino/aprendizagem, tornou-se complicado conjugar com a organização da 

atividade. Sentimos que o tempo para organizar não iria ser suficiente, e como 

tal, recorremos aos documentos que os professores estagiários do ano anterior 

tinham deixado para nos auxiliar nessa tarefa. A atividade acabou por decorrer 

da melhor forma mas senti-me desiludido com a situação, principalmente 

quando os outros professores me perguntaram qual era o papel deles na 

atividade e eu não estava certo do que era para fazer. Passámos uma imagem 

que não era nossa. É óbvio que se tivéssemos sabido da existência dessa 

atividade com antecedência tínhamo-la organizado de modo a que 

antecipadamente todos soubessem quais seriam as atividades a serem 

realizadas e as tarefas correspondentes a cada um.  

Em janeiro participei (como auxiliar) no corta-mato escolar, que foi uma 

atividade desenvolvida pelo grupo de estágio do ISMAI. Essa atividade foi 

muito bem desenvolvida, porque no dia da prova já todos sabíamos o que 

fazer. Era uma atividade que obrigava a um grande dispêndio de tempo, 
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porque era necessário fazer autorizações para os alunos, dorsais, marcar o 

terreno da corrida, acompanhar os alunos para o espaço e tratar de lanche 

para toda a gente. 

Posteriormente, com o desenrolar de outras atividades, percebi que 

afinal o problema da dificuldade na passagem de informação era uma prática 

corrente. A atividade seguinte em que participei foi “as duplas românticas”, por 

altura do dia dos namorados, organizada pelos professores do grupo 

disciplinar. “As duplas românticas” consistiam num torneio de voleibol 2x2. Tive 

conhecimento prévio da organização do evento, mas somente no dia fui 

contactado para ajudar como árbitro. Os meus colegas ficaram responsáveis 

por ir comprar prémios para os vencedores pouco tempo antes de acabar o 

torneio. Essa situação foi vista por todos como o resultado da falta de 

comunicação e organização. A dada altura comecei a perceber que o grupo 

disciplinar se encontrava dividido em vários sub grupos. Essa situação deixou-

me uma profunda tristeza, porque já antes de iniciar o estágio tinha como 

pensamento que deveria ser bom ir para uma escola onde todos os 

professores se sentissem unidos na hora de enaltecer o grupo disciplinar de 

EF. No final do ano letivo fiquei com a sensação de que alguns professores 

tiveram um papel desajustado às minhas expectativas. 

Um dos sonhos que levava comigo para o ano de EP era o de poder 

treinar uma equipa de voleibol do desporto escolar. Enquanto aluno, participei 

no desporto escolar (voleibol) durante o ensino secundário e tive sempre a 

sensação de que era uma atividade gloriosa. O facto de representar a escola 

era para mim um motivo de orgulho e satisfação, principalmente quando via o 

pavilhão cheio de amigos e colegas da escola a apoiar a equipa. Como 

professor estagiário era essa a realidade que esperava encontrar.  

Quando cheguei à ESAH informei-me junto do PC para saber como 

funcionava o desporto escolar, a resposta que obtive foi “Infelizmente não 

funciona”. Segundo ele apenas existia uma equipa de voleibol feminino que 

raramente treinava porque não tinham jogadoras que pudessem treinar nos 

horários destinados para o efeito. Das jogadoras a maioria vivia longe da 

escola e quando se aproximava a data do jogo a dificuldade de reunir a equipa 



	  

	   74 

era muito grande. Por outro lado, sentia que os alunos da escola não 

participavam no desporto escolar porque não havia atividades que os levassem 

a querer participar. Como sugere Fernandes (2004), para melhor compreender 

o comportamento desportivo dos indivíduos e para mais corretamente e 

eficazmente intervir é necessário conhecer as razões pelas quais selecionam 

determinadas atividades e nelas persistem. 

O PC era o responsável pela equipa e tinha que fazer um enorme 

esforço para recolher voluntárias para os jogos. A situação vivenciada era para 

mim incompreensível, porque apenas tinha em mente a realidade vivenciada 

enquanto aluno, apesar de há muito ter ouvido falar do progressivo 

desinvestimento dos órgãos responsáveis pelo desporto escolar. A realidade a 

que assistia era bem diferente daquela que tinha encontrado enquanto aluno, 

porque os horários dos jogos eram sempre às quartas-feiras à tarde, a tarde 

em que ninguém tinha aulas na minha escola. Na ESAH e nas outras escolas 

que faziam parte da competição o horário dos jogos era ao fim do dia, quando 

as escolas se encontravam livres de aulas, mas também livres de alunos que 

fossem assistir aos jogos e apoiar a sua equipa. Para mim esse era o principal 

motivo da falta de prestígio que o desporto escolar tinha. De qualquer modo, os 

jogos foram sendo realizados e tive a oportunidade de acompanhar a equipa 

algumas vezes. Foi com prazer que o fiz, pois sempre fui da opinião de que o 

desporto escolar deveria ter um papel fundamental na formação dos alunos, 

principalmente daqueles que não tinham possibilidade de praticar desporto 

institucionalizado num clube, Como sugere Lima (2000) “a eliminação precoce 

das crianças e dos jovens consiste na reprovação antecipada dos candidatos a 

atletas, sem esperar que cada um deles manifeste, de facto, um nível de 

desenvolvimento de capacidades e qualidades, só possível através de uma 

efetiva participação em atividades físicas e desportivas, que são o motor desse 

mesmo desenvolvimento”. 

Na área de desempenho III, relativa ao Desenvolvimento Profissional, 
foi-me solicitada a elaboração de um estudo, cuja preocupação, estivesse 

relacionada com um problema evidenciado durante a prática profissional. A 

decisão da temática deste estudo partiu, também, de um desejo antigo do PC 
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de perceber os motivos que levavam à não aprendizagem de uma modalidade 

desportiva pelos alunos após 8 anos de ensino. O PC sugeriu que fossemos 

nós a dar visibilidade a esta questão que todos considerámos bastante 

pertinente.  

O estudo envolveu todo o núcleo de estágio no sentido de se realizar 

com maior profundidade, já que o tempo disponível para este tipo de trabalho 

não seria suficiente se realizado individualmente. As carências que referi 

anteriormente constituíram o nosso problema central: não existem registos das 

habilidades aprendidas nos anos anteriores na disciplina de EF. Com a 

determinação de vermos respondidas estas questões, decidimos subdividir o 

estudo geral, que denominamos de “Registo Permanente da Avaliação”, em 

quatro estudos, que cada elemento do grupo ficaria responsável por elaborar.  

Este foi o ponto de partida para definirmos os nossos objetivos que 

foram divididos pelos constituintes do grupo de estágio: 1º objetivo: - Realizar o 

diagnóstico / levantamento das habilidades motoras adquiridas pelos alunos 

nos anos anteriores ao que se encontram; 2º objetivo: - Realizar o diagnóstico / 

levantamento da necessidade de haver registos anteriores das aprendizagens 

dos alunos, para que os professores pudessem consultar posteriormente (após 

esse levantamento procedeu-se à criação de um instrumento de registo); 3º 

objetivo: - Aprovação do instrumento de registo, junto dos professores, e 

discussão das opiniões referentes à sua oportunidade e potencial de aplicação; 

4º objetivo: - Elaboração de um novo instrumento, alterado em função dos 

resultados do estudo anterior e incluindo as componentes críticas referentes às 

habilidades motoras ensinadas. O meu estudo centrou-se na avaliação do 

instrumento pelos professores, sendo a análise orientada por via de um 

questionário previamente elaborado (ver anexo I).  
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- Estudo - 
Registo Permanente da Avaliação – Análise Crítica de uma Ficha de 

Registo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

	   78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

	   79 

Resumo 
 
O objectivo do presente estudo foi o de analisar o nível de adequação de uma 

ficha de registo de aprendizagens do domínio motor. A metodologia consistiu 

na entrega de uma ficha a um grupo de 30 professores de educação física, 17 

do sexo masculino e 13 do sexo feminino, com um tempo médio de lecionação 

de 18,73 ± 6,54 anos. 23 professores pertenciam ao quadro de escola e 7 eram 

contratados. Os professores pertencentes ao quadro de escola apresentaram 

um tempo médio de lecionação de 21,09 ± 5,43 anos e os contratados de 11,00 

± 2,83 anos. Depois de os professores analisarem a ficha de registo de 

aprendizagem foi aplicado um questionário com 4 questões relativas ao 

cabeçalho, aos conteúdos e à facilidade de preenchimento, havendo espaço 

para outras opiniões. Os resultados sugeriram que existe uma preocupação ou 

interesse dos professores em obterem informação relativa ao nível dos alunos 

nas diferentes modalidades. A tendência das respostas aponta para a 

necessidade de simplificação da ficha de registo de aprendizagens e a sua 

disponibilização em formato informático. 

 

PALAVRAS-CHAVE: REGISTO DE APRENDIZAGENS, ANÁLISE DE FICHA 

DE REGISTOS 

 

Introdução 
 

O baixo nível de desempenho dos alunos relativo a conteúdos de 

modalidades que, segundo o programa, já deveriam ter sido aprendidos em 

anos anteriores é uma realidade evidenciada nas aulas de Educação Física. 

A criação de um instrumento de registo que acompanhe os alunos no 

decurso do seu percurso escolar, auxiliando os professores de Educação 

Física na sua avaliação e consequente planeamento dos anos sequentes de 

escolaridade constitui uma necessidade. Segundo Gonçalves et al. (2010), a 

avaliação diagnóstica permite ao professor recolher informações que o auxiliem 

a estabelecer prioridades e regular a sua atividade no sentido de melhorar o 



	  

	   80 

desenvolvimento dos alunos. Com esta informação é possível compreender 

comportamentos e localizar dificuldades, facilitando o desempenho do 

professor no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos. De acordo com 

Bossle (2002), o planeamento do ensino é uma construção orientadora da ação 

docente, que visa organizar e direcionar a prática para que esta se torne lógica 

e com objetivos definidos. 

A recolha de informação relativa às aprendizagens anteriores não é 

possível através dos alunos, porque eles não se recordam de algumas 

modalidades e menos ainda dos conteúdos, dentro de cada modalidade, 

ensinados pelos professores nos anos antecedentes ao ano letivo em que se 

encontram.1 Por outro lado, os professores consideram que a existência de 

registos anteriores das aprendizagens dos alunos seria facilitadora do seu 

trabalho de planeamento e um contributo positivo para a aprendizagem dos 

alunos. 2  Não há na escola uma ficha de registo formal permanente e 

transmissível de ano para ano. Nesse sentido os professores têm que elaborar 

as suas próprias fichas de registo, as quais não colocam, depois, formalmente, 

à disposição dos professores dos anos seguintes. 

 O presente estudo tem como objetivo modificar uma ficha de registo de 

aprendizagens2 em função das sugestões obtidas junto de professores que 

seriam os potenciais utilizadores da mesma. 
 

Metodologia 
 

Caracterização da Amostra 
 

O estudo foi realizado com 30 professores de educação física, 17 do 

sexo masculino e 13 do sexo feminino, com um tempo médio de lecionação de 

18,73 ± 6,54 anos. 23 professores pertenciam ao quadro de escola e 7 eram 

contratados. Os professores pertencentes ao quadro de escola apresentaram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  In: Relatório de Estágio Profissional de Teresa Carneiro (2013); estudo a apresentar em 
defesa pública a realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
2	  In: Relatório de Estágio Profissional de Diana Costa (2013), estudo a apresentar em defesa 
pública a realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.	  
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um tempo médio de lecionação de 21,09 ± 5,43 anos e os contratados de 11,00 

± 2,83 anos. 

 

Instrumento 
 

Os professores preencheram um questionário, elaborado no âmbito do 

estudo, onde expressaram a sua opinião relativamente a uma ficha de registo 

proposta para avaliação da modalidade de ginástica artística, componente de 

solo (anexo I). Todos os entrevistados já tinham lecionado ou ainda iam 

lecionar a modalidade no corrente ano letivo.  

Foi expressamente pedido aos professores que se manifestassem  em 

relação ao cabeçalho, aos conteúdos e à facilidade de preenchimento, 

havendo espaço para outras opiniões. 

A análise a posteriori do conteúdo permitiu dividir as respostas dos 

professores e agrupá-las segundo 3 categorias:  

Grupo 1 - Respostas que não apresentaram informação relevante para 

otimização da ficha de registo das aprendizagens. 

Grupo 2 - Respostas que apresentaram informações relevantes mas não 

relacionadas com a otimização da ficha. 

Grupo 3 - Respostas que apresentaram informações relevantes para a 

otimização da ficha de registo das aprendizagens.  

As respostas do grupo 3 foram apresentadas tal qual foram referidas 

pelos respondentes. 

 

Resultados 
 

A informação recolhida com vista à otimização do cabeçalho da ficha de 

avaliação  pode ser encontrada no quadro I. A análise das respostas obtidas 

revelou que 33% (n=10) eram pertencentes ao Grupo 1 e 67% (n=20) ao Grupo 

3. No quadro I podem observar-se as respostas referentes ao Grupo 3. 
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Quadro I – Sugestões dadas pelos 20 professores de educação física 

relativamente à otimização do cabeçalho da ficha de registo das 

aprendizagens. Os valores são apresentados em % de respostas e é indicado 

o respetivo n. 

	  

  

A análise das respostas obtidas com vista à recolha de informação 

relativa à otimização do conteúdo ou informação da ficha de avaliação revelou 

que 37% (n=11) eram pertencentes ao Grupo 1, 10% (n=3) eram pertencentes 

ao Grupo 2 e 53% (n=16) ao Grupo 3. No quadro II podem observar-se as 

respostas referentes ao Grupo 3. 

 

Quadro II - Sugestões dadas por 16 professores de educação física 

relativamente à otimização do conteúdo ou informação da ficha de registo das 

aprendizagens. Os valores são apresentados em % de respostas e é indicado 

o respetivo n. 

	  

Acha que deveria constar mais algum tipo de informação no cabeçalho? %; n 

Retirar o B.I  (5%; n=1) 

Introduzir o email (5%; n=1) 

Introduzir o número de aluno (5%; n=1) 

Indicar se é repetente (5%; n=1) 

Indicar o sexo (5%; n=1) 

Indicar o objetivo do aluno às diferentes modalidades (5%; n=1) 

Introduzir a fotografia (5%; n=1) 

Fazer constar  o nível do aluno (Introdutório, elementar e avançado) (5%; n=1) 

Indicar informações sobre o comportamento (5%; n=1) 

Introduzir o número do processo (10%; n=2) 

Identificar a modalidade (10%; n=2) 

Indicar se pratica alguma modalidade e qual? (10%; n=2) 

Introduzir a data de nascimento (15%; n=3) 

Indicar a idade do aluno (15%; n=3) 

Indicar a escola de origem ou por onde passou (20%; n=4) 

Indicar a classificação obtida em anos anteriores (20%; n=4) 

Indicar informação doenças ou lesões anteriores ou crónicas (20%; n=4) 



	  

	   83 

  

 

A informação recolhida com vista à otimização da facilidade de 

preenchimento da ficha de registo de avaliação, pode ser encontrada no 

quadro III. 3% (n=1) das respostas eram pertencentes ao Grupo 2 e 97% 

(n=29) ao Grupo 3. No quadro III podem observar-se as respostas referentes 

ao Grupo 3. 

Quadro III - Sugestões dadas por 16 professores de educação física 

relativamente à otimização da facilidade de preenchimento da ficha de registo 

das aprendizagens. Os valores são apresentados em % de resposta e é 

indicado o respetivo n. 

	  

  

 

A informação recolhida referente a outras opiniões relativas à ficha de 

registo de avaliação, pode ser encontrada no quadro IV. 7% (n=1) das 

Acha que deveria constar mais algum tipo de conteúdo ou informação? % / n 

Informação relativa aos conteúdos que os alunos não conseguem executar (6,25%; n=1) 

Retirar a indicação de quando não é lecionado um conteúdo  (6,25%; n=1) 

Indicar, em observações, as condições de material e da escola (6,25%; n=1) 

Introduzir abreviaturas na designação das habilidades (6,25%; n=1) 

Datar o momento em que o conteúdo foi adquirido (6,25%; n=1) 

Descriminar os conteúdos a abordar por ano letivo (6,25%; n=1) 

Acrescentar componentes críticas das habilidades motoras (12,5%; n=2) 

Acrescentar Executa/não executa o conteúdo (12,5%; n=2) 

Colocar a nota às diferentes habilidades (25%; n=4) 

Indicar o nível dos alunos (Introdutório, Elementar, Avançado) (56, 25%; n=9) 

Do ponto de vista da estrutura, acha a ficha de fácil preenchimento? % / n 

Sim, mas é impraticável preencher uma ficha por aluno a todas as 

modalidades 
(3,45%; n=1) 

Sim, mas em formato informático  (3,45%; n=1) 

Não, optar pelo preenchimento em colunas (3,45%; n=1) 

Não, a ficha é detalhada e complexa. (3,45%; n=1) 

Sim, mas a informação é insuficiente (10,34%; n=3) 

Sim (75,86%; n=22) 
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respostas eram pertencentes ao Grupo 1, 23% (n=7) eram pertencentes ao 

Grupo 2 e 70% (n=21) ao Grupo 3. No quadro IV podem observar-se as 

respostas referentes ao Grupo 3. 

 

Quadro IV - Sugestões dadas por 21 professores de educação física 

relativamente a outras opiniões e sugestões para otimização da ficha de registo 

das aprendizagens. Os valores são apresentados em % de resposta e é 

indicado o respetivo n. 

	  

  

Discussão dos Resultados 
 

O número de anos de lecionação foi fator condicionante da escolha dos 

sujeitos da amostra do presente estudo, com o intuito de obter respostas de 

professores que reunissem uma experiência profissional semelhante, ainda 

que se reconheça que o número de anos de lecionação não é indicador único 

da experiência profissional. Segundo Gonçalves (2000) a segunda etapa da 

Dê um parecer global relativamente à ficha, assim como alguma 

sugestão que lhe ocorra. 
% / n 

Introduzir legenda antes do quadro dos conteúdos (4,76%; n=1) 

Introduzir informação descritiva dos níveis de desempenho para se 

identificar em que nível se encontra o aluno em cada conteúdo 
(4,76%; n=1) 

Retirar conteúdos de nível avançado (4,76%; n=1) 

Condensar os conteúdos numa só grelha (4,76%; n=1) 

Indicar mais informações relativamente a cada habilidade (4,76%; n=1) 

Indicar o ano letivo em que foi abordado o conteúdo (4,76%; n=1) 

Indicar  a classificação obtida no ano anterior. (4,76%; n=1) 

Se não lecionado, indicar o motivo (4,76%; n=1) 

Elaborar uma ficha de registo por ano letivo (4,76%; n=1) 

Muito extensa e contém informação insuficiente (4,76%; n=1) 

Adaptar a ficha para que contenha todo o percurso escolar do aluno (9,52%; n=2) 

Criar ficha com o nível do aluno na modalidade (14,28%; n=3) 

Simplificar os conteúdos (14,28%; n=3) 

Elaborar uma ficha de registo menos extensa  (19,04%; n=4) 

Elaborar a ficha em formato informático (23,81; n=5) 
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carreira docente é caracterizada como a fase da “Estabilidade”, que se 

encontra entre os 5º e 7º ano de lecionação, e se caracteriza pela consciência 

da capacidade de conduzir o processo de ensino aprendizagem. Assim, pelo 

menos em teoria, o grupo amostral escolhido parece reunir as características 

necessárias para proceder à análise crítica de uma proposta de ficha de 

registos de resultados da aprendizagem.  
 Relativamente às propostas de alteração feitas pelos professores de 

educação física em relação ao cabeçalho da ficha de registo das 

aprendizagens, a observação mais relevante é a do elevado número de 

sugestões, mas dispersas pelos sujeitos questionados, ou seja, foram muitas 

as sugestões apresentadas, mas cada professor fez as suas, por tendência 

diferentes das dos demais professores. Apenas a necessidade de indicar a 

escola de origem dos alunos, a classificação obtida em anos anteriores e a 

informação sobre doenças ou lesões crónicas reuniu algum consenso, ainda 

que apenas de 4 professores, entre os 16 que sugeriram alterações ao 

cabeçalho. Esta elevada dispersão nas opiniões pode ter decorrido do facto de 

se ter optado por realizar questões de resposta aberta, para constituir 

categorias a posteriori, e foi uma constante em todas as questões colocadas. 

 No âmbito das propostas de alteração feitas pelos professores de 

educação física em relação ao conteúdo da ficha de registo verificou-se que a 

maior frequência de respostas foi no sentido de indicar o nível dos alunos 

(Introdutório, Elementar, Avançado), colocar a nota obtida nas diferentes 

habilidades e acrescentar “Executa/não executa o conteúdo”, bem como as 

componentes críticas das habilidades motoras. Todas as respostas anteriores 

sugerem a preocupação por parte dos professores em quantificar e qualificar o 

nível dos alunos. 

 A maioria dos professores questionados considerou a ficha de registo de 

fácil preenchimento. No entanto, muitos consideraram que a informação a 

recolher era insuficiente. Os resultados do presente estudo apontam, assim, 

para a necessidade de criação de uma ficha que possa incorporar mais 

informação. 
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 No sentido de obter um parecer global ou alguma sugestão adicional 

relativamente à ficha de registo de aprendizagens, as respostas mais 

frequentemente enunciadas foram a necessidade da elaboração da ficha em 

formato informático e menos extensa, simplificando os conteúdos. A inclusão 

na ficha com o nível do aluno na modalidade e a sua adaptação para que 

contenha todo o percurso escolar do aluno acrescem às propostas anteriores. 

É de salientar que os resultados do estudo evidenciam alguma incongruência 

nas opiniões. Se por um lado os professores apelaram à simplificação da ficha, 

indicando, nomeadamente, que a sua extensão é excessiva, por outro 

referiram que as informações a recolher são escassas em relação ao desejado 

e sugerem acréscimos que tornariam a ficha muito mais extensa e complexa. 

Em síntese, a indicação que a ficha seria mais facilmente preenchível em 

formato informático foi tomada com particular relevo, uma vez que, na escola, o 

nível de burocracia que envolve os professores condiciona a sua atividade. A 

necessidade de acrescentar informação relativa ao nível dos alunos numa 

modalidade, nomeadamente indicando o nível de consecução nas 

componentes críticas desenvolvidas em relação às habilidades motoras 

ensinadas, no âmbito de cada modalidade, foi também tomada como 

particularmente importante, dado poder ser um auxiliar importante no momento 

do planeamento. 

Conclusão 
 

O presente estudo permitiu concluir que, de entre as sugestões de 

alteração da ficha de registo das aprendizagens, que foram muitas e, na sua 

maioria, de âmbito pessoal, as de maior relevância global são a sua adaptação 

para formato digital e a inclusão das componentes críticas relativas às 

habilidades ensinadas no âmbito de cada modalidade. 
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Capítulo V 

O amanhã que tardou em aparecer 
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Como disse Eduardo Galeano (1993)  “ Ela está no horizonte. / 

Aproximo-me dois passos, ela afasta-se dois passos. / Caminho dez passos e 

o horizonte corre dez passos. / Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. / 

Para que serve a utopia? / Serve para isso: para caminhar.” Este poema 

sempre foi um dos meus preferidos, pela mensagem de esperança que 

transmite, mas no final do ano de EP. Encontrei nele ainda mais certezas e 

significados. Não somos meros seres deambulantes, somos seres com uma 

capacidade imensa de criar novas realidades, somos os tais “poetas à solta” 

que Agostinho da Silva (1990b) apregoava. O ano de EP foi isso mesmo, um 

ano de construção pessoal e de auxílio à construção de outras pessoas, essa 

foi a gratificação melhor que poderia ter tido. O ano de EP, como parte 

integrante da minha formação, revelou ser um ano de descoberta e 

aprendizagem já que, a sua principal missão, era colocar-me em contacto com 

a realidade escolar. No momento em que iniciei o estágio queria auxiliar todos 

os alunos ao mesmo tempo e tentar resolver todos os seus problemas, quer 

fossem pessoais ou relacionados com a disciplina de EF. Com o decorrer do 

ano letivo apercebi-me que essa tarefa era humanamente impossível, porque 

não conseguia focar a minha atenção em 28 pessoas. Essa foi uma descoberta 

que me marcou e que perdurou até hoje, a descoberta da individualização do 

ensino e da forma de atuar segundo as características dos meus alunos.  

  Não sou pessoa de pensar no ontem e graças a isso estou aqui hoje 

no Rio de Janeiro a fazer o que gosto, um trabalho que não considero trabalho, 

porque nele deposito todo o meu amor e paixão. Amor pelas pessoas que 

instruo e paixão por me sentir realizado com o que faço. Sou professor de 

Educação Física. Há uma frase que ainda hoje se encontra presente na minha 

memória, dita pelo PC quando o conheci: “ O importante é acordares de 

manha, olhares o espelho e veres a pessoa que és!”.  

No final do EP não imaginava as voltas que a minha vida iria dar, e 

ainda bem. Tinha certezas, porém, em relação à minha vontade de sair do 

país. Para poder realizar o mestrado em EEFEBS contraí um empréstimo e 

sabia que em Portugal dificilmente conseguiria dinheiro para pagar esse 

empréstimo. Por outro lado, a situação para os jovens professores era muito 
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precária e sabia que não conseguiria uma vaga nas escolas, pelo menos nos 

anos seguintes a ter terminado o mestrado. A Alemanha era o destino que 

tinha em mente, porque ali vivia um dos meus irmãos e poderia sentir apoio na 

fase inicial da mudança. Pensava em voltar para Portugal passados uns anos, 

mas não tinha planos a longo prazo. Ao nível académico não sentia 

necessidade de prosseguir para um nível superior (Doutoramento) porque o 

meu desejo era iniciar a minha vida profissional. E foi com estes pensamentos 

que terminei o meu ano de EP. 

Já é tarde, aproveitei o meu dia de descanso para vos contar a minha 

experiência e ainda tenho que planear a aula para amanhã. Espero que 

tenham gostado e que a minha experiência vos ajude quando um dia, iniciarem 

o vosso ano de EP. Para mim, contar foi um prazer. Abri a minha vida para vós 

e mostrei um pouco aquilo que sou como pessoa e que fui enquanto professor 

estagiário, naquele que foi o ano mais importante da minha vida académica. 

Devem estar a perguntar a razão pela qual não voltei para o meu país, é 

simples, sou o que sou e sou onde quero estar, as únicas fronteiras que 

existem no mundo não são as que existem entre os países, mas sim aquelas 

que criamos a nós próprios. 
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Anexo I – Questionário relativo à Ficha de Registo apresentada aos 

Professores.  

 

  
 
 
 

- Questionário -  
 

Anos de Lecionação: 

 

Pertencente ao Quadro da Escola (   ) 

Contratado (   )	  

1 - Acha que deveria constar mais algum tipo de informação no cabeçalho? 

 

 

 

	  
2 – Acha que deveria constar mais algum tipo de conteúdo ou informação? 

 

 

 

 

	  
3 – Do ponto de vista da estrutura, acha a ficha de fácil preenchimento? 

 

 

	  
4 – Dê um parecer global relativamente à ficha, assim como alguma sugestão 

que lhe ocorra. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  


